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Abstrakt 

Název práce: 

Specifické propagační formy v cestovním ruchu se zaměřením na lyžařské zájezdy 

Cíle práce: 

Cílem práce bude zjištění aktuálního stavu využívání propagačních forem v prostředí českého 

trhu s oblíbenými lyžařskými zájezdy. 

Metoda: 

V práci jsem využila metody interview a dotazník, pro vyhodnocení popisnou a komparativní 

analýzu. 

Výsledky: 

Průzkum ukázal, že CK sledují trendy a snaží se přizpůsobit strukturou nabídky i propagace. 

Nejčastěji využívanou formou je reklama společně s podporou prodeje. Mnohé CK jsou však 

omezeny nedostatkem financí, což by chtěly v budoucnu změnit. 

Klíčová slova: Propagace, reklama, cestovní ruch, cestovní kancelář, lyžařský zájezd. 



Abstrakt (English version): 

Title: 

Speci:fic forms of promotion in tourist trade with a focus on skiing tours 

Goals: 

The goal of the dissertation is to review the current situation in using prom o ti on forms on the 

Czech market with skiing tours 

Method: 

I used following methods: interview, questionnaire, descriptive and comparative analysis 

Results: 

The research revealed that the travel agencies follow recent trends and try to adapt the 

structure oftheir supply as well as oftheir promotion. The most frequent form ofpromotion is 

advertising together with sales promotions. However, many travel agencies are limited by the 

lack offinances. In the future they would like to change the situation in this respect. 

Keywords: 

Promotion, advertising, tourism, travel agency, skiing trip 
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l.ÚVOD 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma "Specifické formy propagace 

v cestovním ruchu se zaměřením na lyžařské zájezdy". Na lyžařské zájezdy jsem se 

specializovala záměrně, protože mám k tomuto sportu blízko, ale také proto, že 

v současné době vykazuje trh s tímto produktem trvalý nárůst, čímž se stává atraktivním 

nejen pro různé druhy podnikatelských subjektů, ale také pro zákazníky. Těm totiž 

dokáže nabídnout stále kvalitnější a rozmanitější výběr, který žádají. I v české 

společnosti se totiž začíná prosazovat západní trend - trend dvou rovnocenný 

dovolených - letní i zimní. V mnoha případech dokonce věnují lidé větši časový prostor 

právě zimní dovolené! Někteří z nich vyrážejí za jednu zimu do hor i víckrát než 

jednou. 

Zajímalo mě tedy především, jak se při tomto současném trendu budou chovat 

cestovní kanceláře (dále jen CK) - zda tyto vývojové trendy sledují a zda se tomuto 

fenoménu přizpůsobí. Zaměřila jsem se nejen na strukturu a formu propagace, která je 

v oblasti cestovního ruchu specifická, ale také na složení nabídky zájezdů jednotlivých 

cestovních kanceláří. 

Stavba mé diplomové práce vypadá následovně: po Úvodu následuje Cíl práce a 

Metodologie s vysvětlením využívaných metodologických pojmů. Poté navazuje 

Teoretická část, ve které se budu věnovat vysvětlování základních pojmů jak z oblasti 

propagace, tak i z oblasti cestovního ruchu. V Analytické části aplikuji pojmy 

vysvětlené v Teoretické části do českého prostředí; krátce také nastíním vývoj 

cestovního ruchu a s ním spojené legislativy. V Projektové části se konečně dostávám 

kjádru celé práce - analýze dotazníku a obdržených odpovědí a jejich zpracování. 

V Závěru shrnu výsledky, které vyplynuly z Projektové části. 
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z. CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce s názvem "Specifické propagační formy v cestovním 

ruchu se změřením na lyžařské zájezdy" bude zjištění aktuálního stavu využívání 

propagačních forem v prostředí českého trhu s tolik oblíbenými lyžařskými zájezdy. 

Zajímala jsem se především o to, jak se CK zachovají vzhledem k rostoucímu 

trendu lyžařských dovolených. Jaké propagační formy v současnosti CK využívají? 

Posílí svou propagaci, budou hledat nové a neotřelé formy? Bude jejich cílem spíše 

udržení stávající klientely, či naopak oslovování nových klientů? Pokud ano, jakou 

formou? Důležité také je, jak je uspořádána struktura zájezdů v poměru tuzemské a 

zahraniční. Vyhrává u CK zahraničí, nebo zůstávají věrné své domovině? V případě, že 

mají ve své nabídce oba typy zájezdů, liší se nějak podstatně jejich propagace? 

Využívají stejné formy nebo je účinnější ji odlišit? Kromě těchto otázek mě také 

zajímalo, zda jsou CK s formami propagace spokojeny, případně co by rády změnily. 

I přes značnou neochotu oslovených CK vyplnit můj dotazník doufám, že tato 

práce přinese dostatečné odpovědi na výše zmíněné otázky a i něco navíc. 
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3. METODOLOGIE 

V praktické části diplomové práce jsem použila následující metody: dotazník, 

interview, popisnou a komparativní analýzu, které bych teď ráda vysvětlila. 

DOTAZNÍK 

"Písemný doklad, formulář, předem připravený a standardizovaný ve smyslu 

jednotného použití, sloužící k záznamům o vyjádření dotázaných osob k nejrůznějším 

otázkám. . .. Při tvorbě dotazníku je nutno respektovat zásady psychologického přístupu 

k dotázaným, zejména srozumitelnosti, nesugestivnosti a posloupnosti dotazů, dle 

zásady logické skladby, možnosti statistického zpracování dat, jazykové přesnosti a 

,r. ké , " 1 graJ.c upravy. 

Právě dotazník se stal stěžejní metodou mé diplomové práce. V souladu 

s uvedenými informacemi jsem zvolila optimální délku dotazníku (16 otázek) a 

vhodnou strukturu - od obecných informací ke konkrétním se zřetelem na logickou 

souvislost a posloupnost. 

INTERVIEW 

"Interview - obecně rozhovor na konkrétní, určité téma sledující většinou získání 

informací od jednoho nebo více jednotlivců. "2 

Interview - nazývané také osobní dotazování - představuje pnmou komunikaci 

s dotazovaným (respondentem). Můžeme ho členit na strukturované (standardizované) a 

nestrukturované (nestandardizované). 

Nestrukturované interview je typické volností ve formulaci otázek. Slouží k získání 

kvalitativních podkladů zkoumaného problému. Nevýhodou tohoto typuje složitější 

I • PAVLU, D.: Slovník propagace. Str.37 
2 • 

PAVLU, D.: Slovník propagace. Str.70 
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vyhodnocování získaných informací. 

Naopak strukturované interview se vyznačuje předem pevně připravenými otázkami. 

Výhodou tohoto typu je jeho spolehlivost a přesnost. 

POPISNÁ ANAL ÝZA 
Popisná analýza je nejčastěji využívanou metodou u velké části výzkumných 

projektů. Jejím úkolem je poskytnutí informací o aspektech zkoumaného prostředí. 

Popisná analýza umožňuje popis sekundárních dat, např. nejrůznějších dokumentů, 

výzkumných zpráv, stejně jako článků v odborných časopisech. 

Postup popisné analýzy podle Wright-Noe vypadá následovně.: 

1) Vytyčení cíle 

2) Vyhledání obsahových jednotek - vytyčení určitého problému, který bude 

sledován vzhledem k cíli 

3) Určení souboru materiálů 

4) Čtení 

5) Systematické sledování 

6) Vyjádření výsledků, názorů, tvorba přehledů, tabulek, grafů ... 

7) Rozbor a hodnocení 

KOMPARATrvNÍANALÝZA 

Komparace nebo-li srovnávání bývá charakterizována jako výklad shod, 

podobností či naopak rozdílů mezi sledovanými jevy a skutečnostmi a jejich hodnocení 

dle určeného hlediska. Komparace umožňuje generalizaci, formulaci hypotéz, koncepcí 

či teorií týkajících se vztahů mezi danými jevy. 

Mezi základní pravidla pro komparaci se řadí definice objektu komparace, 

určení cíle komparace a stanovení kritérií pro vlastní analýzu zvolených objektů. 
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4. TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 PROPAGACE 

4.1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

PROPAGACE 

Nejdůležitějším a nejzákladnějším pojmem celého tohoto bloku je samozřejmě 

propagace. 

Slovníková definice zní následovně: 

"Propagace je cílevědomá a koncepční činnost komunikační povahy, která 

zprostředkovává specifické podněty mezi su~jektem této činnosti a zvolenou cílovou 

skupinou, pro niž jsou typické určité sociodemografické či zájmové charakteristiky. 

Smyslem této činnosti je dosažení změn ve znalostech předmětu propagace, v postojích 

k předmětu propagace a v úmyslech chovat se doporučovaným způsobem. "3 

Ve většině odborných publikací a většinou odborníků (Horáková, Bárta) je 

propagace chápána jako určitá forma komunikace vztažená k marketingu. Někdy bývá 

také označována jako marketingová komunikace, v podstatě se ale jedná o totéž. 

Z výše uvedeného vyplývá, že propagace představuje jeden z nástrojů 

marketingu. Jejím úkolem je překonávání vzdálenosti mezi výrobcem (poskytovatelem) 

a trhem, a zároveň zprostředkovávání vybraných informací. A jako v každém 

komunikačním procesu, i zde máme dva účastníky, dvě strany- zdroj (komunikátor) a 

příjemce (spotřebitel). 

3 Horáková, 1.: Marketing v současně světové praxi. Str. 140 
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Obrázek 1 

Klasický model komunikace 

ZPĚT 
NÁ 
VAZIB .. 

PŘÍJE 
MCE 

PROS 
TŘED 

Zdroj chápeme jako stranu, která vysílá určité sdělení, což je forma, jejíž 

zboží/služby jsou propagovány. Pod pojmem příjemce naopak rozumíme stranu, která 

sdělení přijímá. Pro obě zúčastněné strany má propagace nezanedbatelný význam. Pro 

komunikátora je propagace důležitá z hlediska tvorby povědomí o firmě, tvorbě image, 

získávání nových zákazníků apod. Spotřebiteli propagace umožňuje lepší orientaci na 

trhu. 

Důležitým předpokladem účinnosti komunikace je přijatelnost a atraktivita. 

Přijatelnost je podle Horákové dána odbornou způsobilostí a především důvěryhodností. 

"Jako odborně hodnotné jsou posuzovány názory vědců, profesorů nebo lékařů v oboru 

jejich profesionálního působnosti. Důvěryhodností zdroje se rozumí míra poctivosti a 

objektivnosti zdroje, jak je vnímána příjemcem. Přijatelnost zdroje tedy pozitivně 

podporuje subjektivní úsudek spotřebitele o pravdivosti předané informace. "4 

4 Horáková, 1. : Marketing v současně světové praxi. Str. 271 
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Podle stejné autorky představuje atraktivnost důležitý bod z hlediska upoutání 

pozornosti příjemce a jeho pozitivní obchodní odezvy. 

Aby byla propagace efektivní a účinná, musí být oba výše uvedené subjekty 

aktivní. Aktivita vysílajícího subjektu se projevuje například ve volbě cílových skupin, 

sdělení či ve volbě propagačních prostředků. Aktivita na straně přijímajícího subjektu 

zahrnuje např. intenzitu sledování a selekci informací, způsob využití v rozhodovacích 

procesech nebo motivaci příjemce, jeho potřeby a postoje. 

Pro účinnost je též podstatný výběr vhodných komunikačních cest. V zásadě existují 

dvě možnosti- přímá či nepřímá komunikace. 

Přímá komunikace, někdy také nazývána "osobní", je chápána jako rozhovor mezi 

dvěma nebo více osobami nebo osobně adresovaná . komunikace realizovaná 

prostřednictvím telefonního spojení či poštovní služby. Základní podmínkou je přímý 

kontakt zúčastněných stran. 

Nepřímá komunikace, též nazývána hromadná či masová, je uskutečňována bez 

přítomnosti osobní vazby mezi zdrojem a příjemcem sdělení. Nepřímá komunikace se 

realizuje prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků jako je televize, rozhlas, 

noviny a další. K výhodám této možnosti se řadí především široký dosah, rychlost a 

nízká cena, naopak mezi nevýhody patří ztížená (pokud vůbec existuje) zpětná vazba 

na rozdíl od komunikace přímé. 

V předcházejícím vysvětlování jsem narazila i na další pojmy (sdělení, cílová 

skupina nebo propagační prostředek). Těmto důležitým pojmům se budu věnovat na 

následujících stránkách. 

SDĚLĚNÍ 

Základem propagační činnosti je sdělení, poselství. Jeho nejdůležitějšími 

vlastnostmi by měla být schopnost upoutat pozornost potenciálního zákazníka, udržet si 

jeho zájem a motivovat ho ke koupi propagovaného produktu, ať už se jedná o službu či 

výrobek. 
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Podstatou sdělení je samozřejmě jeho obsah, který je ovlivněn dvěma odlišnými 

fak:úkami - podle Horákové racionálním a emocionálním působením: 

,.Racionální pohnutky . ... Záměrem této taktiky je předat zprávu spotřebiteli takovou 

formou, aby uplatněním vlastních rozumových schopností a myšlenkových procesů 

dospěl k závěru o osobním zájmu na spotřebě nebo užívání daného produktu . 

... Racionální argumenty jsou nejčastěji uplatňovány při propagaci složitějšího zboží, 

jež zákazník nakupuje po pečlivém vyhodnocení nastřádaných informací. "5 

,.Emocionální pohnutky: ... emocionálně laděná sdělení ovlivňují reakci spotřebitele 

prostřednictvím citových podnětů. Uplatněním emocionálních prvků se zpravidla zdroj 

propagace snaží docílit určitého citového rozpoložení diváků. Za takových okolností je 

snadněji upoutána jejich pozornost a je lépe zpracováno racionální jádro sdělení. 

Podněty vedoucí k pozitivnímu citovému rozpoložení jsou uplatňovány zejména 

v televizních a rozhlasových reklamách. Bývá jimi příjemná hudba, působivá scenérie, 

atraktivní mluvčí reklamy. .. . "6 

V praxi se můžeme setkat kromě výše uvedených typů působení také s jejich 

kombinací. Reklamy na určité typy zboží (např.na léky, prací prostředky apod.) zase 

využívají efekt emocionálních pohnutek, ale opačně - jejich záměrem je navození 

nepříjemných citových vjemů. 

V poslední době stále častěji sleduji využití nového zajímavého prvku - humoru. 

Je využíván pro svou atraktivitu a zejména lepší přístupnost sdělení. Jeho předností je 

také nepopiratelná schopnost zaujmout potenciálního zákazníka, zjednodušit pro něho 

sdělení, přiblížit se jeho cítění a tím pádem se i zapsat do jeho paměti. 

Pro ilustraci zde uvádím několik možných forem humoru: 

anekdoty, vtipy 

slovní hříčky 

překroucení výroku, přebrept 

satira, ironie 

5 Horáková, 1.: Marketing v současně světové praxi. Str. 272 
6 Horáková, 1.: Marketing v současně světové praxi. Str. 273 
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Ale jako prakticky všechno, i využití tohoto prvku má svá proti. Odborníci 

varují, že humor může naopak snižovat účinnost propagace, místo aby ji zvyšoval -

často totiž odvádí pozornost od propagovaného produktu nevhodným směrem. 

Jako další možný problém bývá uváděna také nedostatečná univerzálnost humoru 

(rozdíly podle regionu, mentality, ... ). 

Čas od časuje také využit poměrně sporný prvek- strach. 

u Motiv strachu je uplatňován zejména ve dvou variantách. K první z nich patří hrozba 

negativních důsledků, jež pramení ze skutečnosti, že osoba neprovozuje určitou činnost 

(a bývá zpracovávána v různých variantách hlavně pojišťovacími společnostmi). Jindy 

jsou naopak dokumentovány důsledky pokračování v určité odsuzované činnosti 

(kouření, nadměrná konzumace alkoholu). "7 

I v tomto případě je nutné dbát na nepřekročení určité míry strachu, jinak sdělení 

přestává mít zamýšlený účinek. V výzkumů také vyplývá, že účinnější je strach 

směřovaný na blízké osoby než na samotného spotřebitele. 

Kromě obsahu je důležitá také struktura sdělení. 

předložení závěru: ukončení určitým doporučením (použití v případě složitějších 

a speciálních výrobků a služeb) nebo ponecháno na spotřebiteli 

povaha uplatněné argumentace: popis příznivých a jedinečných vlastností 

produktu, možno také využít pozitivní i negativní varianty - dvoustranná 

argumentace 

sled argumentů: na základě psychologických výzkumů výběr nejvhodnějšího 

zařazení důležitých argumentů - důležitá a emocionálních hlediska na počátek 

sdělení, racionální na závěr 

7 Horáková, 1.: Marketing v současně světové praxi. Str. 274 
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,{;lLOV Á SKUPINA 

Podle Bárty je cílová skupina" skupina spotřebitelů, zákazníků, kteří představují 

pQtenciální trh, a proto je na ně zaměřeno propagační poselství. "8 

Jak již bylo řečeno výše, stanovení cílové skupiny je velmi důležité - pro 

produkt i samotnou propagaci. Ze zcela evidentních důvodů nebudeme luxusní 

exotickou dovolenou nabízet důchodcům s malými platy, nýbrž se zaměříme na mladé, 

aktivní a finančně silnější lidi. 

Na základě cílové skupiny volíme např. nejen strukturu sdělení, ale zejména vhodný 

nástroj propagace. 

NÁSTROJE PROPAGACE 

Existují 4 základní nástroje propagace, někdy též nazývané stimuly : reklama, 

podpora prodeje, publicita a osobní prodej, jejichž podrobnější popis naleznete na 

několika následujících stranách. 

4.1.2 REKLAMA 

,,Reklamou se rozumí jakákoli placená forma nepřímého představení a propagace 

zboží, služeb či myšlenek, zprostředkovaná zpravidla reklamní agenturou. "9 

Reklama je chápána jako prostředek komunikace s širokou veřejností a je šířena 

pomocí médií propagace. Tato média dělíme v rámci základního rozdělení na masová a 

specifická. Do kolonky "masových médií" spadají tisková média (noviny, časopisy, 

katalogy), rozhlas, televize či internet; mezi specifická média počítáme například 

dopravní prostředky, reklamní předměty, výkladní skříně apod. 

Dalším kritériem pro rozdělení je působení médií na emoce zákazníků - podle 

tohoto hlediska je dělíme na horká (televize, rozhlas, .. ) a chladná (letáky, billboardy). 

8 Bárta, V.: Propagace. Str. 6 
9 Horáková, 1.: Marketing v současně světové praxi. Str. 266 
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Posledním rozdělením je rozdělení na média elektronická (televize, rozhlas, 

internet) a klasická (noviny, časopisy, .. . ). 

Reklama byla a stále je nejoblíbenějším masovým nástrojem propagace. Obě 

strany komunikačního procesu ji chápou jako velice užitečnou. Spotřebiteli, 

tj.potenciálnímu zákazníkovi, umožňuje nenáročné srovnávání konkurenčních sdělení, 

nevyvíjí na něho nepatřičný tlak, neočekává žádnou odezvu. Na druhé straně bývá 

reklama považována za výraz úspěšnosti dané firmy, protože panuje všeobecné 

přesvědčení, že náklady na reklamu jsou vysoké a nemůže si ji dovolit každý - je 

privilegiem těch nejbohatších. Dá se tedy říci, že firmy reklamu mimo jiné využívají 

také k posílení vlastního image. 

Reklama má 3 zásadní funkce: 

informační: informuje trh o novém produktu, slevách, možných doplňkových 

službách a výrobcích, ... 

přesvědčovací: využíváno srovnávací reklamy (bez uvedení jména konkurence) 

zejména v prostředí velké konkurence ; snaha o získání zákazníků konkurence, 

tlak na okamžitý nákup, posílení povědomí o firmě, ... 

upomínací: uplatňována ve fázi zralosti ; udržování stálého povědomí o 

existenci produktu, vyzdvižení potřebnosti produktu v budoucnu, ... 

S funkcemi reklamy také úzce souvisí její cíle, které mohou vypadat např. 

následovně: 

upozornění na novou značku (firmu) 

získávání nových zákazníků 

přetažení zákazníků od konkurence 

zvýšení spotřeby (konkrétní čísla) 

zvýšení možností distribuce 

motivace vlastních zaměstnanců 

znovuzískání uživatelů, kteří produkt již nepoužívají ... 

UNIVIIlZITA I.ARI.OV.\ v Prw"( 
Fakulta tělesné vyctlo.J 'I ::.1 '~ 0 "' 1 'u 

UStfední tělovýchovr.3 ~lllhC ii~d 
José Martlho 31, 162 52, Pra~a 6 

DIC; 001-00216208 
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Dalším dúležitým bodem je určení formy reklamy: 

všeobecná reklama: jejím cílem je zvýšení celkové poptávky bez ohledu na typy 

produktu a značky 

značková reklama: jejím úkolem je dostat do povědomí potenciálních zákazníků 

zejména značku 

instituční reklama: jejím cílem je vytvoření dobrého jména firmy, zejména 

instituce 

Neméně dúležitým a podstatným krokem celého procesu je výběr vhodného média 

propagace. Při výběru musíme brát v potaz hned několik hledisek: 

náklady na výrobu 

dokonalost a věrnost zobrazení produktu 

účinnost 

počet reklam ... 

Společně s akceptací výše uvedených hledisek musíme mít na zřeteli i charakter 

produktu a cílové skupiny. Televize a rozhlas jsou využívány pro svou rychlost, 

umožňují častější frekvenci a poměrně snadnou úpravu reklamy, ale náklady jsou 

zdaleka nejvyšší. 

Časopisy - zejména specializované - jsou vhodné k propagování dražších a 

specifických výrobků. Všeobecně existují 4 druhy reklamy: 

A) Tištěná reklama 

"Tištěná reklama je zpravidla tvořena titulkem, ilustrací, textem reklamy, značkou 

produktu a grafickým znakem firmy (tzv.logem). "10 

Tištěná reklama je vhodná zejména pro propagaci složitějších výrobků a služeb, 

protože se k ní můžeme vždy vrátit, znovu ji prozkoumat a porovnávat. Na druhé straně 

jsou zde inzerovány také předměty nakupované impulzivně: móda, doplňky, kosmetika 

a další podobné druhy zboží. 

10 Horáková, 1.: Marketing v současně světové praxi. Str. 306 
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Podstatou není text, nýbrž dokonalá ilustrace, která působí na potenciálního 

zákaznika emocionálně: " Většina čtenářů tištěné reklamy si nejdříve všimne ilustrace. 

Proto je vhodné umístit ilustraci na úvod reklamy. Dalším čteným prvkem je titulek. 

z výzkumů vyplývá, že v titulku je skryto 90% úspěšnosti reklamy: titulek přečte 

v průměru pětkrát více čtenářů, než textovou část reklamy. Z toho důvodu by měla být 

podstata zprávy vystižena obrázkem a dobře voleným titulkem. Dále většinou oko 

čtenáře zachytí značku produktu a logo výrobce. "11 

B) Televizní reklama 

Televizní reklama představuje v současné době nejběžnější a také nejmocnější 

nástroj propagace. Její předností je zejména možnost současného působení na zrak i 

sluch diváka a schopnost zachycení pohybu. 

Přestože je v televizní reklamě možné uplatnit ve velké míře fantazii, i zde platí 

určitá pravidla. V reklamách je často využíváno jako dokreslovacího podkladu hudby. 

Zde by se mělo dbát na to, aby rychlost i nálady hudby odpovídaly propagovanému 

výrobku, neboť v opačném případě může dojít k odvedení pozornosti. Ovšem 

v opačném případě může docházet i k opaku - divák si zapamatuje hudební úryvek a 

pokaždé, když ho slyší, se mu vybaví i propagovaný produkt (např. Humoreska- Hera, 

Maluji a miluji- sýry Želetava, ... ) 

Z psychologického hlediska je také velmi důležité, aby název produktu zazněl hned 

v počátku spotu. Je vhodné název ještě několikrát zopakovat, aby se vryl do povědomí 

diváka. Pro účinnost televizní reklamy je také podstatné, aby scény byly jednolité, 

střídaly se pomalu a v logických návaznostech, protože rychlé a časté střídání scén tříští 

pozornost a celkový dojem. 

Existují různé typy televizní reklamy: předváděcí reklamy, "důvod proč", svědectví, 

"scény ze života" či emocionální reklama. 

11 Horáková, I :Marketing v současně světové praxi. Str. 319 
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C) Rozhlasová reklama 

Rozhlasová reklama se v posledních letech stává jedním z hlavních příjmů 

rozhlasových stanic. Oproti televizní reklamě má velkou nevýhodu v tom, že působí 

pouze na jeden smysl - sluch, což znamená, že některé produkty nemohou být 

v rozhlase propagovány. 

V některých publikacích je uváděno, že rozhlas má menší sledovanost než televize. 

Já bych si o tom ale dovolila pochybovat. Televizi sleduje většina lidí pouze doma, 

v práci nemohou, protože je ruší svou vizuální stránkou, rádio ale většinou povoleno 

bývá. Navíc v poslední době slyšíme rádio prakticky všude - v obchodech, nákuprúch 

centrech, v občerstvovacích zařízeních, v kadefuictví a kosmetických salónech atd. 

Mnozí řidiči si pouští rádio pro ukrácení dlouhé chvíle při svých každodenních cestách. 

Takovéto masové rozšířerú rozhlasu a tudíž i reklamy bych považovala za velkou 

výhodu oproti televizi. Další výhodou rozhlasové reklamy je její malá nákladnost, 

vysílání může být delší nebo může být opakováno častěji. 

Rozhlas je velmi pružné médium, takže se rychle a lehce dokáže přizpůsobit 

změnám na trhu. Dalším pozitivem je možnost demografické či geografické selektivity 

- regionální stanice. 

V rozhlasové reklamě JSOU využívány podobné formy jako v televizní: např. 

svědectví či "ze života", vhodný je také rozhovor. 

Rozhlasová reklama propaguje zejména různé krátkodobé slevy a služby; bývá 

používána jako posílerú reklamrú kampaně v TV nebo v tištěné formě. 

D) Vnější reklama 

Vnější reklama je představována billboardy, plakátovými plochami, poutači, 

reklamrúmi štíty atd. Podobně jako reklama rozhlasová, i vnější je používána spíše jako 

doplněk k reklamrú kampani probíhající v jiné formě propagačního média. Přesto i zde 

platí určitá pravidla pro účinnost: 

umístění na frekventovaných ulicích, křižovatkách, na stěnách vysokých 

domů, ve výlohách, na dopravrúch prostředcích, ... 

vhodné uzpůsoberú sdělení tak, aby ho bylo možné "vstřebat" v co nejkratším 

čase (5 sekund), krátký a výstižný slogan 
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barevnost, názornost a rozměrnost všeobecně vzbuzuje větší pozornost 

Výhodami této formy reklamy jsou nižší náklady, možnost umístění do blízkosti 

propagovaných služeb, popř.do blízkosti obchodů, vcelku vysoká pružnost a hlavně 

velice častý kontakt se spotřebiteli. Jako nevýhodu bych zde viděla nemožnost 

poskytnout větší množství konkrétních informací o produktu. 

V poslední době se vyvinuly i další specifické druhy reklamy - např. reklama 

poštou či telemarketing. 

Při tvorbě reklamní kampaně st musíme dávat pozor na zákonem upravené 

podmínky, které jsou uvedeny v Zákoně o regulaci reklamy (zákon č.40/1995 Sb.) a 

v Obchodním zákoníku. Dále je reklama definována a upravena Kodexem pro reklamu, 

který vydala Rada pro reklamu. 

4.1.2 PODPORA PRODEJE 

Dalším nástrojem nepřímé marketingové komunikace - v současné době stejně 

důležitým či možná ještě důležitějším než reklama, je podpora prodeje. "Podpora 

prodeje zahrnuje soubor různých motivačních nástrojů převážně krátkodobého 

charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých 

produktů zákazníky nebo obchodníky. "12 

Zatímco reklama představuje důvod, proč určitý produkt zakoupit, podpora 

prodeje představuje podnět, stimul ke koupi. 

Podporu prodeje můžeme rozdělit na podporu prodeje spotřebitelům, dále pak 

obchodníkům a podporu prodeje pro prodejce a prodejní síly. 

Podporu prodeje využívá většina organizací - ať už se jedná o distributory, 

výrobce, maloobchodníky, velkoobchodníky i neziskové organizace. 

12 Kotler,P.: Marketing-management. Str. 590 
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Jak jsem uvedla již na počátku textu, poslední dobou se podpora prodeje stává 

důležitější než reklama. "Před deseti lety byl poměr reklamy kpodpoře prodeje asi 

60:40. Dnes je u mnoha firem, vyrábějících spotřební balené zboží, situace opačná. 

Podpora prodeje se podílí asi 65 až 75% na celkovém společném rozpočtu. "13 

Stejně jako existují různé cíle podpory prodeje, existují i různé nástroje, jejichž 

využití se odvíjí právě od stanoveného cíle. Mezi nejčastější cíle podpory prodeje 

můžeme zařadit získání nových zákazníků nebo naopak odměňování těch stálých, 

vytvoření věrnosti ke zboží propagující firmy, získání zákazníků, kteří často mění 

značku či zvýšení opakovanosti nákupů. Uvedené příklady se vztahují ke spotřebitelské 

sféře, co se týče tzv.hospodářské sféry, kam spadá podpora prodeje obchodníkům a pro 

prodejce a prodejní síly, může být cílem motivace k nákupu nově zaváděného produktu, 

k získání nových distributorů, k nákupu většího množství zboží nebo k vytvoření 

stabilního dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi firmami. Podle typu cílové skupiny 

volíme adekvátní nástroje. 

Nástroje podpory prodeje ve spotřebitelské sféře 

K hlavním nástrojům patří následující: 

);> Vzorky- Vzorek je určité množství produktu nebo služby, které je k dispozici 

zdarma a jehož smyslem je jeho vyzkoušení. Vzorky mohou být doručeny 

přímo do domácnosti, jsou k vyzvednutí na prodejně, často jsou také přibaleny 

k jinému produktu. 

);> Kupóny - Kupónem rozumíme tištěné potvrzení, které opravňuje držitele 

k tomu, aby mu byla v případě nákupu určitého produktu poskytnuta uvedená 

sleva. Kupóny mohou být distribuovány poštou, častěji jsou však součástí 

reklamy v novinách či časopisech nebo mohou být přikládány k jiným 

produktům. V poslední době jsou kupóny součástí bezplatných tiskovin 

prodejce (propagační, akční letáky) nebo bývají distribuovány osobně 

v prostoru nákupních center. 

13 Kotler,P.: Marketing-management. Str.590 
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~ Zvýhodněná balení (bonusy) - Zvýhodněné balení může mít několik podob -

může se klasicky jednat o snížení ceny nezměněného balení, dále lze cenově 

zvýhodnit větší balení (cena neroste přímo úměrně objemu), hojně využívané 

je také tzv.společné balení, které v sobě spojuje většinou 2 příbuzné produkty, 

nebo se může jednat o snížení ceny na určitý počet balení s ohledem na cenu 

jednoho balení. 

~ Odměny, dárky - Dárek je zboží, které je nabízeno zdarma nebo za velmi 

nízkou cenu, a jeho účelem je motivace k nákupu určitého produktu. Dárek 

může být rovnou součástí výrobku uvnitř balení či na balení nebo může být 

zákazníkovi zaslána základě potvrzení o uskutečnění nákupu (např.účtenka, 

označená část obalu apod.) 

~ Soutěže o ceny- Mnoho výrobců pro své spotřebitele organizuje soutěže, které 

při splnění podmínek nabízejí zákazníkovi možnost výhry hotovosti, zájezdu či 

určitého zboží. Podmínkou může být nashromáždění určitého počtu obalů, 

odpověď na uvedenou otázku, zaslání fotografie atd. 

~ Odměny zákazníkům- Tyto odměny jsou realizovány formou sběru známek, 

které zákazník obdrží při nákupu a které následně může vyměnit za zboží. 

~ Vyzkoušení produktu zdarma - Tento nástroj podpory prodeje poskytuje 

spotřebiteli možnost vyzkoušet zboží a podpořit ho tak k nákupu. Vyzkoušení 

produktu zdarma má dvě obvyklé formy - poskytnutí ukázkové verze zdarma 

(týká se především počítačových firem) nebo přímo zakoupení produktu 

s možností vrácení výrobku v určité lhůtě se zárukou vrácení peněz. 

~ Záruka - Záruka na produkt je důležitou součástí podpory prodeje, protože 

bývá chápána jako signál kvality produktu. Záruka má několik forem -

výměna vadného výrobku za bezvadný, vrácení peněz v plné nebo částečné 

výši či oprava na náklady výrobce. 

~ Spojená propagace- "Zahrnuje dvě nebo více značek nebo firem, které spojí 

svoje prostředky na podporu prodeje pomocí kupónů, refundací a soutěží, aby 

zvýšily jejich tažnou sílu. "14 

14 Kotler,P.: Marketing-management. Str.594 

23 



};> Společná propagace- O společnou propagaci se jedná v případě, kdy je jedna 

značka využívána k propagaci značky druhé, nekonkurenční. 

};> Poutače, předvádění produktu - Jedná se o formu podpory prodeje, která 

probíhá přímo v místě prodeje. Můžeme sem zahrnout předvádění produktu či 

ochutnávky. V současné době je tato forma populární zejména v prostoru 

nákupních a obchodních center. 

Vzhledem k současné situaci na trhu- ke konkurenčním bojům a přetahování se o 

zákazníka musím říci, že výše uvedený výčet nástrojů podpory prodeje ve spotřebitelské 

sféře jistě není konečný, také i proto, že pro různé produkty se hodí různorodé nástroje. 

Ne všechny zde vyjmenované nástroje lze využívat například ve službách - ty mají 

odlišný charakter, proto se musím lišit i jejich propagace. Pro služby bych doplnila jako 

nástroje podpory prodeje např. den otevřených dveří pro veřejnost, první návštěva 

zdarma nebo odměna za získání nového klienta. 

Určité odlišnosti vykazuje i podpora prodeje obchodním partnerům a podpora 

prodeje pro prodejce a prodejní síly. Cílem těchto podpor prodeje je především 

upevnění či zlepšení vlastní pozice na trhu, větší odbyt zboží, získání nových 

dodavatelů či odběratelů apod. Mezi nástroje pro tuto hospodářskou sféru můžeme 

zahrnout následující. 

Nástroje podpory prodeje v hospodářské sféře: 

};> Sleva (srážka z katalogové ceny- přímá sleva za každý prodaný kus v určitém 

časovém období) 

};> Srážky, resp.příspěvek na propagaci 

};> Zboží zdarma 

};> Dárkové propagační předměty 

};> Veletrhy a výstavy 

};> Prodejní soutěže 
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Přestože je výčet nástrojů podpory prodeje v hospodářské sféře menší než u 

spotřebitelské sféry, poměr vynakládaných prostředků je zcela opačný - podle Kotlera 

tvoří náklady na podporu prodeje obchodníkům cca 47%, kdežto spotřebitelům jen cca 

28%. 

4.1.4 PUBLICITA 

Publicita představuje nepřímou stimulaci poptávky po výrobku či službě. Bývá 

realizována nezávislou institucí prostřednictvím umístění zprávy v tištěných médiích, 

pozitivním představením produktu apod. Jedná se o tzv."nezávislá sdělení", která na 

příjemce působí důvěryhodněji než jiné placené formy propagace. Na rozdíl od reklamy 

takováto hodnocení produktu nejsou placena propagátorem produktu. Mezi další 

nástroje publicity řadíme zpravodajské články pro interní firemní média, tiskové 

konference, veřejné výroční zprávy, různé společenské akce, pořádání veřejně 

přístupných seminářů a především sponzorskou činnost. 

V současné době je publicita chápána především jako vztah k veřejnosti - public 

relations. Mnozí odborníci také upouštějí od pojmu publicita a využívají populární 

název public relations, případně marketingové public relations. 

" Vztah k veřejnosti je zaměřen na poznávání zájmů a postojtt veřejnosti. Účelem 

činnosti v oblasti vztahu k veřejnosti je uvést do přijatelného souladu zájmy veřejnosti a 

zájmy vedení firmy. Veřejností se zde rozumějí zákazníci, zaměstnanci, akcionáři, 

investoři, reprezentanti státních institucí a obyvatelstvo. "15 

Z výše uvedeného citátu vyplývá, že z pohledu PR musíme veřejnost, a tím 

pádem i styl publicity, rozdělit na dvě skupiny- interní a externí. Interní PR představuje 

komunikaci s vnitřním prostředím podniku - především se zaměstnanci - jejímž 

hlavním cílem je budování a posilování loajality zaměstnanců. Externí veřejnost tvoří 

subjekty mimo podnik - tedy zejména zákazníci, dodavatelé, kontrolní orgány atd. 

15 Horáková, 1.: Marketing v současně světové praxi. Str. 335 
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Hlavním cílem je kladné působení na veřejnost, budování a posilování dobrých vztahů 

s okolím a tvorba dobrého jména- image. 

Cílem publicity, resp. PR tedy není zvýšení objemu prodeje či získání nových 

zákazníků, nýbrž budování a zlepšování image podniku. 

4.1.5 OSOBNÍ PRODEJ 

Posledním z nástrojů propagace je osobní prodej, který představuje 

přímou komunikaci. Osobní prodej probíhá ve formě ústní konverzace - "tváří v tvář" -

mezi prodejcem a zákazníkem. Cílem je představení výrobku či služby potenciálním 

zákazníkům se záměrem uskutečnění prodeje. 

Velkou předností této formy propagace je právě přímý kontakt prodejce a 

klienta, který umožňuje prodejci bližší poznání klienta a lepší orientaci v nastalé situaci. 

Také poskytuje větší prostor ke kladnému ovlivnění zákazníka nebo ke změně obchodní 

taktiky. 

Protože se jedná o přímý kontakt, nejdůležitějším prvkem je samozřejmě osoba 

prodejce, na kterého jsou kladeny vysoké nároky. Správný prodejce by měl kromě 

znalosti nabízeného produktu disponovat také znalostí psychologického působení na 

zákazníka, měl by ho umět správně odhadnout a tím pádem i přizpůsobit svůj přístup. 

Důvěryhodný vzhled, profesionalita a celkové chování a vystupování jsou 

samozřejmostí. S osobou prodejce tedy úzce souvisí obchodní úspěch či neúspěch. 

Přesto je osobní prodej považován za velice účinný. Negativem jsou poměrně vysoké 

náklady na vyškolení a přípravu osobních prodejců a také fakt, že tuto formu propagace 

nelze využívat pro všechny produkty. Osobní prodej se využívá např.pro kuchyňské 

potřeby a nádobí, některé elektrospotřebiče, kosmetiku, pojištění apod. Vhodný je 

osobní prodej také pro cestovní ruch. 
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4.2 CESTOVNÍ RUCH 

4.2.1 VYMEZENÍ POJMU "CESTOVNÍ RUCH" 

Cestovní ruch se stal v posledních letech často skloňovaným poJmem, 

neodmyslitelnou částí dnešní moderní společnosti. Přestože se obyčejným lidem jeví 

cestovní ruch jednoduše, ve skutečnosti se jedná o poměrně složitý společenský jev, 

který se již od počátku 20.století snažilo definovat velké množství odborníků, 

zabývajících se touto oblastí. Většina z nich nalézá shodný rys v dočasnosti, 

nevýdělečnosti a nepravidelnosti tohoto jevu. Definice cestovního ruchu dle Světové 

organizace cestovního ruchu (WTO) z roku 1991 zní následovně: 

"Cestovní ruch (tourism) je definován jako činnost osoby, cestující na přechodnou dobu 

do místa mimo její běžné životní prostřed (mimo místo bydliště) a to na dobu kratší než 

je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti 

v navštíveném místě." 16 

Co se týče stanovení doby, jedná se o pobyt do 1 roku u mezinárodního cestovního 

ruchu, u domácího tato doba činí 6 měsíců. Tato definice také vylučuje z poJmu 

cestovní ruch cesty v rámci místa trvalého bydliště, dlouhodobé migrace, dočasné 

přestěhování za prací či pravidelné cesty do zahraničí. 

Mnozí odborníci ale také hovoří i o hlubším motivu- o potřebách. 

Z tohoto hlediska lze pojem "cestovní ruch" lze tedy shrnout následovně: 

" Cestovním ruchem rozumíme způsob uspokojování potřeb lidí v oblasti rekreace, 

turistiky, lázeňské léčby a kultury, pokud k němu dochází mimo běžné prostředí ve 

volném čase obyvatelstva. Je to přemístění osob z místa trvalého bydliště do místa 

cestovního ruchu za jiným účelem než výdělečným." 17 

16 Malá, V.: Základy cestovního ruchu. Str.lO 
17 Kunešová, E.: Technika cestovního ruchu. Str.9 
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Cestovní ruch je chápán jako určitá specifická forma potřeby osobní. Potřeby 

účastníků cestovního ruchu jsou různé a lze je tedy uspokojovat různými prostředky

volnými statky, které představují působení vlastností rekreačního prostoru, jako je 

sluneční svit, vliv moře, čistý vzduch atd.; a dále pak statky hmotnými - zbožím a 

užitnými efekty nehmotného charakteru - službami. Struktura potřeb se samozřejmě 

pod vlivem okolností mění, proto rozlišujeme různé druhy a formy cestovního ruchu. 

4.2.2 DRUHY A FORMY CESTOVNÍHO RUCHU 

Odborná literatura rozděluje cestovní ruch nejčastěji na formy a druhy. Formy 

cestovního ruchu se odvíjejí od motivů účasti na cestovním ruchu. 

U druhů cestovního ruchu dominuje jevový průběh cestovního ruchu a způsob 

realizace v závislosti na geografických, ekonomických, společenských a jiných 

podmínkách .. 

A však čeští odborníci se na tomto rozdělení neshodují a chápou tyto pojmy zcela 

naopak - druh je dán motivací a forma průběhem. Abych předešla možným 

nedorozuměním, rozhodla jsem se pro použití českého modelu. 

DRUHY CESTOVNÍHO RUCHU 

Hlavní druhy cestovního ruchu: 

~ rekreační cestovní ruch 

Rekreační cestovní ruch představuje druh cestovního ruchu, který je spojen 

s nejširší účastí obyvatelstva vůbec. Motivem je odpočinek, reprodukce 

fyzických i psychických sil člověka, rekreace. Tento druh není jen pasivní 

formou, jak si mnozí myslí, má i svou aktivní stránku- většinou se jedná o 

aktivní pobyt v přírodě, využití různých sportovních aktivit, her, uplatnění 

zájmů, zálib, koníčků - mimo jiné i např.houbaření, zahrádkaření. 

Specifickým typem rekreačního cestovního ruchu je v tuzemsku chataření a 

chalupaření. 
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)> sportovní a turistický cestovní ruch 

Motivem je aktivní provozování sportu či turistiky. Patří se krátkodobé i 

dlouhodobější pobyty zaměřené především na udržování a posilování zdraví. 

Jedná se například o horskou či vysokohorskou turistiku, cykloturistiku, 

vodní turistiku atd. Podmínkou je vhodné prostředí a zejména vybavení 

v místě pobytu. 

Specifickým typem je tzv. lovecká turistika, která je zaměřena na pobyty 

spojené s lovem zvěře či rybolovem. Často bývá jako součást tohoto druhu 

cestovního ruchu chápán také fenomén posledních let - tzv.sportovní 

diváctví, neboli pasivní účast na různých sportovních akcích. Stále ale musí 

být dodržena podmínka, že se jedná o návštěvu mimo místa bydliště 

účastníků. 

)> kulturně poznávací cestovní ruch 

Tento druh je zaměřený na poznávání historie, kultury, tradic, zvyků a 

památek vlastního i jiných národů. Je chápán jako prostředek zvyšování 

kulturní a odborné úrovně účastníka, plní výchovně vzdělávací funkci. 

Zahrnuje návštěvy historických památek (hrady, zámky, skanzeny, ... ), 

kulturních zařízení (muzea, galerie, ... ), kulturních akcí (festivaly, divadelní 

představení, ... ) a dalších. Často bývá spojen s rekreačním cestovním 

ruchem. 

)> cestovní ruch s náboženskou orientací 

Často je také označován jako náboženský cestovní ruch či poutní turistika. 

Hlavním motivem je návštěva posvátných a poutních míst a církevních 

památek. 

)> cestovní ruch se vzdělávacími motivv 

Hlavním motivem u tohoto druhu cestovního ruchu je cestování s cílem 

dalšího vzdělávání. Tomu je samozřejmě přizpůsoben program pobytu i 

cesty. Jedná se například o zájezdy s výukou jazyků, sportovních disciplín 

nebo zájezdy do významných historických, kulturních, archeologických či 

vědeckých míst s odborným vedením i programem. 
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~ cestovní ruch zaměřený na poznání životního prostředí 

Hlavním motivem je hlubší poznání přírodního prostředí. Zahrnuje například 

návštěvy přírodních rezervací, chráněných krajinných oblastí apod. Občas 

bývají cesty zaměřeny na pozorování divoké panenské přírody (pralesy, 

pouště, safari, ... ). 

Specifickým typem je ekoturistika, která splňuje veškeré výše uvedené 

podmínky, její účastníci jsou ale vedeni k takovému chování v přírodě, které 

nenarušuje její hodnoty a řád. 

~ cestovní ruch se společenskými motivv 

Je zaměřen na komunikaci a vztahy mezi lidmi a na společenské styky. 

Můžeme sem zahrnout například návštěvy přátel, příbuzných a známých, 

návštěvy společenských událostí a akcí. Často sem bývá zařazován 

i tzv. klubový cestovní ruch, kterého se účastní cíleně tvořené skupiny lidí, 

které spojují společné zájmy a záliby či obdobné trávení volného času. 

~ cestovní ruch s dobrodružnými motivy 

V poslední době se vyčleňuje v samostatný druh cestovního ruchu. Motivem 

je provozování takových aktivit, které v sobě nesou riziko a nebezpečí, nebo 

takových, které testují fyzické i morální vlastnosti účastníků v boji 

s přírodou. Patří sem např. lovecké výpravy, extrémní sporty, sjezd divokých 

řek či zdolávání horských velikánů. 

~ zdravotně orientovaný cestovní ruch 

Dříve byl také označován jako lázeňský cestovní ruch. Tento druh je 

zaměřen především na zdravotní prevenci, rehabilitaci, rekonvalescenci a 

léčení následků nemocí z větší části v rámci pobytu v lázních a jiných 

střediscích cestovního ruchu s příznivým zdravotním prostředím. Zahrnuje 

řadu zdravotně orientovaných aktivit jako např.rekondiční a zdravotně 

preventivně orientované pobyty se zaměřením na posílení, udržení nebo 

obnovení fyzické či psychické kondice člověka (pobyty zaměřené na 

relaxaci, boj s nadváhou, ... ). Význam tohoto druhu neustále roste. 

~ cestovní ruch s profesními motivy 

Tento druh cestovního ruchu se od ostatních odlišuje zejména skutečností, že 

z větší části neprobíhá ve volném čase účastníků, nýbrž v pracovním. A to 
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především proto, že je spojen s profesní činností a profesními zájmy 

účastníků. Často v sobě obsahuje i prvky cestovního ruchu realizovaného ve 

volném čase. 

Patří sem: 

obchodní cestovní ruch: Zahrnuje obchodně i jinak profesně 

zaměřené služební cesty, jejichž náplní je jednání mezi firmami, 

institucemi, sjednávání obchodních zakázek apod. 

kongresový cestovní ruch: Zahrnuje účast na kongresech, 

konferencích či seminářích, které slouží k vědecký a odborným 

setkáním a výměně informací na národní i mezinárodní úrovni. 

cestovní ruch veletrhů a yýstav: Zahrnuje účast na výstavách a 

veletrzích, v jejichž rámci jsou vystavovány a nabízeny různé 

produkty a služby, případně sjednávány nové obchody. 

incentivní cestovní ruch: Jeho zařazení není zcela jednoznačné, 

přesto je kvůli určitým prvkům řazen do cestovního ruchu 

s profesními motivy. Někdy se nazývá též stimulační či motivační -

je totiž využíván zaměstnavatelem jako stimul k pracovnímu 

výkonu nebo jako odměna za dosažené výkony. Typickým rysem 

je, že náklady spojené s účastí na tomto druhu cestovního ruchu 

zcela nebo z větší části hradí zaměstnavatel. Jedná se například o 

dovolenou pro nejlepší pracovníky či pobyty zaměřené částečně 

pracovně (semináře, školící programy) spojené s poznávacím nebo 

rekreačním programem. 

~ cestovní ruch specificky orientovaný 

Jedná se o cestovní ruch se specifickými motivy. Můžeme sem zahrnout 

například nákupní cestovní ruch (především zahraniční cesty za výhodnými 

nákupy), politický cestovní ruch, který je představován zejména cestovním 

ruchem diplomatů či v souvislosti s různými politickými akcemi (sjezdy, 

jednání, mítink, ... ). 
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Na závěr tohoto obsáhlého výčtu však musím podotknout, že v praxi se výše 

jmenované druhy cestovního ruchu nevyskytují v čisté podobě, dochází k jejich 

vzájemnému prolínání a propojování. 

FORMY CESTOVNÍHO RUCHU 

Motiv však není jediným hlediskem, podle kterého členíme cestovní ruch. 

Těchto hledisek je více, tudíž rozeznáváme i více forem cestovního ruchu: 

1) cestovní ruch dle místa realizace 

Jedná se o členění podle území, na kterém cestovní ruch probíhá. 

~ domácí cestovní ruch- účastníci nepřekračují státní hranice své země, 

zjednodušeně se jedná o cestovní ruch domácího obyvatelstva na území 

vlastního státu 

~ zahraniční cestovní ruch- vždy při něm dochází k překročení hranic; zde 

rozlišujeme další poddruhy: 

• outgoing = zahraniční cestovní ruch pasivní = výjezdový 

cestovní ruch; jedná se o výjezdy občanů dané země do 

zahraničí 

• incoming = zahraniční cestovní ruch aktivní = příjezdový 

cestovní ruch; jedná se o příjezdy zahraničních návštěvníků do 

dané země 

• tranzitivní cestovní ruch - specifická součást příjezdového 

cestovního ruchu; jedná se o příjezd zahraničních účastníků 

cestovního ruchu přes území daného státu, vlastní cíl je 

realizován na území státu jiného 

~ mezinárodní cestovní ruch - z hlediska územní realizace se jedná o 

nejširší pojem v této oblasti; zahrnuje pohyb účastníků cestovního ruchu 

mezi státy, bez konkrétního teritoriálního vymezení 

~ cestovní ruch světový - zahrnuje veškerý cestovní ruch na světě, při 

kterém dochází k překročení hranic; jedná se o souhrn veškerého 

příjezdového a výjezdového cestovního ruchu všech států světa 
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);> cestovní ruch světa- představuje veškerý cestovní ruch, který je na světě 

realizován; jedná se o souhrn domácího i zahraničního cestovního ruchu 

všech států světa 

Světová organizace cestovního ruchu (WTO) zavádí ještě další 2 základní formy 

cestovního ruchu: 

);> cestovní ruch vnitrostátní - zahrnuje veškerý cestovní ruch na území 

daného státu, jak domácí, tak i zahraniční aktivní (příjezdový) 

);> cestovní ruch národní - zahrnuje veškerý cestovní ruch obyvatelstva 

daného státu, domácí cestovní ruch a zahraniční pasivní (výjezdový) 

2) cestovní ruch dle vztahu k platební bilanci státu 

Tato forma reflektuje dopad cestovního ruchu na národní . ekonomiku ve vztahu 

k zahraničí, konkrétně vliv na platební bilanci státu. Tato folma se vztahuje pouze 

na zahraniční cestovní ruch: 

);> zahraniční cestovní ruch aktivní (incoming) - představuje příjezdy 

zahraničních návštěvníků do dané země; tito návštěvníci zde 

spotřebovávají zboží a služby, které hradí svými devizovými prostředky 

- v konečném efektu to znamená příliv deviz do platební bilance státu, 

tedy kladný vliv 

);> zahraniční cestovní ruch pasivní (outgoing)- zahrnuje výjezdy obyvatel 

daného státu do zahraničí; pobyt a spotřeba účastníků je realizována za 

vyvezené devizové prostředky, což pro stát znamená odčerpání 

devizových prostředků, tím pádem pasivní vliv na platební bilanci státu 

3) cestovní ruch dle délky pobytu 

);> krátkodobý- je realizován po krátkou dobu pobytu, zpravidla do 3 

přenocování 

);> dlouhodobý - jedná se o pobyt na více než 3 přenocování, maximálně 

však 6 měsíců v domácím cestovním ruchu, v zahraničním maximálně 1 

rok 
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4) cestovní ruch dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu 

Toto kritérium zohledňuje skutečnost, kdo zajišťuje cestu a pobyt: 

~ organizovaný cestovní ruch- cestu i pobyt zajišťují cestovní kanceláře či 

jiné podnikatelské subjekty, které poskytují zprostředkovatelské služby; 

účastník cestovního ruchu si nakupuje ucelený zájezd (min. 2 základní 

služby) 

~ neorganizovaný cestovní ruch- veškeré služby si zajišťuje sám účastník 

5) cestovní ruch dle počtu účastníků 

~ individuální- účastník cestuje sám, max. s rodinou 

~ skupinoVÝ- cesta i pobyt jsou zajišťovány hromadně pro kolektivy 

6) cestovní ruch dle způsobu financování 

Tato forma zohledňuje skutečnost, kdo a jak hradí náklady spojené s účastí na 

cestovním ruchu. 

~ komerční cestovní ruch - dříve také označovaný jako volný cestovní 

ruch; veškeré náklady si hradí účastník sám 

~ sociální - u nás dříve označovaný jako vázaný cestovní ruch; část 

nákladů spojených s účastí na cestovním ruchu je hrazena za přispění 

nějaké organizace či instituce - v našich podmínkách se jedná o 

podnikovou rekreaci, dětské tábory, určité lázeňské pobyty, lze sem 

zařadit i incentivní cestovní ruch 

7) cestovní ruch dle věku účastníků 

Toto kritérium bylo zavedeno z toho důvodu, že některé věkové skupiny se svým 

spotřebním chováním a nároky na rozsah a strukturu služeb v rámci účasti na 

cestovním ruchu výrazně liší od zbytku populace. 

~ cestovní ruch dětí - spadají sem organizované pobyty či cesty dětí do 15-

ti let bez rodičů, jako například školní výlety, pobytové, sportovní či jiné 

dětské tábory, školy v přírodě apod. 

34 



~ cestovní ruch mládeže - zahrnuje věkovou skupinu účastníků ve věku 

15-24 let, kteří již nejezdí na dovolenou s rodiči, ale ještě ne se svými 

rodinami 

~ cestovní ruch seniorů 

~ cestovní ruch rodin s dětmi 

~ cestovní ruch věkové skupiny mezi 40-50 lety - v současné době narůstá 

vliv skupiny zvané "babyboomers" - lidí nad 40 let, kteří již mají 

odrostlé děti, dostatek volného času, nacházejí se v dobrém 

ekonomickém postavení a dobrém fyzickém stavu, což jim umožňuje 

intenzivní cestování 

8) cestovní ruch dle převažujícího prostředí pobytu 

Tato forma reflektuje především odlišné nároky na služby. 

~ městský cestovní ruch (městská turistika) - Je charakterizovaný 

krátkodobějším pobytem, hlavním motivem je návštěva turisticky 

zajímavých měst, památek a jiných atraktivit 

~ venkovský cestovní ruch - jedná se o rekreaci v životním prostředí 

venkova s nejrůznějšími formami pobytu, z nichž se v poslední době 

začíná formovat specifická forma - tzv .agroturistika (=pobyt na farmách, 

statcích či jiných zemědělských usedlostech, často spojený s aktivní 

účastí na životě v nich - např.práce na poli, společné stravováni 

s farmářem aj.) 

~ lázeňský cestovní ruch - zahrnuje zejména dlouhodobé pobyty spojené 

s léčením v příznivém prostředí lázeňských míst 

~ cestovní ruch ve střediscích cestovního ruchu- jedná se například o 

horská či přímořská střediska 

V odborné literatuře je uváděno ještě mnoho dalších kritérií, na jejichž základě je 

cestovní ruch dále členěn. Pro úplnost této kapitoly uvádím další možná kritéria: 
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9) cestovní ruch dle ročního období (letní, zimní, sezónní, mimosezónní) 

1 O) cestovní ruch dle způsobu ubytování 

ll) cestovní ruch dle použitého dopravního prostředku 

Všechna výše zmíněná členění platí jak pro domácí, tak i pro zahraniční cestovní ruch. 

4.2.3 ZÁKLADNÍ POJMY V CESTOVNÍM RUCHU 

Některé důležité základní pojmy z oblasti cestovního ruchu jsem již zmínila 

v předešlém textu, v této kapitole je hodlám vysvětlit podrobněji a přidat další. 

TRH CESTOVNÍHO RUCHU 

"Trhem cestovního ruchu rozumíme souhrn směnných vztahů mezi osobami 

prodávajícími zboží a služby cestovního ruchu (představujícími nabídku) a osobami 

kupujícími zboží a služby cestovního ruchu (představujícími poptávku) ... 

Trh cestovního ruchu je specifickou, relativně samostatnou součástí zbožního trhu. Jeho 

zvláštností je, že se na něm prodávají hlavně služby. " 18 

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU 

Chápeme ho jako soubor hotelnictví, restauračního stravování, činnosti cestovních 

kanceláří a dopravních služeb (např.finanční služby, výroba suvenýrů či osobní 

přeprava). 

CESTOVNÍKANCELÁŘ 

" Cestovní kancelář je základní provozní jednotkou cestovního ruchu, jejímž předmětem 

činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb souvisejících 

s cestovním ruchem. V širším smyslu je součástí předmětu činnosti cestovní kanceláře i 

prodej zboží." 19 [6, str.J7] 

18 Orieška, J.:Technika služeb cestovního ruchu. Str.5 
19 Orieška, J.:Technika služeb cestovního ruchu. Str.l7 
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Produktem cestovní kanceláře je zájezd. 

Cestovní kanceláře jsou oprávněny nabízet a prodávat "své" zájezdy, které samy 

vytváření na základě úvah o přitažlivosti nabídky pro konečného spotřebitele. Mají 

nezastupitelnou roli, neboť soustřeďují služby cestovního ruchu od dodavatelů, 

navzájem je kombinují a vytvářejí zajímavé nabídky. Cestovní kancelář může být též 

označována termínem "touroperátor". 

CESTOVNÍAGENTURA 

Cestovní agentury jsou firmy, které pouze zprostředkovávají prodej zájezdů cestovních 

kanceláří nebo jiných služeb. Na rozdíl od cestovní kanceláře cestovní agentura nesmí 

prodat svou službu složenou z více složek (např.cestování a ubytování, které by sama 

organizovala), nemusí mít zájezdy pojištěny a přímo neodpovídá za průběh zájezdu. 

ZÁJEZD 

"Zájezd je organizovaná účast skupiny osob na cestovním ruchu po určité trase, podle 

předem vypracovaného programu s určitým poznávacím, rekreačním, vzdělávacím nebo 

jiným cílem. Účastníkům zájezdu zabezpečuje cestovní kancelář nejméně 3 druhy 

služeb. Jde o služby podle požadavků klienta (přeprava, ubytování, stravování apod.), 

služby průvodce cestovního ruchu, které však nemusí být podmínkou, další službou by 

mělo být pojištění. " 20 

Dle různých kritérií rozlišujeme také různé druhy zájezdů: 

~ geografické hledisko - domácí zájezdy 

-zahraniční zájezdy 

~ způsob přípravy - zájezd standardní, který je předem připravený pro 

jakéhokoli zákazníka, je uveden v katalogu 

-zájezd forfaitový je připravován na základě objednávky 

zákazníka, kterému nevyhovuje standardní nabídka 

sám vybírá termín, trasu i program zájezdu 

20 Orieška, J.:Technika služeb cestovního ruchu. Str.25-26 
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)o> použitý dopravní prostředek - zájezdy autokarové, letecké, vlakové, lodní či 

kombinovanou dopravou; patří sem i doprava vlastními dopravními prostředky 

účastníků 

)o> roční období -letní, zimní, mimosezónní 

)o> délka trvání- krátkodobé (3 noci) a dlouhodobé 

)o> tématické zaměření - poznávací, rekreační, ... 

POBYT 

O pobytu mluvíme tehdy, když jsou účastníci ubytováni na jednom pobytovém místě. 

V praxi se nabízí také označení "pobytový zájezd". 

TURISTA 

Pod pojmem turista rozumíme dočasného návštěvníka, který se zdrží v zemi minimálně 

24 hodin (jedno přenocování), ne však déle než 1 rok (platí pro zahraniční cestovní 

ruch, pro domácí maximálně 6 měsíců). Hlavní účel pobytu je jiný než výkon placené 

činnosti. 

REZIDENT (stálý obyvatel) 

Jedná se o osobu, která žije v určitém místě nepřetržitě šest po sobě jdoucích měsíců. 

NÁVŠTĚVNÍK 

Návštěvník je osoba, která se vyskytuje mimo místo svého bydliště po dobu kratší než 

šest měsíců a hlavní účel její cesty je jiný než výkon výdělečné činnosti v daném místě. 

VÝLETNÍK 

Pod pojmem "výletník" chápeme osobu, která cestuje do místa odlišného od místa 

jejího trvalého bydliště na dobu kratší než 24 hodin a v daném místě nepřenocuje. 

Hlavní účel cesty musí být jiný než vykonávání výdělečné činnosti. 
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4.2.4 SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU 

Pro služby v cestoVIÚm ruchu platí stejná pravidla jako pro ostatní služby 

(nehmotnost, nedělitelnost, neskladovatelnost a nemožnost patentování), ale zároveň 

mají i svá vlastní specifika: 

)> vystupují jako komplex často různorodých služeb, které jsou navzájem v určitém 

vztahu tak, aby byly schopny uspokojit potřeby účastníků, přičemž uspokojení 

potřeby jedné podmiňuje uspokojení potřeby druhé (potřeba ubytování v daném 

místě a tím pádem i doprava tamtéž) 

)> poskytnutí služby a její spotřeba se prostorově a časově váže na cílové místo 

)> často jsou tyto služby a jejich spotřeba determinovány místem či působením 

vnějších objektivních činitelů (počasí, roční období, sezónnost, ... ) 

)> dostupnost těchto služeb může být závislá na včasném zabezpečení (sportovní 

utkání, omezenost kapacity služeb) 

Aby bylo možné služby cestovního ruchu realizovat, musí být splněny 

následující podmínky, tzv.charakteristické znaky služeb: 

1) Dostatek objektů cestovního ruchu 

přírodní objekty (hory, vodní plochy apod.) 

uměle vytvořené objekty (zámky, parky, rezervace, ... ) 

objekty kulturního, naučného či společensko-zábavního charakteru 

(koncerty, výstavy, sportovní události, ... ) 

2) Ekonomické podmínky 

sem patří především individuální příjmy obyvatelstva 

3) Sociální podmínky 

zde je nezbytným předpokladem vzniku poptávky po službách 

cestovního ruchu volný čas 

4) Technické podmínky 

technické podmínky představuje například dostupnost objektů či 

odpovídající zařízení, které umožňuje pobyt v místě cestovního 

ruchu (např. ubytovací kapacity, doprava, stravovací zařízení apod.) 
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5) Politické a hospodářské podmínky 

- realizace cestovního ruchu vyžaduje vhodné politické a hospodářské 

podmínky mateřské země i země, do které chceme vycestovat, a jejich dobré 

vzájemné vztahy, které cestovní ruch usnadňují (např.zjednodušené předpisy 

pro pasové a celní odbavení) 

Pokud jsou tyto podmínky splněny, rozšiřuje se osobní spotřeba obyvatelstva o 

služby cestovního ruchu. 

Služby cestovního ruchu členíme na služby hlavní a vedlejší- doplňkové. 

IDavní služby můžeme charakterizovat jako ty, které jsou nezbytné pro zajištění účasti 

na cestovním ruchu. Patří sem přepravní, ubytovací a stravovací služby. Vedlejšími

doplňkovými službami můžeme nazvat všechny další služby, které účastníci 

cestovního ruchu vyžadují jak v průběhu přepravy, tak zejména v místě pobytu. Tyto 

služby jim umožňují maximální využití všech složek ubytovacího objektu, zajištění 

pohodlí, realizaci naplánovaného programu či společenské vyžití. Mezi doplňkové 

služby patří například průvodcovská služba, půjčovny sportovního nářadí, kulturní a 

společenská zařízení apod. 

Další členění služeb cestovního ruchu: 

1) Podle způsobu zajištění 

služby vlastní: tyto služby zajišťuje CK vlastními pracovníky a 

prostředky (doprava, propagace, informace, ... ) 

služby zprostředkovatelské: do této skupiny spadá většina služeb CK; 

jsou to služby jiných provozovatelů, jejichž prodej CK zprostředkovává 

a zajišťuje smluvně 

2) Podle způsobu prodeje 

služby jednotlivé: v případě, kdy CK zajišťuje klientovi pouze některé 

služby 
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služby komplexní: CK zajišťuje a prodává klientovi celý komplex 

služeb, které jsou vyžadovány pro zajištění všech klientových potřeb 

souvisejících s jeho cestou a programem 

3) Podle způsobu přípravy 

služby standardní (předem připravené): jedná se o připravené a službami 

zajištěné pobyty a zájezdy, které CK nabízí prostřednictvím letáků, 

internetových stránek či katalogů - klient si sice vybere zájezd podle 

svých představ, ale zároveň se musí podřídit programu zájezdu (např. čas 

a místo odjezdu, délka pobytu apod.) 

služby na objednávku (foďaity): jedná se o služby, které jsou zajišťovány 

podle individuálního přání zákazníka, který si sám určuje místo a délku 

pobytu, druh objednaných služeb či program 

Na závěr bych ráda vyjmenovala služby, které patří do služeb cestovního ruchu 

- řadíme sem průvodcovskou službu, ubytovací služby, stravovací služby, lázeňsko

léčebné služby, přepravní služby, společensko-kultumí služby, sportovně rekreační 

služby, směnárenské služby, obchodní služby a služby komunální. 
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5. ANAL YTICKÁ ČÁST 

5.1. PROPAGACE V CESTOVNÍM RUCHU 

Teoretické základy propagace jsem podrobně popsala v kapitole 3.1, a teď bych 

se ráda věnovala aplikaci propagace do oblasti cestovního ruchu. 

Základní funkce propagace v cestovním ruchu zůstává stejná jako u propagace 

jiných produktů - totiž vzbudit zájem o propagovaný produkt, vytvořit k němu určitý 

postoj cílové skupiny a na závěr realizovat podnícenou potřebu. Zvláštnost propagace 

cestovního ruchu se projevuje tím, že jejím jediným cílem není pouze cíl ekonomický, 

ale také kulturní či sociální. Propagace v cestovním ruchu je tedy zaměřena na upoutání 

pozornosti cílové skupiny k propagovanému místu či objektu, vytvoření určité 

představy o tomto místě, působení proti zavedeným předsudkům vůči některým místům 

i vůči cestovním stereotypům, představení nových míst a ulehčení orientace klienta při 

výběru dovolené. 

Propagace může probíhat buď přímo v místě cestovního ruchu, nebo mimo něj -

můžeme ji podle toho rozdělit na vnitřní a vnější. 

Stejně jako v jiných oblastech, i zde probíhá propagace prostřednictvím 

propagačních prostředků. Seznam prostředků, které jsou vhodné pro propagaci 

v cestovním ruchu, je poměrně rozsáhlý, proto bych zde ráda zmínila jen ty 

nejrozšířenější a nejfrekventovanější. 

K velmi populárním propagacmm prostředkům patří nejrůznější nástroje 

podpory prodeje, které mají zákazníka stimulovat k nákupu. Často jsou využívány 

sezónně, což ale nijak nebrání jejich efektivitě. Řadíme sem různé zákaznické soutěže, 

slevy pro stálé zákazníky, slevy za včasný nákup, skupinové slevy, dárky pro stálé 

zákazníky, ale i například možnost nákupu na splátky. 

Dalším častým propagačním prostředkem využívaným v cestovním ruchu je 

reklama- především její tištěná forma. Patří sem letáky, informační brožury a knížečky 

a zejména katalogy, které lze označit za nejdůležitější formu marketingové 
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komunikace. Obvykle je v katalogu uveden podrobný popis nabízeného místa pobytu, 

nabízených služeb a ceník. 

Podobně důležitým prostředkem propagace jako katalog je také osobní prodej, 

který hraje významnou roli nejen u subjektů podnikajících v oblasti cestovního ruchu, 

ale také u všech podniků prodávajících služby. Pod osobním prodejem rozumíme 

kladné přímé působení prodejce na potenciálního zákazníka s cílem přesvědčit ho ke 

koupi nabízeného produktu, resp.služby. Do nástrojů osobního prodeje můžeme 

zahrnout individuální poradenství a účast na veletrzích. 

Významná je také reklama v místě prodeje, kterou představují veškeré 

propagační materiály týkající se nabízených míst a destinací, které jsou na místě volně 

k dispozici. 

Další možnost propagace představuje rozesílání propagačních materiálů, které 

se využívá především k oslovení nových potenciálních zákazníků, nebo jako forma 

připomenutí se zákazníkům dřívějším. V souvislosti s rozvojem internetové sítě se tedy 

nemusí jednat pouze o poštovní zásilky, ale také o zasílání informací prostřednictvím 

elektronické pošty- tzv. "newslettery". 

Výše uvedené propagační prostředky představují nejobvyklejší nástroje, jejichž 

prostřednictvím jsou komunikovány všechny nezbytné informace v oblasti cestovního 

ruchu, přesto ale některé cestovní kanceláře využívají i jiných forem propagace. Ve 

většině případů se zároveň nespoléhají pouze na jeden nástroj, nýbrž využívají jejich 

kombinaci, jak bude dobře vidět v Projektové části, ve které se budu věnovat 

vyhodnocení svého dotazníku. 
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5.2. VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÝCH ZEMÍCH 

5.2.1. VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU U NÁS 

První náznaky jakéhosi vzniku cestovního ruchu můžeme datovat již do období 

renesance či baroka. Někomu se toto datování může zdát vzhledem k dnešnímu chápání 

pojmu cestovní ruch pochybným, avšak zdůvodnění je nasnadě - časté cestování za 

vzděláním do zahraničí, ale především vznik původních českých cestopisů (např. 

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic aj.). Ovšem vznik novodobého cestovního ruchu 

tak, jak ho chápeme dnes, se u nás datuje od přelomu 19. a 20.století, kdy byla 

podniknuta výprava na Světovou výstavu v Paříži, byla založena první cestovní 

kancelář, od roku 1902 začal vycházet první časopis o cestování s názvem "Do světa". 

Další rozvoj zažívá cestovní ruch především ve dvacátých a třicátých letech 20.století. 

Roku 1918 je založeno vydavatelství vydávající cestopisy v edici "Cesty". V roce 1920 

vzniká Česká dopravní kancelář, dodnes známá jako Čedok. Tato doba je 

charakteristická především cestovním ruchem lázeňským, populárním se však stával i 

tramping. Vývoj cestovního ruchu podléhal i dění ves větě - negativně se na něm 

podepsaly zejména obě světové války. V průběhu padesátých let vzniká ryze 

československý fenomén - chataření a chalupaření, který úspěšně přetrvává až do 

počátku 2l.století. V následujících dekádách byl cestovní ruch výraznou měrou 

kontrolován státem, což ovlivnilo především poměr objemu domácího a zahraničního 

cestovního ruchu, kde jasně vévodil cestovní ruch domácí. 

Zlom nastal po roce 1989, kdy se obyvatelům naší země otevřely hranice 

západních zemí, které byly do té doby přístupné jen stěží. Důležitým jevem je stagnace 

domácího cestovního ruchu a obrovský nárůst cestovního ruchu zahraničního, jak již 

bylo zmíněno především do prostoru zemí bývalého kapitalistického bloku. Tento 

vcelku očekávaný jev měl dvě základní příčiny- odstranění administrativních překážek 

(např. povolení centrální banky) a především touhu lidí poznávat do té doby "zakázané" 

země. I z tohoto důvodu na počátku devadesátých let převažovaly v nabídce cestovních 

kanceláří zájezdy poznávací. 
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5.2.2 VÝVOJ LEGISLATIVY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 

Co se týče vývoje státní péče o oblast cestovního ruchu, stojí za zmínku vůbec 

první rozbor cestovního ruchu, který roku 1958 provedla vláda a na jehož základě 

přijala usnesení č.520/58 Sb., zaměřené na organizační posílení cestovního ruchu. 

V tomto období byla také posílena organizační struktura cestovního ruchu. V souladu 

s vládním usnesením byl zřízen Koordinační výbor pro otázky cestovního ruchu a 

rezortní komise u některých ministerstev (např. zdravotnictví). Později- v roce 1963 -

vznikl také Vládní výbor pro cestovní ruch, který byl v souvislosti s federativním 

uspořádáním republiky zrušen, a řízení cestovního ruchu bylo svěřeno do kompetence 

Ministerstva obchodu a cestovního ruchu. Jak jsem již zmínila výše, v následujících 

letech 1968-69 byl cestovní ruch negativně ovlivněn. 

Po roce 1989 nastaly výrazné změny i v oblasti státní péče a legislativy 

v cestovním ruchu. Po roce 1989 spadala problematika cestovního ruchu do kompetence 

Ministerstva obchodu a cestovního ruchu, které spolupracovalo také s Ministerstvem 

zahraničního obchodu, zahraničních věcí a Ministerstvem vnitra, kam spadala celní a 

hraniční problematika. V souvislosti s reorganizací státní správy bylo k 31.12.1991 

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu zrušeno a od 1.1.1992 byla problematika 

cestovního ruchu svěřena do působnosti tehdejšího Ministerstva hospodářství. 

V současné době patří oblast cestovního ruchu pod Ministerstvo pro místní rozvoj, které 

vzniklo v roce 1996. 

Veřejná správa v české republice je rozčleněna na centrální úroveň řízení 

cestovního ruchu, kterou představuje Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká centrála 

cestovního ruchu - Agentura Czech Tourism, regionální úroveň zastoupenou 

jednotlivými kraji a místní úroveň - jednotlivé obce a města. 

Z dokumentů je důležité zmínit Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR 

na období let 2002-2007 a především zákon č.159/1999 Sb. o podnikání v některých 

službách cestovního ruchu (cestovních kanceláří a agentur) a jeho dvě novely z let 2000 

a 2006. 

Zákon č.159/1999 Sb. ze dne 30.6.1999, celým názvem "Zákon o některých 

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č.40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.455/1991 Sb., o 
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živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (změny: 

39/2004 Sb., 37/2004 Sb., 57/2006 Sb. a 214/2006 Sb.)", byl především reakcí na 

tehdejší vlnu krachů cestovních kanceláří. Zákon upravuje a definuje základní pojmy 

z oblasti cestovního ruchu jako je zájezd, provozovatel cestovní kanceláře, provozovatel 

cestovní agentury, zákazník atd. Zároveň jsou zde vyjmenovány povinnosti 

provozovatele CK, pojišťovací povinnost, dále jsou v zákoně stanoveny např.náležitosti 

cestovní smlouvy, stornovací podmínky, povinnosti zákazníka a dalších záležitostí, 

které se týkají uzavření cestovní smlouvy apod. 

Cílem tohoto počinu bylo zjednodušení, zpřehlednění, ale především 

zprůhlednění činnosti CK a ochrana zákazníků, zákon se však brzy stal terčem kritiky 

nejen provozovatelů CK a CA, ale také mnoha odborníků. I proto byl novelizován již 

v roce 2000 a následně v roce 2006. 

5.2.3 SOUČASNÁ SITUACE NA TRHU CESTOVNÍHO RUCHU V ČR 

Cestovní ruch můžeme označit jakou součást české ekonomiky, která hraje 

důležitou roli a jejíž význam stále roste. 

Jen v prvním pololetí roku 2007 do České republiky zavítalo podle údajů 

Českého statistického úřadu více než 3 005 500 zahraničních turistů, z toho více než 

polovina (58,6%) zůstala v Praze. 

Co se týče vztahu k platební bilanci, za !.čtvrtletí roku 2007 vzrostly výdaje 

oproti stejnému období loňského roku. Ovšem společně s výdaji rostly také příjmy 

z cestovního ruchu, které pro !.čtvrtletí roku 2007 představovaly téměř dvojnásobný 

nárůst ve vztahu k roku minulému. 

Konkrétní číselné údaje naleznete v následující tabulce. 
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Tabulka č.1 

Bilance cestovního ruchu (v mil.), !.čtvrtletí 2007/l.čtvrtletí 2006 

2006 2007 Index 2006/2005 

Kč Příjmy 22 940,2 24 849,2 108,3 

Kč Výdaje ll 241,4 12 756,4 113,5 

Kč Bilance ll 698,8 12 092,8 103,4 

EUR Příjmy 802,1 886,3 110,5 

EUR Výdaje 393,1 455,0 115,7 

EUR Bilance 409,0 431,3 105,5 

USD Příjmy 964,4 1161,5 120,4 

USD Výdaje 472,6 596,2 126,2 

USD Bilance 491,8 565,3 114,9 

Zdro ·: CNB, úda ·e k 7. 6.2007 

Z výše uvedených statistických údajů vyplývá, že význam cestovního ruchu 

roste každým rokem společně s jeho rostoucím objemem a financemi, Právě z toho 

důvodu je mu v několika posledních letech věnován zvýšený zájem, který podle mého 

názoru bude trvat ještě dlouhou dobu. Oprávněnost této myšlenky podporuje i počet 

subjektů podnikajících na trhu cestovního ruchu, kterých je v současné době více než 

tisíc, a jejich každoroční nárůst. Pokles byl zaznamenán pouze mezi lety 1997 a 1998, 

tedy v souvislosti s dosud nevídanou vlnou krachů cestovních kanceláří, kdy se počet 

podnikatelských subjektů snížil cca o 12% na cca 1 100 subjektů. Mezi nejvýraznější a 

nejznámější cestovní kanceláře patří již jednou zmíněný Čedok, dále Autoturist, Firo 

Tour, Exim Tours a mnoho dalších. 
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5.2.4. LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY 

Obecně platná definice pojmu "lyžařský zájezd" v současné době neexistuje, 

přesto můžeme lyžařský zájezd definovat, a to stejně jako jakýkoli jiný zájezd jako 

"organizovanou účast skupiny osob na cestovním ruchu po určité trase, podle předem 

vypracovaného programu s určitým poznávacím, rekreačním, vzdělávacím nebo jiným 

cílem. Účastníkům zájezdu zabezpečuje cestovní kancelář nejméně 3 druhy služeb. Jde o 

služby podle požadavků klienta (přeprava, ubytování, stravování apod.), služby 

průvodce cestovního ruchu, které však nemusí být podmínkou, další službou by mělo být 

pojištění. " 21 

K definici pouze dodáme, že se jedná o zájezd, jehož náplní by měl být zimní sport 

v odpovídajícím prostředí. 

Jak jsem již naznačila v Úvodu, obliba lyžařských zájezdů mezi obyvateli České 

republiky rok od roku roste, zejména těch zahraničních. V souvislosti s tímto trendem 

také vznikají nové specializované cestovní kanceláře (např.CK SKIPAS) a stávající CK 

svou nabídku přizpůsobují měnící se poptávce. Mezi tradičně neoblíbenější cílové země 

patří Rakousko, Itálie, Francie, Švýcarsko a Slovensko. A pro každou z nich je typická 

určitá klientela - do Rakouska jezdí většinou individuální klientela, pro zájezdy je 

typické ubytování v apartmánech s vlastním stravováním a větší vzdáleností od 

sjezdovek, nejčastější jsou pobyty kratší než 7 dní. Švýcarsko a Francii navštěvuje 

náročnější obyvatelstvo, ubytování je častěji v hotelech se stravou v těsné blízkosti 

sjezdovek. Slovensko je charakteristické svou dostupností -jak co se týče vzdálenosti, 

tak ve vztahu k poměru výkon-cena. 

Všechny tyto charakteristiky a chování zákazníků by měla každá cestovní 

kancelář znát, aby mohla zacílit svou propagaci správným směrem. 

21 Orieška, J.:Technika služeb cestovního ruchu. Str.25-26 
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6. PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1. SBĚR DAT 

V této prakticky nejzávažnější části diplomové práce se budu věnovat klíčovému 

bodu- a to analýze dotazníku, který naleznete v příloze č.l, a zjištěným skutečnostem. 

Data jsem sbírala dvěma způsoby - osobně na veletrhu MADI 2006 a Holiday 

World 2007. Druhou formou bylo oslovení respondentů elektronickou poštou s tím, že 

jsem s většinou z nich ještě před zasláním dotazníku navázala telefonický kontakt a 

požádala je, zda by mi nebyli nápomocní při psaní diplomové práce právě vyplněním 

zaslaného dotazníku. Mezi oslovenými subjekty byly pouze cestovní kanceláře, protože 

jsou to právě ony, kdo tvoří zájezdy a zároveň jim zajišťují propagaci. Z celkového 

počtu 60 oslovených CK jsem obdržela 21 vyplněných dotazníků, což vzhledem 

k okolnostem (mnohé z oslovených kanceláří se potýkaly s nedostatkem času; některé 

CK i přes opakované ujištění o anonymitě a využití získaných informací jen pro účely 

této diplomové práce odmítly dotazník vyplnit z důvodu citlivosti některých otázek; jiné 

CK ani přes opakované sliby dotazník nevyplnily vůbec) považuji za úspěch. 

6.1.1. STRUKTURA DOTAZNÍKU 

Vzhledem k citlivosti některých otázek jsem dotazník primárně formulovala jako 

anonymní, přesto mnohé oslovené cestovní kanceláře odmítly dotazník vyplnit, jak již 

bylo řečeno, z "bezpečnostních" důvodů. 

První část dotazníku je charakteristická identifikačními otázkami, které zjišťují 

historii, oblast působení CK a charakter nabídky; následuje soubor otázek ohledně 

zkoumaného subjektu - propagace lyžařských zájezdů a subjektivní hodnocení 

efektivnosti jednotlivých způsobů propagace samotnými kancelářemi. 
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6.2. PREZENTACE ZÍSKANÝCH DAT 

S cílem co nejpřehledněji interpretovat získaná data budu pro každou 

jednotlivou otázku využívat tabulku s výsledky, v případě závažnosti zjištěných 

informací připojím i graf. 

6.2.1. IDENTIFIKACE CK 

Tento úvodní oddíl dotazníku obsahuje celkem 4 otázky týkající se základních 

charakteristik CK- jejich stáří, velikosti, oblasti působnosti a pestrosti nabídky. 

První otázka z tohoto souboru dotazů se zabývala rokem vzniku vybraných 

cestovních kanceláří. Z důvodu bezpečnosti a anonymity jsem záměrně zvolila časový 

interval místo konkrétního data. 

Výsledky zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka č.2 

Soubor respondentů dle období vzniku 

Období Počet 

před rokem 1990 5 

1991- 1995 13 

1996-2000 2 

po 2000 1 

Celkem 21 

Zdroj: Vlastní šetření 

Při pohledu na tuto tabulku zjistíme, že nejpočetnější skupinou CK je skupina, která 

vznikla v období let 1991 - 1995, což znamená, že na trhu působí více než 12 let. 

Druhou největší skupinou jsou CK vzniklé již před rokem 1990, naopak v období let 

1996 - 2000 vznikly jen 2 ze subjektů, což zřejmě souviselo s vývojem situace 

v oblasti cestovního ruchu (krachy cestovních kanceláří, nedůvěra). Co mě ale nejvíce 

překvapilo u této otázky, byl fakt, že po roce 2000, konkrétně v roce 2003, vznikla 
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pouze jedna cestovní kancelář, což při celkovém počtu respondentů znamená pouhých 

4,76%. 

Druhá otázka zjišťovala velikost respondentů co se týče počtu poboček na území 

České republiky. 

Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č . 3. 

Tabulka č.3 

Soubor respondentů dle velikosti 

Pobočky Počet 

1-2 18 

3-5 o 
6 a více 3 

Celkem 21 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z výše uvedených údajů jasně vyplývá, že většina (85,71 %) vybraných cestovních 

kanceláří disponuje 1, maximálně dvěma pobočkami. V počtu 3-5 poboček není 

zastoupen žádný subjekt a naopak v intervalu nad 6 poboček figurují dokonce 3 CK, což 

je v současné situaci, kdy mnoho CK využívá provizního prodeje, poměrně překvapivý 

výsledek. Mnozí z respondentů totiž uvedli, aniž by o to byli žádáni, že stávající počet 

poboček jim vyhovuje, protože mnoho produktů jsou schopni prodat právě 

prostřednictvím nasmlouvaných provizních prodejců na celém území ČR. Někteří také 

uvedli, že ani v budoucnu počet svých poboček rozšiřovat nehodlají. 

Třetí otázka z úvodního bloku byla na rozdíl od prvních dvou otázek 

tzv."vypisovací"- respondenti měli uvést kraj, ve kterém sídlí. 
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Tabulka č.4 

Soubor respondentů dle kraje 

Kraj Počet 

Praha hl.město 7 

Zlínský 4 

Jihomoravský 2 

Královéhradecký 2 

Moravskoslezský 2 

Liberecký 1 

Středočeský 1 

Ustecký 1 

Vysočina 1 

Celkem 21 

Zdroj: Vlastní šetření 

Vzhledem k tomu, že jsem chtěla mít co největší návratnost rozeslaných dotazníků, 

snažila jsem se cíleně snažila oslovovat menší cestovní kanceláře se sídlem mimo 

Prahu, přesto, jak vyplývá z tabulky, právě kraj Hlavní město Praha je zde zastoupen 

nejvíce - celkem 7 subjekty. Následuje kraj Zlínský se 4 respondenty. V ostatních 

zastoupených krajích mají sídlo 2, resp. 1 CK. Přestože jsem se snažila o souvislé 

pokrytí celého území České republiky, vzhledem k neochotě vyplnit zaslaný dotazník 

vznikl místně poměrně nevyrovnaný vzorek s hlavními body v Praze a na Moravě. 

čtvrtá otázka směřovala ke zjištění složení nabídky jednotlivých respondentů. 

Primárně jsem zjišťovala pomocí uzavřené otázky, zda se CK zaměřují výhradně na 

lyžařské zájezdy, nebo zda mají ve svém portfoliu i jiné typy zájezdů. V případě 

záporné odpovědi respondenti vybírali ze 4 možností takové, které by nejlépe 

vystihovaly strukturu jejich nabídky. 

Přehled výsledků naleznete v následující tabulce. 
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Tabulka č.5 

Soubor respondentů podle struktury jejich nabídky 

Možnost Počet 

ANO 3 

NE 18 

Celkem 21 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z výše uvedených údajů lze snadno vyčíst, že většina respondentů (85,71 %) se přes i 

narůstající popularitu lyžařských zájezdů nespoléhá pouze na ně, nýbrž má v nabídce 

také další typy zájezdů, jejichž přehled uvádím v následující tabulce. 

Tabulka č.6 

Struktura nabídky zájezdů 

Typ zájezdu Počet 

Poznávací 8 

Pobytový u moře 8 

Eurovíkendy o 
Jiné ll 

Zdroj: Vlastní šetření 

V této tabulce jsem záměrně vypustila údaj o celkovém počtu, protože v tomto případě 

měli respondenti možnost zakroužkovat více odpovědí, navíc při zvolení možnosti 

"Jiné" jsem je požádala o stručnou charakteristiku, kterou uvádím v tabulce č.7. 

Tabulka č.7 

Struktura zájezdů možnosti "Jiné" 

Typ zájezdu Počet 

Cykloturistika 3 

Sportovní aktivity 3 

Golf 2 
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Pobytové CR, SR 2 

Turistika 2 

Děti, senioři 1 

Wellness 1 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z údajů získaných prostřednictvím otázky č.4 vyplývá několik zajímavých faktů. 

Po dvou respondentech vykazuje kombinace zájezdů lyžařských a poznávacích, stejně 

jako kombinace lyže +pobytové zájezdy u moře a lyže +poznávací zájezdy+ pobytové 

zájezdy u moře. Čtyři respondenti označili možnost ,jiné" společně s kombinací 

poznávacích a/nebo pobytových zájezdů u moře. Zbylých 8 cestovních kanceláří 

označilo pouze možnost ,jiné", ve které dle tabulky č.7 převládá nepřekvapivě 

sportovní charakter. 

V souvislosti s výsledky tabulky č.6 mě překvapil nulový údaj u položky 

"Eurovíkendy", kterou jsem do možností zařadila proto, že se v poslední době stala 

vítanou možností krátkodobé dovolené jinak časově vytížených lidí. 

Celkově však hodnotím výsledky jako lehce očekávatelné. 

Někomu se může zdát, že tato identifikační část byla zbytečná, že jen časově 

více zatížila respondenty, já jsem ale jiného názoru. Především 3 úvodní dotazy měly, 

zejména při interview, respondenty přesvědčit o mém opravdovém zájmu a vyvolat u 

nich vstřícnost ke sdílení z jejich pohledu leckdy choulostivých údajů a podnítit je i 

k vlastní aktivitě, vlastnímu vyjádření. A musím říci, že to byla strategie, která se 

vyplatila. 
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6.2.2. PROPAGACE 

Úvodní analýzu identifikační části mám za sebou a teď se zaměřím na část 

hlavní a nejdůležitější, která zjišťuje informace o subjektu mého zkoumání- propagaci 

a formách, které jednotlivé cestovní kanceláře využívají k propagování lyžařských 

zájezdů. Tomuto tématu se věnuje všech zbylých ll dotazů. 

A hned první dotaz této sekce byl pro některé cestovní kanceláře důvodem, proč 

tento dotazník nevyplnit. Týká se totiž výše nákladů, které jednotlivé cestovní kanceláře 

vynakládají ročně na propagaci. A protože jsem tušila, že tato otázka by mohla být pro 

některé respondenty mírně problematická, resp.přísně soukromá, nežádala jsem po nich 

konkrétní čísla, nýbrž jsem v odpovědích nabídla interval, navíc ne v číslech, ale 

prostřednictvím procentuálního vyjádření podílu nákladů na propagaci na celkových 

nákladech. Přesto, jak jsem již několikrát naznačila, někteří respondenti tuto otázku 

nevyplnili, někteří pak odmítli vyplnit celý dotazník s odůvodněním možnosti zneužití. 

Výsledky jsou názorně zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka č.8 

Soubor respondentů dle podílu nákladů na propagaci na celkových nákladech 

Podíl nákladů na propagaci na celkových nákladech Počet 

do 10-ti% 8 

11-20% 7 

21-30% 4 

31-40% o 
více jak 40% o 
Celkem 19 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z údaje o celkovém počtu odpovědí vyplývá, že 2 z celkového počtu 21 respondentů na 

tuto otázku odpovědět odmítli, přesto ale zbylou část dotazníku vyplnili. 

Co se týče konkrétních čísel v tabulce, je z nich patrné, že více než polovina CK, která 

otázku zodpověděla, klade propagaci poměrně velkou váhu. Tento fakt usuzuji 

z procentuálního podílu nákladů na propagaci na celkových nákladech. ll respondentů 
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totiž na propagaci věnuje více než ll% svých celkových nákladů. Naopak 8 dotázaných 

CK investuje do propagace pouze necelých 10% celkových nákladů, což při současné 

situaci - ne zrovna nízkým cenám přinejmenším za pořízení propagačních materiálů a 

zároveň silné konkurenci - považuji za nedostatečné. Může samozřejmě záležet i na 

jiných faktorech- například na celkové výši nákladů; na velikosti CK (v našem případě 

se jedná především o malé CK s regionální působností); na tom, zda na trhu teprve 

začíná nebo zda už se jedná o zaběhlou CK se stálou klientelou a na mnoha dalších 

okolnostech. K tomu, abych se pokusila najít případný exitující vztah mezi stářím a výší 

nákladů, využiji údajů z tabulek číslo 2 a 3 v kombinaci s údaji z tabulky číslo 8. 

Z počtu 8 respondentů, kteří na propagaci věnují do 10% celkových nákladů, 

vzniklo 5 subjektů v časovém intervalu let 1991-1995, 2 CK existovaly již před rokem 

1989 a jedna vznikla v letech 1996-2000. 

Mezi celkem 7 subjekty, u kterých činí náklady na propagaci mezi ll a 20% 

celkových nákladů, figurují 4 respondenti založení mezi lety 1991-1995, 2 vzniklí již 

před rokem 1989 a jedna CK, jež byla založena v časovém období 1996-2000. 

K celkovému obrazu nám chybí pouze přehled rozložení vzniku CK pro 

procentuální poměr nákladů ve výši 21-30%, přesto už teď můžeme z výčtu konstatovat, 

že logický vztah mezi stářím a velikostí nákladů na propagaci neexistuje. Pro pořádek 

ale doplním i zbývající údaje: 2 respondenti vznikli mezi lety 1991-1195, 1 respondent 

zahájil svou činnost ještě před rokem 1989 a 1 CK byla založena v roce 2003. 

Podobnou analýzu můžeme provést i ve vztahu nákladů na propagaci a velikosti 

jednotlivých dotazovaných subjektů. Vzhledem k výsledkům v tabulce č . 3 (18 

respondentů z 21 dotazovaných je velikosti 1-2 pobočky) se pokusím nalézt výrazný 

rozdíl mezi cestovními kancelářemi, které mají 1-2 pobočky a subjekty, které označily, 

že disponují 6 a více pobočkami na území České republiky (zbylí 3 respondenti). Co se 

právě jich týče, všichni respondenti shodně vynakládají na propagaci 11-20% celkových 

nákladů. Ovšem stejnou výši nákladů označily i 4 CK o velikosti 1-2 pobočky. Z toho 

vyplývá, že podobně jako v předcházejícím případě můžeme logický vztah mezi 

velikostí CK a výší nákladů na propagaci vyloučit. 

56 



Na následujících několika stránkách bych se teď ráda věnovala podrobnému 

rozboru složení propagačních prostředků, které využívají dotázané CK. V dotazníku, 

který naleznete v příloze č.1, jsem je v tabulce rozdělila dle teorie na reklamu, podporu 

prodeje, publicitu a osobní prodej. Ve stejném pořadí je budu i vyhodnocovat. Každá 

z těchto 4 položek je rozvedena a detailněji specifikována jako konkrétní nástroj 

jednotlivých druhů propagace. 

První na řadě je tedy reklama, kterou jsem rozdělila do 5 bloků - televizní, 

rozhlasová, tištěná, venkovní a internetová. Respondenti mohli ve všech případech volit 

více odpovědí. 

Tabulka č.9 

Soubor využívaných propagačních forem a jejich nástrojů - reklama 

Reklama Konkrétní forma Počet 

Televizní Celostátní stanice o 
Regionální stanice 1 

Rozhlasová Celostátní stanice o 
Regionální stanice 6 

Tištěná Letáky 17 

Brožurky a informační knížečky ll 

Samolepící štítky s logem firmy 14 

Katalogy 20 

Inzerát- celostátní deník 6 

Inzerát- regionální deník 12 

Inzerát - tématický časopis 9 

Inzerát - ostatní časopisy 1 

Venkovní Plakáty 6 

Billboardy o 
Internetová Vlastní stránky 21 

Bannery na jiných internetových stránkách 9 

Odkazy na tématických stránkách 9 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Nejvíce využívanou konkrétní formou reklamy jsou vlastní internetové stránky, které 

využívá 1 00% dotazovaných cestovních kanceláří, což v dnešní moderní době není 

žádným překvapením. V závěsu za internetem se, také zcela očekávaně, drží klasika -

tištěná reklama v podobě katalogů. Tento tradiční způsob využívá 95,24% respondentů. 

Následuje další tištěná reklama -leták, který si zvolilo za svůj propagační prostředek 

80,95% odpovídajících. Za zmínku stojí ještě samolepící štítky s logem CK s 66,67%, 

inzerát v regionálním deníku - 57,14% a brožurky a informační knížečky s 52,38%. 

Čísla u ostatních prostředků propagace jsou lehce očekávatelná- snad až na 28,57% 

využití regionálních rozhlasových stanic, což vzhledem k povaze nabízeného produktu, 

v jehož propagaci jasně dominují prostředky vizuální, určitě překvapí. Za prakticky 

nulovým využitím televizní reklamy- pouze jeden respondent využívá regionální TV 

reklamu - vidím především finanční náročnost, která mnohé firmy - a zejména ty 

menší, mezi které valná většina respondentů patří, odradí. 

Souhrnně lze tedy říci, že největší pozornost je stále věnována tištěné podobě 

reklamy, za kterou následuje s nezanedbatelnými čísly reklama internetová. 

Dalším nástrojem propagace, jehož využívání respondenty budu analyzovat, je 

podpora prodeje. Přehlednou tabulku naleznete zde. 

Tabulka č.lO 

Soubor využívaných propagačních forem a jejich nástrojů- podpora prodeje 

Podpora prodeje Počet 

Soutěže 9 

Slevy za včasný nákup 16 

Slevy pro stálé zákazníky 21 

Slevy pro skupiny 19 

Dárkové šeky 10 

Dárky pro stálé zákazníky 10 

Spolupráce s jinými firmami 12 

Možnost nákupu na splátky 5 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Tabulce číslo 1 O celkem jasně dominuje propagační prostředek slevy pro stálé 

zákazníky, které využívá celých 100% respondentů. Hned v závěsu se s 90,48% drží 

slevy pro skupiny. Tyto výsledky nemohou překvapit ani průměrného zákazníka 

cestovního ruchu, natož odborníky. Na dalších místech následují sestupně slevy za 

včasný nákup se 76,19%, spolupráce sjinými firmami (57,14%), po 47,62% mají 

shodně dárkové šeky a dárky pro stálé zákazníky, soutěže jsou na předposledním místě 

se 42,86% a poslední se umístila možnost nákupu na splátky s 23,81%. Předcházející 

propagační prostředky jsou vcelku obvyklé, já bych se ale ráda zastavila u poslední 

položky, kterou je již zmíněná možnost nákupu na splátky. V současné době, kdy lze na 

splátky koupit prakticky všechno, na co si člověk vzpomene, by tato možnost neměla 

překvapit, přesto mě ale zaráží poměrně vysoké procento (23,81 %) využití této 

možnosti cestovními kancelářemi. Naopak jsem před zpracováním výsledků očekávala 

vyšší podíl spolupráce s jinými firmami, možnost dárkových šeků a soutěží. 

Z uvedených výsledků vyplývá, že dotazované CK mají za cíl spíše udržet si 

stálé zákazníky (slevy, dárky), než primárně získávat nové zákazníky, což by i 

odpovídalo jejich postavení na trhu. 

Na řadu přichází obecně méně využívaný nástroj propagace, kterým je publicita. 

Souhrnné údaje jsou zpracovány v tabulce číslo ll. 

Tabulka č.ll 

Soubor využívaných propagačních forem a jejich nástrojů - publicita 

Publicita Počet 

Články v tématických časopisech, novinách, internetových stránkách 7 

Výroční zprávy pro klienty o 
Public Relations 2 

Zdroj: Vlastní šetření 

Údaje v předcházející tabulce potvrzují mou teorii o velmi nízkém využívání publicity 

jako nástroje propagace v cestovním ruchu. Celkově publicitu využívá pouze 8 
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respondentů (1 respondent uvedl využití obou prostředků), což je oproti například 

podpoře prodeje propastný rozdíl. 

Naopak mnohem lépe než publicitaje na tom poslední nástroj propagace, kterým 

je osobní prodej, který oproti jiným oborům slaví v oblasti cestovního ruchu velký 

úspěch. I přes narůstající oblibu a počet internetových prodejců zájezdů totiž stále 

dominuje osobní kontakt a doporučení. Přesvědčivé údaje naleznete v následující 

tabulce. 

Tabulka č.12 

Soubor využívaných propagačních forem a jejich nástrojů- osobní prodej 

Osobní prodej Počet 

Individuální poradenství 12 

Veletrhy 18 

Zdroj: Vlastní šetření 

Ze dvou výše uvedených prostředků osobního prodeje převažuje návštěva veletrhu 

s 85,71%, následuje individuální poradenství, kterého využívá 57,14% respondentů. 

Veletrhy jsou skvělou příležitostí především k získávání nových potenciálních 

zákazníků právě díky osobnímu kontaktu, který může zahrnovat zároveň i prvky 

individuálního poradenství. To si možná někteří z respondentů neuvědomili nebo to 

nepovažovali za plnohodnotné poradenství, proto bych tyto výsledky neviděla tak jasně. 

Tabulkou číslo 12 byla vyhodnocena stěžejní část dotazníku, která se týkala 

využívání jednotlivých propagačních prostředků, a teď bych se ráda věnovala analýze 

zbylých 9-ti otázek, které mají často doplňující charakter. Například hned otázka číslo 

7, resp. i 8, jejichž pomocí jsem se snažila získat detailnější informace o prostředku 

osobního prodeje - o veletrhu. První otázka se týkala frekvence, s jakou CK navštěvují 

veletrhy, následující otázka po nich žádala jejich konkrétní vypsání. Údaje znázorňuje 

tabulka číslo 13. 
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Tabulka č.13 

Soubor respondentů dle frekvence návštěvy veletrhů 

Frekvence návštěvy veletrhů Počet 

Nikdy 3 

lx ročně 4 

2-3x ročně 9 

Víckrát než 3x ročně 5 

Celkem 21 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z celkem 21 respondentů nenavštěvují nikdy žádný veletrh 3 subjekty, zbylých 18 se 

alespoň jednoho veletrhu ročně účastní pravidelně; největší skupina, která zahrnuje 9 

CK, 2-3x ročně. Na otázku, které veletrhy navštěvují, odpoví následující tabulka. 

Tabulka č.14 

Přehled navštěvovaných veletrhů 

Název Počet 

MADI 17 

Holiday World ll 

GO 10 

Rakouský workshop v Praze 5 

Zahraniční veletrhy 3 

Sport Prague 1 

Zdroj: Vlastní šetření 

Nejpopulárnějším z uvedených veletrhů se stal veletrh MADI, který jmenovalo 17 z 

18-ti respondentů, kteří veletrhy navštěvují. Vzhledem k četnosti výskytu by se slušelo 

tento veletrh blíže představit. Jedná se o Mezinárodní odborný veletrh cestovního ruchu 

a hotelnictví, který se každoročně koná na začátku listopadu v areálu pražského 

Výstaviště Letňany a který navštěvuje mnoho zahraničních vystavovatelů. Letos na 

podzim proběhne již 14.ročník. 
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Na druhém místě se umístil s ll hlasy veletrh Holiday World- Středoevropský veletrh 

cestovního ruchu, který je pořádán v Praze Holešovicích především pro laickou 

veřejnost. Letošní 16.ročník proběhl jako všechny předcházející v polovině února. 

Celkem 1 O respondentů uvedlo, že navštěvují brněnský veletrh GO - Mezinárodní 

veletrh průmyslu cestovního ruchu pořádaný v první polovině ledna společně 

s veletrhem REGIONTOUR. 

Za povšimnutí stojí fakt, že kromě veletrhu Holiday World, který je primárně 

koncipován pro potenciální zákazníky, a veletrhu Sport Prague, jehož původní zaměření 

je jiné než cestovní ruch, jsou zbylé veletrhy spíše odborného rázu. Přitom je 

respondenti uvedly jako jeden z velmi významných nástrojů propagace, která je 

zaměřena na potenciální klientelu. 

Následující otázka zjišťovala, zda se respondenti zajímají o způsoby, jakými se o 

nich jejich klienti dozvěděli. V podstatě řečeno, zda umí sbírat informace o klientech a 

na jejich základě pak zacílit svou propagaci správným směrem. 

Tabulka č.15 

Přehled způsobů, jak se klienti dozvěděli o CK 

Způsob Počet 

Leták, inzerát, katalog, TV a rozhlasová reklama 14 

Na veletrhu 8 

Na doporučení stávajícího klienta 19 

Neví 4 

Zdroj: Vlastní šetření 

Největší počet respondentů (19) uvedl, že se o nich jejich klienti dozvěděli od klienta 

stávajícího. To je velice častý jev, jehož trendu odpovídají i výsledky tabulky číslo 1 O o 

prostředcích podpory prodeje, kdy celých 100% subjektů uvedlo, že využívá slev pro 

stávající zákazníky. Ostatní čísla nepřekvapí - snad až na poslední položku. 4 

respondenty nezajímá, jakým způsobem se o nich klienti dozvídají. To může být 
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vzhledem k možnému následnému nesprávnému zacílení propagace chybou, která 

leckdy stojí podnik ,,život". 

Další otázka, v pořadí již 1 0., je samozřejmě odlišná, přesto se ale ve svém 

důsledku svou podstatou blíží otázce předcházející. Zjišťuje totiž, zda respondenti sami 

aktivně oslovují stávající i potenciální klientelu. V případě, že ano, jsem je požádala o 

specifikaci kontaktu. Označit mohli více odpovědí. 

Tabulka č.16 

Soubor respondentů dle oslovování klientů 

Možnosti Počet 

ANO 18 

NE 3 

Celkem 21 

Zdroj: Vlastní šetření 

Tabulka č.17 

Přehled způsobů, jejichž prostřednictvím respondenti klienty oslovují 

Způsob kontaktu Počet 

Zaslání katalogu 16 

Zasílání tzv."newsletterů" 6 

Telefonicky 5 

Jiným způsobem 2 

Zdroj: Vlastní šetření 

"Tabulky číslo 16 i 17 zpracovávají odpovědi na jednu a tu samou otázku týkající se 

navazování kontaktu se zákazníkem. Jak je vidět, i v dnešní době se najdou CK (3), 

které se spoléhají pouze na zájem klientů a v komunikaci k nim zastávají pasivní roli. 

Přesto drtivá většina - 85,71% - vystupuje ve vztahu k stávajícím i možným 

zákazníkům aktivně. Ze specifikace vychází jako nejčastěji volený prostředek 
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komunikace katalog, který i já osobně ze zákaznického hlediska vnímám jako nejlepší 

možný způsob navázání komunikačního vztahu. 2 respondenti uvedli, že kontakt 

navazují jiným než nabízeným způsobem, mezi které zařadili především osobní kontakt 

a pořádání nejrůznějších společenských akcí a prezentací na téma cestovního ruchu. 

Následující série 3 otázek se zaměřila na zjištění rozdílu v použití propagačních 

prostředků pro zahraniční zájezdy a tuzemské zájezdy- pokud je ovšem respondent má 

ve své nabídce. 

Tabulka č.18 

Soubor respondentů dle struktury lyžařských zájezdů 

Nabídka tuzemských zájezdů Počet 

ANO 8 

NE 13 

Celkem 21 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z šetření vyplývá, že 61,91% respondentů do své nabídky tuzemské lyžařské zájezdy 

nezařazuje. Z tohoto důvodu budu pro následující 2 otázka pracovat se vzorkem 8 

respondentů, kteří na otázku odpověděli kladně a zájezdy do českých hor pořádají. 

První ze dvou dotazů se týkal poměru nabídky zahraničních a tuzemských 

lyžařských zájezdů. Tyto údaje nejsou pro můj výzkum tolik důležité, proto je nebudu 

zařazovat do tabulky a pouze je slovně popíšu. Nejlepší poměr, který mluvil pro 

tuzemské zájezdy, byl 30:70, naopak nejhorší 1:99. V těchto dvou relacích se 

pohybovaly odhady všech 8 respondentů. 

Co však bylo důležitější, byla snaha zjistit, zda cestovní kanceláře využívají 

rozdílných způsobů propagace tuzemských zájezdů v porovnání se zahraničními. 

Struktura dotazu byla koncipována jako u předcházející otázky - nejdříve uzavřená 
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otázka, v případě kladné odpovědi možnost rozepsání užívaných odlišných nástrojů 

propagace. 

Tabulka č.19 

Soubor vybraného vzorku respondentů dle odlišnosti v propagaci tuzemských a 

zahraničních zájezdů 

Rozdílnost v propagaci Počet 

ANO 2 

NE 6 

Celkem 8 

Zdroj: nastní šetření 

Ze vzorku 8 cestovních kanceláří, které mají ve své nabídce i tuzemské lyžařské 

zájezdy, pouze 2 respondenti využívají odlišných propagačních postupů. Jeden 

dotazovaný využívá odlišného zaměření regionální tištěné a rozhlasové reklamy; druhý 

zcela odděluje nabídku obou typů zájezdů prostřednictvím odlišného pojetí katalogu a 

především využitím jiných internetových stránek. 

Z těchto údajů lze vyčíst, že stávajícímu trendu odlivu českých lyžařů do 

zahraničí se svou nabídkou a přístupem přizpůsobila i většina dotazovaných cestovních 

kanceláří, což považuji za skvělou ukázku sledování a respektování tržního vývoje. 

Poslední 2 dotazy nasměrovaly respondenty k tomu, aby subjektivně zhodnotili 

účinnost využívaných propagačních prostředků a celkově i vlastní spokojenost se 

stávající situací. 

Následující tabulka předkládá odpovědi na otázku, jejímž prostřednictvím respondenti 

volili 3 formy propagace, které jejich cestovní kancelář využívá a které jsou podle nich 

samých nejúčinnější. 
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Tabulka č.20 

Přehled hodnocení účinnosti jednotlivých propagačních forem 

Propagační prostředek Počet 

Katalogy, letáky, inzerce 20 

Venkovní reklama 4 

Internetové stránky 21 

Učast na veletrzích 7 

Různé formy podpory prodeje (viz tabulka) 7 

TV reklama o 
Rozhlasová reklama o 
Zdroj: Vlastní šetření 

100% respondentů zařadilo mezi 3 nejúčinnější formy propagace internetové stránky, 

hned v závěsu je tištěná forma reklamy, kterou označilo celkem 20 z 21 respondentů. 

Tyto údaje vedou k závěru, který si protiřečí. Cestovní kanceláře se na jednu stranu 

dokáží velice rychle adaptovat na konkurenční prostředí, na což ukazuje využití a 

hodnocení internetových stránek 100% dotázaných; na druhou stranu fakt, že na druhém 

místě figuruje s 95,24% využití katalog, ukazuje na určité lpění na tradicích, které tisk 

katalogu a jeho distribuce představuje,. Nulové údaje u TV a rozhlasové reklamy se 

daly vzhledem k výsledkům tabulky číslo 9 očekávat; výsledky ostatních forem 

propagace určitě nešokují. Dva respondenti nezávisle na sobě navíc uvedli jako další 

z forem propagace, které osobně považují za nejúčinnější, osobní kontakt, který 

zajišťují pravidelným konáním tématických besed a prezentací, a osobní doporučení 

stávajícím klientem. 

Závěrečná otázka, jak již bylo naznačeno, opět žádala subjektivní názor 

respondenta, který tentokrát se týkal spokojenosti se stávající úrovní propagace. 
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Tabulka č.21 

Soubor respondentů dle spokojenosti s úrovní propagace 

Možnost Počet 

ANO 15 

NE 5 

Celkem 20* 

Zdroj: Vlastní šetření 

*jeden z respondentů uvedl, že nemůže posoudit 

Většina dotazovaných odpověděla, že je se stávající úrovní své propagace spokojena, 

přesto se našli i tací (23,81% respondentů), kteří spokojeni nebyli a rádi by v budoucnu 

tuto situaci změnili. Pro ty byla přichystána podotázka, ve které se měli vyjádřit k tomu, 

co by zlepšili nebo co považují za největší slabinu .. Za nejčastější problém byl označen 

nedostatek finančních prostředků, a to hned ve 3 případech. Jednotlivě pak bylo 

jmenováno zlepšení internetového prodeje a sítě obchodního zastoupení, lepší využití 

internetových stránek, nové způsoby inzerce a reklamy a konečně i frekvence 

upozorňování na lyžařské zájezdy. 

Z tohoto výčtu je vidět, stejně jako z výsledků, které vyplývají z tabulky číslo 9 

o využívání propagačních prostředků, že největší překážkou ve využívání a případném 

vylepšování úrovně propagace, je nedostatek finančních prostředků. 
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7. ZÁVĚR 

Lyžařské zájezdy, resp. zimní dovolená se v posledních několika letech stává i 

mezi obyvateli České republiky stále populárnější, objem prodeje lyžařských zájezdů 

roste. To jsou dva hlavní důvody, proč jsem se ve své práci zaměřila právě na propagaci 

tohoto typu zájezdu. 

Nesnažila jsem se porovnávat neporovnatelné - tedy propagaci lyžařských 

zájezdů v kontrastu například s poznávacími nebo pobytovými zájezdy. Naopak jsem se 

snažila vytvořit průřez spektrem využívaných forem propagace pouze u lyžařských 

zájezdů a jejich následný ucelený přehled . 

Pro shromáždění požadovaných dat jsem zvolila metodu osobního interview a 

písemného dotazníku, který jsem ve většině případů zasílala prostřednictvím 

elektronické pošty. Celkem jsem pro svůj výzkum získala 21 respondentů, které tvořily 

pouze cestovní kanceláře, a nikoli cestovní agentury, se sídlem na území České 

republiky. Dotazník byl koncipován jako anonymní a skládal se z celkem 15-ti otázek, 

z nichž část byla uzavřených, ale většina otevřených - často byly dotazovaným 

nabízeny různé možnosti, případně se po nich žádala krátká charakteristika řešeného 

problému. Dle ohlasů respondentů, kteří dotazník vyplňovali, soudím, že tento poměr 

byl naprosto vyrovnaný - časově respondenty příliš nezatížil a zároveň měli možnost 

vyjádřit svůj názor. Z tohoto důvodu jsem na závěr dotazníku zařadila "Místo pro Vaše 

poznámky", které však nikdo nevyužil. Odpovídající raději vypisovali svůj komentář 

přímo k dané otázce. Tímto způsobem se mi podařilo získat mnoho cenných rad a 

názorů přímo od odborníků. 

Co se týče analyzovaných dat a z nich plynoucích závěrů, dospěla jsem 

k následujícímu názoru : Cestovní kanceláře trend rostoucí poptávky po lyžařských 

zájezdech sledují a snaží se s ním držet krok jak pomocí struktury vlastní nabídky, tak i 

právě prostřednictvím určité struktury propagace a jejích nástrojů. Mezi dva top nástroje 

se zařadila reklama, i když ne se všemi svými formami, a podpora prodeje, kterou 

představují různé formy slev, dárků a podobných pozorností podniku směrem 

k zákazníkovi. Při bližším sledování výsledků podpory prodeje jsem došla k názoru, že 

většina oslovených CK se snaží prostřednictvím propagačních prostředků podpory 

prodeje udržet stávající zákazníky, místo aby motivovala ke koupi klientelu novou. 
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Může to být způsobeno i určitým jevem, který se projevil při zpracovávání dat v tabulce 

číslo 15. Na otázku, jakým způsobem se o CK dozvěděl její klient, opovědělo 19 z 21 

respondentů, že na doporučení stávajícího klienta. A jednoduché vysvětlení je nasnadě

pro kanceláře je jednodušší pěstovat vztahy s klienty, které zná, a předpokládat, že oni 

v případě spokojenosti, o kterou se CK stará, jejich firmu doporučí svým známým. Toto 

je strategie, která je sice levnější- zbylé kampaně se můžou prodražit například díky 

špatnému zacílení, které v tomto případě odpadá - ale také méně spolehlivá. Kde má 

CK jistotu, že bude doporučena dál, že se o ní bude mluvit pozitivně? Z dalších 

získaných údajů vyplývá, že tohoto rizika jsou si respondenti vědomi, a proto využívají 

i jiných nástrojů propagace - od již zmíněné reklamy přes osobní prodej a v malé míře i 

publicitu. 

Já osobně považuji za nejúčinnější právě podporu prodeje, protože představuje 

způsob, kterým dáváte klientovi najevo, že o něm víte a že si jeho zájmu o Vaši firmu 

vážíte a také proto, že ji odborníci chápou jako stimul - důvod ke koupi. 

Nezanedbatelné pozitivum také vidím v možné velké pestrosti propagačních prostředků, 

protože vlastně záleží pouze na fantazii autora a na tom, jak dobře zná své zákazníky a 

jakého cíle chce prostřednictvím podpory prodeje dosáhnout. 

Ve své analýze jsem se také zaměřila na to, zda CK mají ve své nabídce i 

tuzemské lyžařské zájezdy, a v případě že ano, jestli vzhledem k jiné skupině klientely 

volí jiné prostředky propagace. Z výsledků vyplývá, že pokud je CK ve své nabídce 

mají, jejich propagace se v mnohém neliší - pouze mírnou změnou formy katalogu a 

zacílení na potenciálního konečného zákazníka. 

Závěrem jsem chtěla zjistit, zda jsou respondenti se svou propagací lyžařských 

zájezdů spokojeni. Většina dotazovaných odpověděla, že ano, pouze několik málo 

respondentů vyjádřilo svou nespokojenost se stávající situací. Přesto by mnozí oslovení 

do propagace rádi investovali větší množství finančních prostředků. 

Hlavním cílem této práce bylo zmapovat současnou situaci v oblasti propagace 

lyžařských zájezdů. Soubor 21 dotazovaných cestovních kanceláří, který se v mnohém 

lišil, ale v mnohém si naopak byl velice podobný, mi poskytl přiměřené množství 

prostoru a informací, ze kterých jsem mohla při psaní vycházet. 21 respondentů jistě 

není natolik vysoké číslo, abych zde mohla vytvářet neotřesitelné generalizující závěry, 
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přesto si myslím, že tato práce vcelku věrně zobrazuje průměrný stav propagace 

lyžařských zájezdů na českém trhu. K této pro někoho odvážné myšlence mě vede 

především fakt, že vzorek nebyl zcela homogenní a také moje soukromé šetření, které 

jsem provedla na základě svého průzkumu prostřednictvím návštěvy webových stránek 

vytipovaných cestovních kanceláří, kde jsem se snažila zjistit shodu nebo naopak 

odlišnost od výsledků mého výzkumu. Toto šetření ukázalo, že formy propagačních 

prostředků se u většiny cestovních kanceláří neliší; žádný subjekt svým klientům 

nenabízí nic, co by nenabízeli i další. Nejen z tohoto porovnání si troufám tvrdit, že 

použitý soubor respondentů byl dostatečný. 

Během psaní této práce jsem získala mnoho informací - některé pro mě byly 

v mnohém nové, s dalšími jsem se už dříve setkala. Přesto musím konstatovat, že mi 

byla tato zkušenost přínosem. A z pozitivních reakcí dotázaných CK, z nichž některé 

projevily o mou práci velký zájem, doufám, že bude přínosem nejen pro mne. 
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PŘÍLOHA Č.l- DOT AZNÍK (v plném zněnO 

Dobrý den, 

jmenuji se Lucie Sáblíková a jsem studentkou závěrečného ročníku FTVS UK, 

oboru "Management sportu a tělesné výchovy". Tématem mé diplomové práce jsou 

"Specifické propagační formy v cestovním ruchu se zaměřením na lyžařské zájezdy" a 

já bych Vás ráda touto cestou požádala o pomoc, kterou mi poskytnete vyplněním 

následujícího dotazníku, který bude sloužit jako stěžejní bod mé studie. Dotazník je 

zcela anonymní a všechna sdělená data budou využita pouze pro účely mé diplomové 

práce. 

Předem všem moc děkuji za spolupráci, Lucie Sáblíková. 

Vhodnou odpověď prosím tučně zvýrazněte. 

1) Kdy zahájila Vaše firma působení na trhu cestovního ruchu? 

a. již před rokem 1990 

b. cca 1991- 1995 

c. cca 1996 - 2000 

d. později - uveďte prosím rok_ 

2) Kolik poboček má Vaše firma na území ČR? 

a. 1 - 2 pobočky 

b. 3 - 5 poboček 

c. 6 a více poboček 

3) Sídlo Vaší firmy je v kraji: 
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4) Specializujete se výhradně na lyžařské zájezdy? 

a. ANO 

b. NE 

pokud NE, jaké další zájezdy máte v nabídce? 

a. poznávací 

b. pobytové u moře 

c. eurovíkendy 

d. jiné- jaké 

5) Kolik procent Vašich nákladů tvoří náklady na propagaci? 

a. do 10-ti% 

b. 11-20% 

c. 21-30% 

d. 31-40% 

e. více jak 40 % 

6) Jaké propagační formy využíváte? * 

REKLAMA 

- televizní - celostátní program 

- regionální program 

- rozhlasová - celostátní stanice 

- regionální stanice 

- tištěná reklama - letáky 

- brožurky a informační 

knížečky 

- samolepící štítky s logem 

Vaší firmy 

- katalogy 

- inzeráty - celostátní deníky 
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- inzeráty- regionální 

deníky 

- inzeráty - tématické 

časopisy 

- inzeráty - ostatní časopisy 

- venkovní - plakáty 

- billboardy 

- internetová - vlastní stránky 

- bannery na jiných 

internetových stránkách 

- odkazy na tématických 

stránkách 

PODPORA PRODEJE - soutěže 

- slevy za včasný nákup 

- slevy pro stálé zákazníky 

- slevy pro skupiny 

- dárkové šeky 

- dárky pro stálé zákazníky 

- spolupráce s jinými 

firmami 

- možnost nákupu na 

splátky 

PUBLICITA - články v tematických 

časopisech, novinách, 

internetových stránkách 

- výroční zprávy pro 

klienty 

- public relations 

OSOBNI PRODEJ - individuální poradenství 

- veletrhy 

* vyhovuJÍCÍ prosím zaškrtněte v posledním sloupci 
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7) Jak často navštěvujete veletrhy? 

a. nikdy 

b. 1 x ročně 

c. 2 - 3 x ročně 

d. víckrát než 3 x ročně 

8) Jaké veletrhy navštěvujete? Prosím vypište. 

9) Jak se o Vás Vaši klienti dozvěděli? 

a. leták, inzerát, katalog, rozhlasová a televizní reklama 

b. na veletrhu 

c. na doporučení Vašeho stávajícího klienta 

d. nevím 

10) Oslovujete své klienty sami? 

a. ANO 

b. NE 

pokud ANO, jakým způsobem? 

a. zasláním katalogu 

b. zasíláním tzv."newsletterů" 

c. telefonicky 

d. jinak- jak 

ll) Máte ve své nabídce i tuzemské lyžařské zájezdy? 

a. ANO 

b. NE 

pokud NE, pokračujte otázkou č. 14 
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12) Jaký je poměr nabídky zahraničních vs. tuzemských zájezdů? 

13) Využíváte pro tuzemské zájezdy jiné formy propagace než pro zahraniční? 

a. ANO 

b. NE 

pokud ANO, jaké? 

a. odlišné pojetí katalogu 

b. jiné regionální zaměření tištěné a rozhlasové reklamy 

c. využití jiných internetových stránek 

d. jiné- jaké? 

14) Vyberte 3 formy propagace, které využívá Vaše firma, a o nichž si myslíte, že jsou 

nejúčinnější. 

a. katalogy, letáky, inzerce 

b. venkovní reklama (billboardy, plakáty) 

c. internetové stránky 

d. účast na veletrzích 

e. různé formy podpory prodeje (viz tabulka) 

f. televizní reklama 

g. rozhlasová reklama 

15) Hodnotíte propagaci Vaší firmy jako dostatečnou? 

a. ANO 

b. NE 
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pokud NE, co byste rádi změnili, zlepšili? 

Ještě jednou děkuji za Váš čas a ochotu, kterou jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku. 

Místo pro Vaše poznámky a připomínky: 

Lucie 

Sáblíková 
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