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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku organizace cestovního ruchu, tzv. destinační 

managementu. Je to téma v poslední době velmi aktuální, protože aby byla destinace 

cestovního ruchu úspěšná, konkurenceschopná a současně zajišťovala trvale udržitelný rozvoj, 

je potřeba  ji efektivně řídit na všech úrovních. V teoretické části práce jsou rozebrány důležité 

aspekty a principy existence a chodu destinačních společnosti a také pojmy, se kterými je 

pracováno v další části práce. Analytická část práce se zabývá komplexním popisem cestovního 

ruchu v Ústeckém kraji prostřednictvím SWOT analýzy. Výzkumná část práce je zaměřená na 

ověření funkce destinačního managementu v Ústeckém kraji.  

 

Klíčová slova: cestovní ruch, destinační management, destinační společnost, spolupráce, 

Ústecký kraj, Brána do Čech 
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Úvod 

 

Fenomén poslední doby – cestovní ruch, je mladé hospodářské odvětví, které neustále posiluje 

své postavení v rámci českého i světového trhu (UNWTO). Má velké ekonomické přínosy, 

podílí se na tvorbě HDP, nabízí nová pracovní místa a ve většině případů také přispívá 

k rozvoji regionů.  

 

Se vzrůstajícími volnými finančními prostředky, větší informovaností a větším podílem 

volného času jednotlivých účastníků cestovního ruchu, rostou samozřejmě i jejich nároky na 

výběr destinace. Lidé jezdí do těch míst, která jim mají co nabídnout a stále více kladou důraz 

na komplexní nabídku cestovního ruchu, produkt destinace. 

 

K dosažení konkurenceschopné destinace, která bude současně zajišťovat trvale udržitelný 

rozvoj a současně působit jakožto ucelený celek, je zapotřebí správná koordinace činností 

subjektů cestovního ruchu na různých geografických úrovních. Důležitým prvkem úspěšné a 

navštěvované destinace je správná organizace a řízení, tedy smysluplný a efektivní destinační 

management.  

 

 V Česku je v současné době plno destinačních společností. Pouze některé však plní svou 

funkci a nekončí pouze u vypracování strategických dokumentů a koncepcí. Jednou z nich je 

destinační společnost České Švýcarsko o.p.s., která v posledních letech sbírá jedno ocenění za 

druhým a jejíž činnost není lokalizována pouze na území naší země, ale která rozvíjí své zájmy 

a spolupráci i se zahraničními společnostmi. (OPS České Švýcarsko www.ceskesvycarsko.cz) 

V tomto regionu byly věcně stanoveny cíle, které byly následně úspěšně naplněny za 

spolupráce všech složek cestovního ruchu, jenž spolu aktivně kooperují. Národní park České 

Švýcarsko je součástí regionu Ústecký kraj, který jak je obecně známo, není v povědomí české 

veřejnosti příliš kladně vnímán. Proto byl roku 2010 vytvořen pod záštitou krajského úřadu 

projekt Brána do Čech, který se snaží o změnu negativního vnímání a mediálního obrazu tohoto 

kraje. 

 

Ústecký kraj se prezentuje prostřednictvím čtyř turistických regionů – destinačních oblastí, 

kterými jsou České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Dolní Poohří. V těchto 
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regionech byly v letech 2010, 2011 a 2012 založeny destinační agentury, které podporují rozvoj 

šetrné turistiky v jednotlivých regionech. 

 

U třech nově vzniklých destinačních společností jsou vidět snahy a tendence použití podobných 

metod pro propagaci regionu, jaké byly užity v destinační společnosti České Švýcarsko. Je ale 

možné aplikovat tyto metody se stejným úspěchem na naprosto geograficky odlišná území, 

která nedisponují takovými atraktivitami a turistickým potenciálem jako České Švýcarsko?  

 

Cílem mé práce je: 

 

1. Zhodnocení cestovního ruchu v Ústeckém kraji, analýza činnosti jednotlivých destinačních 

společností (dílčí cíl – porovnání zjištěných faktů s dokumentem „Strategie rozvoje cestovního 

ruchu v Ústeckém kraji“ a zhodnocení, zda jsou cíle a strategie tohoto dokumentu naplňovány). 

 

2. Porovnání situace před zahájením projektu „Brána do Čech“ a nyní. 
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1. Diskuze literatury a teoretické zarámování 

 

V teoretické části práce bych ráda vysvětlila obecné pojmy související s touto problematikou, 

neboť různí autoři k nim přistupují z různého úhlu pohledu. Ráda bych tedy, aby z této části mé 

práce bylo patrné, jak je k tomuto tématu z mého pohledu přistupováno.  

  

1.1 Cestovní ruch 

 

V první řadě bychom si v krátkosti měli definovat základní pojem cestovní ruch
1
.  

 

Podle definice Mezinárodní organizace světového turismu UNWTO je cestovní ruch (dále jen 

CR): „činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po 

dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času a služebních cest (osoba 

nesmí být odměňována ze zdrojů navštíveného místa)“ (CzechTourism). 

 

Autoři Výkladového slovníku cestovního ruchu, Pásková a Zelenka (2002) definují cestovní 

ruch nejen z hlediska jevů probíhajících na straně poptávky, ale také na straně nabídky. Autoři 

definují turismus jako komplexní společenský jev, jako „souhrn aktivit účastníků cestovního 

ruchu, souhrn procesů budování a provozování zařízení se službami pro účastníky cestovního 

ruchu včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených 

s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně 

správních aktivit a reakce místní komunity a ekosystémů na uvedené aktivity“ (Pásková, 

Zelenka, 2002, s. 45). 

 

Galvasová a kol. (2008) vnímají turismus jako soubor vztahů a jevů, které vyplývají z cestování 

a pohybu osob, pokud s pobytem není spojeno trvalé usazení a vykonávání výdělečné činnosti.  

 

Cestovní ruch je komplexním jevem, který probíhá v určitém čase na určitém místě, je svázán 

s řadou lidských činností. Tato mnohotvárnost cestovního ruchu vede k tomu, že je zapotřebí 

k jeho studiu interdisciplinární přístup, který je schematicky znázorněn na obr. 1.   

 

                                                           
1
 V mnoha publikacích je pojem „cestovní ruch“ užíván jako synonymum slova „turismus“. Totéž budu 

praktikovat v mé práci. 
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Obr. 1 : Schematické pojetí cestovního ruchu 

 

 

 

Zdroj: Holešinská 2010, podle Štěpánek a kol. 2001  

 

Tento obrázek vychází ze schématu, které je uvedeno v publikaci Geografie cestovního ruchu 

od autorů Štěpánka, Kopačky a Šípa (2001). Ti zde popisují jednotlivá odvětví:  

 

 Geografie CR: má důležité postavení z hlediska inventarizace turistických atraktivit, 

jejich popisu a poskytování informací návštěvníkům, tak i z hlediska vztahů 

jednotlivých regionů, územního i regionálního plánování a regionálního rozvoje 

 Technologie CR: vytváří produkty cestovního ruchu, zabývá se problematikou 

aplikace rezervačních a informačních systémů, zaváděním nových postupů a 

inovací, legislativním a normativním rámcem 

 Ekonomika CR: monitoruje toky finančních prostředků, investice, vznik pracovních 

příležitostí, multiplikační efekty, a snaží se vytvářet metody pro využití cestovního 

ruchu jako nástroje regionálního rozvoje 

 Marketing CR: svou analytickou činností celého systému hledá metody 

nejoptimálnějšího prodeje produktů cestovního ruchu 
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Schéma je Holešinskou (2010) mírně poupraveno dle současného vývoje cestovního ruchu 

v ČR. Po vzoru moderních států, kde je cestovní ruch na vyšší úrovni než u nás, zde přibylo 

důležité odvětví: 

 Řízení CR: mělo by zajistit provázanost politiky rozvoje cestovního ruchu na všech 

řádovostních úrovních 

 

1.2 Pojmy související s destinačním managementem 

 

1.2.1 Destinace 

 

Pojem destinace není snadné definovat, protože v literatuře se setkáváme s odlišnými výklady.  

Je možné na destinaci nahlížet z různých úhlů pohledu: např. z geografického nebo 

marketingového hlediska, z hlediska nabídky a poptávky apod.  

 

Z geografického hlediska je destinace, podle dle Biegera „geografický prostor (stát, region, 

místo), který si návštěvník vybírá jako cíl své cesty“ (Bieger 2008, s. 1). Z marketingového 

pohledu se jedná o „produkt cestovního ruchu, který nám nabízí ubytování, stravování, zábavu 

a rozličné atraktivity“. Při spojení těchto dvou přístupů, můžeme hovořit o systémovém pojetí, 

kdy na destinaci nahlížíme jako na systém složený z jednotlivých poskytovatelů služeb, které 

jsou ovlivňovány okolím, ve kterém působí. (Holeček, 2010).   

 

Výkladový slovník cestovního ruchu pojmem destinace rozumí cílovou oblast v daném 

regionu, pro kterou je typická významná nabídka atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu 

v širším slova smyslu země, regiony, lidská sídla a další oblasti typické velkou koncentrací 

atraktivit cestovního ruchu, rozvinutými službami a další infrastrukturou cestovního ruchu, 

jejichž výsledkem je velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků (Pásková, Zelenka 2002). Pro 

mezinárodní návštěvníky je, dle této publikace, destinací celá navštívená země nebo její 

některý region, případně město. V některých zemích je území rozděleno do turisticky, 

historicky nebo administrativně souvisejících destinací (turistických regionů, turistických 

marketingových regionů), s tvorbou a propagací společného turistického produktu regionu a 

případně i zpracováním turistických statistik.  
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 Pokud nahlížíme na destinaci z marketingového hlediska, jedná se o „produkt cestovního 

ruchu, tj. soubor nabídek jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu“ (Vystoupil a kol. 

2007, s. 32). Jednotlivé atraktivity, pak představují samotnou podstatu destinace a jsou hlavním 

motivačním stimulem turistické návštěvnosti destinace. Destinace si vzájemně konkurují.  

 

Jako nejvhodnější a neucelenější znění, se mi jeví formulace Palatkové (2007, s. 19). Destinace 

je představována svazkem různých služeb koncentrovaných v určitém místě nebo oblasti, které 

jsou poskytovány v návaznosti na potenciál cestovního ruchu (atraktivity) místa nebo oblasti. 

Atraktivity destinace tak představují podstatu destinace a hlavní motivační stimul návštěvnosti 

destinace. Určení velikosti a charakteru destinace závisí v první řadě na základní (atraktivity) a 

odvozené nabídce destinace (služby) jako dvou faktorech strany nabídky. Významnou roli při 

vymezení destinace sehrává však i strana poptávky, zejména pak motivace k cestě do destinace 

a vzdálenost mezi výchozím místem a destinací. Zjednodušeně tedy lze říci, že „destinace 

cestovního ruchu je přirozeným celkem, který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu 

jedinečné vlastnosti odlišné od jiných destinací, přičemž mezi jedinečné vlastnosti destinace 

patří atraktivity, nabízené služby a infrastruktura cestovního ruchu“ (Holešinská 2010, s. 43-

44). 

 

Přístupů k vymezení destinace, je celá řada. Destinace může být vymezena z různých hledisek 

dle přístupu návštěvníka. Pokud vymezujeme destinaci jako geografický prostor, 

nevymezujeme většinou pouze jednu destinaci, ale jedná se o určení návaznosti na vyšší nebo 

nižší stupeň hierarchie destinace, tedy zařazení destinace do nějakého širšího systému. 

Vymezení destinace na národní úrovni je dáno státní hranicí.
2
 Místní destinace jsou vymezeny 

hranicí města (obce). Problém s vymezením však nastává u destinací na regionální úrovni. Zde 

vedle sobě stojí administrativní (politické) hledisko a hledisko obchodní (vztah nabídky a 

poptávky).  

 

 

 

                                                           
2
 Ne vždy však toto platí. V Česku (a v dalších státech Evropské unie a přidružených státech), jsou vymezené tzv. 

euroreriony, tedy přeshraniční regiony, které jsou ustaveny pro podporu hospodářského a sociálního rozvoje 

v marginálních oblastech EU a přidružených států. (Pásková, Zelenka, 2002, s. 80). V Česku je 13 euroregionů: 

Nisa, Labe, Krušnohoří, Egrensis, Šumava, Glacensis, Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy, Bílé Karpaty, 

Pomoraví a Silva Nortica.  Jako přeshraniční destinaci CR, je možné vnímat např. Česko-Saské Švýcarsko – 

součást euroregionu Labe nebo Šumavu (www.czso.cz) 
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Pomocí kombinace těchto dvou rozdílných přístupů, lze vymezit destinaci podle: 

 

 Administrativních hranic: technicky nejjednodušší možnost pro organizaci, řízení a 

financování CR, ale nemusí být v souladu a nabídkou (poptávkou). Návštěvník vnímá 

destinaci jako „soubor příležitostí“, ne jako uzavřený celek daný administrativní hranicí, 

proto je toto vymezení destinace z obchodního hlediska nevhodné.  

 

 Soustředění poptávky: návštěvník posuzuje destinaci jako celek a vnímá ji jako 

celkový zážitek. Dle Biegera (2008), je velikost destinace závislá na vzdálenosti cílové 

destinace od zdrojového místa. Platí tedy, že čím vzdálenější je cílová destinace od 

zdrojového trhu, tím se zvyšuje měřítková úroveň destinace (viz obr. 3). Např. pro 

návštěvníky z Japonska může být cílovou destinací celá Střední Evropa (tedy 

kontinent), zatímco Čech, který plánuje dovolenou v Itálii, na Vysočině či v lázních 

v Karlových Varech si vytyčuje jako cílovou destinaci stát, region či konkrétní lokalitu. 

 

Obr. 2: Velikost destinace turismu v souvislosti se vzdáleností zdrojového trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Vzdálenost 

Zdroj: Bieger 2008, vlastní úprava 

 

 Míry zásahu veřejného sektoru – rozděluje destinace podle typu, jakým způsobem 

vznikly. Systém tvorby destinace může vznikat „zdola“, což je typické pro ČR, po 

jejímž vzniku, kdy bylo vyváření turistických institucí ponecháno na iniciativách 

soukromého sektoru či na veřejném sektoru, ale na regionální či místní úrovni. Změna 

nastala v roce 1999, kdy byla bývalou Českou centrálou CR (dnes CzechTourism) 

Kontinent 

Stát  

Resort 

Region 

Místo 
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vytvořená nová marketingová regionalizace CR (viz kap. 5.1). Druhou možností, je 

tvorba systému destinace „shora“, jehož hybnou silou je veřejná správa s odpovídající 

legislativou. Existuje ještě „smíšený“ systém, který kombinuje obě výše uvedené 

možnosti. 

 

 Vybraných indikátorů rozvoje turismu – pokud se veřejná správa rozhoduje o 

financování marketingového řízení v určitých destinacích, mohou být rozhodujícím 

měřítkem statistické indikátory (počet příjezdů, počet přenocování, lůžková kapacita, 

aj.) (Palatková, 2011). 

 

 

1.2.2 Management 

 

Abychom se dále mohli zabývat tématem destinačního managementu, je potřeba si blíže 

specifikovat i slovo management. Již ze samotného znění slova management je patrné, že se 

jedná o cizí slovo pocházející z anglického výrazu, jehož základem je sloveso „to manage“, 

řídit. Lze tedy předpokládat, že management, se týká řízení nějaké oblasti lidského zájmu.  

Dle Pitra (1992, cit. Holešinská, 2010) můžeme na management nahlížet 3 různými způsoby 

(Tab. 1). V prvním případě se jedná o vědní disciplínu, která zahrnuje odborné poznatky a 

principy týkající se řízení. Vyznačuje se určitým stupněm proměnlivosti v závislosti na 

měnících se podmínkách. V druhém znění se jedná o řídící činnost, tedy aktivitu, která spočívá 

v samostatném provádění řízení organizace (skupiny lidí). Její součástí jsou metody, procesy, 

přístupy, názory či zkušenosti, které manažeři uplatňují při plnění cílů organizace a jimiž se 

snaží dosáhnout stanovených cílů. Poslední třetí možností, jak můžeme chápat management, je 

označení skupiny řídících pracovníků (manažerů) v nějaké konkrétní organizaci.  

 

Tab. 1 : Možné výklady pojmu management 

 

Pojem 

 

Význam 

 

Termín 

Management Vědní disciplína Teorie řízení 

Management Řídící činnost Management 

Management Skupina řídících pracovníků Řídící pracovníci (manažeři) 

  

Zdroj: Holešinská (2010. s. 46), vlastní úprava 
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Nejdl (2011) uvádí, že management v prostředí CR, tedy destinační management je činnost, 

proces, který je “založen na principu spolupráce, optimálního zhodnocení a využití všech 

pozitivních dopadů z tohoto spojení, na vytváření specifické přidané hodnoty, vzájemné 

výhodnosti a dobrovolnosti“. Medlik (1969, cit COT Business, 2007) konstatuje, že 

ekonomický dopad CR je závislý na třech hlavních faktorech: atraktivitách, dostupnosti a 

vybavenosti a dále uvádí (což je pro nás podstatné), že „aby se mohly maximalizovat 

příležitosti cestovního ruchu, turistická destinace musí mít organizaci cestovního ruchu, která 

stanovuje rámec pro jeho fungování, vyvíjí turistický produkt, podporuje a propaguje ho na 

vhodných trzích CR.“ (Nejdl, COT Business, 2007, s. 48) Dle Palatkové (2008, s. 18) je pojem 

management vysvětlen jako „souhrn všech činností, které je potřeba udělat, aby byla 

zabezpečena funkce organizace“. Z této stručné definice můžeme odvodit mechanismus řízení 

organizace. Autorka Holešinská (2010) ho jasně definovala jako souhrn 4 základních činností: 

plánování, organizování, vedení a kontrolování (viz tab. 1). Další doplňkové činnosti, které 

však mají téměř stejnou váhu jako čtyři hlavní, jsou: analyzování, rozhodování, komunikování 

a motivování.  

 

Obr. 3: Mechanismus řízení destinace 

Zdroj: Holešinská (2010, s. 47) 
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1.2.3 Destinační management 

 

Další teoretické část práce se zabývá pojmy spjatými s destinačním managementem. 

V posledních desetiletích je velkým tématem globalizace, která jde ruku v ruce se zvyšováním 

konkurenčního boje na jedné straně a stále rostoucími nároky návštěvníků na straně druhé. 

V globalizačním procesu veškeré ekonomické činnosti, mohou obstát pouze silné systémově 

řízené a na trh orientované destinace. Proto v současném období sílící konkurence a nových 

trendů, turisticky významné destinace přijímají a realizují různé programy podporující rozvoj 

podmínek pro cestování a pro přilákání resp. udržení návštěvníků. Jedním z prostředků je 

uplatňování nových moderních forem řízení cestovního ruchu a marketingu a to i v rámci 

menších regionů. Zejména v turisticky vyspělých zemích reagují jednotliví poskytovatelé 

služeb cestovního ruchu na zvyšující se konkurenci snahami o sjednocení a organizaci 

poskytovatelů služeb, která by zajistila efektivnější řízení nabídky a poptávky v příslušné 

turistické destinaci (Metelková 2005). 

 

Jak již bylo v úvodu řečeno, destinační management, je nejvyšší možnou formou řízení 

turistické destinace. Je to určitá forma organizace cestovního ruchu (OCR), která dle definice 

České centrály cestovního ruchu CzechTourism označuje instituci, která pomocí souboru 

technik, nástrojů a opatření řídí cestovní ruch v regionu za účelem dosažení jeho udržitelného 

rozvoje a zachování konkurenceschopnosti na trhu, a to díky činnostem jako jsou koordinované 

plánování, organizace, komunikace, rozhodovací proces a regulace cestovního ruchu v regionu. 

Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty CR, společně 

sdílené logo, značka kvality, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických 

dat z oblasti cestovního ruchu, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru cestovního 

ruchu i podpora profesních spolků, sdružení a organizací (CzechTourism). 

 

Výkladový slovník cestovního ruchu (Pásková, Zelenka 2002, s. 60) chápe destinační 

management jako: „soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném 

plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané 

destinaci“. Dle Holešinské (2010) je tato definice nepřesná, protože při aplikaci destinačního 

managementu nedochází k regulaci, ale spíše k ovlivňování.  
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1.2.4 Destinační společnost 

 

Realizátorem destinačního managementu je organizace, tzv. destinační společnost
3 

v literatuře 

je často nahrazována anglickou zkratkou DMC (Destination management company).  Je to 

právní subjekt, který aplikuje principy destinačního managementu za účelem rozvoje 

cestovního ruchu v destinaci. (Destinační společnosti v ČR, Hospodářská komora ČR, str. 2). 

Příkladem úspěšné DS, může být Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko (viz kap. 5) 

Bohužel organizační struktura DM nemá v ČR jednoznačnou podobu a tak kompetence v této 

oblasti mají na starosti subjekty s různou právní strukturou, které se zabývají rozvojem a děním 

v odlišně vymezených regionech (Večeřová 2011).  V Česku existují destinační agentury na 

třech řádovostech úrovních. Na nejvyšším stupni OCR, tedy národním stupni, se nachází 

orgány státní správy. Problematika cestovního ruchu hierarchicky spadá pod více ministerstev, 

ale hlavním z nich je dle zákona č. 2/1969 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). 

MMR založilo v roce 1993 státní příspěvkovou organizaci Česká centrála cestovního ruchu (od 

r. 2003 přejmenována na CzechTourism), která je v současnosti na nejvyšším stupni (co se týká 

důležitosti a aktivnosti) žebříčku destinačních společností v ČR. Mezi její kompetence 

patří hlavně propagace České republiky jako destinace v zahraničí a podpora tuzemského 

cestovního ruchu. Mezi hlavní cíle této společnosti, které se jí úspěšně daří plnit, patří 

zvyšování počtu turistů v českých regionech a současně zvyšování příjmů z CR. Dalším 

stupněm je regionální úroveň, kde existuje velké množství subjektů, které mají CR jako svůj 

předmět činnosti. Nejvýraznějšími představiteli je zde kraj, který není v tomto směru podřízen 

orgánům státní správy a zpracovává koncepční dokumenty pro rozvoj turismu a iniciuje vznik a 

činnost destinačního managementu a samotné destinační společnosti (např. Krkonoše – svazek 

měst a obcí, Regionální agentura Beskydy – Valašsko aj.). (Tittelbachová, 2011). Nejnižším 

stupněm organizace, kde je nositelem politiky cestovního ruchu obec, je lokální úroveň. (např. 

Destinační management města Český Krumlov, Pražská informační služba aj.) (Galvasová a 

kol. 2008).  

 

Vznik destinační společnosti 

DS mají možnost zřízení sebe sama v několika právních rámcích, kdy každý z nich má své 

výhody i nevýhody. Proto by vzniku DS měla předcházet podrobná analýza s ohledem na 

                                                           
3
 Pojem „destinační společnost“ je často nahrazován termínem „destinační agentura“ či „organizace cestovního 

ruchu (ve smyslu instituce)“. Jedná se tedy o synonyma 
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funkci a činnost organizace a teprve poté, by se mělo přistoupit k samotné volbě nejvhodnější 

právní normy. Dle platné legislativy ČR, zde přichází v úvahu několik možných právních 

forem vhodných pro turistickou organizaci. Těmi jsou: společnost s ručením omezeným např. 

Destinační management města Český Krumlov), sdružení právnických osob (např. Svaz 

cestovního ruchu Deliteus), příspěvková organizace, dobrovolný svazek obcí a obecně 

prospěšná společnost (Metelková 2005). Šimková (COT, business, 2008) dodává ještě další 

možnou právní formu, a to občanské sdružení (např. Destinační management Český západ). 

Nejčastěji volenými právními formami v Česku jsou obecně prospěšná společnost a zájmové 

sdružení právnických osob. (viz. kap. 1.3.1).  

 

Na základě uvedených definic si můžeme položit otázku, jaký je tedy rozdíl mezi destinačním a 

např. podnikovým managementem? Destinační management je od podnikového odlišný. U 

podnikatelských subjektů, které si vzájemně konkurují, jde v první řadě o prosazení 

individuálních zájmů – tedy o zisk. Při řízení destinace proti sobě stojí velký počet různorodých 

partnerů (ubytovacích zařízení, provozovatelů atraktivit, restauračních zařízení, aj.), kteří jsou 

do jisté míry autonomní s individuální zainteresovaností a odpovědností a mají vlastní právní 

subjektivitu. Cílem destinační společnosti, je rozvoj těchto sdružených partnerů v příslušném 

území, což nevylučuje spolupráci těch, kteří vůči sobě stojí v rámci destinace v konkurenčním 

postavení. Rozhodnutí o řízení destinace by měla být výsledkem konsensu co možná nejvíce 

zainteresovaných subjektů v cestovním ruchu, včetně rezidentů.  

 

V řízení destinací tedy oproti podnikovému managementu vyvstávají např. tato specifika:  

1. Omezené možnosti vlivu managementu na jednotlivé aktéry cestovného ruchu, které jsou 

nezávislými objekty. 

2. Velké množství zájmových skupin s protichůdnými zájmy (rezidenti, živnostníci, dopravci, 

hoteliéři, ekologické organizace atd.). 

3. Složitost stanovení cílů v rámci celé destinace (proto obecně platí, že kooperace je účinná 

pouze při omezeném počtu subjektů). (Metelková 2005) 

 

 

 

 

 



20 
 

1.3 Princip 3K 

 

Tak aby řízení destinace probíhalo účinně a efektivně, je třeba využívat tzv. princip 3K (viz  

obr. 2). Princip 3K vychází z modelu týmové spolupráce, který lze aplikovat na jakoukoliv 

činnost ve firmě. Jeho základními pilíři jsou komunikace, koordinace a kooperace. Oproti 

firemnímu managementu je zde však odchylka, která spočívá v nemožnosti používání 

direktivních metod (přikazování, úkolování) na jednotlivé zúčastněné subjekty cestovního 

ruchu, které nejsou podřízené destinační společnosti a jejichž účast na jednotlivých činnostech 

je dobrovolná. Přesněji toto definovala Holešinská (2010, s. 47): „destinační management, je 

specifická forma řízení, která spočívá v procesu založeném na kooperaci (spolupráci) mezi 

jednotlivými zainteresovanými aktéry cestovního ruchu a na koordinaci v oblasti plánování, 

organizování a rozhodování v destinaci (tzv. princip 2K), přičemž klíčovým faktorem úspěšné 

realizace destinačního řízení je vzájemná komunikace (princip 3K).  

 

Obr. 4: 3K Model týmové spolupráce

 

Zdroj: Fuks 2005, cit. v Juhaňák 2011 

 

1.3.1 Aktéři cestovního ruchu a možné formy jejich spolupráce 

 

Z výše uvedeného 3K principu a dalších definic vyplývá, že nejdůležitějším prvkem fungování 

destinačního managementu je kooperace, tedy spolupráce, které by se měli účastnit všichni 

hlavní poskytovatelé služeb a další organizace, které se na cestovním ruchu v dané destinaci 

podílejí. „Destinační management můžeme označit jako organizaci, tedy instituci, která 

koordinuje a ovlivňuje za pomoci nástrojů a opatření cestovní ruch v určité destinaci za účelem 

dosažení udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Nezbytným prvkem managementu destinací je 
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partnerství, které je založeno na spolupráci veřejné a podnikatelské sféry.“ (Galvasová a kol. 

2008, s. 135). Kooperace je důležitá zejména z důvodu, že vytváří synergické efekty. Dochází 

tedy k efektivnějšímu využívání prostředků, implementaci inovací, zavádění nových metod 

řízení a řízení kvality, vznikají úspory z rozsahu atd. Navíc v rámci destinačního managementu 

jsou zabezpečovány i takové úkoly, které nejsou v silách nebo zájmu jednotlivců (např. 

budování a péče image destinace).  

 

Kooperaci jednotlivých subjektů můžeme dle Metelkové (2005) rozdělit na 4 typy:  

 horizontální kooperace: probíhá mezi podniky se stejným změřením činnosti – 

jejich cílem je dosažení vyšší efektivity činnosti prostřednictvím úspor z rozsahu 

(např. provozovatelé vleků a využívání společné rolby) 

 vertikální kooperace: probíhá mezi podniky s různým zaměřením činnosti – cílem 

je optimalizace produktu (např. kooperace leteckých společností a restaurací) 

 laterární kooperace: probíhá mezi podniky s různým zaměřením činnosti – cílem je 

sdílení a výměna strategických zdrojů (např. spolupráce destinace s obchodními 

řetězci) 

 aplikace heterogenních efektů aglomerací: prostorová koncentrace různých 

atraktivit 

Nabízí se zde stanovení pracovní otázky: Jak funguje projekt Brána do Čech, jaká je zde 

kooperace mezi jednotlivými subjekty?  

 

Téměř veškeré odborné publikace, ze kterých jsem čerpala, považují za zcela zásadní úlohu 

destinačního managementu, přesvědčení všech ACR o výhodnosti spolupráce s ostatními tak, 

aby se vnímali jako kooperující partneři a ne jako konkurenti. V CR existuje velké množství 

různých podob a forem partnerství uzavíraných mezi ACR (krátkodobé vs. dlouhodobé, 

v rámci různých sektorů, s majetkovou provázaností apod.) (Palatková 2011, s. 157).   

 

Možnými formami spolupráce je spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a spolupráce 

mezi veřejnoprávními subjekty. Palatková (2011, s. 157) zdůrazňuje hlavně partnerství 

veřejného a soukromého sektoru tzv. PPP (public private partnership), které je základem 

marketingového řízení destinace. Holešinská (2010) dodává, že je to jediná forma spolupráce, 

která je schopná naplňovat cíle a aktivity destinačních společností a zaručí silnější a 

konkurenceschopnější profil destinace. Na základě výše uvedeného je možné vymezit aktéry, 

mezi kterými by měla probíhat spolupráce. 
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Veřejný sektor: „je nejčastějším iniciátorem spolupráce v oblasti cestovního ruchu“. 

(Vystoupil a kol. 2007, s. 37). Veřejným sektorem jsou myšleny subjekty státní správy a 

samosprávy, které jsou financovány z veřejných financí. Významně se podílí na vytváření 

podmínek a přípravě pro samotný rozvoj regionů pomocí CR (výběr vhodného území, 

infrastruktura, společenský život, apod.). (Galvasová a kol. 2008). Hlavní činnosti tohoto 

sektoru v oblasti spolupráce (Holešinská 2010):  

 Poskytování služeb rezidentům 

 Naplňování veřejného zájmu/užitku 

 Budování a údržba infrastruktury 

 Vytváření vhodných podmínek pro CR 

 

Podnikatelský (soukromý sektor): jedná se o podnikatelské subjekty (převážně malé a střední 

podniky), které zajišťují služby základní turistické infrastruktury. Je to část hospodářství ČR, 

která je získává finance z prostředků získaných subjekty ziskového sektoru, z prodeje statků za 

tržní cenu. Hlavním cílem tohoto sektoru je zisk. Jednotlivé podnikatelské subjekty mohou 

nabývat dle legislativního rámce různé podoby (společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost, živnostenský podnik, družstvo aj.). Do této skupiny soukromých podnikatelů se 

řadí provozovatelé ubytovacích zařízení, restauratéři, cestovní kanceláře, dopravci, a všichni 

ostatní provozovatelé služeb CR (provozovatelé aquaparků, lyžařských areálů, půjčoven apod.). 

Rozvoj tohoto sektoru má výrazný vliv na celkovou zaměstnanost místních obyvatel
4
. 

Podnikatelé mohou být součástí nějakého uskupení na různých úrovních (celorepublikové, 

krajské, regionální aj.), kde se mohou realizovat a snažit se o prosazování vlastních zájmů. 

Významné místo zaujímá Hospodářská komora ČR a její krajské a okresní sekce. Dalšími 

příklady specializovaných sdružení jsou např. Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace 

hotelů a restaurací aj. (Galvasová a kol. 2008).  

Hlavní činností toho sektoru v oblasti spolupráce (Holešinská 2010): 

 „Schopnost a ochota poskytnout odborné znalosti a přístup k finančním zdrojům, které 

by vedly k rozvoji zařízení a služeb cestovního ruchu“ (str. 61) 

 Společná zodpovědnost za standardy ve svém odvětví 

 Dodržování etiky a jednání v duchu fair-play 

 Zachování kulturního dědictví a ochrany životního prostředí 

                                                           
4
 K 31. 12. 2011, bylo v cestovním ruchu zaměstnáno v ČR 231 266 osob, což činí podíl 4,56 % ze všech 

zaměstnaných osob (data ČSÚ, www.czso.cz) 
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Občanský (neziskový sektor): v tomto sektoru jednotlivé subjekty získávají finance z tzv. 

přerozdělovacích procesů, které jsou závislé na dotacích (státních i podnikatelských). Cílovou 

funkcí tohoto sektoru tedy není finanční zisk, ale dosažení nějakého stanoveného užitku. 

Princip fungování tohoto sektoru je založen na kontaktu s místními obyvateli (resp. 

s návštěvníky), což je velkým přínosem, protože je umožněn detailnější vhled do potřeb 

společnosti. Dalším benefitem je také to, že se v tomto sektoru často aktivně realizují např. 

studenti vysokých škol, různé výzkumné ústavy a lidé, kteří jsou vážně zainteresováni v dané 

problematice, což zkvalitňuje výsledky jejich stanovených cílů. V případě neziskových 

organizací se v prostředí Česka většinou jedná o mladé organizace, jejichž činnost se začala 

výrazněji formovat až v posledních pár letech. Příkladem organizací, které mají ovšem 

mnohem delší působnost je např. Klub českých turistů, Sokol, Orel aj.  

Hlavní činnosti tohoto sektoru v oblasti spolupráce je:  

 Budování doprovodné turistické infrastruktury 

 Tvorba produktů CR s ekologickou tematikou 

 Pořádání různých společenských událostí 

 Vzdělávání (Galvasová a kol. 2008) 

 

Holešinská (2010) přidává ještě místní obyvatelstvo, tedy samotné obyvatele destinace, kteří 

jsou často opomíjeni. Zdůrazňuje, že komunikace a spolupráce s rezidenty je velmi důležitá, 

protože jsou s návštěvníky destinace v neustálém kontaktu, což může mít pozitivní i negativní 

dopady. Proto by měli mít obyvatelé vliv na rozhodování o změnách popř. budoucnosti svého 

místa bydliště. Aby se dařila činnost destinačního managementu v CR na území Česka, měly by 

si destinační společnosti vzít příklad ze zahraničních, turisticky vyspělých destinací. Na 

základě zkušeností z vývoje vzájemné spolupráce, byly identifikovány tři základní fáze vývoje 

(viz tab. 2). (Bratl, Schmidt, 1997)  
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Tab. 2 : Historický vývoj kooperace v odvětví CR ve vyspělých zemích 

Fáze spolupráce 
 

Budovací fáze 

(60. léta 20. století) 

 

 

Růstová fáze 

(70. - 80. léta 20. století) 

 

Koncentrační fáze 

(90. léta 20. století) 

Organizace spolupráce 

 

Reklamní spolky a sdružení 

 

Lokální a regionální 

turistické sdružení 

 

Organizace cestovního ruchu 

(dříve destinační 

management) 

Formy spolupráce 

 

 společné propagační 

materiály 

 účast na veletrzích 

 organizování 

kulturních akcí 

 

 informační služby 

 tvorba regionálně 

orientované strategie 

 podpora prodeje 

 společná reklama 

 zapojování subjektů 

do činnosti 

 

 strategické řízení 

 rozvoj a organizace 

základních produktů 

 tvorba rozvojové a 

marketingové 

strategie 

 kooperace subjekt 

 koordinace aktivit 

 certifikace služeb 

 budování image 

destinace 

 přímý prodej 

 informační a 

rezervační systémy 

 výstavba 

infrastruktury 

 

Zdroj:  Bratl, Schmidt (1997), vlastní úprava 
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1.4 Funkce destinačního managementu 

 

Úkolem destinačního managementu je zajištění trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu 

v destinaci a konkurenceschopnosti na trhu cestovního ruchu. Nabízí se tedy otázka, zda má 

destinační management nějaké další funkce a pokud ano, jaké? Vzhledem k tomu, že 

management cestovního ruchu je v Česku velmi mladým oborem, je potřeba se při hledání 

teoretických pilířů zaměřit spíše na zahraniční literaturu.  

 

Autorka Holešinská (2010) podrobně rozebrala téma funkcí destinačního managementu podle 

dvou hlavních přístupů:  1. dle německého, 2. dle anglosaského 

 

1. V německy psané literatuře je předním autorem zabývajícím se touto tematikou Švýcar 

Thomas Bieger, který v roce 1996 identifikoval následující základní funkce destinačního 

managementu.   

 

Obr. 5 : Funkce destinačního řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Bieger 2008, vlastní úprava 
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 Plánovací funkce – je ovlivněná tím, že produkt cestovního ruchu se skládá z více dílčích 

produktů a služeb, které je třeba vzájemně propojit. Úkolem destinační společnosti je tedy 

řízení spolupráce se všemi aktéry a následné stanovení turistických cílů v destinaci. Dalším 

úkolem je analyzování konkurenční situace, stanovování strategií a její postupné naplňování. 

Galvsová a kol. (2008) doplňují, že k naplnění analytické části této funkce může docházet 

pomocí monitoringu, vypracování SWOT analýzy apod. 

Metelková 2005 uvádí, že k jednotlivým úkolům destinační společnosti patří především 

spolupráce s úřady a vliv na stanovování cílů cestovního ruchu v dané lokalitě.  

 

Funkce nabídky – do popředí zajištění funkce nabídky v regionu vstupují lokální destinační 

společnosti, jelikož mají nejlepší možnost vlivu na jednotlivé aktéry cestovního ruchu. Region 

je na trhu cestovního ruchu v roli nabízejícího, tedy na straně nabídky. Funkce nabídky v tomto 

případě spočívá v programové přípravě, v účasti na regionálních a dalších projektech, 

v organizaci a přípravě turistických produktů a balíčků a v koordinaci veřejných statků 

s nabízenými službami v regionu.  

 

Funkce zastupování turistických zájmů – protože na rozvoj cestovního ruchu v destinaci 

nahlíží všichni jeho účastníci z jiných úhlů pohledu (rezidenti, veřejné subjekty, soukromé 

subjekty, dobrovolné subjekty), je potřeba, aby destinační management poukazoval na efekty, 

které sebou cestovní ruchu přináší. Na jedné straně jsou to pozitivní efekty, ale na straně druhé 

i celá řada negativních (vliv na ekologii, kulturu, růst cen v obchodech atd.). Proto je důležité, 

aby se destinační společnost podílela na zastupování zájmů všech složek cestovního ruchu. Ze 

své pozice má pro to lepší předpoklady než jednotliví poskytovatelé služeb.  

 

Marketingová funkce – cílem regionální destinační společnosti je dostat se do povědomí 

turistů na národní úrovni. Ne vždy je toto snadno realizovatelné, proto je hlavním dílčím cílem 

proniknutí do povědomí v okolních regionech a na blízkých zahraničních trzích.  Na regionální 

úrovni stojí marketingová funkce především na výzkumu trhu, zajištění informačního a 

rezervačního systému a zabezpečení podpory prodeje. Destinační společnost na národní úrovni 

by měla své aktivity orientovat na celý svět a zajišťovat informační servis v zahraničí. 

Galvasová a kol. (2008) dodává, že marketingová funkce spočívá primárně v tvorbě 

marketingové strategie a marketingových plánů, které jsou cíleny na konečné spotřebitele, a 

v ideálním případě by měly docílit k prodeji. Nedílnou důležitou součástí marketingu je péče o 

značku a celkovou image destinace, přímý prodej, tvorba, rozvoj a neustálá aktualizace 
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informačního a rezervačního systému. Metelková 2005 vnímá jako zásadní bod osobní kontakt 

ze strany poskytovatelů služeb a domácího obyvatelstva. Celkový dojem návštěvníků z cesty je 

pak údajně ovlivněn kvalitou tohoto kontaktu a nelze ho nikdy s jistotou zaručit předem. Před 

uskutečněním cesty proto zákazník (návštěvník) hledá co nejvíce garancí, které by nejistotu 

snižovaly či eliminovaly. K prostředkům, které pomáhají k výběru cílové destinace, proto patří 

již výše zmiňovaná značka a image destinace, kterou může vytvářet pouze kolektivní subjekt. 

Krůta (COT business, 2008) vnímá marketingové aktivity DS jako hlavní náplň organizací 

destinačního managementu, protože u všech destinačních společností v Česku můžeme nalézt 

činnosti týkající se vytváření čí spoluvytváření image destinace, tvorbu turistických produktů, 

promotion destinace i přípravu nových marketingových produktů.  

 

2. Anglosaský přístup – hlavními autory, zabývajícím se tématem funkce destinačního 

managementu jsou Pearce, který v roce 1992 stanovil následující funkce: marketing, 

poskytování služeb zákazníkům, rozvoj, plánování, výzkum, koordinace a lobbying. (cit. 

Holešinská 2010) a Jenkins (2000, cit. Holešinská 2010). Ten se v řadě aspektů blíží 

k německým autorům, ale současně upozorňuje na to, že „destinační společnosti se nemohou 

orientovat pouze na marketing a propagaci, protože ty dosahují minimálního významu, pokud 

není zajištěno vedení cestovního ruchu, nasměrování a rozvoj produktu a infrastruktury“. 

(Holešinská 2010, s. 56) 

 

Page (2007, cit. Holešinská 2010) přináší nový pohled na mechanismu řízení destinace (viz 

obrázek 2), kterým upozorňuje na jednotlivá specifika procesu řízení. Toto schéma zachycuje 

základní funkce mechanismu řízení destinace, tedy: plánování, organizování, vedení a 

kontrolování a současně poukazuje také na různé externí faktory, které mají vliv na jednotlivé 

fáze řízení (např. spotřebitelské trendy, vnější podnikatelské prostředí, návštěvníky, společnost 

a politická rozhodnutí). Na řízení destinace nahlíží z mikroekonomického hlediska a konstatuje, 

že v destinaci dochází k vzájemným interakcím mezi klíčovými aktéry cestovního ruchu, kteří 

reprezentují odlišné trhy s mnohdy protichůdnými zájmy (rezidenti, pracující, návštěvníci, 

podnikatelské subjekty a exportní trh). Na základě toho Page dochází k závěru, že 

mechanismus řízení destinace je mnohovrstevný proces, ve kterém jsou aktéři cestovního 

ruchu, nebo-li jednotlivé trhy, provázány v různých vrstvách a v čase. (Holešinská 2010, s. 57) 
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Obr. 6: Mechanismus řízení destinace  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Page 2007, přepracováno Holešinskou 2010, vlastní zpracování 
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Stejně jako všechny instituce, potřebují i OCR na vykonávání své činnosti nějaké finanční 

prostředky, které zásadně ovlivňují jejich fungování a stabilitu. Aby byl dosažen kontinuální 

rozvoj destinační společnosti, je potřeba dosáhnout určité finanční stability. Toho je možné 

dosáhnout, pokud bude vytvořena dlouhodobě stabilní složka příjmů jako základ pro 

financování základních provozních funkcí (Metelková, 2005). Zdroje financování se liší podle 

právní formy jednotlivých destinačních společností a proto, by se mělo řešit individuálně pro 

každou společnost. 
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Financování OCR může pocházet z různých zdrojů:  

 členské příspěvky 

 příspěvky obcí (sdružení obcí, mikroregionů aj.) 

 příspěvky krajů  

 příspěvky z dotací a grantů 

 příspěvky z Evropské unie (Strukturální fondy) 

 výnosy z akcí, které OCR sami organizují 

 fondy a programy se státní podporou 

 místní poplatky (zákonem stanovené poplatky – lázeňský poplatek, prodej 

alkoholických nápojů aj.) 

 soukromé zdroje (sponzoring) (Kratochvíl, COT business, 2007) 

 

Financování projektu Brána do Čech je rozebráno v kapitole 5.3.1.  

 

1.6 Organizace cestovního ruchu v ČR 

  

Důležitým mezníkem ve vývoji organizace CR v Česku, byl rok 1993, kdy byla provedena 

výrazná změna v politickém uspořádání. Bylo zrušeno Ministerstvo obchodu a cestovního 

ruchu ČR (které fungovalo od r. 1989) a problematika CR byla převedena do působnosti 

Ministerstva hospodářství ČR, kde byl zřízen odbor CR a jeho rada. Ve stejném roce došlo i 

k založení České centrály CR, která sloužila jako příspěvková organizace ministerstva, za 

účelem propagace v zahraničí. V roce 1996 začal být CR vnímán jako klíčový faktor rozvoje 

regionu, tedy jako součást regionální politiky, na základě čehož byl převeden do kompetence 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Holešinská, 2010). MMR je dle zákona č. 2/1969 Sb., o 

zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, odpovědné za rozvoj CR 

v Česku. Po schválení zákonů o krajích, obcích a o hlavním městě Praze však MMR postrádá 

nástroje, kterými by bylo možné aktivity, které spadají do jeho kompetence, efektivně 

realizovat. Rozvoj CR daného území je v samostatné působnosti krajů a obcí a proto je velmi 

problematické zajistit provázanost realizace národní politiky rozvoje CR. Organizace CR, tedy 

probíhá na hierarchických úrovních stát - kraj – turistický region – turistická oblast a přehled 

kompetencí, vztahů mezi nimi a základních aktivit na podporu rozvoje CR, je možné nalézt 

v dokumentu Koncepce CR v České republice na období 2007 – 2013. Jedná se o dokument, ve 

kterém jsou uvedené kompetence a činnosti pouze doporučené, nikoliv jakkoliv legislativně 
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ošetřené. Největším problémem se tedy zdá být kompetenční neprovázanost institucí různých 

úrovní, které se na řízení CR podílejí. Oblast rozvoje CR spadá do samostatné působnosti krajů, 

a tak si každý kraj volí vlastní cestu, jakým způsobem bude CR rozvíjet (vlastním odborem CR, 

přiřazením CR k dalším odborům, zřízením krajského destinačního managementu atd.). Na 

nižší – oblastní úrovni řízení CR, nastává podobná situace. Vznikají zde často malé organizace, 

nezávislé na krajské úrovni, a tak se často stává, že někdy přesahují hranice krajů a nastává 

problém s koordinovaným řízením a propagací oblastí, včetně financování (CzechTourism).  

 

Téma řešení současné problematiky OCR je velmi aktuální a podtrhuje ho i Koncepce státní 

politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 - 2013 i nejčerstvěji vydaná na 

roky 2014 – 2010 (www.mmr.cz). Již čtvrtý z hlavních strategických cílů, hovoří o podpoře 

budování a vytváření organizační struktury cestovního ruchu. Zahrnuje podporu zakládání a 

činnosti OCR na regionální i lokální úrovni, podporu činnosti TIC, podporu spolupráce mezi 

podnikatelským a veřejným sektorem, neziskovými organizacemi a profesními a zájmovými 

sdruženími CR. (Kratochvíl, COT Business, 2008) 

 

1.7 Regionalizace
5
 cestovního ruchu v ČR 

 

Bývala Česká centrála cestovního ruchu (dnes agentura CzechTourism) vytvořila v roce 1999 

na základě předchozích zkušeností základní členění Česka na turistické marketingové regiony. 

Toto členění bylo posléze zohledněno při zpracovávání programů rozvoje CR v krajích, jež 

probíhalo v letech 2002-2003. (Strategie rozvoje CR v ÚK, 2010, s. 22).  Původním plánem byl 

předpoklad, „že na území turistických regionů mohou vzniknout OCR, v nichž se spojí aktéři 

CR z daného regionu, kteří budou tento region považovat ta svůj, a proto v něm budou i účelně 

koordinovat další rozvoj v odvětví CR.“(Galvasová, 2008, s. 23). Tento předpoklad se bohužel 

ne všude podařilo naplnit. Z obr č. 10 je patrné rozčlenění krajů na jednotlivé turistické regiony 

z roku 2010. Tato mapa byla vytvořena na základě Strategií cestovního jednotlivých krajů. ČR 

je zde rozdělená na 17 regionů. Rozdělení na marketingové regiony je určeno pro propagaci 

                                                           
5
 Termín regionalizace vyjadřuje činnost směřující k vymezení regionů. Jedná se o vymezení, které je pouze 

subjektivní teoretickou koncepcí, reálně vymezené regiony neexistují. „Vymezení geografických regionů může být 

prováděno na základě dvou hledisek – objektivního (tzn. pevnosti vazeb mezi složkami regionů) a subjektivního 

(tzn. na základě úkolů výzkumu)“. Jejím úkolem je  určit typické rysy, způsoby vývoje a vazby tak, aby byly 

znatelně prokázány charakteristické rysy regionu. Termín regionalizace, je často nahrazován synonymem 

rajonizace (Holeček, 2010). 
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v zahraničí, je nadále podkladem pro statistické analýzy ČSÚ, slouží pro podporu 

marketingových aktivit a také je využíváno v rámci realizace projektů Integrovaného 

operačního programu, které zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj a CzechTourism. 

(CzezchTourism, 2010). Ústecký kraj je na mapě vyznačen jako turistický region 

Severozápadní Čechy.  

 

Obr. 7: Turistické regiony České republiky  

 

Zdroj: CzechTourism, 2010  

 

Pro potřeby domácích turistů (zejména díky podrobnější znalosti Česka), byla vytvořena mapa 

turistických marketingových oblastí, kterých je 40 (obr. 8). Jednotlivé turistické oblasti jsou 

zde vnímány jako celky nižšího řádu, které se skládají v marketingové regiony. Ústecký kraj 

spadající pod turistický region Severozápadní Čechy (viz. výše) je zde rozdělen na 3 

marketingové turistické oblasti: Krušnohoří, České středohoří a Žatecko, Děčínsko a Lužické 

hory. (další informace o rajonizaci Ústeckého kraje jsou v kap. 5. 1. ) 

 

Toto vytvoření turistických regionů a oblastí, čelilo ihned po zpracování kritice z řad 

odborníků, geografů. Kriticky se k tomu vyjádřili například Vágner a Perlín (2010). Podle nich 

je na zpracování znát, že bylo vytvořeno hlavně kraji a schvalováno Asociací krajů České 
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republiky, protože vychází především z administrativních potřeb orgánů veřejné správy, nikoliv 

z přirozených geografických celků, které by následně mohly mít daleko větší potenciál a 

prostor pro vytvoření kvalitnějšího a cíleného marketingu. Negativně vnímáno je hlavně 

přizpůsobení hranic turistických oblastí administrativním hranicím krajů. (příkladem může být 

Morava, která je dělená téměř striktně dle krajského administrativního členění a krajské hranice 

zde necitlivě rozdělují přirozené (nejen turistické) regiony na více částí. V případě Ústeckého 

kraje si myslím, že nastal podobný problém v rozdělení přirozeného celku Krušných hor na 2 

části (Krušné hory a Podkrušnohoří a Západočeské lázně).  

 

Atlas cestovního ruchu představil v roce 2006 rajonizaci CR, která je založena na kombinaci 

geografického a územně-plánovacího přístupu. „Snahou této regionalizace (na rozdíl od těch 

předchozích), nebylo vytvořit územně souvislé regiony, ale spíše typologii území.“ (Strategie 

rozvoje CR v ÚK, 2010, s. 23). Rajonizace CR v Ústeckém kraji je vysvětlena v kap. 5.1. 
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2. Metodika práce 

 

Má práce je rozdělena do 3 částí: teoretická část, analytická část a samotné výzkumné šetření. 

 

V teoretické části práce, bylo cílem sesbírání a utřídění co nejucelenějšího množství informací, 

které by vedly k pochopení problematiky destinačního managementu. Byla užita metoda 

rešerše doporučené odborné literatury, skript, článků a důvěryhodných elektronických zdrojů 

domácí i zahraniční literatury. Byla provedena analýza a komparace jednotlivých zdrojů 

informací. Jako zdroj odborné literatury, jsem využívala Geografickou knihovnu na Univerzitě 

Karlově v Praze a také Městskou knihovnu Most. Koncepční a strategické dokumenty, byly 

většinou snadno dostupné v elektronické verzi 

 

Ke stěžejním publikacím, ze kterých jsem vycházela, patří hlavně práce Holešinské (2010), 

Galvasové (2008), skripta Vystoupila a kol. (2007) a také několik děl Palatkové, která se této 

tematice intenzivně věnuje. Ze zahraniční literatury bych ráda zmínila především publikaci 

německého autora Biegra (2008). Další informace jsem čerpala také z odborných časopisů. 

Přínosným mi byl hlavně časopis COT Business, kde byla možnost nahlížet na destinační 

management i ze strany jednotlivých ACT (např. podnikatelů), než jen z pohledu odborné 

veřejnosti.  

 

V analytické části, jsem pokračovala, stejně jako v teoretické části, rešerší literatury. Nejčastěji 

studovanými publikacemi a dokumenty v této části práce byly strategické a koncepční 

dokumenty: Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2010 – 2015, která se velice 

podrobně zabývá veškerými aspekty CR v daném regionu s cílem nalezení a specifikování 

vhodných řešení a nástrojů pro jeho rozvoj. Dalším z nich je Manuál cestovního ruchu (2011), 

který shrnuje aktuální stav CR v ÚK a navrhuje řešení vedoucí k rozvoji udržitelného CR za 

plného využití potenciálu regionu. Nesmím opomenout, ani využití dat z Českého statistického 

úřadu (nejčastěji výsledky z koncensu 2011). Pro zhodnocení situace stavu CR, jsem zvolila 

metodu SWOT analýzy, kterou jsem aplikovala nejprve na jednotlivé turistické regiony a 

posléze i na celý Ústecký kraj. Vycházela jsem přitom z dat poskytnutých právě strategickými 

dokumenty ÚK.  

 



35 
 

Výzkumné šetření probíhalo formou řízených rozhovorů se zástupci jednotlivých destinačních 

společností, které jsem  prosila nejprve emailem a později i telefonicky. Jediný, kdo mi nevyšel 

vstříc byl zástupce destinační společnosti České Švýcarsko o.p.s., který svoji neochotu ke 

spolupráci obhajoval počtem studentů, kteří se o toto téma zajímají a také nedostatkem času. 

Odkázal mne však na jejich webové stránky, kde jsou jako u jediné ze všech čtyř destinačních 

společností, podrobně vypracované vlastní koncepční dokumenty volně k nahlédnutí. Tam jsem 

skutečně nalezla odpovědi na otázky, které jsem hledala. 

 

S ostatními třemi zástupci destinačních agentur jsem v týdnu 27.- 31. 5. 2013 provedla řízené 

rozhovory, jejichž výsledky jsou uvedeny v kapitole 5.3. Za turistický region Krušné hory to 

byla paní Kateřina Suchá, za Dolní Poohří paní Libuše Novotná Pokorná a za České středohoří 

pan Luděk Jirman.  
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3. Komplexní charakteristika vybraného území – Ústecký kraj 

 

Ústecký kraj se rozkládá na severozápadě ČR při hranicích se Spolkovou republikou Německo 

(konkrétně Sasko), kde státní hranici protínají hřebeny Krušných hor. Na východě sousedí 

s Libereckým krajem, na jihu a jihovýchodě se Středočeským a na jihozápadě s Karlovarským 

krajem. S Plzeňským krajem má společný pouze kousek administrativní hranice mezi 

Karlovarským a Středočeským krajem. Kraj se svou rozlohou 5335 km
2 

patří k průměrně 

velkým. (Strategie rozvoje CR ÚK, 2009) a zabírá 6,8 % rozlohy České republiky.   

 

Obr. 9: Obecná mapa Ústeckého kraje  

 

Zdroj: ČSÚ Ústí nad Labem, 2011 
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Území Ústeckého kraje bylo před rokem 2003 rozděleno na 7 okresů
6
, které již sice zanikly, ale 

jsou často nadále používané jako statistické jednotky. Byly rozděleny na 16 správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností (ORP), jak je patrné z obrázku č. 6. (www.risy.cz) Jádrovou 

oblastí Ústeckého kraje není pouze krajské město a jeho blízké okolí, ale celý prostor 

podkrušnohorské pánve s několika hlavními a vedlejšími centry. Velká část obyvatel se zde 

soustřeďuje do měst a obcí, což je způsobeno slučováním sídel díky odsunu německých 

obyvatel a také díky populačně silným městům. V důsledku toho, je v Ústeckém kraji značná 

část bytového fondu využívána jako objekty druhého bydlení.  

 

Obr. 10: Dělení území Ústeckého kraje pro účely veřejné správy 

 

 

Zdroj:  ČSÚ Ústeckého kraje, 2011  

                                                           
6
 Okres byla statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4, která měla platnost pouze na území České republiky a 

představovala územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde bylo uplatněno statistické členění na 

15 tehdejších správních obvodů.  

Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1. 9. 1999 a její platnost byla 

ukončena k 31. 12. 2007. 

http://www.risy.cz/
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Na území kraje se ke dni 31. 11. 2011 nacházelo 354 obcí, z čehož mělo 58 statut města.  Počet 

obyvatel Ústeckého kraje činil ke konci roku 2011 828 026 osob, což řadí kraj na 5. místo 

v rámci Česka. Hustota obyvatel, je 155,2 obyvatel na km
2
. Nejhustěji je zalidněná 

podkrušnohorská hnědouhelná pánev. (ČSÚ, 2012) V rámci Česka je v Ústeckém kraji velký 

podíl věkově mladého obyvatelstva, což představuje pro budoucnost kraje nezpochybnitelný 

potenciál.   

Kraj je vymezen sedmi územními okresy: Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, 

Most a Chomutov. Nejvyšším bodem je Klínovec se svou výškou 1244 m. n. m., naopak 

nejnižším bodem (i v rámci celé ČR) je Hřensko s nadmořskou výškou 115 m. n. m. (Manuál 

cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2011). Ústecký kraj (ÚK) se podílí na formě přeshraniční 

spolupráce prostřednictvím Euroregionů, které zajišťují místní či regionální samosprávy. Na 

území ÚK se nacházejí tři Euroregiony: Krušnohoří/Erzgebirge, Labe/Elbe a Nisa/Neisse. 

Jejich cílem je hlavně „snaha o společný postup, při řešení konkrétních problémů, jež přesahují 

hranice států a nemohou tak být řešeny pouze na jedné straně hranic“. (Strategie rozvoje CR 

ÚK, 2010, s. 6). Vymezení jednotlivých Euroregionů v ČR je patrné z obrázku č. 5. 

 

Obr. 11: Euroregiony na území Ústeckého kraje 

 

Zdroj: ČSÚ Ústeckého kraje, 2011 
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4. Analýza potenciálu pro cestovní ruch v Ústeckém kraji 

 

Potenciál cestovního ruchu je souhrnnou hodnotou všech předpokladů CR, oceněných na 

základě bodovací škály, snížená o zápornou hodnotu negativních faktorů rozvoje CR (zejména 

o špatný stav složek životního prostředí a konfliktní land-use
7
 daného území). (Pásková, 

Zelenka, 2002, s. 221). V této kapitole bych ráda analyzovala současný stav CR v Ústeckém 

kraji. Vzhledem k omezenému rozsahu práce, jsem zvolila metodu SWOT
8
 analýzy.  

 

SWOT analýza byla vypracována postupně pro všechny turistické regiony (s důrazem na 

atraktivity CR) vymezené krajským úřadem (viz. kap. 5. 1), protože každý region má svá určitá 

specifika a nerada bych, aby v hromadném kontextu zanikla. Hlavním zdrojem informací v této 

kapitole je dokument Strategie rozvoje CR v Ústeckém kraji z roku 2010, kde je vše velmi 

podrobně rozpracováno. U jednotlivých atraktivit jsem se snažila o bližší specifikaci přímo 

prostřednictvím jejich provozovatelů (elektronické zdroje).  

 

Nakonec jsem se pokusila generalizovat výsledky dílčích SWOT analýz a vypracovat 

komplexní analýzu pro celý Ústecký kraj.  

 

 

 

 

 

                                                           
7
 land-use: 1. označení pro všechny lidské aktivity na zemském povrchu a pro způsob, kterým člověk zemský 

povrch svou činností přetváří. Existují dvě rozdílné koncepce land-use. Kriteriem první koncepce je funkční využití 

půdy za účelem naplňování lidských potřeb (zemědělská, rekreační, obytná funkce atd.). Land-use musí být 

regulován pomocí prostorového plánování a kontroly jeho naplňování. Při plánování land-use je nutné sledovat 

kromě ukazatelů výnosnosti plánované aktivity i estetické a terapeutické hodnoty využívané části zemského 

povrchu a její význam pro rezidenty a budoucí generace, minimalizovat konflikty mezi různými způsoby využití 

půdy (CR, zemědělství, výstavba, průmysl atd.) a uvádet využití půdy do souladu se zájmy hostitelské komunity. 

(Pásková, Zelenka, 2002, s. 156) 

8
 SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, 

příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským 

záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale 

také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování 

společnosti. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 

výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči 

příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí 

úroveň jejich vzájemného střetu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatelsk%C3%BD_z%C3%A1m%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatelsk%C3%BD_z%C3%A1m%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing
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4.1 SWOT analýza České Švýcarsko a Šluknovsko 

 

Silné stránky 

 NP České Švýcarsko, CHKO Labské 

pískovce, CHKO Lužické hory, 10 

NPR a 9 NPP 

 Přírodní atraktivity (Pravčičcká 

brána, Tichá a Edmundova soutěska 

řeky Kamenice, Jetřichovické stěny, 

Tisské stěny, aj.) 

 Podmínky pro pěší turistiku (velké 

množství turistických tras) a 

cykloturistiku (cyklostezky, projekt 

Cyklisté vítáni
9
) 

 Dlouhá tradice CR 

 Kulturně-historické atraktivity 

 Informační systém 

 Přeshraniční spolupráce 

 Image regionu a úspěšné efektivní 

řízení destinace 

 Množství TIC a dostupnost 

informačních materiálů a brožur 

 Nabídka komplexních produktů CR 

 Aktivní účast na veletrzích CR 

 

Slabé stránky 

 Počet HUZ a jejich certifikace 

 Počet a výběr stravovacích zařízení 

 Nízká úroveň dopravní infrastruktury, 

málo parkovacích míst 

 Nízká úroveň veřejné dopravy a 

obslužnosti 

 Příležitosti pro zábavu a společenské 

vyžití 

 Sezónnost (většina turistů navštěvuje 

tento turistický region v letním 

období) 

 Periferní postavení Šluknovska 

 

Příležitosti 

 Možné zařazení NP České Švýcarsko 

do UNESCO 

 Rozvoj hipoturistiky, ekoturistiky, 

golfového turismu 

 Další rozvoj přeshraniční spolupráce 

 Vybudování většího počtu HUZ 

 

 

Hrozby 

 Možné zařazení NP České Švýcarsko 

do UNESCO 

 Se zvyšující se návštěvností hrozí 

znečištění životního prostředí 

 Povolení velkých projektů v NP i 

CHKO a s tím související hrozba pro 

ochranu přírody 

 

                                                           
9 V regionu Českého Švýcarska je věnována pozornost certifikaci služeb zákazníkům. Jedná se o projekt Cyklisté 

vítáni
9
. Tuto certifikaci má v Ústeckém kraji 30 stravovacích zařízení. Z toho největší podíl se nachází v Českém 

Švýcarsku a dále v Polabí (www.cyklistevitani.cz). Projekt Cyklisté vítáni, je celonárodní certifikační systém, 

který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických 

cílů. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem ( 

http://www.nadacepartnerstvi.cz). 

 

http://www.cyklistevitani.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
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4.2 SWOT analýza České Středohoří a Podřipsko 

 

Silné stránky 

 Přírodní rozmanitost (Porta 

Bohemica) 

 Množství zvláštně chráněných území 

(CHKO České Středohoří, 5 NPR, 8 

NPP, 12 PR, 18 PP) – součást 

soustavy NATURA, botanicky 

nejbohatší oblast v Česku 

 Zachovalé a kvalitní životní prostředí 

 Výborná dostupnost, území leží 

přímo na panevropském 

multimodálním koridoru 

 Cyklostezky nadregionálního a 

evropského významu (Labská stezka, 

Krušnohorská magistrála č. 23) 

 Kulturně – historické a církevní 

památky (Terezín
10

, Házmburk, 

rotunda sv. Jičí a Vojtěcha) 

 

 

Slabé stránky 

 Nedostatečná infrastruktura CR  

 Malé množství ubytovacích a 

stravovacích zařízení (pouze 48 

ubytovacích zařízení 

 Nedostatečná nabídka kulturního a 

sportovního vyžití 

 Špatná propagace regionu 

 Neexistující ucelená nabídka služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příležitosti 

 Vytvoření nových naučných stezek  

 Rozvoj agroturistiky, hipoturistiky 

 Využívání strukturálních fondů EU 

 Po dokončení dálnice D8 zlepšení 

dopravní dostupnosti i ze zahraničí 

 Přilákání zájemců o vinařskou 

turistiku – vybudování vinařské 

stezky 

 

 

Hrozby 

 Zanedbanost kulturně-historických 

atraktivit a jejich postupné chátrání 

 Nízká aktivita podnikatelů 

 Nedostatek finančních zdrojů 

 Dostavba dálnice D8 a s tím 

související poškození životního 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Komplex Terezína je složen z částí: památník, pevnost a hřbitov a v roce 2011 druhým nejnavštěvovanějším 

místem Ústeckého kraje s 224,7 tis. návštěvníky (Vystoupil a kol., 2011). 
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4.3 SWOT analýza Krušné hory 

 

Silné stránky 

 Heterogennost regionu: rozmanitá 

nabídka atraktivit pro všechna roční 

období (četnost lyžařských areálů a 

s tím související infrastruktura CR) 

 Vhodné podmínky pro horskou 

cykloturistiku (dobře značené 

cyklostezky, Krušnohorská 

magistrála) 

 Přítomnost minerálních a termálních 

pramenů – lázeňská turistika – 

orientace na náročnější a zahraniční 

klientelu 

 Rozsáhlá nabídka adrenalinových a 

netradičních forem CR  

 Turistická nepřetíženost středisek CR 

 Spolupráce s těžebními společnostmi 

a nabídka unikátních exkurzí (Uhelné 

safari) 

 

Slabé stránky 

 Podmínky pro pěší turistiku – velké 

vzdálenosti mezi jednotlivými 

atraktivitami 

 Nedostatečné značení turistických 

tras v podhůří Krušných hor 

 Rozsáhlé narušení krajiny a životního 

prostředí vlivem důlní a průmyslové 

činnosti a s tím související 

přetrvávající negativní image regionu 

 Absence lidových tradic a místního 

folklóru 

 

 

Příležitosti 

 Úspěšná rekultivace krajiny a tím 

zatraktivnění destinace pro 

návštěvníky 

 Podpora netradičních forem CR 

 Orientace na průmyslový cestovní 

ruch, regenerace brownfields 

 Lepší příhraniční spolupráce 

 Komplexní ucelená nabídka CR 

 Vytváření produktových balíčků  

 

Hrozby 

 Kvalitnější nabídka CR v ostatních 

regionech 

 Nedostatek finančních zdrojů 

 Přetrvávající negativní image regionu 
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4.4 SWOT analýza Dolní Poohří 

 

Silné stránky 

 Vodácká turistika 

 Velká vodní plocha Nechranice  

 Městský cestovní ruch 

 Historické památky na Ohři 

 Regionální produkty 

 

Slabé stránky 

 Malé množství značených 

turistických tras 

 Nedostatečný počet ubytovacích a 

stravovacích zařízení 

 Nízká atraktivnost krajiny pro CR 

 Nízká koncentrace historicko-

kulturních atraktivit 

 Atraktivity jsou zde vnímány jako 

solitéry, bez vědomí vzájemné 

provázanosti, proto převažují spíše 

jednodenní výlety 

 Příležitosti pro zábavu a společenské 

vyžití 

 

Příležitosti 

 Rozvoj gastronomického CR ve 

vazbě na chmelařství a výrobu piva 

 Rozvoj kongresového CR ve větších 

městech 

 Nabídka produktových balíčku, která 

bude mít za cíl prodloužit délku 

pobytu návštěvníků 

 

Hrozby 

 Narušení venkovského typu krajiny 

 Přetrvávající špatný mediální obraz 

kraje 
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4.5 SWOT analýza Ústecký kraj 

 

Silné stránky 

 Geografická poloha kraje na tzv. panevropském multimodálním koridoru
11

 a celkově 

příznivá poloha v rámci širšího středoevropského prostoru 

 Přírodní potenciál kraje (velký podíl velkoplošných i maloplošných chráněných 

území
12

) 

 Minerální a termální prameny – existence lázeňských středisek (Teplice, Dubí, Bílina, 

Mšené lázně) 

 Celosezónní nabídka atraktivit (lyžařské areály, běžecké tratě, cyklostezky, turistické 

stezky) 

 Městská centra s bohatou kulturní nabídkou 

 Výhodné ceny pro zahraniční klientelu 

 Dostatek TIC a informačních materiálů 

 Informační systém 

 Přeshraniční spolupráce 

 V turisticky exponovaných oblastech výborné značení turistických a cyklistických 

stezek 

 Hustá železniční síť
13

 

 

Slabé stránky 

 Rozsáhlé poškození krajiny a s tím související negativní mediální obraz kraje 

 Zanedbanost kulturně-historických památek 

 Absence tradic a folklóru, nízká identifikace obyvatel s regionem 

 Nízké ubytovací kapacity v HUZ
14

 

                                                           
11

 Jedná se o důležitou silniční dopravní tepnu, jenž spojuje Berlín a Prahu a dále pokračuje do severní popř. jižní 

Evropy (Manuál CR v ÚK, 2011). 

12
 V Ústeckém kraji je evidováno 140 maloplošných zvláště chráněných území o celkové rozloze 3486 ha: 11 

národních přírodních rezervací, 13 národních přírodních památek, 53 přírodních rezervací a 63 přírodních 

památek. V působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje je celkem 60 zvláště chráněných území. Na území kraje 

dále zasahuje 7 přírodních parků, které zajišťují územní ochranu přírody na obecné úrovni. Soustava NATURA 

2000 je na území Ústeckého kraje tvořena 102 evropsky významnými lokalitami a 5 ptačími oblastmi. (Krajská 

zpráva o stavu živ. prostředí, 2009) 

 
13

 Hustota železniční sítě řadí kraj na přední příčku v Česku. Délka tratí je 1078 km (údaj k 9/2007). Majoritní 

dopravcem jsou České dráhy, které denně průměrně přepraví 44,5 tis. cestujících (2007). Nejvytíženější železniční 

tepnou a z pohledu železniční dopravy  hlavní páteřní osou je trať č.090 z Prahy do Děčína, vedoucí dále do 

Drážďan. V rámci vnitrostátní dopravy má největší význam v regionu železniční podkrušnohorský tah z Děčína do 

Karlových Varů (č 090/130/140). Dle počtu přepravených osob ve všední dny a o víkendy, lze rozdělit železniční 

tratě na ty, které slouží více turistům, než běžným cestujícím jedoucím např. do zaměstnání. Jedná se např. o 

spojení mezi Děčínem a německým Bad Schandau (č. 098), Mostem a Moldavou v Krušných horách (č. 135) nebo 

Rybništěm a Varnsdorfem (č. 089) (Strategie rozvoje CR ÚK, 2010). 
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 Pro návštěvníky ze středozápadní Evropy má ÚK pouze tranzitní význam 

 Závislost na sezónní turistice (s výjimkou Krušných hor) 

 Krátkodobé pobyty návštěvníků 

 Nejednotná propagace kraje 

 Nedostatek finančních prostředků na rozvoj CR 

 Neprofesionální přístup personálu v ubytovacích a stravovacích zařízeních, neznalost 

cizích jazyků (s výjimkou NJ v příhraničních turistických regionech) 

 

Příležitosti 

 Zápis do seznamu UNESCO 

 Úspěšná rekultivace krajiny po těžební činnosti a vytvoření nových příležitostí pro CR 

 Rostoucí poptávka po specializovaných produktových balíčcích 

 Rozšiřování spolupráce se sousedními státy 

 Možnost čerpání dotací ze strukturálních fondů EU 

 Rostoucí zájem obyvatel Česka o tuzemskou turistiku 

 Tvorba nabídky specifických forem CR 

 Podpora ekologických forem dopravy 

 

Hrozby 

 Devastace či zánik kulturně-historických památek v důsledku nedostatku financí 

 Konkurenční sousední turistické regiony 

 Příliv turistů a s tím související poškozování atraktivit CR 

 Zvyšování kriminality 

 Zvyšování zátěže na životní prostředí automobilovou dopravou 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
14

 „Hromadné ubytovací zařízení je ubytovací zařízení, které poskytuje přenocování v pokoji nebo v jiné ubytovací 

jednotce. Počet poskytnutých míst musí být větší než minimum pro skupiny osob, přesahující jednu rodinnou 

jednotku. Všechny ubytovací jednotky musí podléhat stejnému řízení“. (Pásková, Zelenka, 2002).  

Ke dni 31. 12. 2012 je v Ústeckém kraji evidováno 382 hromadných ubytovacích zařízení s kapacitou 19 934 

lůžek. V rámci Česka se jedná o hodnotu podprůměrnou. Ke dni 31. 12. 2012 bylo v ČR evidováno 7631 HUZ 

s celkovou kapacitou 184 659 pokojů a 472 015 lůžek. Ústecký kraj se s počtem 382 HUZ řadí na 11. místo (1. 

Jihočeský kraj 987 HUZ, 2. Královéhradecký kraj 954 HUZ, 3. Liberecký kraj 789 HUZ). Dle počtu lůžek obsadil 

Ústecký kraj s hodnotou 19 934 poslední příčku (1. Praha 80 925 lůžek, 2. Jihočeský kraj 53 417 lůžek, 3. 45 877) 

(ČSÚ, 2013). 
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5. Organizace CR v Ústeckém kraji 

5.1 Rajonizace cestovního ruchu v Ústeckém kraji 

 

Vystoupil a kol. (2006) vytvořili v Atlasu CR následující rajonizaci kraje: 

 

Obr. 12: Rajonizace CR v Ústeckém kraji, dle Atlasu CR ČR (2006) 

 

Zdroj: Vystoupil a kol., 2006 

 

Ústecký kraj si však vytvořil vlastní regionalizaci kraje (obr. 13). Ta vznikala na základě 

expertního vyhodnocení ještě před zpracováním jednotlivých analýz (při tvorbě dokumentu 

Strategie rozvoje CR v ÚK). Turistické regiony ÚK jsou územně souvislé celky, které oproti 

okolnímu území vykazují určitou vnitřní homogenitu. Vnitřní homogenita byla posuzována 

z následujících hledisek: vnitřní geografická podobnost, provázanost turistické destinace a 
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institucionální vazby v oblasti řízení CR. Nejvíce se blíží vymezení turistických oblastí, kterou 

stanovila agentur CzechTourism, akorát s tím rozdílem, že Ústecký kraj oblast Českého 

Středohoří a Žatecka rozdělil na 2 území, a to České středohoří s Podřipskem a Poohří. 

Podstatnou změnou je také to, že regiony nejsou vymezeny přísnou administrativní hranicí, ale 

existují části kraje, které z různých důvodů mohou spadat do dvou různých regionů. Regiony 

také svým rozsahem přesahují hranice kraje (př. region Krušnohoří přesahuje až do 

Karlovarského kraje). Ústecký kraj je tedy rozdělen na tyto 4 turistické regiony: 

 

 Krušnohoří – pohoří Krušných hor a podhůří s průmyslovou tradicí. Území vymezeno 

okresy Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem (dílčí části okresů však mohou spadat 

i do jiných oblastí – např. Kadaň a Nechranicko – Poohří). 

 Dolní Poohří – okres Louny, Chomutov a Přírodní park Dolní Poohří. Tento region je 

charakterem prostředí i využitím krajiny relativně homogenní a stěžejním prvkem je zde 

řeka Ohře. 

 České středohoří – CHKO České středohoří, části okresů Ústí nad Labem, Děčín, 

Most, Teplice, Louny a také část Podřipska. Z hlediska přírodních poměrů je region 

heterogenní, ale spojujícím prvkem je zde údolí řeky Labe, významné železniční a 

dálniční dopravní osy a také institucionální uspořádání a spolupráce uvnitř tohoto 

okresu. 

 České Švýcarsko a Šluknovsko – celý okres Děčín (NP České Švýcarsko, CHKO 

Labské pískovce, Šluknovský výběžek a část CHKO Lužické hory 

 

Ačkoliv jsou vymezené regiony celkem homogenní, každý z nich vykazuje v rámci svého 

území určitou různorodost. Proto byly vymezeny tzv. jádrové oblasti regionů a také jejich 

zázemí. Tyto čtyři regiony stanovené krajským úřadem Ústeckého kraje mají velký význam i 

v organizaci cestovního ruchu v ÚK (viz. kap. 5. 1). Jsou podle nich pojmenovány 4 hlavní 

destinační agentury, jenž se v ÚK podílejí na rozvoji CR. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Obr. 13: Turistické regiony Ústeckého kraje 

 

Zdroj: Strategie rozvoje CR ÚK (str. 26) 
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5.2  Destinační management ÚK - Představení projektu Brána do Čech 

 

Cílem mé práce bylo zhodnocení funkce destinačního managementu v Ústeckém kraji. K tomu 

abych mohla toto hodnotit, je třeba, analyzovat současný stav destinačních agentur, jejich vývoj 

a popsat jejich činnost. To bude nejlépe provedeno na základě řízených rozhovorů 

s jednotlivými aktéry CR, zástupci destinačních společností. 

Dle Strategie rozvoje CR Ústeckého kraje byly vymezeny 4 marketingové regiony (viz. kap. 5). 

 Každý z těchto regionů spravuje vlastní destinační společnost. Těmi jsou:  

 Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.  

 Destinační agentura Krušné hory o.p.s. 

 Destinační agentura České středohoří, o.p.s.  

 České Švýcarsko o.p.s. 

 

Zásadní ovšem je, že všechny 4 destinační společnosti, zastřešuje projekt Brána do Čech 

(Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje). Tento projekt vznikl v roce 2010 a jeho 

hlavním cílem je snaha o změnu negativního vnímání a medializování obrazu Ústeckého kraje. 

(www.branadocech.cz) Ústecký kraj je v tomto projektu vnímán jako jedinečná destinace 

cestovního ruchu, která nabízí prostřednictvím jednotlivých destinačních agentur své klíčové a 

vedlejší produkty. Stavebním kamenem propagace projektu, jsou webové stránky 

www.branadocech.cz, které prostřednictvím poutavého a moderního vzhledu informují 

návštěvníky kraje o všech aktuálních akcích, možných výletech a současně shromažďují 

kompletní informace o ubytovacích a stravovacích kapacitách, a dále také službách v kraji. 

Potenciální návštěvníci jistě ocení nejen komplexní nabídku všech informací, které by mohly 

potřebovat, ale jistě také jednotný vizuální styl, který je k vidění i na všech tiskových 

materiálech, které jsou dostupné v TIC. Body k dobru také přidává fakt, že stránky je možné 

využívat i v cizích jazycích (němčina, angličtina). 

 

Jak samotný název projektu napovídá, ona tajemná „Brána do Čech“ je synonymum pro 

Velkou Pravčickou Bránu, která je bezesporu největším přírodním lákadlem kraje, nejen pro 

tuzemské turisty. Kromě umístění v názvu,  je také zobrazena v logu (viz. obr. 14) na jednom 

ze čtyř základních kamenů a má představovat destinační oblast Českého Švýcarska (žlutý 

kámen). Další 3 části kraje, jsou také barevně odlišeny: modře turistický region Dolní Poohří, 

zeleně Krušné hory a červeně České středohoří.  

http://www.branadocech.cz/
http://www.branadocech.cz/


50 
 

Obr. 14: Logo Brány do Čech 

 

Zdroj: Brána do Čech, 2012 

 

Projekt byl zahájen jako součást programu ROP NUTS II Severozápad15 a primárně byl 

financován ze strukturálních fondů EU, která do něj vložila částku 5 950 000 Kč. Celkový 

rozpočet projektu byl 7 milionů korun a zbývající částka 1 050 000 Kč byla poskytnuta 

z národních veřejných prostředků, konkrétně z rozpočtu kraje. Projekt probíhal od 1. 8. 2011 do 

31. 12. 2012 a jeho hlavní náplní bylo vytvoření koordinované sady marketingových nástrojů a 

aktivit pro účinnou prezentaci Ústeckého kraje v oblasti turistiky a tím posílení a rozvoj 

udržitelného cestovního ruchu v kraji. Obsahem projektu byla tvorba marketingových a 

propagačních nástrojů a realizace marketingových aktivit, které měly přispět ke zlepšení image 

                                                           
15

 „Globálním cílem ROP Severozápad je zejména vytváření prostředí pro podnikání a investice v regionu a tím 

přispět ke konvergenci regionu ke standardům (průměrné úrovni) rozvoje EU/ČR. Celková konvergence 

(transformace a přiblížení regionu průměru EU) regionu bude jistě ovlivněna i řadou dalších faktorů, jako je 

podpora podnikání, přílivu investic atd., na jejichž řešení se zaměřují další programy a politika. ROP v tomto 

kontextu tvoří komplementární program k tematickým OP a Programu rozvoje venkova, na které navazuje, cíleně 

je doplňuje a napomáhá tak k zvýšení účinnosti výstupů, výsledků a dopadů těchto programů. S ohledem na 

charakter území a specifika jednotlivých identifikovaných problémů regionu je předpokládána značná územní 

diferenciace při jejich řešení se zaměřením na: zlepšování atraktivity regionu prostřednictvím rozvoje a 

zkvalitňování infrastruktury; zajištění podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj všech tří dimenzí tj. 

environmentální, ekonomické a sociální (integrovaný místní rozvoj); zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního 

ruchu“ (RISY, 2013). 
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Ústeckého kraje, k větší informovanosti o jeho turistických atraktivitách a ke zvýšení turistické 

návštěvnosti kraje.  

Aktivity projektu se dělí do tří hlavních skupiny: 

 příprava, tisk a distribuce propagačních materiálů v tištěné podobě a na CD 

 rozšiřování regionální turistické internetové domény www.branadocech.cz 

 příprava a realizace mediální kampaně 

Cílovou skupinou projektu je široká veřejnost, návštěvníci regionu a odborné subjekty působící 

ve sféře cestovního ruchu (RISY, 2012). 

Projekt již od svého vzniku získává jedno ocenění za druhým. Téměř ihned po spuštění 

elektronického turistického portálu, získal v polovině ledna 2011 na veletrhu cestovního ruchu 

REGIONTOUR v Brně nejvyšší možné ocenění – první místo v kategorii Nejlepší turistický 

portál. Soubor turistických map získal hlavní výhru z veletrhu Tourmap 2011 a pak Brána 

dosáhla i na nejvyšší metu, na první místo za jednotnou kampaň. Tuto cenu uděluje 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR, agenturou 

CzechTourism, Asociací cestovních kanceláří ČR a Asociací českých cestovních kanceláří a 

agentur.  Největším oceněním je však fakt, že marketingová kampaň byla tak úspěšná, že se 

začal zvyšovat počet příjezdů hostů (ve 3. čtvrtletí roku 2011 se dokonce jednalo o nejvyšší 

nárůst počtu příjezdů turistů v Česku. Ubytovalo se zde o 20,8%  více hostů než v předchozích 

obdobích (portál Ústeckého kraje). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.branadocech.cz/
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5.3 Výsledky šetření 

 

Jak jsem již uváděla v metodice práce, výzkum probíhal formou řízených rozhovorů se zástupci 

destinačních společností. Problémy a financování, které zástupci DS uváděli, jsou pro všechny 

turistické oblasti téměř totožné, proto jsou uvedeny až na konci  této kapitoly hromadně. 

 

České Švýcarsko 

Ze všech rozhovorů vyplynulo, že vzorem pro ostatní DS, je České Švýcarsko o.p.s., které 

funguje již od roku 2001. Jedná se stejně jako v případě ostatních DS o nestátní neziskovou 

organizaci a liší se pouze ve svém způsobu vzniku. Zatímco ostatní DS vznikly způsobem 

shora (zakladatelem byl kraj + další subjekty), České Švýcarsko o.p.s. vznikalo zespoda 

(zakladateli byli Správa NP České Švýcarsko, město Krásná Lípa a Základní organizace 

Českého svazu ochránců přírody Tilia Krásná Lípa). Kraj se k zakladatelům zařadil až v roce 

2011.  

Prezentuje se pomocí internetových stránek www.ceskesvycarsko.cz 

České Švýcarsko o.p.s. si vytváří vlastní strategické dokumenty, aktuálním dokumentem je 

Koncepce rozvoje CR v regionu České Švýcarsko do roku 2020.  

V turistickém regionu probíhá velký počet projektů zaměřených na různé cílové skupiny 

návštěvníků. I proto si myslím, že je destinace tak atraktivní, každý si může vybrat z širokého 

spektra činností (např. akce pro školy, lezení, golf, fotoworkshopy, letní tábory, různé kurzy 

atd.).  

 

České Středohoří a Podřipsko 

DS České středohoří je nejmladší DS v Ústeckém kraji. Vznikla dne 12. 11. 2012 a mezi jejími 

zakladateli jsou Město Litoměřice, Biskupství Litoměřické a Ústecký kraj.  

Prezentuje se pomocí internetových stránek www.ceskestredohori.info 

Protože je to mladá DS, není její činnost ještě tak rozsáhlá jako u ostatních DS. Mezi priority, o 

které se DS snaží, patří propagace oblasti jak uvnitř samotného regionu, tak mezi ostatními 

destinacemi (včetně zahraničních) a koordinace spolupráce ACT. V roce 2012 se DS 

představila jak českým, tak zahraničním turistům na půdě obchodního centra Letňany (které má 

vzhledem k Českému středohoří a Podřipsku výbornou geografickou polohu), kde probíhala 

nejprve reklamní prezentace CR na území regionu a později také výstava velkoformátových 

fotografií a prezentace vinařské oblasti. Z dalších činností můžeme uvést např. vybudování 

http://www.csoptilia.unas.cz/
http://www.csoptilia.unas.cz/
http://www.ceskestredohori.info/
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nového turistického zázemí pro turisty na vrcholu nejvyšší hory Českého středohoří - 

Milešovky, vydání propagačních letáků, účast na veletrzích. DS také začala spolupracovat 

s Památníkem Terezín při oslovování turistů a tvorbě společných propagačních materiálů. 

Připravuje se společný marketing měst a poskytovatelů služeb pro cyklostezku Labe, která se 

pro destinaci Českého středohoří stává pomalu významným lákadlem jak tuzemských, tak i 

zahraničních turistů. V rámci propagace regionálních produktů se plánuje do budoucna 

certifikace místních produktů a služeb pod značkami – Produkt a Partner Českého středohoří. 

Produktem Českého středohoří bude takový výrobek, který splní určitá předem daná kritéria, 

především ale bude pocházet z regionu a mít na něj silnou vazbu. Partnerem zase budou 

poskytovatelé ubytování, gastronomie či ostatních služeb.  

 

Dolní Poohří 

DS byla založena 24. 11. 2011 a zakladateli byli Ústecký kraj, město Žatec, město Kadaň a 

město Louny. Prezentuje se prostřednictvím stránek www.dolnipoohri.eu 

Stejně jako ostatní DS má i Dolní Poohří své cíle. Propagace regionu probíhá formou veletrhů a 

výstav. Na veletrhu Euroregion Tour 2013, získal projekt „Poznej s námi Louny“ 2. cenu za 

Nejlepší průvodce města pro děti a dospělé. V květnu měla úspěch výstava v obchodním centru 

Central Most, která byla zaměřena na gastroturistiku, na které tento region staví. Dalším 

aktuálním cílem DS je dokončení cyklostezky mezi městy Louny a Litoměřice a její řádné 

doznačení. Zajímavým projektem je také 4K Karta Dolního Poohří, což je návštěvnická karta, 

která nabízí uživatelům čerpání volných vstupů a slev na vybraných turistických místech.  

 

Krušné hory 

Agentura vznikla 26. 10. 2010 a jejími zakládajícími členy jsou tyto organizace: Ústecký kraj, 

Svazek obcí v regionu Krušných hor, Obec Klíny, Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s., 

Emeran Klíny s.r.o., Nadační fond Obnova Krušnohoří, „Klínovecko, o.s.“. 

Destinace se prezentuje webovými stránkami www.krusne-hory.org 

Hlavním cílem DS je zvýšení návštěvnosti regionu Krušných hor a změna negativního obrazu 

v očích veřejnosti. Z proběhlých akcí a úspěchů stojí za zmínku výhra v soutěži Kalendář roku 

2012, v kategorii propagace oblasti Krušnohoří jako atraktivní turistické destinace, tvorba 

běžeckých map a aktivní pořádání soutěží. 

 

 

 

http://www.dolnipoohri.eu/
http://www.krusne-hory.org/
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5.3.1 Financování a spolupráce s aktéry cestovního ruchu 

 

Všechny DS mají založený destinační fond, do kterého by ideálně měli přispívat všichni 

zainteresovaní aktéři v regionu. Každá DS má trochu jiné zaměření předmětu financování z  

destinačních fondů, ale priority mají všichni společné a to je hlavně propagace turistického 

regionu, podpora produktů CR a tvorba společných projektů, které povedou k rozvoji CR, 

společně s odpovědností za jeho šetrný a trvale udržitelný rozvoj. Hlavním přispěvatelem do 

destinačních fondů je Ústecký kraj, další finance čerpají DS ze strukturálních fondů a také od 

soukromých subjektů.  

 

DS oslovují jednotlivé ACR podobným způsobem. V DS České Středohoří a Podřipsko 

proběhlo oslovení ACR formou Poznávací cesty partnerů Destinačního fondu. Účastníci bylo 

pozváni na společný výlet Českým středohořím, kde navštívili konkurenční podnikatele a byl 

jim představen návrh společné kooperace s cílem vytvoření společné nabídky pro návštěvníky a 

efektivního hospodaření,plánování a rozhodování. V Krušných horách zase nabídka spolupráce 

napříč všemi sektory proběhla formou odborné exkurze po Kurnšých horách, na kterou byli 

pozváni starostové obcí, zástupci Ústeckého kraje a podnikatelé, kteří působí v oblasti 

Krušných hor. V průběhu dne měli účastníci možnost seznámit se s činností DS a navázat i 

neformální vztahy mezi sebou navzájem. DS Krušné hory chce podobné aktivity pořádat 

pravidelně.  

 

5.3.2 Problémy 

 

Ačkoliv zástupci destinačních společností hovořili spíše v optimistickém duchu, všichni 

nakonec prozradili, že největším problémem je přesvědčení jednotlivých ACR (obce, kraj, 

podnikatelé, atd.) o vzájemné spolupráci. I přes řadu společných akcí a programů, které by 

vedlo k výhodnému spojenectví, se najdou v každém regionu podniky, kteří stále trvají na 

starém konkurenčním způsobu podnikání. Aneb lidově, dál si chtějí hrabat na svém písečku a 

nestávat se součástí nějaké zastřešující organizace. 

 

Dalším zmiňovaným problémem se zdá být počet turistických internetových portálů. Každá 

DS sice má svůj web, společně jsou potom prezentovány na stránkách Brána do Čech, ale 
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v každé oblasti se najdou desítky dalších internetových zdrojů s téměř shodnými informacemi 

jednotlivých ACT, takže turisté mohou být z toho množství informací zmatení. 

 

Dalším negativem se také zdá být absence monitoringu návštěvnosti. Některá zařízení si ho 

dělají samostatně, popř. se děje prostřednictvím nárazových šetření, ale neexistuje zde žádné 

dlouhodobé monitorování návštěvnosti, což znemožňuje strategické a efektivní řízení 

jednotlivých DS.  

 

Negativem, tedy spíše pro můj výzkum, byla určitá netransparentnost finančních toků 

jednotlivých DS, kdy ne všichni byli ochotní tyto informace poskytnout. Problém 

s pravidelným financováním destinačního fondu, byl také uváděn, jako velký problém. Hlavně 

z pohledu nestabilního příjmu s důrazem na jednorázové dotace.  
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6. Závěr 

 

Tématem mé práce bylo proniknout trochu hlouběji do problematiky profesionálního řízení 

destinace, tedy destinačního managementu a porovnat teoretické poznatky s realitou 

v Ústeckém kraji. Ačkoliv je projekt Brána do Čech poměrně mladý, není pochyb o tom, že má 

na cestovní ruch v kraji pozitivní vliv. Ať už se jedná o nárůst počtu návštěvníků či zlepšení 

vnímání kraje.  

 

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko je v Česku vzorovou ukázkou fungování 

destinačního managementu a pro ostatní tři destinace je velkým přínosem, že se z jejich 

zkušeností mohou učit. I přesto, že nemají tak mocný turistický potenciál, jejich snaha o 

prosazení na poli cestovního ruchu v rámci celého Česka i Německu, je naprosto zřejmá. 

Jednotlivé destinační agentury se snaží svou činností zařadit mezi moderní organizace 

cestovního ruchu a z aktivit, které vykazují, se jim to úspěšně daří. Pokud bychom chtěli 

současný stav řízení CR posuzovat s vyspělými státy, je dle mého názoru situace v Ústeckém 

kraji na přelomu růstové a koncentrační fáze.  

 

Dokument Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji na roky 2010 – 2015, vznikl 

v roce 2009 a hned jako první priorita pro budoucí rozvoj, je zde uvedená koordinace řízení 

rozvoje cestovního ruchu. Pokud porovnáme situaci v roce 2009, kdy jedinou destinační 

společností bylo České Švýcarsko o.p.s. a rok 2013, kdy je kraj rozdělej na 4 přirozené 

turistické regiony s vlastním fungujícím destinačním managementem, je vidět znatelný posun. 

Cíle strategie se tak daří díky činnosti destinačních společností daří naplňovat. Tento rozdíl 

vnímám i jako rodačka z Krušných hor a věřím, že časem vnímání Ústeckého kraje jako 

průmyslového, znečištěného regionu zmizí úplně. 
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