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Abstrakt 

Bakalářská práce „Kulturní komunikace města Písek v letech 2010 - 2011“ pojednává o Písku 

jako o subjektu na trhu a zároveň probíhá analýza použitých marketingových aktivit, které 

město využilo ke své prezentace v období 2010 - 2011. Cílem práce je tak vytvořit ucelený 

obraz o těchto aktivitách a pozici města v cestovním ruchu jihočeského kraje. Práce je 

rozdělena do pěti hlavních kapitol včetně závěru. Nejprve se práce věnuje teoretické části a to 

všeobecnému popisu města Písku. V prvních kapitolách rozebírá jeho historii, kulturní 

památky, významné osobnosti, kulturní akce a zajímavosti města. Dále pokračuje kapitola, 

která se již zaměřuje na marketingovou část a to na propagaci města. Jakými prostředky se 

město snaží profilovat ve svém regionu a jaké komunikační kanály k tomu využívá. Ve třetí 

kapitole práce zhodnocuje stav marketingové komunikace ve vybraném roce 2010 - 2011 a 

také ho porovnává se současným stavem a to od roku 2011 až doposud. V této části je využita 

také analýza SWOT, která nám pomáhá blíže určovat silné a slabé stránky, příležitosti a 

možná ohrožení města. Součástí této kapitoly je i kvalitativní výzkum provedený mezi 

obyvateli města Písku. V posledních kapitolách je rozebrána praktická část práce a to možné 

návrhy na zlepšení komunikace města do budoucna. Je zde navrženo několik možností, jak by 

město mohlo postupovat, aby vylepšilo svou komunikace nejen k zahraničním turistům, 

Jihočeskému regionu, ale také ke svým občanům. 

 

 

 

 

 



Abstract 

The thesis titled "Cultural communication of the Písek city in years 2010 - 2011" deals with 

the Písek city as a product on market and also deals with 

communication activities which were presented by the city in years 2010 - 2011. The aim of 

this dissertation is to give a comprehensive picture of these activities and the position of the 

Písek city in tourism in South Bohemia region. The thesis is divided in five main chapters 

including the conclusion. At first this thesis deals with a theoretical part where the general 

information is described. In the first chapters it analyses history, cultural heritage, celebrities, 

cultural events and interesting places. Then there is a chapter that focuses on the marketing 

part, promotion of the city. How the city tries to profile in its region and which 

communication channels uses. The third chapter of this thesis evaluates the status of 

marketing communication in selected year 2010 - 2011 and it also compares this status with 

the contemporary one from the year 2011 until now. In this part is also used the SWOT 

analysis which helps us to determinate the strengths, weaknesses, opportunities and possible 

threats of the city. A part of this chapter is also a qualitative research that was made among 

Písek inhabitants. The last chapter discusses the practical part of the work and possible 

suggestions of improving communication of the city in the future. There is suggested several 

possibilities on how the city could proceed to improve their communication not only to 

foreign tourists, South Bohemia region, but also to its citizens.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Písek, komunikace města, rozbor, SWOT analýza, marketingová komunikace, řešení 

 

Keywords 

Písek, communication of the city, analysis, SWOT analysis, marketing communication, 

solution 

 

 

Rozsah práce: 61 529 znaků, to jest 35 normostran 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 V Praze dne 17. 5. 2013 Martina Hesounová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala zejména vedoucí mé práce PhDr. Noře Dolanské,MBA 

za čas a trpělivost, kterou mi věnovala a její laskavý přístup při zpracovávání mé bakalářské 

práce. 

Dále také patří velký dík mé rodině, která mě vždy ve všem podporovala a podporuje. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Projekt bakalářské práce  



Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK 

Teze BAKALÁŘSKÉ diplomové práce 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA: 

Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta: 

Hesounová Martina 

Razítko podatelny: 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta: 

2010 

E-mail diplomantky/diplomanta: 

martina.hesounova @gmail.com 

Studijní obor/forma studia: 

Marketingová komunikace a public 

relations/prezenční 

Předpokládaný název práce v češtině: 

Kulturní komunikace města Písek v letech 2010-2011 

Předpokládaný název práce v angličtině: 

Culture communication of the Písek city in years 2010-2011 

Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013): 

(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí) 

LS 2012/2013 

Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce (max. 1000 znaků): 

Ve své bakalářské práci se budu věnovat komunikačním aktivitám města Písek zaměřených na kulturní akce a 

to v letech  2010-2011. Zanalyzuji kulturní akce pomocí marketingových nástrojů a pomocí kvalitativní analýzy 

zjistím míru spokojenosti obyvatelstva se způsobem propagace akcí a informovanosti o akcích. Zjistím, jestli 

město používá nějakou ucelenou koncepci marketingové komunikace, do jaké míry ji využívá a jak by ji mohla 

více rozvinout. V závěru své práce navrhnu možné vylepšení marketingové komunikace města do budoucna. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou charakteristikou 

jejich obsahu): 

1)Úvod 

Představení města, jeho historie, atraktivita města z hlediska cestovního ruchu, vyzdvihnu dispozice města 



Písku, kterými komunikuje v cestovním ruchu. 

2)Význam památek pro obyvatele, pro turisty 

Vnitřní komunikace města – jak jsou obyvatelé spokojeni s komunikací města ohledně kultury, analýza 

dotazníkem, který bude zaměřen na mladé lidi od 15-30 let. 

Vnější komunikace města- jak je město vnímáno širokou veřejností, zda jsou dostatečně informováni o 

kulturních aktivitách a památkách města. 

3)Kulturní dispozice města a jejich propagace 

Kulturní památky – zaměřím se na nejvýznamnější památky města a zhodnotím jejich propagaci v letech 2010-

2011 pomocí TV, rozhlasu, tisku, outdooru a internetu. 

Kulturní události v letech 2010-2011 a jejich prezentace pomocí TV, rozhlasu, tisku, outdooru a internetu. 

4)Závěr a shrnutí 

Shrnutí dosavadní komunikace města a navrhnutí zlepšení komunikace do budoucna, především se zaměřím na 

komunikaci skrz nová média s cílem oslovit větší skupinu mladých lidí. 

5)Použitá literatura 

6) Přílohy 

Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho analýzy): 

Internetové stránky: www.mesto-pisek.cz, www.pisecky.denik.cz 

Tisk: týdeník Písecké postřehy, tištěné propagační materiály města, tiskové zprávy, zpravodaje (2010-2011) 

Postup (technika) při zpracování materiálu: 

Materiál budu zpracovávat deskriptivní technikou a využiji také kvalitativní analýzu. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u všech titulů je 

nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků): 

DE PELSMACKER, Patrick; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, 

Joeri. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. 

Kniha se zabývá detailním popsáním marketingové komunikace a jejích prvků. Využít ji mohu při popisu nástrojů 

marketingové komunikace. 

JANEČKOVÁ, L. VAŠTÍKOVÁ, M.: Marketing obcí a měst, Grada, Praha, 1999 

Kniha popisuje organizační struktur města a vše co je potřebné co se týká marketingu obce. Také se zmiňuje o 

marketingovém výzkumu a výzkumu veřejného mínění obyvatel. 

http://www.mesto-pisek.cz/
http://www.pisecky.denik.cz/


JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 

V této publikaci se dozvíme, jak můžeme aplikovat marketingový mix v oblastech cestovního ruchu. Kniha je 

zároveň doplněna o mnohé případové studie jak české tak zahraniční. 

JOHNOVÁ, R.:  Marketing  kulturního  dědictví  a  umění,  Grada,  Praha,  2008 

Tato kniha nabízí návod jak aplikovat marketingové techniky na různé památky, kulturní a informační centra. 

Dozvíme se zde také jak s minimálními náklady dosáhnout maximálních marketingových možností v tomto 

sektoru. 

KOZEL, R. A KOL.:Moderní marketingový výzkum, Grada, Praha, 2005 

Pomocí této knihy se dozvím, jak postupně, krok za krokem sestavím marketingový výzkum. Jsou zde 

zpracovány jak výzkumy kvantitativní tak kvalitativní i nové trendy týkající se marketingových výzkumů. 

Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly k tématu 

obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 

Komunikace města Mladá Boleslav v letech 2009-2010, Jana Masarčíková, vedoucí Nora Dolanská, bakalářská 

práce, Univerzita Karlova v Praze 

Kulturní marketing města Kutná Hora v letech 2009-10, Dagmar Kubová, vedoucí práce Jan Halada, 

bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze 

Postavení města Písku v cestovním ruchu, Radka Sulková, vedoucí práce Jarmila Netková, bakalářská práce, 

Vysoká škola ekonomická 

Datum / Podpis studenta/ky 

7.6.2012                                                                                                          ……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu: 

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu: 

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá mému 

oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám. 

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

……………………… 



Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                               Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

 

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU UVEDENÉHO 

V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE 

JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKU DIPLOMOVÉ 

PRÁCE. 

TEZE SCHVALUJE NA IKSŽ VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH 

 

ÚVOD ..................................................................................................................................................... 1 

1. PÍSEK ................................................................................................................................................. 1 

1.1 Historie .......................................................................................................................................... 1 

1.2 Kulturní památky ........................................................................................................................... 2 

1.3 Významné osobnosti ..................................................................................................................... 4 

1.4 Okolí Písecka ................................................................................................................................. 6 

1.5 Významné kulturní akce ................................................................................................................ 6 

1.6 Zajímavosti města.......................................................................................................................... 7 

1.7 Shrnutí ........................................................................................................................................... 8 

2. ZPŮSOBY PROPAGACE MĚSTA ................................................................................................. 9 

2.1 Tištěné materiály ........................................................................................................................... 9 

2.2 Web ............................................................................................................................................. 10 

2.3 Propagace na internetu v období 2010 - 2011 ............................................................................. 10 

2.3.1 Televize .................................................................................................................................... 11 

2.3.2 OOH ......................................................................................................................................... 12 

2.4 Partnerská města .......................................................................................................................... 12 

2.5 Rozhlas ........................................................................................................................................ 13 

3. ZHODNOCENÍ SITUACE V ROCE 2010 - 2011 A SOUČASNÉ SITUACE........................... 14 

3.1 Stav 2010 - 2011 ..........................................................................................................................14 

3.1.1 Stručné vyhodnocení dotazníku ..............................................................................14 

3.1.2 Projekt Navštivte Písek ..........................................................................................14 

3.1.3 Zlatý Erb 2011 ........................................................................................................16 

3.1.4 Propagace města pomocí různých komunikačních kanálů .....................................17 
3.2 Současný stav od roku 2011 - doposud ........................................................................................18 

3.2.1 Situační analýza .....................................................................................................19 

3.3 Analýza SWOT ..........................................................................................................28 

4. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE MĚSTA DO BUDOUCNA 30 

4.1 Město jako součást Jihočeského kraje, zlepšení image města v rámci jihočeského kraje a 

posílení přílivu zahraničních turistů do Písku ................................................................................... 31 

4.2 Komunikace města s občany a domácími turisty ........................................................................ 32 

4.3 Nový produkt ............................................................................................................................... 33 

SUMMARY .......................................................................................................................................... 41 

POUŽITÁ LITERATURA ................................................................................................................. 43 

SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................................................... 45 

PŘÍLOHY ............................................................................................................................................ 46 



1 
 

ÚVOD 
 

Kulturní komunikace vnímám jako možnost podělit se s ostatními o to nejkrásnější co bylo 

v dobách minulých i těch současných vytvořeno lidskou činností. Do složky kultury patří 

určitý odkaz – dědictví - minulých generací těm budoucím. Ve své bakalářské práci objasním 

význam a důležitost památek města Písku pro cestovní ruch a zároveň vyhodnotím současnou 

míru jejich propagace. Využiji také dotazníkové šetření kvalitativní metodou, kde pomocí 

dotazníků zjistíme míru spokojenosti především mladých lidí v oblasti propagace kulturních 

památek v jejich městě.  Krásy královského města Písek jsou bohužel mnohdy zbytečně 

opomíjeny. Toto jihočeské město má bezesporu co nabídnout jak cizincům, tak Čechům. 

Písek není jen nejstarší kamenný most v České republice, je to i místo, které dýchá 

starodávnou atmosférou plnou malebných kavárniček, restaurací a míst k relaxaci.  

Cílem mé práce bude navrhnout marketingovou strategii, která pomůže městu se aktivně 

prosadit v cestovním ruchu. Chci učinit tuto destinaci opět natolik atraktivní, že z cestovního 

ruchu budou mít užitek podnikatelé a firmy působící v Písku, místní obyvatelé tak budou mít 

zajištěnou práci, úroveň regionu se bude zvyšovat a výhodou bude i pestřejší společenský 

život jak pro turisty, tak pro obyvatele regionu. Proto je velmi důležité podpořit rozvoj 

cestovního ruchu v tomto městě. 

1. PÍSEK 

1.1 Historie 

Jihočeské město Písek leží na řece Otavě a čítá kolem 30.000 obyvatel. Toto kdysi královské 

město je charakterizováno mnohými vžitými přívlastky jako: město v lesích, jihočeské 

Athény, město Stříbrného větru, Mekka houslistů, město na zlatonosné Otavě či metropole 

Prácheňska. První lidé se v písecké kotlině objevili ve starší době kamenné. 

Jak již samotný název města napovídá, nacházelo se zde velké naleziště nerostného bohatství 

zlatonosného písku. První zmínka o městu se datuje na začátek 12. století za vlády krále 

Václava I. Město významně vzkvétalo za vlády Přemysla Otakara II., který město využíval, 

díky jeho výhodné poloze. Proto ustanovil, aby kupci vezoucí zboží z Rakous do Budějovic a 

do Plzeňského kraje jeli přes Písek. Stejnou povinnost měli i kupci jedoucí od Prachatic na 
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Prahu nebo na Kutnou Horu.
1
  To samozřejmě znamenalo pro Písecké velké finanční výhody.  

Velká pozornost byla městu věnována i ve 14. Století za vlády Karla IV, který ve městě rád 

pobýval.  

Významnou etapou v dějinách města Písek je doba husitství. Už před vypuknutím husitských 

bouří se Písek přiklonil ke kalichu, tedy k reformnímu náboženskému hnutí vycházejícímu z 

učení mistra Jana Husa.
2
 

Poté, co utichly husitské války, přichází druhá vlna prosperity a rozkvětu v dějinách Písku. 

Příjmy městské pokladny byly tak veliké, že se Písek stal na počátku 16. století jedním 

z nejbohatších měst v Čechách. 

Období rozkvětu přerušil roku 1532 veliký požár, podle některých zpráv úmyslně založený, 

který zničil velkou část města. Další neblahou událostí se stala účast města v 

neúspěšném povstání proti císaři Ferdinandovi I. Habsburskému (1546 - 1547).   

Začátek následujícího 18. století se odehrál ve znamení morové epidemie, která decimovala 

okolí, městu se však zázračně vyhnula.
3
 Koncem 18. století byla na hrad přesídlena vojenská 

posádka, byl též využíván jako sýpka, od roku 1902 zde funguje Prácheňské muzeum. Roku 

1850 se Písek stal sídlem krajského úřadu. Od poloviny 19. stol. tu významně sílilo české 

vlastenecké hnutí, rozvíjel se průmysl, v r. 1888 zahájila provoz městská elektrárna. V 1. pol. 

20. stol. se Písek stal významným centrem kulturního života i vyhledávaným letoviskem, 

zavítali sem i T. G. Masaryk a E. Beneš.
4
 

1.2 Kulturní památky 

Kamenný most - asi nejznámější památkou města Písku je bezesporu jeho kamenný gotický 

most přes řeku Otavu. Je totiž nejstarším zachovaným a dodnes funkčním mostem v Čechách, 

třebaže neznáme přesné datum jeho založení. V písemných pramenech je poprvé připomínán 

v r. 1348, kdy Karel IV. Stanovil, aby pokuty vybírané ve městě byly věnovány na jeho údržbu. 

 

                                                           
1
 ADÁMEK, Jan, Jiří FROHLICH a Jiří ČÍŽEK. Písek: historický průvodce. 

2
 Visit Písek. Www.visitpisek.cz [online]. [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: http://www.visitpisek.cz/cz/strucne-

dejiny-pisku-stredoveky-pisek/59/  
3
 Visit Písek. Www.visitpisek.cz [online]. [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: http://www.visitpisek.cz/cz/strucne-

dejiny-pisku-stredoveky-pisek/59/  
4
 SULKOVÁ, Radka. Postavení města Písku v cestovním ruchu. Praha, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola 

ekonomická. 
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Z kamenných mostů v Čechách předcházel píseckému jen nedochovaný most Juditin v Praze, 

postavený v letech 1158-1174 jako předchůdce Karlova mostu.
5
 

Tento most je 111m dlouhý a 6,3 m široký. Most byl za své existence dvakrát poškozen. 

Poprvé při povodni roku 1432 a později při srpnové povodni roku 2002, kdy se voda valila 

přes most.  

Domovní znamení 

Domovní znamení se používala v dobách středověku a to pro orientaci. Malovala se na dřevo, 

do omítky nebo na plech. Nejčastěji ztvárňovala domovní znamení podobu zvířete, mýtické 

nebo náboženské objekty, astronomické objekty, nápisy nebo věci. V Písku jsou některá 

domovní znamení dosud zachována a to především v centru města.    

Dům U slona: Dům pochází z doby kolem roku 1800 a je vystavěn v klasicistním stylu.  Toto 

domovní znamení nebývalo příliš obvyklé. Podobné znamení nesl také dnes již zbořený 

staroměstský dům v Praze.          

Dům u dvou tisíc: Jméno domovního znamení je spojeno se sporem r. 1907, který se vedl o 

nedoplatek při prodeji domu. 

Dům u stříbrných denárů: Mezi okny jsou k vidění odlitky zlatého dukátu českého krále Karla 

IV., které daly název domu. Údajně se jedná o minci, která byla nalezena při přestavbě domu. 

Dům u bílého beránka: Motiv sedícího beránka zdobí tento barokní dům postavený kolem 

poloviny 18. století.  

Dům u dvou panenek: Hlavičky dvou panenek spolu s názvem známé písně Když jsem já šel 

tou putimskou branou, dívaly se dvě panenky za mnou, nalezneme na fasádě domu směřujícím 

od brány z města. 

Putimská brána: Putimská brána byla součástí tří bran, které sloužily k ochraně královského 

města Písek. Svůj název získala od obce Putim, ke které z ní směřovala cesta.  

Masné krámy: Tato úzká ulička propojující Velké náměstí a Ningrovu ulici dostala jméno po 

prodeji masa v malých krámcích a to nejméně od 15. Století. Dříve čítala ulička až 27 krámků 

po obou stranách, dnes slouží zbylých šest zachovaných krámků k drobnému prodeji.  

                                                           
5
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Písecký hrad: Hrad Písek je poprvé písemně uváděn roku 1254 a byl budován (za dohledu 

samotného Přemysla Otakara II.) současně s městem – i proto tak dokonale zapadá do jeho 

půdorysu. V roce 1509 jej odkoupilo město Písek, v jehož držení je doposud. V následujících 

letech a staletích stavba chátrala. Roku 1851 bylo zbořeno východní křídlo, vstupní věž a 

parkán, a hrad se tak změnil v podstatě v torzo, v jehož podobě jej známe dnes. V dochované 

části hradu sídlí Prácheňské muzeum.
6
 

Prácheňské muzeum:  Prácheňské muzeum vzniklo v roce 1884 v bývalých prostorách 

královského hradu. Návštěvníci mohou shlédnout expozice věnované následujícím tématům: 

Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku, Dějiny regionu, Písecký venkov v 19. 

století, Obrazová galerie českých panovníků, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní 

tradice Písecka, Zlato v Pootaví a Ryby a rybářství aj.
7
 

Městská vodní elektrárna: Vodní elektrárna královského města Písku je nejstarší tohoto 

typu v Čechách. Po rozsáhlé rekonstrukci byla zpřístupněna veřejnosti v roce 1997.
8
 

Zemský hřebčinec:  Město Písek se také pyšní státním podnikem zemský hřebčinec. Tento 

státní podnik se zabývá všemi službami spojenými s chovem koní a jejich plemenitby. 

Ucelený areál ZH Písku s architektonicky cennými budovami byl vyhlášen 1. 7. 2010 

„Národní kulturní památkou“.
9
 

1.3 Významné osobnosti 

Mikoláš Aleš (1852 – 1913) Předkové malíře Mikoláše Alše, umělce blízkého celému národu, 

žili v Písku. On sám se narodil v nedalekých Miroticích. Kvůli studiím však Mikoláš Aleš 

odešel do Prahy. Do Písku se vrátil dvakrát až koncem sedmdesátých let – pokaždé na 

vojenské cvičení. Ve městě se Mikoláš Aleš již jako známý malíř kreslíř a ilustrátor, jedna za 

nejvýznamnější osobností generace Národního divadla podílel na výzdobě tzv. Kodlova domu 

                                                           
6
 Visit Písek. Www.visitpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.visitpisek.cz/cz/pametihodnosti-mesta-pisek-pisecky-hrad/62/  
7
 Visit Písek. Www.visitpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.visitpisek.cz/cz/pametihodnosti-mesta-pisek-pisecky-hrad/62/  
8
 Elektrárna. Www.elektrarnainfo.cz [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.elektrarna.info/index.htm  
9
 Zemský hřebčinec písek. Www.zemskyhrebcinecpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: 

http://zemskyhrebcinecpisek.cz/o_nas.htm  
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na třídě Národní svobody a pak zejména na návrhu jedenácti sgrafit pro fasádu hotelu 

Dvořáček z roku 1899. Náměty čerpal z dějin Písku a Písecka.
10

  

 

Adolf Heyduk (1835 – 1923) Básník z období Májovců, Adolf Heyduk, nebyl Píseckým 

rodákem. Do Písku se dostal ve svých 25 letech, kde počal působit jako učitel kreslení a 

krasopisu na právě zřízené reálce. K jihočeským Aténám okamžitě přilnul celým svým srdcem 

– jeho citlivou duši si zcela získala krásná příroda města položeného v moři lesů.
11

 

Fráňa Šrámek (1877 – 1952) Národní umělec, básník a spisovatel Fráňa Šrámek, rodák ze 

Sobotky, v Písku strávil na konci minulého století 9 let ze svého chlapeckého a studentského 

života. Písek oslavil třemi básněmi, z nichž Písecká začínající verši Po řece Otavě za vorem 

vor v jarech a létech odplouvaly, míjely v dálku, zrozenci hor, a my se za nimi dívávali… je 

nejznámější. Studentská léta, strávena v domě U koulí v bytě s oknem na řeku ho inspirovala 

k pozdějšímu románu Stříbrný vítr a divadelní hře Měsíc nad řekou.
12

  

Otakar Ševčík (1852 - 1934) Český houslista a houslový pedagog. Do Písku, kde měl stálé 

bydliště, za ním v letních měsících jezdili vyspělí studenti z Evropy i ze zámoří s cílem dovršit 

své technické vzdělání.
13

  

August Sedláček – historik a archivář města Písek, autor monumentálního 

patnáctisvazkového díla o českých hradech a zámcích, nepochybně přispěl k základnímu 

vypsání historie města nejvíce ze všech, kteří se o to pokoušeli. Jeho třísvazkové Dějiny 

královského krajského města Písku nad Otavou. 
14

 

Radek Pilař (1931 – 1993) Písecký rodák a také významný představitel českého výtvarného 

umění. Mezi jeho nejznámější díla patří tvorba znělky Večerníčku a postaviček Manky, 

Rumcajse a Cipíska. Právě na jeho počest se v Písku každoročně pořádá kulturní akce 

s názvem Cipískoviště.  

                                                           
10

 Informační centrum Písek. Www.icpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http:// 

(http://www.icpisek.cz/docs/cz/ales.xml  
11

 Informační centrum Písek. Www.icpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

(http://www.icpisek.cz/docs/cz/heyduk.xml  
12

 ŠINDELÁŘ, Jaroslav. Knížka o Písku: průvodce městem, jeho dějinami a kulturní historií. Písek: Okresní 

muzeum v Písku, 1985, s. 69 

13
 CHURÁŇ, M. a kol. Kdo byl Kdo v našich dějinách ve 20. století, II. díl, Libri, Praha 1998, 

ISBN 80-85983-64-8, s. 182 
14

 PRÁŠEK, Jiří. Písecké 2. tisíciletí. Písek: J&M Písek, 2000, s. 19 
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Současníci:  

Ze současných známých osobností, které se narodily v Písku, můžeme zmínit například tyto: 

herečka Dana Morávková, zpěvák Bohuš Matuš, sportovkyně Kateřina Neumannová, nebo 

krasobruslař Tomáš Verner. 

1.4 Okolí Písecka 

Písecké hory, Kestřany, Krokodýlí ZOO Protivín, Čížová, Mirotice, Lázně Vráž, hrad Zvíkov, 

hrad Orlík, Milevsko-premonstrátský klášter. 

1.5 Významné kulturní akce 

Cipískoviště  

Každoroční akce konaná v měsíci květnu, otevírá turistickou sezónu. Hlavní atrakcí 

Cipískoviště jsou sochy z písku, který je navezen na náplavku na levý břeh řeky Otavy. Tato 

akce má i doprovodný program, který se každoročně tematicky mění. Město tak vzdává čest 

píseckému rodákovi Radkovi Pilařovi.  

Šrámkův Písek  

 

Celostátní přehlídka experimentujících divadelních souborů, která „nechává nahlédnout do 

umělecké práce amatérských divadel ze všech koutů republiky“. Nemá věková ani žánrová 

omezení.
15

 

 

Dotkni se Písku  

Historie městské slavnosti Písku sahá až do roku 1993. Tato akce je velmi oblíbená jak 

turisty, tak samotnými obyvateli města Písku. Program městské slavnosti je každoročně jiný.   

Festival nad řekou  

Představuje zábavnou cestu za cílem, jímž je vnímání kinematografie v historických 

souvislostech. Literatura, hudba, divadlo, výtvarná umění a lidské sny se konečně sloučily do 

jediného syntetického díla – filmu. Sledováním této evoluce reflektuje Festival nad řekou 

                                                           
15

 Visit Písek. Www.visitpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: (http://www.visitpisek.cz/cz/kultura-v-
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nejen jednotlivé umělecké složky, ale také to, jak se do velkých filmových děl otiskuje 

celosvětový společenský pohyb.
16

 

Bienále kresleného humoru  

Mezinárodní soutěž karikaturistů se v Písku pořádá již od roku 1995. Do soutěže se mohou 

přihlásit jak domácí autoři, tak ti zahraniční.  

Mezinárodni festival studentských filmů  

Přehlídka studentských filmů, která již dávno přerostla hranice regionu i hranice republiky. 

Jde o prestižní mezinárodní akci, která si získává v cizině stále větší renomé a vzbuzuje stále 

větší zájem diváků a filmových publicistů. Festival, který se konal poprvé v roce 1997, 

pořádají v současnosti dvě písecké filmové školy – Filmová akademie Miroslava Ondříčka a 

Vyšší odborná škola filmová.
17

 

Advent v Písku  

Advent v Písku je název akce, která probíhá v prosinci a nabízí tak svým účastníkům bohatý 

vánoční program. 

1.6 Zajímavosti města 

Filmová škola v Písku 

Soukromou vyšší odbornou školu filmovou v Písku založili v roce 1996 Vladana a Miloň 

Terčovi. Škola je pokračováním obdobně koncipované školy ve Zlíně, na jejímž zrodu se oba 

manželé rovněž podíleli. 

Své jméno nese filmová škola po kameramanovi světového formátu, Miroslavu Ondříčkovi, 

který se tak stal patronem filmové akademie v Písku.  Mnoho filmových děl bylo také v Písku 

zfilmováno. Zde je přehled některých z nich:  

Kluci na řece (1944, režie Václav Krška, v hlavní roli Jindřich Plachta) 
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 Festival nad řekou. Www.festivalnadrekou.cz [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.festivalnadrekou.cz/  
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Měsíc nad řekou (1953, film natočený podle divadelní hry Fráni Šrámka, režie Václav Krška, 

písecký rodák) 

Stříbrný vítr (1954, filmový přepis románu Fráni Šrámka, režie Václav Krška) 

Už zase skáču přes kaluže (1970, režie Karel Kachyňa, záběry s koňmi jsou natáčené v 

hřebčíně v Novém Dvoře u Písku) 

Dobré světlo (1985, režie Karel Kachyňa) 

Discopříběh (1987, režie Jaroslav Soukup) 

V peřině (2011, režie F. A. Brabec, 3D hudební komedie)18 

Tourpropag 

Soutěžní festival tištěných propagačních materiálů. Přehlídka Tourpropag má 

následující soutěžní kategorie: plakát, leták, informační brožura, mapa, kalendář, 

reprezentační publikace, podnikatelská propagační tiskovina. 

1.7 Shrnutí 

Písek disponuje mnohými památkami a pořádá akce, které mohou hrát důležitou roli na poli 

cestovního ruchu. Zde se jedná pouze o to, zda město umí s jejich propagací dobře naložit a 

přilákat tak do města více turistů. Jako nejvýznamnější památky si ve své bakalářské práci 

vyčlením Kamenný most, Prácheňské muzeum a Domovní znamení. A jako zajímavé akce 

slavnosti města Písek Dotkní se Písku, Cipískoviště a Mezinárodní festival studentských 

filmů. 
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 Visit Písek. Www.visitpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.visitpisek.cz/cz/pisek-a-

film/75/  

 



9 
 

2. ZPŮSOBY PROPAGACE MĚSTA 

2.1 Tištěné materiály 

Za rok 2010 byla distribuce propagačních materiálů dostupná v následujících místech: 

• CzechTourism - materiály pro potřeby agentury, její informační centra v Praze a 

zahraničních zastoupení 

• letákový servis na letišti Praha Ruzyně - stánek Tourist info v Terminálu 1 v příletové hale 

(letáky "Navštivte Písek" v anglické, ruské a české mutaci)viz příloha č. 2,3 

• Husitská města - propagace v centrále Společenství v Husově muzeu v Kostnici 

• partnerská města Písku 

• Adjust Art - distribuční síť (stojany) v Praze i v regionech (hotely, restaurace, kulturní a 

informační centra), k dispozici letáky "Písecko - tipy pro volný čas" 

• Agentura Jitro - distribuce dvoujazyčných vizitek Písku v informačních centrech ČR 

• kancelář destinačního managementu Písecko a jejím prostřednictvím např. ubytovací 

zařízení Písecka 

• infocentra jižních Čech, zvláště píseckého regionu 

• ubytovací zařízení v Písku.
19

  

 

Kromě tištěných propagačních materiálů město vydává dva tituly. Zpravodaj města Písku (viz 

příloha č. 1) a Písecké postřehy. 

Zpravodaj města Písku je informační měsíčník občanů města Písku a do schránek je 

distribuován zdarma. Zaměřuje se na regionální tematiku a přehledným způsobem informuje 

obyvatele i firmy o aktuálním dění v píseckém regionu.
20

 

 

Druhým titulem jsou Písecké postřehy. Týdeník Písecké postřehy je nejčtenějším tištěným 

periodikem a jediným týdeníkem v píseckém regionu. Hlavní prioritou novin je nezávislost, 

mezi nejdůležitější cíle patří aktuálnost. Důležitým znakem periodika je podpora zpětné vazby 
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 Informační centrum Písek. Www.icpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

http://www.icpisek.cz/docs/cz/zprava2010.xml  
20

 Media 40. Www.media40.cz [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: http://www.media40.cz/nase-
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se čtenářem, a proto lze v každém vydání najít nejméně jednu stranu vyčleněnou pro dopisy, 

názory a ohlasy čtenářské obce.
21

 

 

2.2 Web 

V dnešní době platí, že kdo není na internetu, neexistuje. Katalog knihovny a možnost 

rezervace knih prostřednictvím webu je nutností. Všechny organizace by měly mít svoje 

webové stránky, protože zákazník, který se rozhoduje, která místa navštíví, obvykle hledá 

první informace právě zde.
22

 

O městu se můžete dozvědět z různých internetových portálů. Město samotné má své stránky 

na adrese www.mesto-pisek.cz, kde pomocí sekce Turista dostanete na webovou stránku 

www.icpisek.cz . Tyto stránky jsou přehledné a poměrně dobře zpracované. Server je 

dostupný v osmi jazykových mutacích (angličtina, němčina, čeština, francouzština, litevština, 

ruština, maďarština a esperanto). Naleznete zde také seznam ubytovacích a stravovacích 

zařízení, možnosti sportovního využití, přehled kulturních akcí i odkazy na akce samotné. 

Tato webová stránka je dostupná také při zadání www.pisek.eu. Stránku provází claim 

s heslem Bavit se v Písku…to letí! 

Další doména, která slouží návštěvníkům k představení města Písek je stránka 

www.visitpisek.cz, zde jsou obsažené informace ještě detailnější než na oficiálních stránkách 

města. Kromě informací o městě, jeho historie, památkách, tipů na výlet, ubytování, 

stravování dopravě a sportovních akcí se dozvíte, jaké je aktuální počasí ve městě a 

prohlédnout si Písek můžete i prostřednictvím webové kamery.  

U všech těchto dostupných domén mi však chybí spojitost přes sociální sítě. Dnes je možnost 

propojení a sdílení stránek na sociální platformě již nutností.  

2.3 Propagace na internetu v období 2010 - 2011 

• informační obrazovka v Infocentru - naplňování akcemi a dalšími aktualitami pro informaci 

návštěvníků provozovny 

• www.icpisek.cz - aktualizace, naplňování a prohlubování rozšířených funkcí stránek; 

pravidelné naplňování jídelníčky stravovacích zařízení; v závěru roku umožněno zadávání 

                                                           
21

Jihočeské týdeníky. Www.jihocesketydeniky.cz [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.jihocesketydeniky.cz/clanek/pisecke-postrehy  
22

 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: Art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2008, s. 185 

http://www.mesto-pisek.cz/
http://www.icpisek.cz/
http://www.pisek.eu/
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akcí přímo pořadateli do vyhledávače (viz příloha č. 6) 

• www.pisek-tv.cz - pokračuje průběžné naplňování, převedení systému pod novou správu 

• www.otavskaplavba.cz - průběžná aktualizace 

• www.kudyznudy.cz - průběžná aktualizace a vložení nových turistických tipů na rok 2010 

• www.babyfriendlyregion.cz - zapojení se do projektu vložením několika tipů pro rodiny s 

dětmi 

• www.jiznicecechy.cz - průběžná aktualizace 

• www.facebook.com/cz - založení nicku "infocentrum Písek" 

• www.ceskakultura.cz - pravidelné měsíční vkládání top akcí 

• www.tourpropag.cz, www.cartoon-pisek.cz - internetové stránky specializované na tradiční 

akce probíhající v Písku - Tourpropag a Bienále kresleného humoru 

• www.idos.cz - umístění reklamy Písku při zobrazení Písku jako cílové destinace 

• Reklamní kampaň Navštivte Písek v Praze - formou videospotu vysílaného v květnu v centru 

Prahy 

• kompletace kulturního měsíčníku, tisk měsíčně; shromážděné informace jsou zadávány do 

vyhledávače akcí na www.icpisek.cz, odkud jsou dále exportovány např. do 

vyhledávače www.otavskaplavba.cz, www.kulturnimost.cz aj.
23

 

2.3.1 Televize  

Písek disponuje svou televizní stanicí, která je dostupná na stránce www.tvpisek.cz. Písek TV 

– městskou internetovou televizi provozuje Městský úřad Písek – odbor kultury a cestovního 

ruchu ve spolupráci se studiem Digital video & foto Bechyně a realizátorem webu 

multimediálním studiem QUIN.cz. 

První verze stránek byla spuštěna v roce 2007. Aktuální verze pisek.tv byla spuštěna 

1. 12. 2010 (uvedené počty zhlédnutí jednotlivých příspěvků se tedy počítají od jejich nového 

uveřejnění). 

Tyto stránky jsou spolufinancovány Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci společného 

regionálního operačního programu – grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a 

místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty. 
24

 

                                                           
23

 Přejato z výroční zprávy Městského úřadu za rok 2011 
24

 TV Písek. Www.tvpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://www.tvpisek.cz/o-projektu-pisek-

tv.html  

http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.pisek-tv.cz/
http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.otavskaplavba.cz/
http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.kudyznudy.cz/
http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.babyfriendlyregion.cz/
http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.jiznicecechy.cz/
http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.facebook.com/cz
http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.ceskakultura.cz/
http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.tourpropag.cz/
http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.cartoon-pisek.cz/
http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.idos.cz/
http://www.icpisek.cz/
http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.otavskaplavba.cz/
http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.kulturnimost.cz/
http://www.tvpisek.cz/
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2.3.2 OOH  

Out – of - home, outdoorová nebo také venkovní reklama. Tato forma komunikace zahrnuje 

mnoho komunikačních prostředků, jako jsou reklamní tabule, billboardy, megaboardy, 

plakáty, vývěsní štíty, citylighty. Tento typ reklamy slouží k pohotovému předání 

jednoduchých myšlenek (logo, slogan, nová informace), k opakování a připomínání.
25

  

2.4 Partnerská města  

Město Písek udržuje partnerské vztahy s městy/regiony Caerphilly (Velká Británie), Wetzlar a 

Deggendorf (Německo), Lemvig (Dánsko), Smiltene (Lotyšsko) a Veľký Krtíš (Slovensko). 

Prohlášení zastupitelstva města Písku ze dne 15.května 2004 pak deklaruje připravenost 

rozvíjet kontakty i s dalšími partnery těchto měst. 

 

Obrázek č. 1 Mapa partnerských měst 

Město Písek udržuje partnerské vztahy s městy/oblastmi Caerphilly - Velká Británie, Wetzlar, 

Deggendorf - Německo, Lemvig - Dánsko, Smiltene - Lotyšsko, Veľký Krtíš - Slovensko, 

Uherské Hradiště - ČR. V květnu 2010 byla zorganizována účast mladých píseckých 

sportovců při sportovních hrách mládeže partnerských měst v Tarragoně ve Španělsku. 

Zástupci partnerských měst navštívili Písek při Městské slavnosti v červnu 2010, některá 

města se prezentovala i formou propagačních stánků na Havlíčkově náměstí. Intenzivní 

                                                           
25

 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3622-8, s. 76 

http://www.icpisek.cz/docs/cz/prohlaseni.xml
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spolupráce probíhala s Deggendorfem, např. formou účasti na Bavorsko-českém týdnu či 

Přeshraničním dnu vzdělávání.
26

 

2.5 Rozhlas  

Díky nižším cenám ve srovnání s jinými médii je možno v rozhlase dosáhnout vyšších 

frekvencí kontaktů cílové skupiny, která je přesně definovatelná profilem rozhlasoví stanice, 

s reklamní kampaní.  Rozhlas je tedy vhodný pro kampaně značek, které potřebují být 

zapamatovány, tzn. pro budování povědomí o značce. 
27

 Proto se domnívám, že toto médium 

by bylo vhodné využít při zlepšování image města Písku a rozšiřování povědomí o něm. 

Trendem posledních let je prodlužování doby poslechu rozhlasu zejména v souvislosti 

s narůstající mobilitou posluchačů (poslech v autech při cestě do práce, zpět domů, na 

dovolenou atd.
28

 

Mezi nejposlouchanější rozhlasové stanice v Jihočeském kraji za rok 2011 patří podle 

společnosti Median. Na prvním místě Hitrádio Faktor, poté Rádio Impuls, ČRo České 

Budějovice, Kiss Jižní Čechy, Rádio Blaník, Frekvence 1, Evropa 2, Čro Radiožurnál, Rock 

Rádio JČ. 

 

 

 
 

                                                           
26

 Informační centrum Písek. Www.icpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: 

http://www.icpisek.cz/docs/cz/partnerstvi.xml  
27

 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3622-8, s. 76 
28

 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3622-8., s. 76 
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3. ZHODNOCENÍ SITUACE V ROCE 2010 - 2011 A 

SOUČASNÉ SITUACE 

3.1 Stav 2010 - 2011 

Od roku 2007 až do roku 2011 se o marketingovou propagaci města starala Kancelář 

destinačního managementu Písek, která působila pod cestovní kanceláří Saturn. Kancelář 

destinačního managementu vznikla jako výstup projektu SROP „Písecko - brána do jižních 

Čech“ a od května 2008 začala fungovat v celé své koncepční podobě. Jejím hlavním úkolem 

bylo koordinovat aktivity cestovního ruchu Písecka, vytvářet partnerství uvnitř této destinace 

a společně propagovat regionální nabídku. Nejvýznamnějším a hlavním odběratelem služeb 

bylo po celou dobu činnosti město Písek ( icpisek.cz – Zpráva o činnosti kanceláře 2010 - 

2011). Jedním z povedených akcí tohoto odboru byl provedený výzkum. V roce 2010 bylo 

provedeno dotazníkové šetření, které opět mělo za cíl zhodnotit spokojenost turistů na Písecku 

a získat důležité statistické údaje. Celkem bylo vyhodnoceno 2807 dotazníků. Šetření proběhlo 

na následujících místech: Písek, Písecké hory, Orlík, Zvíkov, Kestřany a Žďákovský most.
29

 

3.1.1 Stručné vyhodnocení dotazníku 

Z vyhodnocených dotazníků jsme se dozvěděli, že 82 % turistů tvoří domácí návštěvníci a 

pouze 18% zahraniční. Domácí turisté přijíždějí nejčastěji z Jihočeského (24 %) 

Středočeského (15 %) kraje a z Prahy (14 %). Nejméně návštěvníků – po 2 % přijelo z 

Olomouckého a Zlínského kraje. Zahraniční turisté pochází nejčastěji z Německa (53%), dále 

v menších počtech Rakušané (9%) a Holanďané (6%). 

3.1.2 Projekt Navštivte Písek 

Žádost "Navštivte Písek" do ROP NUTS II Jihozápad - 5. výzva byla po přehodnocení v 

závěru roku 2010 zamítnuta. Byla proto zrušena i výběrová řízení, která na základě 

předchozího schválení projektu k financování probíhala. Zdokonalení navigačních systémů ve 

městě tak bylo odloženo. Realizována byla pouze nová verze zvukového informačního nosiče 

Daruma (květen 2010) a revidováno bylo umístění a polep stojanů na kola. 

V mezidobí před získáním definitivní informace o vyhodnocení projektu proběhla reklamní 

kampaň se sjednocujícím prvkem, jejímž námětem byl klasický záběr Písku - panorama města 

s mostem doplněné sloganem "Navštivte Písek … to letí!" a odkazem na turistický internetový 

                                                           
29

 Informační centrum Písek. Www.icpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: icpisek.cz – Realizované 

projekty a granty 200ý-2011  
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portál www.pisek.eu. Jedná se o návaznost na reklamní kampaň agentury CzechTourism na 

podporu domácího cestovního ruchu "Dovolená v ČR - to letí". 

• Videopozvánka do Písku běžela v centru Prahy na konci pěší zóny na obří obrazovce na OD 

KOTVA. Jednalo se o období od poloviny května do poloviny června, kdy byl nový spot 

opakován celkem 1440 krát za měsíc /2krát v hodině 24 hodin denně/. 

• Billboardová kampaň byla v červenci a srpnu 2010 realizována na celkem 16 plochách v 

Praze a ve třech krajích - Středočeském, Plzeňském a Jihočeském na rychlostních 

komunikacích a silnicích 1. třídy ve formě velkoplošných billboardů o rozměru 510 x 240 cm. 

• Reklama na www.idos.cz - banner s pozváním do Písku se zobrazí při každém vyhledávání 

spoje, jehož konečná stanice je Písek. Motiv na pozvánce je vždy doplněn sloganem ve 

variantách: "Navštivte Písek…to letí!" či "Bavit se v Písku… to letí!".
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

Informační centrum Písek. Www.icpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.icpisek.cz/docs/cz/zprava2010.xml  

  

http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.pisek.eu/
http://www.icpisek.cz/redir.php?key=http://www.idos.cz/
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Billboard: 

Obrázek č. 2 Billboard Navštivte Písek…to letí! 

3.1.3 Zlatý Erb 2011 

V roce 2011 Písek také zabodoval na soutěži Zlatý Erb. Zlatý erb je soutěž o nejlepší webové 

stránky a elektronické služby měst a obcí, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro 

místní rozvoj. Zvláštní cenu ministra pro místní rozvoj získal městský portál – informační 

systém cestovního ruchu Písku a Písecka www.icpisek.cz
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Czech tourism. Www.czechtourism.cz [online]. [cit. 2013-04-18]. Dostupné z: 

http://www.czechtourism.cz/media/tiskove-zpravy/mesto-pisek-zahajuje-letni-sezonu-2011.htm 

http://www.icpisek.cz/
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Návštěvnost Infocentra Písek za rok 2010 

Infocentrum Písek v Heydukově ulici čp. 97 fungovalo celoročně v pracovní dny od 09:00 do 

17:00 hod. V období turistické sezóny od 1. května do 5. září 2010 byl provoz každodenní od 

9:00 do 18:00 hod. Nyní se Infocentrum přesídlilo do objektu Sladovny na Velké náměstí. 

 

  

Místní 

občané Čeští turisté 

anglicky 

hovořící 

německy 

hovořící ostatní celkem 

leden 1914 98 19 4 13 2048 

únor 1426 183 14 16 10 1649 

březen 2220 305 17 12 13 2567 

duben 1900 424 26 14 15 2379 

květen 2677 1186 80 123 55 4121 

červen 4168 1855 116 205 69 6413 

červenec 1659 4399 121 240 126 6545 

srpen 3445 6798 167 321 280 11011 

září 2431 1448 70 118 55 4122 

říjen 1258 658 45 28 37 2026 

listopad 1348 245 16 18 11 1638 

prosinec 1469 81 4 16 5 1575 

celkem 25915 17680 695 1115 689 46094 

Tabulka č.1 Návštěvnost Infocentra 

 

      

3.1.4 Propagace města pomocí různých komunikačních kanálů 

Propagační letáky: 

Dotisk letáku „Písek – tipy pro poznání“ z řady Adjust,Leták „Buďte v Písku jako V peřině“, 

Letáky „Navštivte Písek“ v české, německé, anglické, francouzské a ruské verzi, Leták 

„Písecká věž“, Leták „Písek – perla jižních Čech“ pro potřeby Infocentra, Leták „Písek – 

město filmu 2012“ (viz příloha č. 5). 

OOH: 

Billboardová kampaň proběhla od července do srpna 2011. Uskutečnila se na celkem 11 

plochách a to ve třech krajích: Středočeském, Jihočeském a Plzeňském.  
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Tisk: 

Reklama na město Písek se objevila také v některém tištěném titulu, konkrétněji: 

Cesty městy (květen),COT (květen), Czech Travelogue (leden), Český dialog 

(únor),EUROBEDS 2011, Heart of Europe (květen), KAM (veletržní, prázdninové, výletní, 

zážitkové, zimní číslo), Naše rodina – spolupráce na přípravě článku, MF – příloha Vítání 

léta, Advent, Obchod a finance (červenec),OREA HOTELS – magazín léto. 

Rozhlas: 

Pro propagaci kulturních akcí město využilo rozhlasové stanice Cipískoviště - Orlík, Faktor, 

Prácheň, Blaník; Městské slavnosti – Impuls. 

Internet: 

www.icpisek.cz – aktualizace stránek a informací o pořádaných akcí 

www.otavskaplavba.cz – průběžná aktualizace stránek 

www.cipiskoviste.cz, www.cartoon-pisek.cz - internetové stránky specializované  

na tradiční akce probíhající v Písku  

www.idos.cz - umístění reklamy Písku při zobrazení Písku jako cílové destinace, 

www.cyklotoulkytv.cz – informace o Písku umístěné v souvislosti s natočením pořadu  

Cyklotoulky o Písku 

www.kampocesku.cz – umístění informací o akcích v r. 2011.
32

 

3.2 Současný stav od roku 2011 - doposud 

Kancelář destinačního managementu Písek měla za úkol věnovat se marketingovým aktivitám 

propagujícím město Písek, tato kancelář působila pod CK Saturn, avšak k 30. 9. 2011 

ukončila svou činnost. Nicméně v listopadu 2012 vznikl pod Sladovnou o.p.s. nový 

Destinační management Písecko. Tato nová odbor na činnosti předchozí kanceláře nijak 

nenavazuje. Hlavním úkolem bude vytvořit silnou značku, image a povědomí o turistické 

destinaci Písek resp. Písecko a nastavit mechanismy řízení a jednotné prezentace této značky.  

                                                           
32

 Výroční zpráva města Písku za rok 2011 
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V neposlední řadě cílem kanceláře bude také podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci 

partnerů v oblasti cestovního ruchu.
33

   

Kancelář destinačního managementu se snaží pořádat zajímavé sportovní i kulturní akce. A 

jelikož letos slaví město Písek výročí 770 let od založení, přinese tento nově vzniklý odbor 

mnoho akcí.  

Marketingový plán pro novou marketingovou komunikaci města Písek. 

3.2.1 Situační analýza 

Situační analýza se neobjede bez marketingového výzkumu. S pomocí kvalitativní výzkumu, 

který jsem provedla mezi mladými obyvateli města Písku ve věku od 15 do 30 let, můžeme 

zhodnotit míru jejich spokojenosti s propagací kulturních akcí a památek v jejich městě. 

Analýzu jsem provedla pomocí osobního dotazování. Celkem pěti lidem zastoupených v obou 

pohlavích byly položeny tyto otázky: 

1) Jaké kulturní akce ve vašem městě znáte?  

2) Jste o nich dostatečně a včas informovaní? Jak dlouho předem víte o akci a jakou formou 

jste informovaní nejčastěji? 

3) Jaká forma propagace akcí (letáčky, informace na webových stránkách, televize, rádio, 

tisk..)  vám je nejsympatičtější a osloví vás nejvíce a proč? 

4) Máte přehled o důležitých kulturních památkách v Písku? Můžete mi ty nejdůležitější 

podle vás vyjmenovat. 

5) Navštěvujete je často? 

- už jsem je navštívil alespoň jednou 

- jednou až třikrát 

- třikrát a víckrát 

6) Myslíte si, že příliv turistů do města je adekvátní? Podle vašeho názoru, rozdělte mi prosím 

odpověď na zahraniční a české turisty. 

                                                           
33

 Informační centrum Písek. Www.icpisek.cz [online]. [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: 

http://www.icpisek.cz/docs/cz/dm.xml 
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7) Chtěli byste, aby město více komunikovalo se svými občany? Abyste dostávali více 

informací ohledně pořádaných akcí, ať už formou letáčků do schránek, plakátů na ulicích, 

reklamě v rádiu, televizi nebo tištěných titulech. 

8) Našli byste vhodné návrhy na zlepšení propagace památek a akcí ve vašem městě? 

Rozepište se. Kreativita je vítána. 

Otázka č. 1 

Cílem mé první otázky bylo zjistit, na kolik jsou obyvatelé Písku informovaní o konání 

různých akcí ve městě. Zajímalo mě, kolik akcí znají nebo alespoň vědí, že se pořádají. Každý 

z pěti dotazovaných zmínil městské slavnosti Dotkni se Písku. Tato odpověď se dala 

očekávat, jelikož každé město má většinou své městské slavnosti, které se konají každoročně 

a nabízejí svým občanům bohatý doprovodný program. Druhou nejvíce zmiňovanou akcí byl 

Mezinárodní festival studentských filmů. Toto druhé místo si filmový festival vysloužil právě 

díky cílové skupině, které jsem se dotazovala. Mnoho mladých lidí rádo kouká na filmy a 

zajímá se o tvorbu nových nadějných filmových tvůrců. Třetí místo v mém dotazování 

obsadila akce s názvem Cipískoviště. Tato akce je rovněž velmi navštěvovaná a to proto, že 

se nejedná pouze o jednodenní akci. Sochy vytvořené z písku zůstávají na náplavce po delší 

dobu. Takže je možné akci zhlédnout v rámci několika dalších týdnů.  

Po rozboru všech odpovědí jsem došla k závěru, že mezi mladými lidmi slaví největší úspěch 

městské slavnosti. Detailnějším rozhovorem jsem se dozvěděla, že tato akce je komunikována 

alespoň dva měsíce dopředu, kdy je znám také program celé akce a ten je pro mnoho mladých 

lidí zajímavým vzhledem k účinkujícím kapelám. 

Mezi dalšími zmíněnými akcemi byli: Advent v Písku, Pivovarské slavnosti, Švejkovská 

padesátka, Mezinárodní folklorní festival a Letní kino. 
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Graf  č.1 Znalost píseckých kulturních akcí občany (vlastní výzkum) 

Otázka č. 2 

Má druhá otázka směřovala na informovanosti obyvatelů o akcích. Většina dotázaných mi 

odpověděla, že je informováno včas. Avšak také mi shodně odpovídali, že o akcích vědí přes 

své známé, tedy pouze z toho, co uslyší. Dva lidé shodně odpověděli, že si informace 

vyhledají na internetu nebo že uvidí po městě vylepený letáček či plakát vyzývající k návštěvě 

akce. Jeden dotazovaný se o akcích dozvídá také z měsíčníku Písecký zpravodaj, který samo 

město vydává. Tyto odpovědi ve mně vzbudily dojem, že občané moc informovaní nejsou. 

Nebo alespoň žádným jednotným komunikačním kanálem. Proto je nutné informovanost 

navýšit a to pomocí většího počtu propagačních materiálů. Navrhovala bych více plakátů po 

městě, informace o konání akcí v regionálních rádiích a letáčky umístěné v kavárnách, 

restauracích a klubech. 
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Takto vypadají odpovědi respondentů zanesené do grafu: 

 

Graf č. 2 Zdroj informovanosti o akcích (vlastní výzkum) 

Otázka č. 3 

Otázka číslo tři se respondentů ptala, jaká forma propagace akcí je pro ně ta nejlepší. Která je 

osloví nejvíce a oni se následně rozhodnou akci navštívit. Všichni dotazovaní odpověděli, že 

nejvíce je osloví reklama, kterou vidí na letáčcích po městě. Tento způsob propagace je pro ně 

důvěryhodný, je takzvaně na očích a poskytuje potřebné základní informace o dané akci. 

Mezi další odpovědi patřila prezentace akce v tisku nebo na internetu. Zajímavé zjištění z této 

otázky je, že i mladí lidé preferují propagace pomocí letáčků nebo plakátů. Tipovala bych 

spíše přiklonění se k internetové reklamě.  
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Graf č. 3 Nejlepší způsob propagace akcí podle občanů (vlastní výzkum) 

Otázka č. 4 

Další část mého kvalitativního výzkumu se týkala kulturních památek města Písku. 

Předpokládala jsem, že obyvatelé musí znát své památky. Základem je pro mě vyjmenování 

těch nejdůležitějších a alespoň stručně o nich vědět nějaké informace. Překvapujícím zjištění 

tedy pro mě bylo, když pouze tři lidé z pěti uvedli mezi svou odpověď Kamenný most. Tato 

památka je, co se týče do celorepublikového významu, velice důležitou a doufala jsem, že 

známou. Bohužel se mi mé domněnky nepotvrdily. Proto je nutné zapracovat na propagaci 

Kamenného mostu a rozšíření povědomí o jeho kvalitách nejenom mezi obyvatele města, ale i 

do celé České republiky a zahraničí. Mezi další nejčastější odpovědi se zařadily tyto památky: 

Prácheňské muzeum a Písecký hrad, Putimská brána, Stará vodní elektrárna, Sladovna a 

Zemský hřebčinec. 
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Graf č. 4 Znalost kulturních památek Písku (vlastní výzkum) 

Otázka č. 5 

Zde jsem se rozhodla vytvořit uzavřenou otázku, kde jsem respondentům dala na výběr ze tří 

možností. Zajímalo mě, jestli památky ve svém městě navštívili a pokud ano, tak kolikrát. 

Důležitým faktorem je znalost památek místními obyvateli tak, aby případně mohli 

kolemjdoucím turistům doporučit návštěvu památky, popřípadě doporučit další ke zhlédnutí. 

Všichni dotazovaní navštívili, podle nich nejdůležitější památky města, alespoň jednou. Tento 

fakt hodnotím jako uspokojující vzhledem k velikosti města. Jeden dotazovaný navštívil 

památky jednou až třikrát a další jeden dotazovaný třikrát a víckrát. 
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Graf č. 5 Návštěvnost památek obyvateli města Písku ( vlastní výzkum ) 

Otázka č. 6 

Tato otázka směřovala k vnímání adekvátnosti zahraničních a domácích turistů ve městě. Více 

než polovina dotázaných lidí sdělila, že je pro mě příliv domácích turistů dostačující, ale že 

by uvítali větší návštěvnost města zahraničními turisty. Tyto informace potvrzuje i výroční 

zpráva Sladovny o.p.s za rok 2011, kdy byl příliv domácích turistů značně převyšující nad 

zahraničními. Kdy za rok 2011 navštívilo město 24 797 českých turistů a pouze 1 619 

zahraničních. (údaje převzaty z Výroční zprávy Sladovny o.p.s za rok 2011). Proto mě i tyto 

odpovědi utvrdily v tom, že město málo komunikuje v rámci svého regionu a je nutné se více 

zapojit do propagace města jako součást Jihočeského kraje.  
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Graf č.6 Kdo navštěvuje město Písek více? Zahraniční nebo čeští turisté? (vlastní výzkum) 

Otázka č. 7 

Sedmá otázka byla spojena se spokojeností občanů a to s komunikací města směrem k nim. 

Všichni respondenti shodně odpověděli, že nepovažují komunikaci města za dostatečnou. 

Rádi by se o akcích dozvídali dříve a obsáhleji. Někteří z nich by se také chtěli sami aktivně 

zapojit do komunikace s městem. Navrhnout své nápady na kulturní program či celou novou 

akci. S touto otázkou jsem velice spokojena. Díky těmto odpovědím je jasné, že město má co 

dohánět a také to, že občané jsou nakloněni ke spolupráci s městem. 
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Graf č.7 Spokojenost obyvatel s komunikací města (vlastní výzkum) 

Otázka č. 8 

Poslední otázka byla věnována kreativitě dotazovaných a to jejich návrhům na zlepšení 

propagace památek i akcí ve městě. Většina lidí navrhovala zlepšit reklamu a také samotné 

akce.  

Shrnutí: 

Provedená kvalitativní analýza mi potvrdila fakt, že většina akcí je špatně komunikována a že 

celkově město málo komunikuje se svými občany. Proto je nutné toho stanovisko změnit a 

postarat se, aby se město stalo aktivnější a modernější ve svém přístupu jak k pořádání akcí, 

tak komunikací s obyvateli. 

Na začátku mého návrhu marketingové komunikace pro Písek bych si nejprve zanalyzovala 

současný stav a to pomocí analýzy SWOT. 
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3.3 Analýza SWOT 

Strenghts (Silné stránky)  

 Historie města. Centrum města je krásně zachovalé a disponuje tak mnohými kulturními 

památkami, které stojí za to vidět. 

Poloha města i dopravní infrastruktura je také velmi výhodná. Písek leží asi 100 km na jih od 

Prahy, zároveň leží na spojnici mezi Prahou Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. 

Spojení do Písku je právě díky své poloze výborné. Do města se dostanete jak soukromými 

autobusovými dopravci tak se společností Student Agency, která jede z Prahy přes Písek, 

České Budějovice až do Českého Krumlova. 

V Písku je také dostatek kulturního i sportovního vyžití. Zmíním například Divadlo Pod 

Čarou, letní kino, tenisové kurty, plavecký bazén, fitness centra, horolezeckou stěnu, 

hřebčinec a další. Zkrátka nepřijdou ani vaše chuťové buňky. Najíst se můžete v pizzeriích, 

středověké krčmě, řecké restauraci Poseidon, indické restauraci nebo vyhlášeném hotelu 

Biograf. 

Weaknesses (Slabé stránky) 

Nedostatečná propagace města v rámci Jihočeského kraje. České Budějovice i Český 

Krumlov mají strategii cestovního ruchu propracovanější. 

Opportunities (Příležitosti) - makroprostředí, vnější trh 

Zvýšit počet turistů, kteří již hodlají procestovat Jihočeský kraj. 

Zlepšení komunikace města jak s obyvateli, tak s přijíždějícími turisty 

Vylepšení image města a zvýšení povědomí v cestovním ruchu Jihočeského kraje 

Threats (Hrozby) 

Neochota města zlepšit svou propagaci 

Dopad finanční krize, tím pádem úbytek turistů, jak těch zahraničních, tak domácích. 

Nedostatečný počet kvalifikovaných pracovníků na městském úřadu a jeho odborech 
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Závěr analýzy SWOT 

Z výsledků analýzy SWOT si kladu za cíl: 

Komunikovat město jako součást Jihočeského kraje a to zejména pro cílovou skupinu 

zahraničních turistů, kteří již cestují do Jihočeského kraje. 

Více komunikovat kulturní akce i památky, zefektivnit využití komunikačních kanálů města 

jak směrem k turistům tak ke svým občanům. 

Celkové zhodnocení propagace města  

Je vidět, že se město snaží komunikovat a vymýšlet akce pro turisty. Toto se ale především 

týká těch domácích turistů, město se nepropaguje směrem ven do zahraničí. Výborná by byla 

spolupráce s místními cestovními kancelářemi a také zviditelnění Písku jako součásti 

Jihočeského kraje. Co vidím jako hlavní chybu je, že město nemá jednotnou ucelenou 

marketingovou komunikaci. Je důležité vytyčit si cíl, který si klade za cíl splnit a poté začít 

propagovat město jednotně. 
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4. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE MĚSTA DO BUDOUCNA 
Marketingové cíle 

Marketingové cíle určují, čeho má být marketingovými aktivitami dosaženo. Představují proto 

zároveň kritérium, na jehož základě lze posléze vyhodnocovat efektivitu marketingové 

činnosti. 

Marketingové cíle by měly být vždy stanoveny tak, aby byly tzv SMART. Tato zkratka 

znamená, že by cíle měly být dostatečně konkrétní (specific), měřitelné (measurable), 

odsouhlasené celým týmem agrred), realistické (realistic) a časově ohraničené (timed).
34

 

Mým cílem je tedy zlepšení komunikace města Písek v cílovém segmentu mladých lidí v 

průběhu roku 2014. Zvýšit počet zahraničních i českých turistů a nalézt nové produkty, které 

budou město činit atraktivnějším. 

Marketingová strategie 

Písecko musí být konkurenceschopné k okolním městům v Jihočeském kraji. Konkurovat již 

zavedeným centrům cestovního ruchu je velmi těžké. Český Krumlov má velkou výsadu 

v architektuře, Třeboň v počtu svých rybníků apod. Proto je důležité zvolit vhodný postup. 

Řešením problému konkurenceschopnosti může být vytvoření nového originálního produktu a 

vybudovat si image nejlepší destinace v této kategorii. 

Na základě dosavadních výzkumů cestovního ruchu v Písku vyplývá, že nosný produkt by měl 

být určen pro cílovou skupinu: organizovaná mládež, rodiny s dětmi a senioři. Těmto 

zákazníkům nejlépe odpovídají tyto typy turistiky: vzdělávací, poznávací, rekreačně sportovní 

a kulturní.   

Konkurenceschopnost na trhu cestovního ruchu znamená nabídnout standardní kvalitu služeb, 

dostatečně pestrou nabídku využití volného času a navíc něco originálního, co jiná destinace 

nenabízí nebo nemá natolik kvalitní. Tím vzniká konkurenční výhoda. Na principu 

konkurenční výhody je nutno vybudovat systematický marketing, který bude sledovat 

poptávku, vyhledávat vhodné zákazníky a nabízet jim pobyt v destinaci.  Výhodu destinace, 

její originalitu a jedinečnost, je nutné propagovat a rozšiřovat do povědomí veřejnosti. 
35

 

                                                           
34

 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-
4208-3. S. 236 
35

 Strategický plán rozvoje města Písku do roku 2020 
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4.1 Město jako součást Jihočeského kraje, zlepšení image města v rámci 

jihočeského kraje a posílení přílivu zahraničních turistů do Písku 

Zahraniční turisté: 

Současný stav: Zahraniční turisté v Písku tráví nejméně času z celého regionu. Nejčastějšími 

návštěvníky jsou turisté z Německa a Rakouska. Cílem této marketingové strategie je proto 

zaujmout zahraniční turisty natolik, aby chtěli strávit v Písku alespoň jeden až dva dny. 

Možnost řešení: Důležité pro nás bude, aby se navýšil počet zahraničních turistů a to nejen 

z Německa a Rakouska, ale i ostatních zemí. Pomocí kvalitních služeb a produktů je 

přesvědčit, aby ve městě strávili alespoň jednu noc. Spolupracovali bychom s Jihočeskou 

centrálou cestovního ruchu, kde bychom se chtěli aktivněji zapojit do propagace Písku 

v Jihočeském regionu. Dále budeme dále spolupracovat s agenturou Czechtourism, díky které 

se můžeme zapojit do projektů a kampaní zviditelňujících Jihočeský kraj, potažmo Písek. 

Zároveň zachováme spolupráci s partnerskými městy, která doposud dobře funguje. 

Rozšířená spolupráce s partnerskými městy: Jelikož město Písek udržuje spolupráci se 

zahraničními městy v Anglii, Dánsku, Německu, Slovensku a Lotyšsku, snažili bychom se 

aktivněji účastnit v propagaci města v těchto zahraničních destinacích. Navrhneme balíček 

výletů po Jihočeském kraji, který bude zahrnovat hlavně město Písek a další zajímavosti 

v okruhu města. Tyto cestovní balíčky by byly rozdělené podle počtu strávených dní v kraji. 

Nabídly bychom je cestovním kancelářím působícím v Písku (CK Janeta, CK Satrun, CK 

Kellner aj.), které by je komunikovaly, zároveň by jejich nabídka byla vyvěšena i na 

oficiálních stránkách města.  

Timing kampaně: Komunikační kampaň naplánujeme na jaro, léto a podzim. Tedy v domě 

největší návštěvnosti turistů. Na jaře bychom vynaložili větší úsilí v propagaci, v létě a na 

podzim by se jednalo spíše o připomínkovou propagaci města, stále bychom si tak budovali 

dobrou image města a připomínali se v cestovním ruchu Jihočeského kraje. 

Financování: Rozpočet na tuto akci by plynul z více zdrojů. Primárně by rozvoj destinace 

měla na starost nově vzniklý odbor Destinační management Písecko. Dále bychom zkoušeli 

vybrat peníze pomocí fundraisingu. 
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Komunikační mix 

Tisk - Vzhledem ke kvalitě i množství nabízeného nynějšího materiálu nebudeme vyrábět a 

navrhovat jiný propagační materiál. Budeme jej distribuovat v Praze, Táboře, Českých 

Budějovicích a Českém Krumlově. Velmi výhodné pro město bude také inzerovat do časopisu 

Žlutý, který je vydáván společností Student Agency a naleznou ho na palubách autobusů 

všichni, kteří s tímto dopravcem cestují. Zde je tedy velká možnost zacílení. Dále budeme 

inzerovat v časopisech zaměřených na cestování a cestovní ruch: COT,Czech 

Travelogue,Český dialog, EUROBEDS 20113, Heart of Europe, KAM aj. 

OOH - Prezentovat město pomocí billboardů podél silnic a dálnic vedoucích z Prahy do 

Jihočeského kraje. 

Rádio - Písek zviditelníme pomocí internetové reklamy v regionálních rádiích jako je Kiss 

Rádio Jižní Čechy, Hit rádio Faktor a Prácheňské rádio. 

Internet - Internet nám nabízí možnost nejlepší cílené reklamy. Internetovou reklamou na 

zahraniční turisty budeme cílit pomocí PR článků na stránkách czechtoursim.cz. 

Televize - Nechceme vytvářet reklamní spot, ale zviditelnit město Písek v médiích 

prostřednictvím pořádaných zajímavých akcí. Velkou devízou města jsou jeho slavní rodáci, 

díky kterým bude propagace města snazší. Navážeme spolupráci především se sportovci a 

herci. Oslovíme Kateřinu Neumannovou nebo Tomáše Vernera. (popis návrhu akce viz 

kapitola Nový produkt) 

Výsledek 

 Prostřednictvím těchto nástrojů si klademe za cíl navýšit příliv zahraničních turistů o 

minimálně 10 procent za rok 2014, zvýšit povědomí o městě a jeho prezentace v rámci 

Jihočeského kraje.  

4.2 Komunikace města s občany a domácími turisty 

Současný stav:Podle kvalitativního průzkumu, jsem vyhodnotila komunikaci města se svými 

občany jako nedostatečnou. Obyvatelé města jsou sice informovaní v předstihu měsíce až 

dvou před konáním akce, avšak uvítali by pestřejší program akcí. Také jedním 

z překvapujících závěrů byl fakt, že mnoho obyvatel neví a nikdy nenavštívilo nejznámější 

písecké památky.  
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Možnost řešení: Zábavnější a rozmanitější komunikace jak akcí, tak památek. Spojení 

památek s hravější formou, která turisty a občany pobaví. Zároveň usilovat o navýšení 

přístupů k wifi připojení na veřejných místech a prodloužení otevírací doby kamenných 

obchodů. 

Ráda bych zapojila do rozhodování o programu akcí obyvatele města. Pomocí dotazníků 

bychom zjistili o jaké kapely nebo vystoupení mají na akcích zájem. A podle toho bychom 

zařizovali celý program akce. Lidé už se v mém kvalitativním výstupu vyjádřili, že by rádi 

přispěli svými preferencemi na rozhodování o programu akcí. Tuto formu bych využila 

především u městských slavností Dotkni se Písku, kde bych lidem v minimálně půlročním 

předstihu dala vyplnit dotazník, který by byl dostupný v Infocentru, v kavárnách, hospodách, 

restauracích, u kostela, ale také na internetu. Po vyhodnocení dotazníků bychom naplánovali 

co nejschůdnější řešení celé akce. Městskou slavnost bych propagovala více ve městě formou 

plakátů a to v dostatečném časovém předstihu, alespoň tři měsíce předem. Dále bychom 

vyrobili malé letáčky, které bychom umístili na veřejná místa jako ke kostelu, k lékaři, do 

kaváren a hospod i do sportovních zařízení.  

Co se týká dostupného wifi připojení, domluvili bychom se s městským úřadem, aby 

zpřístupnil wifi na veřejných místech jako je knihovna, městský úřad, kulturní dům a Velké 

náměstí. Tuto dostupnost ocení nejen mladí lidé a zahraniční turisté. Město se tak stane 

modernější a přístupnější. 

Otevírací doba obchodů je v Písku poměrně krátká. Většina prodejen v centru města končí 

kolem páté hodiny. Tento fakt je velice znevýhodňující. Mnoho turistů na tak krátkou 

pracovní dobu není zvyklá a nemá tak dostatečnou šanci si něco ve městě koupit. Navázala 

bych proto alespoň s některými obchody barterovou dohodu. Pokud budou mít delší otevírací 

dobu o dvě hodiny, město může obchodu udělat propagaci v Infocentru. Doporučí turistů 

tento obchod k navštívení a podá na něj velmi dobré reference. 

4.3 Nový produkt 

 KULTURA 

Kamenný most 

Písek se pyšní nejstarším kamenným mostem v České republice, který byl postaven ještě před 

koncem 13. století. Málokdo tuto informaci ví, proto bych ji brala jako privilegium, které je 

dobré zdůrazňovat a navýšit tak atraktivitu místa. Návštěva samotné památky a výhled na 
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řeku Otavu turisty jistě tak dokonale nezláká. Proto bych prohlídku mostu spojila s další 

aktivitou, která tak Kamenný most pozdvihne o něco výše co do atraktivity. 

 

Na Kamenný most bych přesunula farmářské trhy, které se nyní konají v prostorách kolem 

Děkanského kostela. Propojili bychom tak příjemné s užitečným. Turista si prohlédne krásu 

mostu a zároveň má možnost nakoupit si čerstvé a sezónní potraviny od místních farmářů. 

Kouzlo farmářských trhů a jejich produktů se stává stále populárnější. Lidé začínají více dbát, 

a zajímat se o to, co konzumují. 

 

Tato aktivita by byla lehce proveditelná. Stačilo by se domluvit s Městským úřadem Písek, 

aby se trhy mohly konat místo u kostela, na mostě. Prodejci by pak zaplatili stejnou sumu za 

možnost vystavení svého zboží, jako u kostela. 

Po městě bych rozvěsila letáčky s informacemi o konání farmářských trhů a na Velkém 

náměstí bych umístila poutače, které by na trhy navigovaly. Zároveň by město dalo inzerát do 

místních novin – Zpravodaje města Písku a Píseckých postřehů. 

 

Sekundární cílovou skupinou budou lidé z celé České republiky, kteří doposud nepoznali 

krásy tohoto malebného jihočeského města. Rodiny s dětmi, kteří hledají jak kulturní, tak 

sportovní vyžití, dále i mladí bezdětní lidé, studenti a důchodci.  

  

POZNÁNÍ 

Geocaching Písek 

Tip na výlet pro věčné dobrodruhy. Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, kdy za 

pomocí GPS navigačního zařízení hledáte skryté schránky takzvané cache, o které jsou známy 

jen její zeměpisné souřadnice.  Jednou z hlavních myšlenek geocachingu je navštěvování 

míst, která nejsou turisticky moc známá. V samotné cache jsou pak uveden informace o místě 

jeho zajímavostech a zvláštnostech. Některé cajky obsahují také úkol, který musí hledač 

splnit.  

 

Celá tato koncepce by se dala velmi dobře využít k prohlédnutí těch nejzajímavějších 

píseckých památek. Po celém Písku i jeho okolí je cache spousty.  

Stačilo by, aby město vytvořilo herní plán, který by umístilo na své webové stránky. Zde by 

účastníci nalezli souřadnice cache, které by hledali. Mohlo by být i více tras, podle náročnosti 

nachozených kilometrů. Tak aby si svou trasu našli mladí lidé, rodiny s dětmi nebo starší lidé. 
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Zájemci by tak prošli celým městem, pobavili by se a poznali ho. Pokud by pak své výsledky 

prokázali a zaslali je zpětně e-mailem na městský úřad, dostali by poštou diplom za čestnou 

účast v geocachingu ve městě Písek.  

 

Spolu s diplomem by je čekal také voucher na konzumaci do hotelu Biograf. Hotel Biograf se 

nachází v centru města a je znám svou výtečnou kuchyní.  Voucher by tak znamenal další 

důvod proč se do Písku znovu vypravit.  

I zde jsou náklady minimální. Promítají se pouze do nákupu diplomů a jejich rozeslání. 

S hotelem Biograf by vouchery znamenaly oboustrannou výhodu. 

 

RELAXACE, ODPOČINEK 

Piknik a městský ostrov 

Městský ostrov vznikl usazováním naplavenin v době, kdy ještě nebyl v Písku vytvořen jez, 

který tok řeky v těchto místech téměř zastavil. Dnes nabízí městský ostrov příjemné posezení 

a relaxaci, ale i zábavu pro děti v podobě dětských hřišť. V jeho sousedství také funguje 

minigolf.             

Právě takovou oázu klidu hledá každý z nás. Zde bychom komunikovali víkendovou akci, 

která by návštěvníky lákala na pohodovou a romantickou atmosféru městského ostrova. Event 

by se konal v letních teplých měsících, nejlépe začátkem května, kdy se slaví český svátek 

všech zamilovaných a jednalo by se o piknik přímo na ostrově. Za poplatek by na ostrově 

byly k zapůjčení piknikové koše s překvapením a deky. Skrývané překvapení by byly výrobky 

od lokálních zemědělců jako koláče, mléko, jogurty, vína a jiné pochutiny vhodné k pikniku. 

Večer by se uspořádalo promítání romantických filmů. Přes den by byly pro aktivnější jedince 

k zapůjčení buď deskové hry nebo sportovní pomůcky na badminton, pétanque nebo míčové 

hry. 

 

Akci bychom propagovali přes webový portál města a pomocí letáčků po celém městě, na 

ulicích a v kavárnách či hospodách. Inzerovali bychom také v periodikách Písecké postřehy a 

Zpravodaj města Písku. 
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ROMANTICKÝ VÍKEND PRO DVA 

Tip pro nádherně strávené chvíle a náročnější klientelu 

Písek je jako město stvořené pro romantické procházky ve dvou. V této cílové skupině 

nalezneme jak mladé lidi, tak i starší páry, kteří si rády udělají chvíli jen samy pro sebe a 

stráví nezapomenutelný víkend v krásném historickém jihočeském městě.  

 

Romantický víkend pro dva by se představoval jako jeden výlet – trip, který by zahrnoval 

ubytování v podmanivých prostorách Hotelu Bílá Růže, který se nachází přímo v centru 

města, pobytový balíček by obsahoval dvě noci ve VIP  apartmá s výhledem na řeku Otavu, 

snídani na pokoj, relaxační masáž v hotelovém wellness, vstup do infrasauny a romantickou 

večeři při svíčkách. Písecko nabízí mnoho možností pro cyklistické výlety a hotel disponuje 

půjčovnou kol, proto bude v rámci romantického víkendu nabídka zapůjčení kol k výletům do 

okolí na krásná místa jako hrad Zvíkov nebo zámek Orlík. Personál hotelu bude turisty také 

informovat o krásách večerní procházky městem nebo půjčení lodičky a plavení se na řece 

Otavě. 

 

Akce by byla komunikována v průběhu celého roku – aneb romantiky není nikdy dost.  

Na internetu jak na oficiálních stránkách hotelu www.hotelbilaruze.cz, tak na stránkách města 

www.icpisek.cz, dále na portálech specializujících se na romantické pobyty: 

www.romatnicky-pobyt.cz, www.romatnickyvikend.net a zájezd bychom nabídli také 

zážitkové agentuře: www.essence.cz. V měsících, kdy by zájem o romantickou dovolenou 

nebyl tak veliký bychom ho nabídli slevovým portálům, jako jsou: www.slevomat.cz a 

www.slevin.cz. 

 

PRO SPORTOVCE 

 Trocha sportu - Celebrity marketing - Kateřina Neumannová a letní sjezdovka 

Písek má mnoho slavných rodáků z řad sportovců, herců či jiných umělců. Píseckou rodačkou 

je i olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. Ta by 

zaštitovala celou akci, kterou by bylo lyžování ve městě. Písek disponuje lyžařským areálem, 

který je vybaven speciálním umělým povrchem, jenž umožňuje lyžování i v době, kdy není 

sníh. Zalyžovat si tak můžete i v letních měsících. Akce by se komunikovala na portálu města 

a na stránkách Sladovny, která pořádá mnoho kulturních akcí. Prostřednictvím Kateřiny 

Neumannové by se zpráva o možnosti letního lyžování na umělém svahu, dostala i do médií, 

kde by tak oslovila větší skupinu lidí. 

http://www.hotelbilaruze.cz/
http://www.icpisek.cz/
http://www.romatnicky-pobyt.cz/
http://www.romatnickyvikend.net/
http://www.essence.cz/
http://www.slevomat.cz/
http://www.slevin.cz/
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Uspořádala by se také víkendová akce, ve které by se soutěžilo ve sjezdu na lyžích. Na akci 

by byla přítomna i slavná olympionička a vítězům by předala cenu. Na akci bychom pozvali 

jak místní tak celostátní televizi a novináře.  

Tato akce by bylo z hlediska realizace náročnější. Finance by plynuly od sponzorů, které 

bychom sehnali.  

 

Ke sportovnímu vyžití v Písku dále slouží plavecký bazén, tenisové kurty, horolezecká stěna, 

zemský hřebčinec nebo zimní stadion. 

  

DĚTI 

Buďte jako V peřině! 

Líbí se mi propagace Písku, jako město pro rodinu – město dětí. Tištěný propagační materiál 

města speciálně určený pro rodinu s dětmi. Leták obsahuje mapku a vysvětlivky 

k jednotlivým místům ve městě, kde se nachází sportovní a zábavní vyžití pro děti, ať už je to 

dětské hřiště nebo dětský koutek. Rodina si tak může naplánovat nerušenou prohlídku města 

s tím, že se cestou může s dětmi zastavit na jednom z nabízených sportovišť. 

V peřině – Všechny děti mají rády pohádku. Tak kdo by se nejraději nevypravil rovnou do 

pohádky? Nejlepším způsobem pro rodiny s dětmi bude, ukázat jim místa, kde se pohádka 

natáčela. V roce 2010 se v Písku natáčela hudební komedie F. A. Brabce V peřině. Jednalo se 

především o Havlíčkovo náměstí v centru, kde ve filmu bydlí všichni obyvatelé městečka a 

odehrává se zde i většina děje. Jako kulisy posloužila ale i další místa, např. Alšovo náměstí, 

Masné krámy, Bakaláře, Putimská ulice, promenády podél řeky Otavy, Kamenný most, 

Palackého sady či Zemský hřebčinec.
36

 

Nechali bychom navrhnout speciální značky, kterými bychom označili místa, která jsou ve 

filmu vidět, tak, aby je turisté nemuseli složitě hledat. Zároveň bychom domluvili spolupráci 

s kulturním střediskem Sladovna o.p. s, ve které bychom instalovali výstavu kostýmů 

použitých ve filmu.  

 

 

                                                           
36

 Kam po česku. Www.kampocesku.cz [online]. [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: 

http://www.kampocesku.cz/clanek/7369/budte-v-pisku-jako-v-perine 
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ZDRAVÍ 

Hipoterapie v Zemském hřebčinci 

Zemský hřebčinec v Písku je státní podnik zabývající se chovem koní. Tento objekt je 

turisticky nepříliš využívaný. Velmi vhodné by proto bylo využít tento hřebčinec jako místo, 

kam mohou přijet lidé vyžadující určitou formu fyzioterapie, které se říká hipoterapie. 

Hipoterapie je forma fyzioterapie, která využívá koně jako rehabilitační prvek. Je vhodná pro 

lidi, kteří mají pohybovou nebo posturální poruchu. Místo by se tak mohlo stát významným 

pro mnoho lidí z Písku a přilehlého okolí, kteří vyžadují tuto péči. O novém centru 

provádějícím hipoterapii bychom vydali tiskovou zprávu a rozeslali ji do příslušných online i 

tištěných médií. Zároveň bychom pozvali místní TV Písek, aby natočila reportáž o nově 

vzniklém oboru v Zemském hřebčinci. Zmínka o hřebčinci by byla i v tištěných denících jako 

Písecký zpravodaj nebo Písecký měsíčník. Financování kampaně by šlo na náklady Zemského 

hřebčince. Tato nová aktivita by velmi přidala na atraktivitě města a zajistila by si svojí 

cílovou skupinu. 

Výsledek 

Díky těmto novým inovativním nápadům by Písek mohl nabídnout své město turistickému 

ruchu o něco více. Akce jsou rozvrženy podle druhu činnosti tak, aby si každý zájemce našel 

to, co právě hledá. Ať už jde o romanticky strávený víkend, sportovní, kulturně-poznávací 

nebo relaxační dovolenou. Město Písek nabízí nepřeberné množství aktivit, které je třeba 

lidem nabídnout a více o nich informovat. 
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Závěr  

Cílem mé práce bylo zhodnotit dosavadní marketingovou komunikaci města Písek se 

zaměřením na kulturní památky a rok 2010 - 2011. Kulturní památky a historické centrum 

města jsou pro Písek velkou devizou, která může splňovat očekávání mnohých turistů. Rok 

2010 - 2011 se na propagaci města podílela dnes již zaniklá Kancelář destinačního 

managementu Písek. Akce a propagace provedené v tomto období nepovažuji za dostatečné a 

zajímavé z hlediska cestovního ruchu. Jediným obohacujícím prvek se jeví dotazníkové 

šetření, které mělo, zjistilo míru spokojenosti přijíždějících turistů. Z výsledků ankety si 

město alespoň ověřilo nutnost lépe komunikovat a učinit město modernější (prodloužit 

otevírací doby obchodů, zpřístupnit internet na veřejných místech). Současně jsem také 

zmapovala situaci od roku 2011 až doposud, kdy se propagace města ujala nově vzniklá a 

schopnější kancelář s názvem Destinační management Písecko. Tato instituce již pořádá nové 

akce s cílem podpořit příliv, alespoň těch domácích, turistů do města. Zároveň také aktivně 

komunikuje na portálu města www.icpisek.cz, kde oznamuje blížící se akce a události.  

Ze všech veřejně dostupných informací a zdrojů, které jsem měla, musím zhodnotit 

marketingovou komunikaci města jako nedostatečnou. Pomocí SWOT analýzy jsem zjistila, 

že se nejedná o to, že by město nemělo co cestovnímu ruchu nabídnout, ale o to, že 

nekomunikuje dostatečně a také více ve svém regionu.  

 

Nedostatečně hodnotím tři věci. A to komunikaci vnější – se zahraničními turisty a v celém 

Jihočeském kraji. Zde je proto nutno dávat o městu více vědět a prezentovat ho jako bránu do 

jižních Čech, město s bohatou historií a kvalitními službami. Hlubší spolupráce 

s partnerskými městy by Písku umožnila zviditelnění jak v partnerských městech, tak na 

domácí půdě. Konkrétně by město navrhlo turistické balíčky, které by nabízelo 

prostřednictvím cestovních kanceláří působících v Písku. Dále je vhodné vylepšit také vnitřní 

část komunikace města, a to vzhledem ke svým občanům. Město by mělo více komunikovat a 

ptát se svých obyvatel. Možná by tak zjistilo, že by upřednostnili jinou formu propagace akcí 

nebo by ocenili jiný výběr programu na akcích. A poslední složkou mé nové marketingové 

komunikace by bylo nalézt takzvaný Nový produkt, kterým by město oslovilo určitou cílovou 

skupinu podle toho, jaký druh turistiky jim vyhovuje. Navrhovala jsem proto několik 

možností, podle kterých by Písek zvýšil svou atraktivitu a image města a nabídl tak turistům 

nový způsob cestování. 

http://www.icpisek.cz/
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Pokud tedy bude Písek v budoucnu směřovat své úsilí tímto směrem, vidím jeho komunikaci 

v rámci Jihočeského kraje jako velmi úspěšnou. Město má své kvality a je jen potřeba je umět 

nabídnout. 
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Summary 
 

The aim of this work was to evaluate current marketing communication of the Písek city 

focusing on cultural monuments and year 2011 – 2011. Cultural monuments and historical 

part of the city are great device for Písek which can meet the expectations of many tourists. 

The promotion of the city in years 2011 – 2011 was led by an Office of Destination 

Management Písek. Events and promotions made during this period are not considered 

sufficient and interesting from the tourism point of view. The only enriching element appears 

to be a survey which should determine the level of satisfaction of incoming tourist. From the 

results of the survey the city could verify the need to communicate better and make the city 

more modern ( extended shop opening hours, access to Internet in public places). At the same 

time I also mapped the situation from 2011 until now when the promotion of the city took 

over the newly formed and capable office called Destination Management Písecko. This 

institution has organized  new events to increase the flow, at least czech tourists to the city. It 

also actively communicates the portal of www.icpisek.cz which announces upcoming events 

and activities. 

 

Of all publicly available information and resources that I have, I have to evaluate that the 

marketing communication is insufficient. Using the SWOT analysis I have found that the city 

has a lot to offer  but it does not communicate enough in its region. 

Insufficient are three things. An exterior communication - with foreign tourists and in whole 

South Bohemia region. There is therefore necessary to give the city more to know and to 

present it as a gateway to South Bohemia a city with a rich history and quality services. 

Deeper cooperation with partner cities would allow Písek both promotion in partner cities and 

at home. The city would propose tourist packages that would be offered by travel agencies in 

Písek. It is also appropriate to improve an internal communications of the city due to its 

citizens. The city should more communicate and ask the people. Maybe the city found out that 

the citizens would prefer another form of events promotion or they would choose a different 

program of the events. A final component of my new marketing communication plan would 

be to find so-called new product that would reach a certain target group depending on the type 
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of tourim they prefer. I proposed several options by which Písek can increase its attractiveness 

and image of the city and also offer a new way of travelling.  

 

If the Písek city concentrate its efforts in this way I see the communication in the South 

Bohemia region as very successful. The city has its qualities and they should be offered.  
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