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Abstrakt 

  Bakalářská práce „Komunikační aktivity agentury CzechTourism na zvýšení 

příjezdového cestovního ruchu" pojednává o současné situaci příjezdového cestovního 

ruchu v České republice a propagaci této destinace v zahraničí za rok 2013 se 

zaměřením na nejdůležitější zdrojové trhy, tedy Německo a Rusko. Hlavní důraz je 

kladen na projekt „Země příběhů" a rebranding, kterým agentura CzechTourism prošla 

v roce 2012. Na příkladu České republiky hodlám popsat specifika destinačního 

marketingu, který prochází rychlým vývojem – ať  již v souvislosti s nástupem nových 

technologií či globálními změnami. Cílem práce je vyhodnotit úspěšnost marketingové 

strategie a působení kampaně na cílové skupiny. První část práce je věnována teorii, kde 

je zdůrazněna důležitost marketingu pro rozvoj cestovního ruchu. Dále následuje popis 

české centrály cestovního ruchu, situační analýza, jež se věnuje postavení České 

republiky na trhu cestovního ruchu, její SWOT analýze a také charakteristice 

zmíněných klíčových trhů. V další části popisuji konkrétní aktivity a kampaně, 

prostřednictvím kterých je Česká republika prezentována na jednotlivých trzích. Závěr 

patří výzkumu a shrnutí dosažených poznatků.    

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

The bachelor thesis "Communication activities of CzechTourism agency for increasing 

incoming tourism" describes the current situation of an incoming tourism to the Czech 

Republic and promotion of the destination abroad in 2013 focused on the most 

important source markets, namely Germany and Russia. Major emphasis is placed on 

the project "Land of stories" and rebranding, which CzechTourism came through in 

2012. On the example of the Czech Republic, I will describe some specifics of 

destination marketing, which is undergoing a rapid development. The goal of this thesis 

is to evaluate the success of marketing strategies and effectiveness of marketing 

campaigns. The first part deals with the theory which emphasizes the importance of 

marketing for tourism. This is followed by a description of Czech Tourist Authority and 

situational analysis which deals with the role of the Czech Republic in the tourism 

market, the SWOT analysis and characterization of chosen key markets. The next parts 

describe the specific activities and campaigns through which the Czech Republic is 

presented on the individual markets. The end of the thesis includes a summary of the 

research and my final conclusions. 
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Úvod 
Cestovní ruch představuje dynamicky se rozvíjející odvětví, které má velký 

potenciál i do budoucna. Záliba v poznávání cizích zemí a výdaje do turismu 

celosvětově rostou. Spolu s tím se zvyšuje také počet destinací, které se snaží turisty 

oslovit. Důsledkem je vysoká konkurence a boj o zákazníka. Bez vhodné vize a 

marketingové strategie se šance na úspěch snižují. Destinace, které si chtějí udržet 

zájem turistů proto musí investovat nejen do svého rozvoje, ale také do své prezentace. 

 

Česká republika má ambice udržet se i nadále na prvních místech mezi nejčastěji 

zvažovanými destinacemi v Evropě. Cestovní ruch zde plní nezanedbatelnou úlohu pro 

místní ekonomiku. Přínosný je i pro jednotlivé oblasti, kde napomáhá snižovat 

nezaměstnanost a zvyšovat nabídku služeb i životní úrovně. Investovat do něj má proto 

smysl, především pokud lze využít pomocné finanční zdroje z evropské unie. 

K upevnění pozice České republiky jako významné středoevropské destinace napomáhá 

především agentura CzechTourism (česká správa cestovního ruchu), která nyní prošla 

největší proměnou od svého vzniku v roce 1993.  

 

Předmětem této bakalářská práce je využití marketingu pro účely cestovního 

ruchu. Na příkladu propagace České republiky prostřednictvím CzechTourismu na 

zahraničních trzích se pokusím přiblížit úlohu této organizace a poukázat na specifika 

destinačního marketingu. První část práce je věnována teorii cestovního ruchu, se 

zaměřením na příjezdový cestovní ruch, a využití marketingu v tomto odvětví. Druhá 

část se zaměřuje na popis činnosti agentury CzechTourism, analýzu propagace České 

republiky a charakteristiku klíčových zdrojových trhů – Německa a Ruska. Součástí 

práce je také výzkum, kterým jsem se snažil zmapovat názory německých a ruských 

turistů na propagaci naší republiky. Cílem mé práce je zhodnotit zpracování kampaně, 

její úspěšnost a působení na zmíněných trzích. Při zpracovávání závěru jsem vycházel z 

četby odborné literatury, porovnání statistických dat, analýzy marketingové strategie a 

výsledků mého dotazníkového šetření.  
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V průběhu psaní této práce došlo k drobným úpravám struktury oproti plánované 

podobě zapsané v tezích. Některé pasáže byly na úkor jiných rozšířeny o pár podkapitol, 

aby bylo dosaženo komplexnosti textu. Z důvodu omezeného rozsahu práce jsem se 

bohužel nemohl detailněji věnovat propagaci ČR na jednotlivých trzích, věřím však, že 

pro nástin konceptu regionálního cílení je má analýza dostačující. Závěrečné shrnutí 

kampaně jsem se rozhodl přiřadit do samotného závěru, abych jednotlivé myšlenky 

neprobíral dvakrát.  
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1. Cestovní ruch 
 

Všeobecně uznávaná definice dle UNWTO1 (Světové organizace cestovního ruchu) 

popisuje cestovní ruch jako dočasnou změnu místa pobytu, tj. cestování a přebývání 

mimo místo trvalého bydliště, ne déle než jeden rok, zpravidla ve volném čase za 

účelem rekreace, rozvoje poznání a spojení mezi lidmi.  

 

Cestovní ruch hraje významnou úlohu  na národní i lokální úrovni. „Přispívá k 

rozvoji místa (vytváří pracovní a podnikatelské příležitosti, přináší potřebné zahraniční 

investice, zvyšuje životní úroveň). Na druhé straně však také vyžaduje určitou úroveň 

služeb, zejména pro volný čas. Neobejde se bez kvalitních ubytovacích a stravovacích 

služeb a bez potřebné infrastruktury (komunikace, dopravní dostupnost). 2“  

 

Cestovní ruch lze dělit podle celé řady kritérií: místa realizace (domácí, zahraniční), 

vztahu k platební bilanci (příjezdový, tranzitní, výjezdový), délky trvání (krátkodobý, 

dlouhodobý), způsobu zabezpečení jeho průběhu (organizovaný, neorganizovaný), 

způsobu účasti a formy úhrady nákladů na účasti (volný, vázaný). 3 

 

1.1 Příjezdový cestovní ruch 

Jedním z nejdůležitějších kritérií pro vymezení cestovního ruchu je jeho vztah k 

platební bilanci státu. Cestovní ruch dělíme z tohoto důvodu na: 

1. příjezdový cestovní ruch (dle definice WTO „inbound tourism", jinak též 

"incoming tourism) – rozumíme jím aktivity spojené s příjezdem zahraničních 

osob do dané země; z pohledu platební bilance znamená příjezdový cestovní 

ruch přínos, je proto též nazýván aktivním cestovním ruchem (ACR) 

                                                
1 UNWTO (The United Nation  World Tourism Organization) 
2 FORET, Miroslav a Věra FORETOVÁ. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. 1. vyd. Praha: Grada Pub., 2001, 178 p. 
ISBN 80-247-0207-X, s. 10 
3 ČERTÍK, Miroslav. Cestovní ruch: vývoj, organizace a řízení. Vyd. 1. Praha: OFF, 2001, 352 s. ISBN 80-238-

6275-8, s. 17 
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2. tranzitní cestovní ruch – rozumíme jím aktivity spojené s tranzitem zahraničních 

osob přes danou zemi; z pohledu platební bilance znamená tranzitní cestovní 

ruch přínos, a je proto součástí ACR 

3. výjezdový cestovní ruch (dle definice WTO „outbound“, jinak též „outgoing 

tourism“) – rozumíme jím aktivity spojené s výjezdem občanů dané země do 

zahraničí; z pohledu platební bilance je výjezdový cestovní ruch spojen 

s vývozem devizových prostředků, čímž působí na platební bilanci pasivně, je 

proto též nazýván pasivním cestovním ruchem (PCR). 4 

 

1.2 Destinace ČR 

Pod pojmem destinace si lze představit geografický prostor, jenž si návštěvník 

vybírá za svůj cíl cesty. Se specifičtějším vysvětlením přichází Monika Palatková, podle 

níž je destinace: „představována svazkem různých služeb, koncentrovaných v určitém 

místě nebo oblasti, které jsou poskytovány v návaznosti na potenciál cestovního ruchu 

(atraktivity) místa nebo oblasti. 5“ 

Po roce 1989 nastává v České republice z důvodu otevření hranic a odstranění 

administrativních překážek rozmach nejen výjezdového, ale rovněž příjezdového 

cestovního ruchu. Zájem o postsovětské destinace a objevování dosud příliš 

neprobádaných míst sem i bez nákladných kampaní přivedl spousty turistů ze Západu. 

Dnes se však bez marketingového plánování neobejdeme, a pokud si chce ČR udržet 

svou atraktivitu – ať již u západních, či nově asijských a jihoamerických turistů, musí 

komunikovat. Předpokladů pro udržení poptávky má mnoho.    

 

1.2.1 Turistické předpoklady 

Existuje několik způsobů, jak určit destinaci a odhadnout tak její předpoklady pro 

rozvoj turismu, Buhalis k tomu využívá tzv. rámec „6A“: 

1. Attractions – atraktivity, které ovlivňují návštěvnost nejvíce, patří k nim 

například přírodní nebo kulturně-historický potenciál 

                                                
4 ČERTÍK, Miroslav. Cestovní ruch: vývoj, organizace a řízení. Vyd. 1. Praha: OFF, 2001, 352 s. ISBN 80-238-

6275-8, s. 17 
5 Palatková, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu: Jak získat více příjmů z cestovního ruchu. 
Praha: Grada Publishing a. s., 2006. 224 stran. ISBN 80-247-1014-5, s. 16 
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2. Accessibility a ancillary services – dostupnost ve smyslu infrastruktury a 

nabídky služeb  

3. Amenities – vybavenost, spadají pod ní ubytovací, stravovací, sportovně-

rekreační nebo kulturně-společenská zařízení. 

4. Available packages – jedná se o připravené produktové balíčky. 

5. Activities – nabídky speciálních aktivit. 6  

 

S výjimkou moře nabízí ČR většinu atraktivit cestovního ruchu. Česká krajina 

nabízí jedinečné podmínky pro rozvoj lázeňství i aktivní trávení volného času v přírodě 

– od kempingu přes (cyklo)turistiku, zimní sporty atd. Velké množství malebných 

historických měst je ideálním produktem pro kulturně poznávací turistiku. Koncentrace 

památek UNESCO patří v České republice vzhledem k rozloze státu mezi nejvyšší na 

světě. Celkem jich zde nalezneme 12 (+ 4 nehmotné)7. Velkou výhodou představuje 

také poloha uprostřed Evropy, hustá dopravní síť či pestrá nabídka služeb. Vhodné 

předpoklady ovšem nejsou zárukou pro rozvoj turismu. V dnešním vysoce 

konkurenčním prostředí na trhu cestovního ruchu je nezbytné komunikovat a udržovat 

si co nejlepší image, neboť všechny tyto faktory ovlivňují poptávku po destinaci. 

 

1.2.2 Image země  

Image země hraje v turismu velkou úlohu, neboť významně ovlivňuje vnímání 

 destinace a následný (ne)zájem turistů. Na nutnost cíleného budování image upozorňuje 

Vysekalová: „Image země je důležitým faktorem při nákupním rozhodování a při tvorbě 

marketingové strategie by se s ním mělo počítat podobně jako s image konkrétní 

značky,“ a doplňuje, „měli bychom vycházet ze současného vnímání země, z atributů, 

které obsahuje její „brand“ i z asociací, které země evokuje. 8“ 

 

                                                
6 BUHALIS, Dimitrios. ETourism: information technology for strategic tourism management. Harlow, England: 
Financial Times Prentice Hall, 2003, xxviii, 376 p. ISBN 05-823-5740-3, s. 55 
7 Sloup Nejsvětější trojice v Olomouci, vilu Tugendhat v Brně, Lednicko-valtický areál, ves Holašovice, poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, arcibiskupský zámek se zahradou v Kroměříži, zámek v Litomyšli a 
historická centra hlavního města Prahy, Českého Krumlova, Kutné Hory, Telče a Třebíče. Z nehmotného kulturního 
dědictví se jedná o  masopust, sokolnictví, Jízdu králů a slovácký Verbuňk (viz www.unesco-czech.cz). 
8 VYSEKALOVÁ, Jitka. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 190 s. ISBN 978-80-247-2790-5, s. 
157 
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Konkrétní aspekty, které jsou důležité pro budování image v případě České 

republiky shrnuje Palatková:  

- „povědomí o atraktivitách a výhodách destinace Česká republika; 

- vysoká kvalita služeb poskytovaných v destinaci; 

- optimální volba strategie tvorby image k oslovení cílového trhu; 

- vysoká míra spokojenosti předchozích návštěvníků destinace (jedině tímto 

způsobem jsou schopny destinace udržet si stávající a získat nové klienty). 9” 

 

Na tvorbu image mají vliv reference a výstupy v zahraničních médiích. Vedle 

publikování pozitivně ztvárněných článků hraje velkou roli schopnost řešit krizové 

situace, neboť jak je známo, negativní zprávy se šíří rychleji a snadněji. Příkladem z 

nedávné minulosti může být vykonstruovaný dokument o nekalých praktikách v Praze, 

který byl vytvořen štábem National Geographic.  

1.2.3 Význam turismu pro ČR 

Turismus má pro ČR nezanedbatelný přínos – podle údajů České národní banky 

dosáhly v roce 2013 příjmy z cestovního ruchu 138 miliard korun, tedy zhruba o 0,1 

procenta více než v roce 2012. Za loňský rok přijelo 7,3 mil. zahraničních návštěvníků, 

což představuje 2% navýšení, a jejich počet přenocování se zvýšil o 1 %. Celkově se tak 

počet ubytovaných hostů zvýšil o 1,6 % oproti předešlé sezóně. Domácí i zahraniční 

hosté ve sledovaných ubytovacích zařízeních strávili v průměru shodně 2,8 nocí. 

Regionálně se nejvíce zvýšil počet ubytovaných hostů v kraji Olomouckém (o 8,9 %) a 

Jihomoravském (o 7,2 %).10 

  

Podle údajů Českého statistického úřadu se cestovní ruch podílí na tvorbě HDP 

pravidelně kolem 2,7 %. V roce 2012 zaměstnávalo odvětví cestovního ruchu více než 

231,1 tisíc osob, tedy 4,6 % z celkové zaměstnanosti ČR. Vzhledem k neustále 

narůstající poptávce turismu lze navíc očekávat, že se tato čísla budou i nadále 

zvyšovat. Na to mají vliv také opakované návštěvy, které jsou nejčastější u turistů 

z okolních zemí. Vracejí se až ve 40 % případů, což je velmi pozitivní číslo.  

                                                
9 Palatková, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu: Jak získat více příjmů z cestovního ruchu. 

Praha: Grada Publishing a. s., 2006. 224 stran. ISBN 80-247-1014-5, s. 246  
10Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2013. Český statistický úřad [online]. 2014 [cit. 2014-05-01]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru020714.docx 
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2. Marketing a marketingová komunikace 
Marketing definujeme jako „společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

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

hodnot." 11 

 

Cestování podobně jako bankovnictví, poradenství či další služby neumožňuje zákazníkovi,  

aby si produkt vyzkoušel předem. "Služba je jakákoli aktivita nebo výhoda, kterou může jedna 

strana nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce je, ale 

nemusí být spojena s fyzickým výrobkem. 12" Marketing služeb se tudíž částečně odlišuje od 

marketingu výrobků, především v souvislosti s důrazem na lidi (poskytovatele služeb) a další 

prvky marketingového mixu. 

 

2.1 Marketingový mix 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma 

používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma 

může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. Možné způsoby se dělí do čtyř 

skupin proměnných, známých jako 4P: produktová politika (produkt), cenová politika 

(price), komunikační politika (promotion) a distribuční politika (place). 13" 

 

Cenu a produkt nelze v případě destinace cestovního ruchu v podstatě ovlivnit, proto 

se pozornost věnuje propagaci a místu. Distribuce zprostředkovává přenos informací o 

produktech cestovního ruchu k zákazníkům. V prvé řadě jde o přímou distribuci od 

producenta k zákazníkovi, dále potom o začlenění zprostředkovatele, kterým může být 

například cestovní kancelář/agentura či jiné subjekty působící v cestovním ruchu. 

Důležitým prvkem v distribučních systémech je také vzrůstající užívání nových 

technologií (reservační systémy apod.) Nejviditelnějším nástrojem marketingového 

                                                
11 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-

1545-2., s. 40 
12 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-

1545-2., s. 710 
13 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-

1545-2., s. 70 
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mixu je podpora neboli marketingová komunikace, jíž bude věnována převážná část této 

práce. Na další nezbytné nástroje vhodné pro odlišení se v cestovním ruchu upozorňuje  

Morrison, který rozšiřuje 4P o další elementy: people, tvorba packagingu, partnership, 

programming) 14.  

 

Marketingový mix představuje nástroje sloužící k dosažení marketingových cílů. 

V rámci propagace k tomu využívá celou řadu nástrojů, tzv. komunikační mix. Jeho 

součásti se liší svými znaky i účinky. Mezi základní nástroje v cestovním ruchu patří:  

 reklama (advertising)  

 práce s veřejností (public relations)  

 podpora prodeje (sales promotion)  

 přímý marketing (direct marketing)  

 osobní prodej  

 sponzoring.   

 

 

2.2  Marketing destinace cestovního ruchu 

Dagmar Jakubíková charakterizuje marketing destinace cestovního ruchu jako 

"proces slaďování zdrojů destinace s potřebami trhu, který obsahuje analýzu místa 

plánování, organizování, řízení a kontrolu strategií na vymezení lokalit a směřuje 

hlavně k silným stránkám konkurenční pozice současných míst v mezinárodním souboji 

o atraktivní cílové skupiny. 15"  

 

Marketing destinace je pouhou součástí marketingového managementu 

destinace, plní ovšem velmi podstatnou úlohu pro prosazování destinace na trhu – ať již 

národním či mezinárodním. Vzhledem k velkému a stále narůstajícímu počtu destinací, 

které se snaží turisty o své atraktivitě přesvědčit, je potřeba správně využít všech 

marketingových nástrojů. 

                                                
14 MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. 1.vyd. Praha: Victoria publishing, 1995, 523 

s. ISBN 80-856-0590-2., s.263 

 
15 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 288 s. Marketing (Grada). 

ISBN 978-80-247-3247-3., s. 38 
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Marketingové řízení destinace se musí vypořádat s řadou problémů. Podle 

Palatkové k nim patří například: „roztříštěnost a nesourodost nabídky, nízká úroveň 

investic a inovací, ale rovněž relativně snadná možnost napodobení a okopírování 

produktu konkurenčními destinacemi. 16" Všechny tyto aspekty je třeba spolu s 

ekonomickými, sociálními, demografickými či psychologickými faktory respektovat při 

vytváření strategie pro destinaci cestovního ruchu.   

 

2.2.1 Specifika destinačního marketingu 

Úkolem marketingu destinace cestovního ruchu je přilákat co nejvíce turistů na 

co největší množství produktů a služeb spjatých s destinací – ať již jde o ubytování, 

stravování, výlety apod. Specifikem destinačního marketingu je například to, že 

destinace sama negeneruje zisk (při návštěvě se platí jednotlivé služby a ne návštěva 

destinace). Na další důležitý fakt upozorňují Horner a Swarbrooke: „Cíle marketingu 

bývají komplikovanější, než u ostatních typů marketingu, v souvislosti s faktem, že jej 

provádějí spíše orgány veřejného sektoru než soukromé společnosti. Orgány veřejného 

sektoru jej provádějí z řady důvodů, převážně nikoliv jako vlastní cíl, ale jako 

prostředek k dosažení určitých cílů.“17 Mezi ně patří zlepšení image destinace, přilákání 

turistů či investorů apod. Investoři jsou pro destinaci důležití, jelikož pomáhají 

s rozvojem služeb (vznik ubytovacích a stravovacích zařízení atp.), což zároveň 

napomáhá zvýšit zaměstnanost v dané oblasti.  

U specifik destinačního marketingu nesmíme zapomínat ani na zranitelnost 

turismu, kterou způsobuje celá řada faktorů vnějšího prostředí. Politická a ekonomická 

stabilita, bezpečnost, nemoci či přírodní katastrofy jsou jen jedny z mnoha klíčových 

faktorů, jenž ovlivňují poptávku po destinaci, a to velmi výrazným způsobem. 

V souvislosti s propojením turismu s dalšími službami mohou následky poklesu 

poptávky po destinaci způsobit potíže na celonárodní úrovni, převážně v zemích, jejichž 

HDP je z větší části tvořen právě turismem. 

 

                                                
16 Palatková, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu: Jak získat více příjmů z cestovního ruchu. 

Praha: Grada Publishing a. s., 2006. 224 stran. ISBN 80-247-1014-5, s. 51 
17 HORNER, Susan. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: [aplikovaný marketing služeb]. 
Praha: Grada, c2003, 486 s. ISBN 80-247-0202-9., s. 290 
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2.2.2 Reflexe trendů v cestovním ruchu 

Podobně jako jiná odvětví je i cestovní ruch ovlivněn globalizací, rozvojem 

technologií, ekonomickými či demografickými změnami (stárnutí populace, měnící se 

struktura domácností, lepší vzdělání). Zároveň dochází k rostoucí konkurenci z řad 

levných rozvojových zemí, kam jezdí stále více turistů. V souvislosti s tím lze na 

druhou stranu zaznamenat větší zájem obyvatel těchto oblastí o výjezdový cestovní 

ruch, jenž je zapříčiněn jejich zvyšující se životní úrovní.  

 

Pokud jde vyloženě o trendy v cestovním ruchu, tak se setkáváme se zvyšujícím 

se zájmem o kratší dovolené, wellness produkty, nízkonákladové letecké přepravce, 

neplánované dovolené na poslední chvíli či převahu individuálních cest. Dochází také 

ke změně mediálních návyků – základním médiem pro plánování dovolené se stává 

internet.  

Pozitivním trendem je nárůst zahraničních cest, které v roce 2013 vzrostly 

celosvětově o 5 % (pro lepší představu se vyšplhaly k číslu 952 milionů výjezdů), což je 

o 40 miliónů více než v roce 2012. Stejně tak vzrostly mezinárodní počty přenocování o 

4 % (7,6 miliard nocí) a cestovní výdaje dokonce o 6 % (v absolutních číslech to 

znamená 989 miliard EUR). 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Trendy globálního cestovního ruchu (2013/2014). CzechTourism [online]. 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 

http://www.czechtourism.cz/statistiky/aktualni-informace/trendy-globalniho-cestovniho-ruchu-2013-a-2014/ 
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3. Agentura CzechTourism 
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism – je státní příspěvkovou 

organizací, jejíž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Instituce vznikla v 

roce 1993 a v současné době má zahraniční zastoupení v 16 státech: Číně, Francii, 

Hongkongu, Itálii, Japonsku, Koreji, Mexiku, Německu, Nizozemí, Polsku, Rusku, 

Slovensku, Španělsku, Švédsku, USA a Velké Británii. Řada poboček má navíc 

rozšířenou působnost pro blízké trhy – například pod hongkongskou pobočku spadá 

také Taiwan, JV Asie a Austrálie.19  

 

CzechTourism má na starosti koordinaci propagace České republiky a mezi jeho 

hlavní úkoly patří: 

 

 zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit na domácím a 

zahraničním trhu, 

 podpora všestranného rozvoje cestovního ruchu,      

 spolupráce v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy, 

profesními organizacemi, peněžními ústavy, školami, výzkumnými a 

poradenskými institucemi a analogickými zahraničními institucemi,      

 příprava, organizace a provádění vzdělávací činnosti v oblasti cestovního ruchu 

a služeb za účelem zajištění a udržení konkurenceschopnosti subjektů cestovního 

ruchu na domácím a zahraničním trhu      

 vytváření příznivého image turistické destinace "Česká republika" a její 

prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu,      

 stanovení a rozpracování prioritních produktů, charakteristických pro destinaci 

Česká republika,      

 podpora tvorby produktů cestovního ruchu se šetrným přístupem k  životnímu 

prostředí,      

 zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři a médii,      

 informační servis pro odvětví průmyslu cestovního ruchu v České republice, 

zejména vydávání odborných zpráv, jejichž náplní a obsahem budou především 

marketingové a regionální informace,          

                                                
19 Kontakty na zahraniční zastoupení. CzechTourism [online]. 2014 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: 

http://www.czechtourism.cz/o-czechtourism/kontakty/kontakty-na-zahranicni-zastoupeni/ 
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 spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního  systému,      

 vydávání propagačních materiálů o České republice v příslušných  jazykových 

verzích,      

 spolupráce s regiony v ČR, angažovanost při vzniku přirozených oblastí 

cestovního ruchu, působení při jejich turistickém rozvoji a zatraktivnění,      

 působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování vůči 

zahraničním hostům a zdůraznění významu cestovního ruchu pro Českou 

republiku,      

 zakládání zastoupení v zahraničí s cílem informovat zahraniční novináře, 

odbornou i nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu v České republice a 

všestranně podporovat prodej národních produktů cestovního ruchu. 20      

 

3.1 Strategie pro rozvoj incomingového turismu 

CzechTourism je členem Evropské komise cestovního ruchu (ETC) a spolu s 

ostatními subjekty z dalších zemí se tak spolupodílí na marketingových aktivitách na 

vzdálených trzích. Klíčový je především projekt visiteurope.com, který propaguje 

Evropu jako celek a přináší turistům ze vzdálených oblastí, kteří mnohdy cestují napříč 

několika státy, užitečné informace o cestování po Evropě a základní informace o 

jednotlivých státech. Tento web navíc nabízí odkazy na jednotlivé národní turistické 

organizace – v případě České republiky, tedy na czechtourism.com. 

Významná je také spolupráce se zeměmi Visegrádské čtyřky, prostřednictvím 

které je prezentován region střední Evropy, jenž ostatně spojuje řada aspektů – ať již jde 

o lázně, historická sídla či MICE turismus. Česko je rovněž prezentováno 

prostřednictvím Ministerstva zahraničích věcí a Českých center, které pod něj spadají, a 

které reprezentují ČR v oblasti kultury. Vedle toho probíhá spolupráce s partnery v 

jednotlivých regionech či profesními institucemi typu Czech Convention Bureau, jež má 

na starost propagaci ČR coby ideální destinace pro konference a další akce. Partnery 

projektu jsou například Asociace hotelů a restaurací ČR a Národní památkový ústav.  

 

                                                
20 S T A T U T příspěvkové organizace Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism. CzechTourism [online]. 
2012 [cit. 2014-03-09]. Dostupné z: http://www.czechtourism.cz/o-czechtourism/zakladni-informace/statut/ 
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Rok 2013 byl pro CzechTourism ve znamení velkých změn a výrazné orientace 

na příjezdový cestovní ruch. Významný byl především rebranding, z něhož vzešla nová 

vizuální podoba CzechTourismu včetně nového loga. Incomingová strategie, kterou 

pracovníci CzechTourismu připravili na období 2013-202021, počítá s navázáním 

spolupráce s lokálními subjekty a nárůstem návštěvnosti regionů. To souvisí s již 

spuštěnou kampaní „Země příběhů”, o níž budu podrobněji hovořit v páté kapitole. 

 

Marketingová kampaň je navržena tak, aby bylo dosaženo cílů, které si 

CzechTourism klade v rámci své strategie – v prvé řadě jde o udržení poptávky po ČR 

(především z řad bonitní klientely), průměrné délky pobytu a případné navýšení 

průměrných výdajů na osobu. Roli hraje také eliminace sezónních výkyvů a zvýšení 

návštěvnosti regionů.  

3.2 Rebranding a budování corporate identity 

Politika řízení značky se označuje pojmem branding. Palatková mezi jeho 

základní aspekty považuje "identifikaci produktu (destinace), jejích přínosů a klíčových 

atributů a aktiv, na její diferenciaci od konkurence s využitím slovních nástrojů, 

obchodního známkování, designu a propagace. 22" Jedná se o dlouhodobý proces, který 

vychází z image země a marketingových kampaní. Větší znalost značky – v našem 

případě konkrétní destinace – představuje konkurenční výhodu, a zvyšuje tak šanci na 

oslovení větší skupiny potencionálních návštěvníků.    

 

Cílem brandingu je, aby byla prezentace země jednotná a srozumitelná. K tomu 

by měla sloužit také sladěná vizuální prezentace destinace respektující vlastní 

„corporate identity“. CzechTourism až donedávna působil nevýrazným dojmem a 

zahraniční turisté si existenci této agentury vůbec neuvědomovali. Díky evropským 

dotacím, konkrétně prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP), byl 

v roce 2011 spuštěn projekt Rebranding a marketingová podpora příjezdového 

                                                
21 viz: www.czechtourism.cz/.../11_12_13_marketingova_strategie.pdf.aspx 
22 PALATKOVÁ, Monika. Marketingový management destinací: strategický a taktický marketing destinace turismu, 
systém marketingového řízení destinace a jeho financování, řízení kvality v destinaci a informační systém destinace. 
1. vyd. Praha: Grada, 2011, 207 s. ISBN 978-80-247-3749-2., s. 248 
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cestovního ruchu, jehož cílem je zlepšení prezentace CzechTourismu i samotné 

destinace, a tudíž posílení značky ČR.23  

 

Značka destinace je mimo jiné tvořena logem, které plní funkci základního 

prvku vizuální komunikace. „Logo je součástí firemní identity a představuje konstantu 

sloužící k identifikaci daného subjektu, v našem případě země. Je důležitým prvkem pro 

všechny komunikační aktivity. Představuje určitý symbol, který slouží jako vizuální 

zkratka spojující nás s daným subjektem. 24“  

 

           CzechTourism představil své aktuální logo, za nímž stojí studio Marvil, v roce 

2013. Původní verze (obr. 1) vítězné podoby z roku 2012 si hrála s názvem naší 

republiky a odkazem na využití na sociálních sítích. Naše země tak nesla označení 

„Czech Republike“. Po půl roce používání se od této podoby upustilo. Ředitel strategie 

a marketingu CzechTourismu Marek Mráz to v rozhovoru pro Mediář odůvodnil těmito 

slovy: „Logo jsme eliminovali, nevyšlo dobře v průzkumech. 25“ Zmíněná podoba 

ostatně vyvolala na internetu rozporuplné reakce od okamžiku svého zveřejnění. O 

využití původní verze "republike" se nyní uvažuje alespoň v souvislosti se sociálními 

sítěmi, prozatím však použita nebyla. Upravená verze loga (obr. 2) již nese oficiální 

označení – v angličtině Czech Republic. Toto sousloví je doplněno sloganem Land of 

Stories, tedy Země příběhů, jenž koresponduje s aktuální kampaní  od Ogilvy & Mather. 

 

                                       
              Obr. 1, zdroj: CzechTourism                          Obr. 2, zdroj: CzechTourism 

 

Výsledné logo je nadčasové a vhodné pro využití na fotografiích. Na druhou 

stranu je nutno podotknout, že bez použití sloganu by logo nic nepředstavovalo, neboť 

                                                
23 IOP - Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu. CzechTourism [online]. 2011 [cit. 2014-
04-10]. Dostupné z: http://www.czechtourism.cz/marketingove-aktivity/evropske-projekty/iop-rebranding-a-
marketingova-podpora-prijezdove/ 
24 VYSEKALOVÁ, Jitka. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 190 s. ISBN 978-80-247-2790-5., s. 
158 
25 AUST, Ondřej. CzechTourism po půl roce přestal používat logo Czech Republike. Mediář [online]. 5. listopadu 
2013 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/czechtourism-po-pul-roce-prestal-pouzivat-logo-czech-
republike/ 
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samotný název a použití národních barev toho o České republice moc neříkají. Pokud se 

tedy vrátíme k tomu, co říká Vysekalová, tak zjistíme, že nové logo neplní všechny 

předpoklady správného turistického loga a nepředstavuje razantní posun od původní 

verze (viz příloha č. 1). Inspirací by pro příště mohlo být například logo Španělska či 

Francie, které vystihují charakter těchto destinací. 

 

Dalším problémem, který se nepodařilo novým logem vyřešit je označení naší 

republiky. Již řadu let se hovoří o zkrácení názvu Česká republika na Česko, avšak stále 

neúspěšně. Byť je to vhodnější název nejen z marketingových důvodů, ale také z 

hlediska lingvistického či geografického. Ostatně tím, že nerozlišujeme oficiální název 

země od zeměpisného, se odlišujeme od většiny ostatních států. Lze proto jen doufat, že 

do příštího rebrandingu dojde k vyřešení této problematiky. 

 

3.3 Webové stránky 

V dnešní době se internet stává základním komunikačním kanálem, neboť oproti 

klasickým médiím nabízí řadu výhod. „Poskytuje firmám možnost přistupovat k 

rostoucímu počtu uživatelů, zejména ze střední a vyšší vrstvy, snadný přístup na 

globální trhy, rozvíjet dvoustrannou komunikaci s uživateli, identifikovat cílové skupiny 

a poskytovat jim sdělení přizpůsobená jejich potřebám. 26" Výrazně tak napomáhá 

budovat povědomí o značce či produktu a poskytuje o nich detailní informace. Toto 

interaktivní médium představuje relativně levný komunikační nástroj, jenž hraje hlavní 

roli v hledání informací pro účely cestování. Na druhou stranu však prochází rychlým 

vývojem, který je doprovázen nárůstem informačního přesycení. Nestačí mít proto 

vlastní webové stránky, či profil na sociálních sítích. Důležitá je tvorba vhodné on-line 

strategie a investování do správy aktivit.  

 

 

 

 

                                                
26 PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha: Grada, c2003, 581 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 
80-247-0254-1., s. 491 
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Webové stránky agentury CzechTourism – www.czechtourism.com – představují 

základní komunikační kanál pro oslovení zahraničních turistů. V roce 2013 prošel řadou 

změn – od nové grafické podoby, jež koresponduje s novým vizuálním stylem agentury, 

přes rozšíření počtu jazykových mutací a obsahu v jednotlivých jazycích. Celkem byl 

počet jazykových verzí navýšen na 10. K angličtině, němčině, francouzštině, 

španělštině, italštině, ruštině a polštině přibyla čínština, japonština a portugalština. 

Mimo jiné díky těmto změnám došlo k meziročnímu nárůstu návštěvnosti o 16 %27.  

 

Na první pohled působí web solidním dojmem, byť mohl být interaktivnější. 

Design je čistý, zpracování přehledné. Vhodný je důraz na vizuální sdělení – tedy 

převaha obrázků nad textem. Kvůli tomu je však v některých případech potřeba hodně 

kliků, abychom se dostali na hledanou stránku. Stálo by tak za to promyslet filtrování a 

nabídku jednotlivých produktů. Lépe by rovněž mohla být propracovaná sekce 

kulturního dění či stravování, u níž je zarážející absence odkazu na stránky Czech 

Specials. Uznání si naopak zaslouží tematicky zaměřené webové stránky 

www.stories.czechtourism.com, které doplňují základní web a kladou důraz na 

prezentaci ČR formou zajímavých příběhů. Tento web uspěl za rok 2013 v soutěži 

WebTop100, v níž se v kategorii Cestovní ruch umístil na třetím místě 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Úspěch online aktivit agentury CzechTourism v roce 2013. CzechTourism [online]. 2014 [cit. 2014-03-09]. 
Dostupné z: http://www.czechtourism.cz/pro-media/tiskove-zpravy/uspech-online-aktivit-agentury-czechtourism-v-
roce/ 
28 Stories uspěly v soutěži WebTop100. CzechTourism [online]. 2014 [cit. 2014-03-09]. Dostupné z: 
http://rebranding.czechtourism.cz/cz/article/stories-uspely-v-soutezi-webtop100-2ZT70R.aspx 
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4. Situační analýza 
Trh cestovního ruchu je díky nárůstu počtu turistických destinací a své zvyšující 

se profesionalizaci poměrně nestabilní. Z těchto důvodů je nezbytné při přípravě 

marketingové strategie provádět výzkum a analyzovat tak aktuální situaci na trhu. Ať již 

jde o analýzu konkurenceschopnosti, nabídky a poptávky, návštěvníků, trendů v oblasti 

cestovního ruchu či SWOT analýzu destinace, v našem případě tedy České republiky. 

Jen tak je možné najít nové segmenty na trhu, přizpůsobit jim nabídku a získat 

konkurenční výhodu. Na důležitost analýz například upozorňuje Kiráľová: „Pro 

sdružení cestovního ruchu je nutností, aby co nejlépe poznalo nejen návštěvníky 

destinace, jejich potřeby a požadavky, ale i své možnosti, příležitosti a ohrožení, které 

trh skýtá. V této souvislosti musí uskutečnit analýzu vnitřního prostředí i vnějšího okolí 

destinace. 29“  
 

4.1 SWOT analýza ČR 

Základním nástrojem k určení současné pozice destinace na trhu je SWOT 

analýza, která spočívá v odhalení silných a slabých stránek a stanovení příležitostí a 

hrozeb, které výrazně ovlivňují úspěšnost destinace na trhu. Všechny tyto poznatky je 

zároveň potřeba zohlednit v marketingové strategii. 
 

4.1.1 Silné stránky 

Silné stránky představují výhody destinace oproti konkurenci. Mnohé z nich 

vystihují jedinečnost destinace a je tedy vhodné je komunikovat. V případě ČR jde 

například o: 

 dobrou dopravní dostupnost – poloha ve středu Evropy je strategicky velmi 

výhodným umístěním, 

 malé vzdálenosti uvnitř destinace – malá rozloha ČR značně ulehčuje cestování 

po jednotlivých regionech, 

 unikátní kulturní dědictví – ČR oplývá množstvím hmotných i nehmotných 

památek UNESCO a spoustou historických měst a památek: hradů, zámků, 

církevních staveb, muzeí nebo galerií, 

                                                
29 KIRÁĽOVÁ, Alžbeta. Marketing: destinace cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003, 173 s. ISBN 80-
861-1956-4, s. 35 



  

20 

 

  

 příroda – ať již jde o množství přírodních rezervací a národních parků či přírodní 

zdroje umožňující rozvoj lázeňství, má ČR co nabídnout, 

 bezpečnost destinace – stabilní politická situace, nízká hrozba teroristických 

útoků či tolerance vůči menšinám jsou důvody, které z ČR činí bezpečné a 

přátelské místo, 

 celoroční nabídka produktů – každá sezóna nabízí množství zajímavých aktivit, 

 rozmanitost produktů – ČR nabízí kvalitní vyžití všem věkovým i zájmovým 

skupinám – nabídka zahrnuje aktivní, pasivní, poznávací a mnohé další typy 

dovolené, 

 poměr cena kvalita – i přes nárůst cenové hladiny jsou pro turisty zdejší ceny 

stále příznivé, především mimo Prahu. 

4.1.2 Slabé stránky  

Slabiny představují soubor nevýhod oproti konkurenci. Některé z nich nelze 

ovlivnit, ale u velké části z nich tak lze učinit, a tudíž je eliminovat. Mezi slabé stránky 

ČR patří mimo jiné: 

 absence moře – ukázka velké slabiny, kterou nelze změnit, 

 nedostatečný zákaznický servis – kvalita poskytovaných služeb je problémem, 

který se stále nedaří změnit – ať již jde o ochotu personálu či jeho jazykové 

vybavení, stále je zde co zlepšovat (především mimo Prahu), 

 jazyková bariéra – problém především pro starší ročníky, 

 vnímání značky ČR – mnoho turistů bohužel stále vnímá naši vlast spíše jako 

součást východní Evropy, 

 stav některých památek – realita, která jen prohlubuje image „chudé východní" 

země, 

 nadměrná koncentrace turistů v některých místech. 

 

4.1.3 Příležitosti  
Možností pro úspěšný rozvoj turismu má ČR dostatek: 

 nabídku kulturních, stravovacích či společensko-zábavních služeb, 

 rozvíjení produktu MICE – kongresová turistika má díky příhodné poloze na mapě 

Evropy a vysokému počtu míst v HUZ velký potenciál pro rozvoj kongresové a 
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incentivní turistiky, problémem ovšem zůstává nedostatek reprezentativních prostor pro 

pořádání velkých akcí, 

 spolupráci s partnery – při vytváření produktů cestovního ruchu je vhodné 

spolupracovat s dalšími subjekty veřejného či soukromého sektoru, což značně ulehčuje 

tvorbu marketingové strategie a propagaci, 

 propagaci jednotlivých turistických regionů, 

 nové cílové trhy – v souvislosti s bohatnutím jednotlivých států a touhou po cestování 

do vzdálených zemí se objevuje velký potenciál pro příjezdový cestovní ruch, který je 

třeba využít (podobně jako se stalo s orientací na dálný východ a navázáním spolupráce 

Českých aerolinií s Korean Air), 

 rebranding – zlepšení image země a sladění její vizuální komunikace přispívá k 

zatraktivnění destinace v očích turistů, 

 nové produkty – vzhledem k množství jednotlivých cílových segmentů a jejich 

rozdílnosti, je vhodné uzpůsobit nabídku produktů jejich specifičnosti, případně využít 

balíčky služeb.  

 zážitková turistika – svatby, gastronomie, apod., 

 fondy EU – evropské peníze představují výrazný hnací motor pro rozvoj destinace a její 

propagaci, 

 přeshraniční spolupráce – marketingové rozčlenění regionů oproti administrativnímu 

má smysl i v případě zahraniční spolupráce, 

 rostoucí zájem o wellness – vzhledem ke stárnutí populace má velký význam. 

4.1.4 Hrozby 
Stanovení hrozeb napomáhá eliminovat případná neštěstí v budoucnosti, a tak by se 

na ně nemělo zapomínat. Hrozby mají často globální charakter, patří mezi ně například: 

 ekonomická krize – ať již je národní či globální, vždy má významný vliv na 

turismus, 

 počasí – změny klimatu, přírodní katastrofy či nepřízeň počasí ovlivňují 

plánování dovolených v dlouhodobém i krátkodobém horizontu, 

 rostoucí konkurence destinací – rozrůstající se počet nových destinací a 

profesionalizace jejich marketingových strategií přispívá ke ztížení situace na 

trhu cestovního ruchu, 

 zvýšení cen, inflace – krize či recese nejsou jedinými problémy, které mohou 

ovlivnit cenový vývoj, 
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 politická situace – hraje důležitou roli například v souvislosti s bezpečností 

v zemi, 

 legislativa – některé zákony a nařízení mohou omezit malé a střední podnikatele, 

kteří plní klíčovou úlohu v rozvoji cestovního ruchu. 

 

4.2 Zahraniční poptávka po destinaci 

V rámci světového turismu se Česká republika v příjezdech pohybuje ve čtvrté 

desítce, v rámci regionu Evropa pak mezi 16.-20. místem a stejné to je i v případě 

příjmů z mezinárodního turismu30. Silná je především pozice Prahy, která tradičně patří 

k nejnavštěvovanějším evropským městům. Letos byla cestovatelským serverem 

TripAdvisor dokonce vyhlášena pátou nejatraktivnější městskou destinací na světě31.   

 

Poptávka po destinaci se stále zvyšuje. Za rok 2013 zavítalo do České republiky 

celkem 7,3 milionu zahraničních turistů, což představuje meziroční nárůst o dvě 

procenta a historický rekord v návštěvnosti. Nejvíce rostly příjezdy turistů z evropských 

severských zemí, Jižní Koreje a Číny. 32  
 

Následující tabulka ukazuje, jaká je poptávka turistů po jednotlivých krajích za rok 

2013: 

Kraje ČR Počet hostů 
nerezidentů 

Meziroční změna (v %) Podíl na celku (v % 

Praha 4,756.824 1,6 65,1 
Karlovarský kraj 510.331 2,3 7,0 
Jihomoravský kraj 438.492 9,3 6,0 
Jihočeský kraj 329.345 3,9 4,5 
Královehradecký 
kraj 

215.559 1,2 2,9 

Středočeský kraj 180.063 0,2 2,5 
Plzeňský kraj 174.814 -8,4 2,4 
Liberecký kraj 148.271 -5,8 2,0 

                                                
30 Marketingova strategie 2013-2020. CzechTourism [online]. 2013 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: 

www.czechtourism.cz/.../11_12_13_marketingova_strategie.pdf.aspx 
31 TOP 25 DESTINATIONS. TripAdvisor [online]. 2014 [cit. 2014-05-10]. Dostupné z: 
http://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations-cTop-g1 
32 Další rekord: Do Česka přijelo 7,3 milionu turistů. CzechTourism [online]. 2014 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: 

http://www.czechtourism.cz/statistiky/aktualni-informace/dalsi-rekord-do-ceska-prijelo-7,3-milionu-turistu/ 



  

23 

 

  

Ústecký kraj 137.975 6,2 1,9 
Moravskoslezský 
kraj 

136.372 3,4 1,9 

Olomoucký kraj 96.386 5,1 1,3 
Zlínský kraj 80.792 16,1 1,1 
Vysočina 54.258 -0,8 0,7 
Pardubický kraj 53.374 10,9 0,7 

zdroj: ČSÚ, Mag Consulting 

4.3 Konkurenceschopnost destinace 

Konkurenceschopnost destinace je klíčovým faktorem ovlivňujícím její 

positioning. „Je dána její schopností realizovat nabízené produkty a služby na 

mezinárodním a domácím trhu tak, aby bylo dosaženo ekonomických i 

mimoekonomických efektů pro rezidenty a ostatní „akcionáře“ destinace. 33" 

Světové ekonomické fórum ve spolupráci s významnými partnery v oblasti 

cestovního ruchu vypracovává tzv. index konkurenceschopnosti, který porovnává 

jednotlivé země v celé řadě několika desítek ukazatelů jako je politický systém, 

bezpečnost, infrastruktura, příroda, kultura, cenová hladina atd. Česká republika se za 

období 2012-2013 umístila na 39. místě (v rámci Evropy na 16.) 34 

 

V rámci kontroly postavení na trhu cestovního ruchu je proto vhodné analyzovat 

nejen svou vlastní destinaci, ale také ty konkurenční. Mezi hlavní konkurenční destinace 

České republiky patří především ostatní země střední Evropy: Polsko, Rakousko, 

Maďarsko, Slovensko či Německo. Porovnáme-li ČR se zeměmi Visegrádské čtyřky, 

zjistíme, že co se vnímání a příležitostí pro turismus týče, tak má naše země navrch – ať 

již jde o přírodní zdroje, infrastrukturu, kulturní zdroje apod. Naproti tomu Německo a 

Rakousko jsou vnímány lépe než ČR. Oba státy jsou řazeny k západní Evropě, přestože 

geograficky spadají do střední Evropy. Praha a s ní i Česká republika jsou naopak 

vnímány jako lokality středo, či dokonce východoevropské. Z tohoto důvodu by pro 

zvýšení konkurenceschopnosti bylo záhodné orientovat se více na kvalitu a diferenciaci 

komunikačního mixu.   

                                                
33 PALATKOVÁ, Monika. Marketingový management destinací: strategický a taktický marketing destinace turismu, 

systém marketingového řízení destinace a jeho financování, řízení kvality v destinaci a informační systém destinace. 

1. vyd. Praha: Grada, 2011, 207 s. ISBN 978-80-247-3749-2., s. 85 
34 Global competitivness report 2012-2013. Weforum.org [online]. 2013 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 

www3.weforum.org/.../WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf 
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4.4 Charakteristika klíčových trhů 

Nejdůležitějšími zdrojovými trhy pro Českou republiku jsou Německo a Rusko. 

Tyto trhy CzechTourism řadí do tzv. Top skupiny, do níž se také investuje nejvíce 

peněz. Jak dokládá plánovaný rozpočet na rok 2014 – CzechTourism na nich za 

marketingové kampaně hodlá utratit až čtvrtinu celkového rozpočtu35. Právě tyto dva 

trhy budou také předmětem mé práce.   
 

4.4.1 Německo 

Německo je pro ČR tradičně nejvýznamnějším zdrojovým trhem. Jeho předností 

je velký počet výjezdů a vysoké útraty – celosvětově se Německo drží na první příčce 

ve výdajích na cestovní ruch (84 mld. USD36). Není se čemu divit – Němci mají 

dovolené vysoko na svém hodnotovém žebříčku, a proto na ně vyjíždějí i několikrát 

ročně, což je trend, který bude díky rostoucí německé ekonomice pravděpodobně i 

nadále pokračovat.  

 

Nejvýznamnější zdrojovou oblastí je Severní Porýní-Vestfálsko a dále Bavorsko 

a Bádensko- Würtembersko. Tyto regiony se podílí na německých výjezdech téměř z 80 

%. ČR je těsně za předními top destinacemi, kam Němci vyjíždějí nejčastěji. Jak dále 

vyplývá z aktuálního reportu za rok 2013, průměrně zde němečtí turisté tráví čtyři 

dny.37 

 

Velkou výhodu představuje geografická blízkost a dobrá dopravní dostupnost – 

ať již jde o autobusové, vlakové či letecké spojení. Hlavní sezónou pro výjezdy do ČR 

je období od května do října. Nejnavštěvovanějším regionem je Praha, následovaná 

Karlovarským krajem. Popularitě se těší také kraj Královehradecký, Liberecký a 

Plzeňský, i když v daleko menší míře.  

 

                                                
35 ŠINDELÁŘ, Jan. CzechTourism vábí hlavně Němce a Rusy. [online]. 15. října 2013 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: 

http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/czechtourism-vabi-hlavne-nemce-a-rusy-1029012 
36 Country report Německo za rok 2013. In: [online]. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 

http://www.czechtourism.cz/getmedia/f22530a7-9ee0-47ff-9e10-

2c360f32d66a/country_report_nemecko_2013.pdf.aspx 
37 tamtéž 
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Německá populace, jež čítá dohromady více než 81 milionů obyvatel, má řadu 

specifik. Jednak se jedná o vysoký počet singles, což výrazně ovlivňuje stárnutí 

populace, a dále o početnou LGBT komunitu, která podle odhadů tvoří 6 % populace – 

tedy cca 4,9 mil. obyvatel. Němečtí turisté vyhledávají aktivní dovolené, nebo naopak 

relaxaci. Cesty si nejčastěji zařizují sami a v plánování jsou velmi pečliví – zjišťují si 

detailní informace o cílové destinaci a dbají na její image a reference.38 

4.4.2 Rusko 

Rusko je se svými více než 143 miliony obyvatel a vysokými výdaji na cestování 

(v roce 2011 se s útratou 32,5 mld. USD umístilo na 7. pozici v celosvětovém 

hodnocení) druhým nejdůležitějším zdrojovým trhem. Postupné zotavování ruské 

ekonomiky má za následek oživení poptávky po cestování, což se odrazilo 

v dynamickém nárůstu výjezdů (z 18,4 mil. v roce 2000 na 43,7 milionů výjezdů v roce 

2011). ČR se dlouhodobě pohybuje v předních top destinacích, kam směřují ruští 

občané nejčastěji. Podle očekávání nejvíce turistů směřuje do Prahy (67 %) a do 

Karlovarského kraje. Poptávka podle sezónnosti je vcelku rovnoměrná, největší zájem 

je v letní sezóně a kolem Nového roku, nejmenší naopak v únoru. 39 

 

Byť je Rusko poněkud vzdálenějším trhem, tak je dobře dopravně dostupné. 

Letecké společnosti nabízejí přímé spoje z Moskvy, Petrohradu, Jekatěrinburgu, 

Novosibirsku a řady dalších měst. V ČR lze potom k cestě do Ruska využít nejen letiště 

v Praze, ale také v Brně, Karlových Varech či Ostravě. Letiště Václava Havla funguje 

pro řadu turistů jako vstupní brána do okolních středoevropských států, kam se z Ruska 

létá méně. To je mimo jiné zapříčiněno výraznou orientací Českých aerolinií právě na 

ruský trh.  

Patrný je trend nárůstu přenocování – například v roce 2011 zde přenocovalo 2,8 

mil. Rusů, což znamenalo nárůst o 37 % oproti předešlé sezóně. Důležitým přínosem 

ruských turistů pro českou ekonomiku je především fakt, že se zde zdržují delší dobu – 

průměrně okolo devíti nocí, což je s přehledem nejvíce ze všech turistů.40  

                                                
38 Country report Německo za rok 2013. In: [online]. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 
http://www.czechtourism.cz/getmedia/f22530a7-9ee0-47ff-9e10-
2c360f32d66a/country_report_nemecko_2013.pdf.aspx 
39 Country report Rusko za rok 2013. In: [online]. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 
http://www.czechtourism.cz/getmedia/1f54daa2-13fa-44f6-9b6d-c896daf5f36b/country_report_rusko_2013.pdf.aspx 
40 Country report Rusko za rok 2013. In: [online]. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 
http://www.czechtourism.cz/getmedia/1f54daa2-13fa-44f6-9b6d-c896daf5f36b/country_report_rusko_2013.pdf.aspx 
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Krokem, který by pomohl razantně navýšit počet příjezdů do ČR je úprava vízové 

politiky, která pro řadu lidí představuje velkou překážku – jak z hlediska finančního, tak 

administrativního. Mimo jiné jsou právě víza jedním z důvodů, proč k nám ruští turisté 

často jezdí prostřednictvím cestovních kanceláří, neboť ty jim jsou schopny pomoci se 

všemi náležitostmi. I přes stávající povinnost víz ale dochází k nárůstu individuálních 

výjezdů. Trendem je potom zvyšující se zájem o aktivní dovolené – především o 

lyžování. Popularitě se těší také zdravotní či svatební turistika, která je populární mimo 

jiné proto, že zde svatby vycházejí levněji než v Rusku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

27 

 

  

5. Incomingová kampaň CzechTourismu za rok 2013 
Marketingová kampaň je klíčovým nástrojem k dosažení cílů rebrandingu a 

komunikaci s cílovými zákazníky. Jak popisuje zpráva CzechTourismu: cílem kampaně 

je změna vnímání ČR (odklon od pozice levná postkomunistická země), zvýšení 

hodnoty značky ČR a růst spokojenosti návštěvníků, čímž by se z ČR měla stát jednička 

v oblasti poznávací turistiky ve střední Evropě41. 

 

5.1 Popis projektů 

Komunikační témata pro rok 2013 byla rozdělena podle jednotlivých produktů: 

 kulturní produkt, jehož pilíři byla Města s příběhem a Praha z jiné perspektivy 

 aktivní produkt, který se zaměřoval jak na letní (cykloturistika, kultura, víno), 

tak zimní turismus 

 lázeňský produkt, do něhož vedle klasického lázeňství a wellness  spadá také 

medicínský turismus 

 MICE – tedy organizování kongresů  

 

Mezi trhy, na nichž byl alespoň jeden z těchto produktů komunikován patřily: 

Německo, Rusko, Skandinávie, Čína, Slovensko, Polsko, Francie, Velká Británie, Itálie, 

Rakousko, Španělsko, USA, Ukrajina, Latinská Amerika a státy Beneluxu. V roce 2013 

byl kladen důraz na evropské trhy a Rusko, zámořské trhy jsou z větší části předmětem 

letošní sezóny. Svým rozsahem se celkově jedná o vůbec nejrozsáhlejší kampaň 

v historii CzechTourismu.  

 

5.2 Země příběhů 

Kampaň Země příběhů představuje klíčový komunikační projekt 

CzechTourismu. Její motto zní: „Česko je zemí neobyčejných příběhů, které stojí za to 

                                                
41 Marketingova strategie 2013-2020. CzechTourism [online]. 2013. Dostupné z: 

www.czechtourism.cz/.../11_12_13_marketingova_strategie.pdf.aspx 
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vyprávět a prožívat.“ Kampaň pocházející z dílny agentury Mark BBDO byla 

představena již v roce 2012. Loni v září byla komunikace svěřena do rukou agentury 

Ogilvy & Mather, která na Zemi příběhů navázala a doplnila o mobilní aplikaci, 

microsite a newslettery.  

 

Koncept kampaně je postaven na storytellingu. Cílem je oslovit nejen zahraniční 

klientelu, ale také domácí turisty. Nutno dodat, že má kampaň na čem stavět. Česká 

republika je plná zajímavých památek a míst, jež sehrály v historii významnou roli. 

Tento koncept tak koresponduje s asociacemi, které se lidem s Českou republikou pojí – 

ať již jde o pohádkovost či magičnost. Pro jednotlivé trhy byly vybrány osobnosti a 

místa, jež se nějakým způsobem vztahují k jednotlivým cílovým destinacím, čímž je 

docíleno zohlednění specifik daných trhů a maximální efektivnosti. Německé turisty tak 

například k návštěvě naší země lákal příběh Alberta Einsteina, kterého Praha inspirovala 

k objevu teorie relativity či Johanna Wolfganga Goetha, jenž prožíval v Mariánských 

Lázních milostná dobrodružství. Podobně kampaň pracuje s příběhem Francesca 

Petrarky pro italský trh či Petra Velikého pro Rusko. Nejvíce prostoru vedle Prahy bylo 

věnováno komunikaci projektu Města s příběhem, kam spadal Český Krumlov, 

Mikulov, Loket a Kuks. Kampaň byla zacílena především na věkovou skupinu 30 až 45 

let, a to s důrazem na bonitní klientelu.42  

 

5.3 Specifika mezinárodní komunikace 
Pro subjekty působící v odvětví cestovního ruchu je mezinárodní komunikace 

naprostým standardem. Musí se tak vypořádat s kulturními, legislativními či mediálními 

rozdíly. Pokud chceme, aby bylo naše sdělení srozumitelné a správně zacílené, tak je 

třeba marketingovou komunikaci těmto rozdílům přizpůsobit. Klíčový je i samotný 

výběr komunikačních kanálů, neboť různé země věnují jednotlivým médiím různé 

preference.  

 

                                                
42  Česko jako místo pro váš příběh: nová kampaň agentury CzechTourism. CzechTourism [online]. 2012 [cit. 2014-

06-09]. Dostupné z: http://rebranding.czechtourism.cz/cz/article/cesko-jako-misto-pro-vas-pribeh-nova-kampan-

agentury-7dv1TQ.aspx 
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Vedle toho je třeba počítat s faktem, že se liší i samotný internet. V Rusku 

například nehraje ze sociálních sítí prim Facebook, nýbrž místní sítě. Rozdílné jsou 

rovněž cíle a cílové skupiny. Mezi cíle marketingové komunikace na německém trhu 

například patří přilákání většího množství turistů ze západu a jihu a snaha o zvýšení 

počtu opakovaných návštěv. Mimo jiné proto byla na německém trhu jako jediném 

spuštěna komunikace všech výše uvedených projektů.   

 

5.4 Aplikovaný komunikační mix 

Mediální mix byl velmi pestrý. Vedle reklamy se hojně využíval event 

marketing, spolupráce s médii, on-line komunikace, mezinárodní public a media 

relations. Důraz se kladl především na on-line marketingové nástroje. V souvislosti 

s přeměnou vizuální identity byly rovněž představeny nové propagační materiály.  

5.4.1 Reklama 

Rozpočet na internetovou, tiskovou a outdorovou reklamu byl stanoven na 39 

milionů Kč, z nichž byla část podpořena fondy EU43. Nejvíce prostoru bylo věnováno 

tištěné a on-line reklamě (PPC kampaním, bannerové reklamě, promu na sociálních 

sítích). Mimo jiné byla ČR prezentovaná v německé verzi časopisu Nation Geographic 

či francouzském deníku Le Monde44. V Německu se úspěšně pracovalo také s příběhem 

Aloise Nebela, který byl atraktivní pro většinu významných printových médií. 

Jednotlivé vizuály kampaně si je možné prohlédnout v příloze (přílohy č. 2, 3, 4).  

 

Opomenuta nebyla ani televize. Díky evropským dotacím běžela v období 

letních prázdnin v roce 2013 TV kampaň na stanici CNN, konkrétně na: CNN, CNN 

International, CNN US a CNN Airport Network. 45 Televizní kampaň probíhala v témže 

období také v Rusku, kde byl důraz kladen na české lázeňství. Mediaplán byl sestaven 

                                                
43 CzechTourism s novou příběhovou kampaní. CzechTourism. [online]. 2013 [cit. 2014-03-09]. Dostupné z: 
http://rebranding.czechtourism.cz/cz/article/czechtourism-s-novou-pribehovou-kampani-3g5PCE.aspx 
44 Nová kampaň CzechTourism: Česko – místo pro váš příběh. CzechTourism [online]. 2012 [cit. 2014-03-09]. 
Dostupné z: http://old.czechtourism.cz/media/tiskove-zpravy/nova-kampan-czechtourism-cesko-misto-pro-vas-
pribeh.html 
45 Projekt „TV kampaň CNN: Česká republika - země příběhů“. CzechTourism. [online]. 2013 [cit. 2014-03-09]. 

Dostupné z: http://www.czechtourism.cz/media/tiskove-zpravy/projekt-tv-kampan-cnn-ceska-republika-zeme-pri/ 
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pro televizní kanály Rossia 24, Discovery Chanel, TLC, Sony Turbo, Rossiya 1, 

Rossiya 2, Domashnij, a další. 46 

 

5.4.2 PR 

PR komunikace byla vedle tvorby tiskových zpráv podpořena pořádáním press a 

fam tripů pro zahraniční odbornou veřejnost. Na podporu příjezdového cestovního 

ruchu CzechTourism spolupracoval v jednotlivých zemích se zahraničními novináři a 

touroperátory prostřednictvím svých zahraničních zastoupení i centrálně. Významnou 

úlohu plní fam a press tripy především v Rusku. Subjektem, který s tvorbou 

poznávacích cest ve velké míře napomáhá je Czech Convention Bureau, jenž organizuje 

poznávací cesty rovněž pro nákupčí služeb z řad asociací a korporátní klientely s cílem 

ukázat vhodnost ČR jako místa pro konání kongresových, firemních a incentivních akcí.  

 

5.4.3 Veletrhy 

Ač se od komunikace na veletrzích postupně upouští, stále plní svou úlohu. 

V roce 2013 se CzechTourism účastnil celé řady veletrhů pro nejrůznější segmenty. Na 

ruském trhu se jednalo o MITT Moskva, Otdych Moskva, Expotravel Jekatěrinburg, 

Inwetex Petrohrad. V Německu se CzechTourism prezentoval na následujících 

veletrzích: CMT Stuttgart, Reisemarkt Drážďany, Reisen Hamburg, F.RE.E Mnichov, 

ITB Berlín, Imex Frankfurt, Kieler Woche, TC Lipsko. Důležitý byl také český Holiday 

World, kde CzechTourism oficiálně představil nový vizuální styl turistické prezentace 

Česka (příloha č. 5). 47 

 

 

                                                
46 Projekt TV kampaň Rusko - „Česká republika, země příběhů“. CzechTourism. [online]. 2013 [cit. 2014-03-09]. 

Dostupné z: http://www.czechtourism.cz/media/tiskove-zpravy/projekt-tv-kampan-rusko-ceska-republika,-zeme-p/ 
47 Premiéra nového vizuálního stylu na veletrhu Holiday World. CzechTourism. [online]. 2013 [cit. 2014-03-09]. 

Dostupné z: http://rebranding.czechtourism.cz/cz/article/premiera-noveho-vizualniho-stylu-na-veletrhu-holiday-

world-3i5PCE.aspx 
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5.4.4 On-line komunikace 

Vedle nového webu, o němž již byla řeč, vytvořil CzechTourism speciální 

aplikaci TOP 100 Czech Sights, která seznamuje turisty s nejkrásnějšími místy naší 

vlasti. Tuto aplikaci, jež je zdarma ke stažení pro majitele telefonů s operačním 

systémem iOS či Android, si již stáhlo 28 000 lidí z celého světa. 48  

Důležitou roli v propagaci ČR sehrály sociální sítě. Facebookový profil 

„Discover Czech Republic” „lajkuje“ více než 210 000 uživatelů. Stránka je dobře 

spravována, nechybí ani speciální aplikace Land of Stories, která propaguje 

nejzajímavější místa. Vedle Facebooku jsou spravovány také profily na twitteru, 

Pinterestu či Youtube. Nechybí rovněž propagace na serveru TripAdvisor.  

Při navrhování strategií pro on-line prostředí je třeba vycházet ze specifik 

cílových trhů, neboť internet představuje velmi svébytné médium.  Němci například 

patří k nejaktivnějším uživatelům internetu v Evropě – k internetu má přístup 80 % 

obyvatel. Ve velké míře jsou u Němců užívány sociální sítě, především Facebook, a 

oblibě se těší také mobilní internet, který využívá třetina uživatelů mobilů mezi 14-69 

lety. 49 

Velmi specifický je čínský a ruský trh, kde figurují jiné vyhledávače i sociální 

sítě. V Rusku je nejčastěji využívaným vyhledávačem ruský Yandex. Ze sociálních sítí 

potom Vkontakte.ru (28 mil. návštěvníků) a Odnoklassniki (17 mil.), Facebook je svými 

4,5 mil. uživateli až na pátém místě. V souvislosti s nízkým podílem širokopásmového 

připojení je dalším specifikem ruského trhu vysoká míra užívání mobilního internetu. 50   

CzechTourism se dokázal těmto specifikám přizpůsobit – vedle vytvoření mobilní verze 

webu či speciální aplikace pro mobilní telefony komunikuje na lokálních sociálních 

sítích typu Vkontakte. 

 

 

 

                                                
48 Úspěch online aktivit agentury CzechTourism v roce 2013. CzechTourism. [online]. 2014 [cit. 2014-03-09]. 
Dostupné z: http://www.czechtourism.cz/pro-media/tiskove-zpravy/uspech-online-aktivit-agentury-czechtourism-v-
roce/ 
49 Country report Německo 2013, s.10-11 
50 Country report Rusko za rok 2013. In: [online]. [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 
http://www.czechtourism.cz/getmedia/1f54daa2-13fa-44f6-9b6d-c896daf5f36b/country_report_rusko_2013.pdf.aspx 
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6. Výzkum 
Pro potřebu vyhodnocení kampaně jsem se rozhodl provést dotazníkové šetření. 

Vzhledem k užšímu zaměření na německý a ruský trh jsem zůstal u stejné cílové 

skupiny. Dotazování probíhalo metodou PAPI v turistických informačních centrech v 

Praze. Výběr respondentů byl náhodný. Celkem bylo osloveno 40 respondentů z každé 

země. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda turisté znají agenturu CzechTourism, jestli 

zaznamenali její kampaň a také to, proč vlastně do ČR cestují a jaká místa hodlají 

navštívit. Dotazníky byly vytvořeny v daných jazykových mutacích, tedy němčině a 

ruštině (příloha č. 6 a 7). Při zpracování dat jsem se pro přehlednost rozhodl rozdělit 

výsledky šetření z těchto zemí podle barvy – modré grafy vlevo představují údaje od 

německých turistů, červené jsou odpovědi ruských respondentů. Dotazník měl celkem 

12 otázek. První se týkala národnosti a sloužila tak k ověření vhodnosti respondenta pro 

potřeby výzkumu. Dále následovaly tyto otázky: 

 

2. Znáte/slyšeli jste o agentuře CzechTourism?  

Otázka číslo dva ověřovala znalost existence agentury CzechTourism. Výsledky jasně 

dokazují, že většině oslovených respondentů název agentury nic neříkal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní
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3. Odkud ji znáte?  

Otázka číslo tři rozvíjela předchozí dotaz, a jako jediná byla proto nepovinná. 

 

  
Zdroj: vlastní   

 

4. Viděli jste nějaké z následujících log?  

Tato otázka zjišťovala znalost jednotlivých log agentury. Zde se prokázalo, že vizuální 

prvky si lidé pamatují častěji, i tak ovšem většina lidí uvedla, že jim žádné z uvedených 

log nic neříká. 
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Zdroj: vlastní
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5. Líbí se Vám změna loga této agentury (z prvního na druhé)?  

Otázka číslo pět zjišťovala, jak respondenti hodnotili proměnu loga. Větší část 

respondentů oslovila nová verze, avšak výsledky byly poměrně vyrovnané.  
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6. Navštívili jste před odjezdem do ČR web CzechTourismu 

(www.czechtourism.com)?  

Cílem šesté otázky bylo ověřit návštěvnost webu agentury. Výsledky de facto 

reflektovaly míru známosti CzechTourismu. Každý, kdo uvedl, že agenturu znal, 

zároveň uvedl, že navštívil její webové stránky. 

    

18%
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Zdroj: vlastní  
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7. Zaznamenali jste nějakou reklamu lákají k navštívení ČR?  

Sedmý dotaz směřoval k reklamám lákajícím k navštívení ČR. Výsledky ukázaly, že si 

polovina oslovených respondentů není vědoma, že by zaznamenala reklamu propagující 

ČR.      
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8. Byli jste již někdy předtím v ČR?  

Osmá otázka řešila opakovanost návštěv a její výsledky poprvé zaznamenaly výraznější 

rozdíl v odpovědích u jednotlivých cílových skupin. Naprostá většina oslovených 

Němců již ČR navštívila, v případě Rusů šlo z poloviny o nové návštěvníky.  
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9. Navštívili jste/hodláte navštívit i místa mimo Prahu? Případně rozepište o jaká 

místa jde.  

Především u Němců byla patrná velká míra návštěvnosti dalších regionů. Většina 

respondentů nicméně dále nerozepisovala, o jaká místa se jednalo. Z těch, co tak učinili, 

byl nejčastěji zmiňován Český Krumlov (5x v německé verzi) a Karlovy Vary (4x v 

ruské verzi a 1x v německé). 
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Zdroj: vlastní
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10. Jakým způsobem si organizujete dovolenou?  

Tato otázka porovnávala možnosti organizování dovolených. Výsledky dopadly podle 

očekávání – většina oslovených Rusů využívala služeb cestovních kanceláří, Němci si 

naopak vše organizovali sami.V souvislosti s vízovou politikou a vzdáleností 

jednotlivých destinací od ČR je patrné, že tyto skutečnosti hrají v organizaci cest velkou 

roli.  
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11. Hledáte informace o destinacích na internetu (web, sociální média apod.)?  

Předposlední dotaz směřoval k hojnosti využívání internetu jakožto vyhledávajícího 

média. Výsledky byly u obou skupin takřka totožné – naprostá většina dotázaných hledá 

informace o cílové destinaci na internetu, a to nezávisle na tom, zdali se jedná o 

oficiální zdroje či zprostředkované informace.  
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69%
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3% 0%
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ne

    
Zdroj: vlastní
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12. Jaké jsou motivy vašeho příjezdu? (lze označit více variant) 

Cílem poslední otázky bylo ukázat, jaké důvody turisty do ČR přivádějí nejčastěji. 

Právě na základě těchto poznatků lze lépe pracovat s nabídkou konkrétních produktů na 

daných trzích. 
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Zdroj: vlastní 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že se turisté z jednotlivých zdrojových trhů 

odlišují především mírou opakovanosti návštěv destinace, způsobem organizace 

dovolené či důvody, které je do cílové destinace přivádějí. V ostatních ohledech jsou 

výsledky poměrně vyrovnané. 
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Závěr 
Agentura CzechTourism prošla v posledních dvou letech velkou proměnou, 

největší ve své historii. Nový vizuální styl je přitom pouhou špičkou ledovce. Daleko 

podstatnější, byť na první pohled méně patrná, je celková změna v marketingovém 

smyšlení. CzechTourism přišel s jasnou vizí, jakým způsobem prezentovat Českou 

republiku. Nová kampaň dokázala reagovat na technologické i demografické změny a 

zacílit nabídku produktů na jednotlivé trhy a segmenty s přihlédnutím k jejím 

specifickým přáním a potřebám, což ověřila i má analýza na případech německého a 

ruského trhu.  

 

Významný je především posun v propagaci MICE produktů a v oblasti online 

komunikace. Nový web a aktivita na sociálních sítích reflektovaly trend ve zvyšujícím 

se významu hledání informací na internetu, který mj. souvisí s narůstající dostupností 

internetu či trendem individuálního organizování cest.  Výsledky mého šetření ukázaly, 

že agentura dokázala daným trhům přizpůsobit nejen nabídku příběhů, ale i celkový 

přístup ke komunikaci. Lišil se proto výběr sociálních sítí i dalších komunikačních 

nástrojů.  

 

Česká republika se prezentovala jako země příběhů, které stojí za to objevit a 

prožít. Jednotlivým trhům nabídla příběhy šité na míru tamnímu prostředí, a snažila se 

tak oslovit veřejnost svým osobitým přístupem. Byť je otázkou, do jaké míry dokázaly 

jednotlivé příběhy zaujmout, lze koncept storytelingu shledat za povedený – rozvíjí 

turistické předpoklady destinace a svou myšlenkou mikropříběhu sjednocuje nabídku 

jinak nesourodých produktů. Příběhy jsou vhodným nástrojem pro rozvíjení zvídavosti a 

průběžné seznamování s novými a méně známými místy, nachází proto uplatnění 

především u turistů ze sousedních zemí zvažujících opakovanou návštěvu. Zejména v 

případě Německa, s nímž nás pojí řada historických provázaností, na které je možné 

odkazovat. Na druhou stranu je třeba zvážit použitelnost této strategie na vzdálených 

trzích (jenž budou mít do budoucna čím dál větší význam), které nemají na Českou 

republiku žádné vazby. V těchto případech se vliv kampaně smršťuje pouze ne emoční 

složku a prezentaci ČR jakožto magické a pohádkové destinace, což samo o sobě není 

špatné, avšak pro údernější zacílení na jednotlivé cílové skupiny to stačit nebude.    
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Zvýšit atraktivitu ČR u zahraničních návštěvníků měla také nová vizuální 

identita, díky níž bylo dosaženo sjednocené corporate identity. Celkově působí 

zpracování solidním a svěžím dojmem. Jak však prokázalo mé šetření, slabším článkem 

zůstalo logo. Většina dotazovaných jej sice hodnotila jako povedenější oproti 

předchozímu, avšak jen malá část z oslovených turistů uvedené logo poznala, což může 

být způsobeno jeho malou výstižností či relevantní novostí. Pokud chce agentura 

vytvořit silný brand, měla by se příště více zaměřit na sladění vizuální podoby destinace 

s asociacemi, které se lidem s ČR pojí.  Návrhy by měly zároveň procházet důkladným 

testováním, aby bylo zamezeno situacím, kdy se agentura rozhodne změnit nějaký prvek 

až na základě kritických reakcí veřejnosti.   

 

Snahou komunikačních aktivit bylo přispět ke zlepšení image ČR a změně jejího 

vnímání. Nová jednotná prezentace image bezpochyby vylepšila. V případě celkového 

vnímání destinace nelze úspěšnost jednoznačně určit. Jisté však je, že se jedná o 

dlouhodobý proces, který ovlivňuje celá řada faktorů. Ještě bude potřeba patrně mnoho 

času a úsilí, aby se naše vlast stala synonymem kvalitního místa pro trávení dovolené 

podobně jako třeba Rakousko. Kulturní a přírodní potenciál nám nechybí, nicméně v 

oblasti infrastruktury či kvality poskytovaných služeb máme ještě co dohánět, 

především mimo Prahu.  Všechny tyto faktory představují příležitosti, do nichž stojí za 

to investovat. 

 

Cestovní ruch představuje významný zdroj příjmu do státního rozpočtu a rozvoje 

regionů. Hlavní  podíl na tom mají zahraniční turisté. Především Němci a Rusové patří k 

bonitní klientele, která si za kvalitu ráda připlatí. Oba tyto hlavní zdrojové trhy proto 

mají velký potenciál i do budoucna, a tak se na nich vyplatí i nákladnější propagace. V 

případě německých turistů bude hrát postupně větší a větší roli oslovování turistů, kteří 

již ČR navštívili. Na tento fakt se bude nutné připravit. Nesmíme také zapomínat, že ze 

sousedních zemí je stále populárnější vyjíždět do ČR častěji avšak na kratší dobu, čímž 

narůstá počet  jednodenních návštěvníků na úkor turistů, kteří zde tráví delší dobu.  

 

Česko jako turistická destinace bezpochyby nabralo na atraktivitě. Celkově se 

kampani povedlo přilákat do ČR více turistů, zvýšit příjmy oproti předešlé sezóně a 

zefektivnit spolupráci s dalšími subjekty působícími v cestovním ruchu. Je však důležité 

uvědomit si, že cestovní ruch s sebou nepřináší pouze pozitiva. V řadě míst nadměrný 
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turismus negativně ovlivňuje infrastrukturu, životní prostředí apod. I pro Českou 

republiku je žádoucí přivést více turistů z Prahy do regionů a učinit tak cestovní ruch 

udržitelným. Jak ukázala uvedená data, i tento záměr se CzechTourismu daří realizovat.  

 

Pro svou použitelnost, vizuální působivost, důkladnost zpracování a relevantnost 

k historii destinace lze shledat komunikační aktivity agentury CzechTourism za 

podařené. Marketingová strategie vycházela nejen z principů mezinárodní strategie a 

reflexe aktuálních trendů v cestovním ruchu, ale také ze specifik destinačního 

marketingu. Na jednotlivých trzích se proto využívaly lokálně uzpůsobené strategie, 

které se odlišovaly svými cíli i komunikačními nástroji. Do budoucna bych jen agentuře 

doporučil nabídku příběhů oživit a přizpůsobit i pro vzdálené trhy. 
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Summary 
The aim of my thesis is to analyse communication activities of CzechTourism 

agency and show the importance and specifics of destination marketing. There is a huge 

competition in tourism so each destination which wants to succeed needs to come up 

with an appropriate marketing strategy. CzechTourism came with a vision of a “Land of 

Stories” which are worth to discover and experience. This concept was succesful and 

increased revenues compared to the previous season. One of the key factors of success 

was the ability to reflect technological and demographical changes and accurately target 

products to different markets and segments. My analysis is focused on the Russian and 

German market and shows that CzechTourism uses different strategies to adapt 

communitation for specific needs and wishes of the target groups. The other aim of the 

new campaign was to transfer more tourists from Prague to Czech regions, which was 

also fulfilled. All of these examples show the power of this “storytelling” campaign but 

we should not forget to consider the application part of this strategy (which will be in 

the future more and more important). 

The another step that was used to increase the attractiveness of the Czech 

Republic for foreign visitors was a brand new modern corporate identity. However my 

survey showed the new logo is not as bold and strong. The majority of respondents 

assessed the new version of logo as better compared to the previous one, but only a 

small portion of the surveyed tourists recognized the logo, which may be due to its 

small aptness or the fact that is quite new. If the Czech Tourism agency wants to create 

a strong brand, it should more focus on matching visual appearance of destinations with 

associations that people associated with the Czech Republic. Proposals should also go 

through rigorous testing in order to avoid a situation where the agency decides to 

change some elements after the presentation to the public . 

To sum up CzechTourism has recently undergone a huge transformation and 

despite some details we can say it was a good move ahead that can make Czech 

Republic more attractive for visitors from all around the world. 
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Příloha č. 4: Kampaň na ruském trhu (Obrázek) 
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Příloha č. 5: Představení nové identity na veletržním stánku (Obrázek) 

 

 
Příloha č. 6: Dotazník – německá verze (Dokument) 

1.  Ihre Nationalität: 
 
 
2.  Haben Sie schon mal von der Agentur CzechTourism gehört?  

- ja 
- nein 

 
3.  Woher kennen Sie die Agentur? 

- Webseiten der Agentur 
- Klassische Medien (TV, Presse, Outdoor) 
- Soziale Medien (Facebook usw.) 
- durch ein Reisebüro 
- Messe 

 
4.  Haben Sie schon eins von den Logos gesehen? 
 

- ja, beide 
- nein, keine 
- nur das erste 
- nur das zweite 
- ich bin mir nicht sichr 
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5.  Das erste Logo wurde durch das zweite (neue) ersetzt. Gefällt Ihnen die 
Veränderung? Ist es  jetzt Ihrer Meinung nach besser? 

- ja 
- nein 
- keins davon gefällt mir 

 
 
6.  Haben Sie vor der Reise nach Tschechien die Webseiten von CzechTourism besucht 
(http://www.czechtourism.com/)?  

- ja 
- nein 

 
 
7.  Haben Sie irgendeine Werbung bemerkt, die zur Reise nach Tschechien lockt? 

- ja 
- ja und sie hat mich angesprochen 
- nein 
- ic bin mir nicht sicher 

 
8.  Waren Sie schon mal vor diesem Besuch in Tschechien? 

 ja 
 nein  
 nein, aber ich möchte gerne in der Zukunft wieder kommen 

 
 
9.  Haben Sie auch andere Städte außer Prag besucht? Oder planen Sie andere Städte 
außer Prag besuchen? Wenn schon, schreiben Sie, bitte, welche Orte Sie am meisten 
interessieren.  

 ja 
 nein 
 vielleicht beim nächsten Besuch 

 
      ........................................................................... 
 
10.  Wie organisieren Sie Ihren Urlaub?  

 alles selbst 
 Reisebüro/Reiseagentur 
 Kombination selbst + Reisebüro/Reiseagentur 
 andere Art 

 
11.  Suchen Sie Informationen über Destinationen im Internet (Webseiten, soziale 
Medien)?  

 ja 
 ja und ich bevorzuge offizielle Quellen 
 ab und zu 
 nein 

 
12.  Warum sind Sie angekommen? Was interessiert Sie hier? (mehrere Antworten 
möglich) 
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 Spaß 
 Natur 
 Sehenswürdigkeiten 
 Relax und Wellness (Kurorte, Bäder, Gesundheitsgründe) 
 Kulturveranstaltungen 
 Besuch der Familie oder Bekannten 
 Sport 
 Arbeitsgründe 
 Essen und Trinken 
 Einkäufe, Shoppen 
 Anderes   

 
 
Příloha č. 7: Dotazník – ruská verze (Dokument) 

1. Кто вы по национальности : 
 
 
2. Знаете ли вы, / вы слышали об агентстве CzechTourism ? 
 да 
 нет 
 
3. Откуда вы узнали ? 
 сайт агентства 
 традиционные средства массовой информации ( телевидение, 
пресса,остальные ) 
 социальные сети ( Facebook и т.д. ) 
 через туристические агентства 
 выставка-ярмарка 
 
4. Вы видели любой из следующих логотипов ? 
 

 да, оба 
 нет, ни один 
 только первый 
 только второй 
 Я не уверен(а) 
 
5. Понравилось ли вам изменение логотипа агентства ( с первого на 
второй ) ? 
 да 
 нет 
 Ни один из вариантов мне непонравился 
 
 



  

52 

 

  

6. Посещали ли вы до прибытия в Чехию страницы CzechTourism на  
Интернете (http:// www.czechtourism.com/ )? 
 да 
нет 
7. Замечали ли вы, любое объявление с приглашением посетить Чешскую 
Республику? 
 да 
 да и заинтересовало меня 
 нет 
 Я не уверен(а) 
 
 
8. Вы когда-нибудь раньше были в Чехии? 
 да 
 нет 
 Нет, но я бы с удовольствием сюда еще в будущем вернулся   
 
9. Посещали ли вы / планируете посетить и другие места кроме Праги ? 
Если да,то пожалуйста укажите интересующие вас больше всего места. 
 да 
 нет 
 возможно при следующей поездке 
 
......................................................................... 
 
10. Как вы планируете организовать отпуск? 
 самостоятельно 
 турагент / агентство 
 комбинация из вышеперечисленных вариантов 
 другой вариант 
 
11. Разыскиваете ли вы информацию о интересующих вас местах в 
Интернете ( веб.страницы , социальные медиа ) ? 
 да 
 да и я предпочитаю официальные источники 
 иногда 
 нет 
 
12. Каковы мотивы вашего приезда ? ( Вы можете выбрать несколько 
вариантов ) 
 развлечение 
 природа 
 достопримечательности 
 отдых и причины здоровья (курорты)
 Культурные события 
 визит друзья / семья 
 спорт 
 профессиональным причинам 
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 гастрономия (еда и напитки) 
 шопинг 
 остальное 


