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Abstrakt
Bakalářská práce „Marketingová strategie turistického regionu Český ráj v letech 2009-2013“
mapuje a analyzuje současnou marketingovou koncepci a komunikační aktivity, které
probíhají na území Českého ráje v rámci marketingu cestovního ruchu. Cílem práce je
představení hlavních subjektů destinačního managementu a seznámení se s dokumenty, ze
kterých tyto subjekty při tvorbě marketingové strategie turistického regionu vychází, přičemž
klíčovým dokumentem je „Střednědobý plán Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního
ruchu v Českém ráji 2012 – 2017“. Podstatou bakalářské práce je popsat implementaci této
marketingové strategie a zhodnotit úspěšnost realizace marketingových a komunikačních
aktivit v rámci destinačního marketingu turistického regionu Český ráj.

Abstract
Bachelor thesis “The marketing strategy of the tourist region Bohemian Paradise in 20092013” describes and analyzes present marketing conception and communication activities
which take place in that region. The objective of the paper is to introduce main subjects of the
destination management in the region and to present documents forming the basis of the
marketing strategy, especially the document “The medium-term plan of the development in
the Bohemian Paradise in 2012-2017”. The aim of the thesis is to describe implementation of
this marketing strategy and to evaluate realization of the marketing and communication
activities within the destination management of the tourist region Bohemian Paradise.
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Úvod
Cestovní ruch je velmi specifická oblast, ve které neustále stoupají nároky na kvalitu a
rozmanitost služeb. Pokud chce subjekt nebo destinace v oblasti turismu uspět, musí se
postavit velmi silné konkurenci a zaujmout na trhu unikátní nabídkou. V dnešní době už
nestačí pouze čerpat z přirozeného přírodního nebo historického potenciálu, je třeba vymyslet
a realizovat takové produkty a programy, které zaujmou a přilákají potenciální i stávající
návštěvníky. Za tímto účelem probíhá marketingové řízení destinace, kdy se odpovědné
organizace cestovního ruchu snaží vymyslet a aplikovat vhodnou marketingovou strategii tak,
aby přinesla užitek veřejnému i soukromému sektoru. Názorným příkladem tohoto počínání je
turistický region Český ráj; ačkoli má neskutečně bohatou nabídku přírodních a historických
atraktivit a je v rámci České republiky oblíbenou turistickou destinací, tak musí stejně
využívat marketingových aktivit a postupů.

V bakalářské práci „Marketingová strategie turistického regionu Český ráj v letech
2009 - 2013“ analyzuji a hodnotím stávající marketingovou koncepci turistického regionu
Český ráj a komunikační aktivity, které v rámci této koncepce probíhají. Vzhledem
k rozsáhlosti tématu se nemůžu podrobně věnovat veškerým marketingovým a komunikačním
aktivitám, soustředím se pouze na důležité body strategie a klíčové produkty. Bakalářská
práce je rozdělena do pěti základnách kapitol; faktická struktura této práce se mírně liší od
předpokládané struktury, která byla uvedena v tezi bakalářské práce. Důvodem je zaměření se
na aktuální marketingové a komunikační aktivity, kterým jsem věnovala vzhledem
k charakteru práce více prostoru než dokumentům o regionálním a marketingovém rozvoji.

První kapitola je teoretickým podkladem celé práce. Zabývám se v ní pojmy, které se
vyskytují i v dalších kapitolách a tvoří tak osu práce. Jedná se zejména o termíny marketing
cestovního ruchu, marketing destinace a destinační management.

Ve druhé kapitole vymezuji Český ráj jako turistickou destinaci a podávám jeho
základní charakteristiku. Přibližuji jeho přírodní a historické atraktivity a zajímám se i o
kvalitu infrastruktury a úroveň služeb.

Třetí kapitola přináší informace o subjektech operujících na poli marketingových
aktivit tohoto turistického regionu. Hlavními subjekty jsou Česká centrála cestovního ruchu
3

(CzechTourism) a organizace Sdružení Český ráj; zabývám se jejich činností, ale i
vzájemnými vztahy mezi nimi a dalšími veřejnými a soukromými činiteli.

Ve čtvrté kapitole přibližuji marketingové plány a dokumenty strategie rozvoje
cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Jedná se o obsáhlé materiály, na nichž stojí
současná marketingová komunikace a propagace regionu; jejich součástí je i SWOT analýza,
ze které se při tvorbě marketingové koncepce vychází.

Pátá kapitola se věnuje samotné realizaci a aplikaci marketingových aktivit. Popisuji
v ní základní myšlenky a ideje marketingové koncepce a také použité komunikační kanály a
marketingové nástroje, které vedou k jejímu naplňování. V závěru kapitoly hodnotím
efektivitu těchto postupů.

Cílem bakalářské práce je charakterizovat a analyzovat současnou situaci v oblasti
marketingu destinace Český ráj na základě činnosti organizací cestovního ruchu a zhodnotit
realizaci a implementaci marketingových aktivit v regionu.

Při zpracování bakalářské práce jsem vycházela zejména z veřejně dostupných
dokumentů, výzkumů a tiskových zpráv na webových portálech CzechTourism a Sdružení
Český ráj; využila jsem i mnoha tištěných propagačních materiálů. Klíčovou se pro mě stala
spolupráce se zaměstnanci organizace Sdružení Český ráj, kteří mi poskytli i další veřejně
dostupné materiály a s nimiž jsem vedla několik hloubkových rozhovorů.
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1. Marketing cestovního ruchu a specifika marketingu
regionálního cestovního ruchu
„Za cestovní ruch (tourism) se považuje činnost osoby, cestující na přechodnou dobu
do místa mimo své trvalé bydliště, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávat
výdělečnou činnost v navštíveném místě“.1 Definovat pojem cestovní ruch není vůbec snadné,
ačkoli se s ním většina z nás mnohokrát setkala a jsme vlastně velmi často i jeho přímými
účastníky. Uvedená definice vystihuje základní znaky cestovního ruchu – změnu místa,
nevýdělečný charakter a dočasnost pobytu.2 Cestovní ruch, jak jej chápeme v dnešním
měřítku, je nesmírně široký komplex činností, na kterém se podílí celá řada subjektů; je tedy
těžké ho nějak jednoduše definovat nebo vymezit.

„Cestovní ruch patří celosvětově mezi nejvýznačnější hospodářská odvětví. Jeho
pozoruhodnou vlastností je, že umí vytvářet příležitosti bez velkých investic a přinášet
v mnoha směrech značnou přidanou hodnotu. Jeho přínosy se projevují v makroekonomických
vztazích, v ekonomice mnoha podnikatelských odvětví spjatých s cestovním ruchem i ve
vytváření nových pracovních

míst, a to i v regionech problémových z hlediska

zaměstnanosti.“3 Cestovní ruch je velmi pestrým odvětvím, které zasahuje do mnoha sfér
veřejného života, zahrnuje různé služby a ovlivňuje další obory; zároveň je také ukazatelem
životní úrovně obyvatelstva.

Cestovní ruch, nebo chcete-li turistický průmysl, je tak rozsáhlá oblast, že je téměř
nemožné řídit koncepci tohoto odvětví nějak centrálně. Daný územní celek (většinou stát) je
z toho důsledku rozdělen do několika menších územních jednotek (turistických regionů),
které mají svou vlastní strategii cestovního ruchu, podle které postupují. Všechny regiony
jsou pak zastřešeny určitou organizací (v případě České republiky se jedná o Českou centrálu
cestovního ruchu – CzechTourism), která vytváří dlouhodobé strategie a marketingové plány,
z nichž pak vychází koncepce jednotlivých regionů a na nichž je stavěn právě marketing
regionálního cestovního ruchu. „Při členění České republiky na turistické regiony se
1

Definice WTO dle Foreta: FORET, Miroslav; FORETOVÁ Věra. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. 1. vyd.
Praha: Grada, 2001, s. 16.
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3 RYGLOVÁ, Kateřina; BURIAN Michal, VAJČNEROVÁ Iva. Cestovní ruch - podnikatelské principy a
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uplatňuje tzv. marketingový přístup. Tento přístup vychází z pragmatické potřeby co
nejúčelnější propagace turistické nabídky území. Právě tento přístup byl uplatněn při
rajonizaci turistického potenciálu území České republiky, které bylo v letech 1998-1999
iniciováno Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism. Vznikly tak turistické regiony
a jako dílčí celky turistické oblasti. Turistické regiony složí k prezentaci potenciálu cestovního
ruchu České republiky. Turisté totiž jedou např. do Českého ráje a není důležité, zda jde
zrovna o území Libereckého nebo Královéhradeckého kraje.“4 Region v rámci cestovního
ruchu vyvolává svou nabídkou míru návštěvnosti. Nabídkou je chápán potenciál, který je
region schopen využít; atraktivita a rozmanitost oblasti; kvalita a četnost služeb a
infrastruktura v daném regionu. Tyto faktory dále ovlivňuji konkurenceschopnost regionu ve
srovnání s dalšími územními celky. Turistický region je základní jednotkou národní
propagace a marketingu cestovního ruchu republiky.5 Na základě potenciálu se utváří
charakter a nabídka regionu neboli destinace.

1.1. Destinace
Marketing regionálního cestovního ruchu je velmi úzce propojen s marketingem
destinace cestovního ruchu. „Destinace je představována svazkem různých služeb
koncentrovaných v určitém místě nebo oblasti. Destinace je chápána jako geografický prostor
(stát, místo, region), který si klient (segment) vybírá jako svůj cíl cesty“.6

Destinace je určena svým potenciálem – a to buď přírodním, ale zároveň i kulturním
nebo historickým. Většinou je destinací míněn určitý region, který právě takovýto potenciál
z hlediska cestovního ruchu skýtá. Může se samozřejmě jednat také o menší lokalitu nebo
pouze město. Pro mezinárodní návštěvníky je destinací i celý navštívený stát. „Destinace
cestovního ruchu je přirozeným celkem, který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního
ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací. Podle WTO představuje destinace
místo s atraktivitami a s nimi spojenými zařízeními a službami cestovního ruchu, které si
účastník cestovního ruchu nebo skupina vybírá pro svou návštěvu a které poskytovatelé
4, 5

Turistický potenciál regionů. CzechTourism [online]. © 2005-2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z www:

http://www.czechtourism.cz/didakticke-podklady/2-turisticky-potencial-regionu/.
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turismu, systém marketingového řízení destinace a jeho financování, řízení kvality v destinaci a informační
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přinášejí na trh“.7 Řečeno metaforou, destinace je jakousi květinou, která se pomocí
rozličných barev a vůní snaží nalákat na svůj květ co nejvíce opylovačů. A v dnešní době není
tento „proces lákání“ opravdu jednoduchý. „Neustálý rozvoj poptávky znamenal rozšíření
nabídky produktů cestovního ruchu a zejména nabídky destinací, takže se v dnešní silné
konkurenci destinací prosadí jen ty, které dokonale splní očekáváni klientů“.8 Nároky kladené
na destinace a regiony se neustále zvyšují. Roli už nehraje pouze kulturní či přírodní potenciál
a atraktivita lokality (tedy jakási primární nabídka), ale i tzv. sekundární nabídka, kterou je
třeba vytvořit. Jedná se zejména o turistickou infrastrukturu a nabídku služeb obecně. Lidé
(turisté) vnímají destinaci jako celek, soubor více atributů. Vnímají krajinu, prostředí, přírodu,
ale i nabízené služby a jejich kvalitu; kulturní, sportovní a rekreační množnosti; bezpečnost,
čistotu, vstřícnost a jazykovou vybavenost místních obyvatel. Turista přijíždí do destinace jen
tehdy, má-li jim tato destinace co nabídnout. V současné době musí tedy destinace využít
veškerých nástrojů, aby obstály v tvrdé konkurenci. „Destinace, ať už v národním,
regionálním nebo místním pojetí, se stává produktem s vlastním marketingovým mixem,
značkou a umístěním na trhu.“9

1.2. Destinační management
Hlavním cílem destinace je zaujmout co nejvíce potenciálních klientů (návštěvníků)
tak, aby danou destinaci navštívili, strávili zde nějaký čas a tím pádem utratili i nějaké peníze.
Jedná se o dlouhodobou činnost, která je podmíněna mnoha aspekty a kterou nelze provádět
jednorázově a nahodile. Je potřeba vytvořit trvalou koncepci, na které lze stavět další
marketingové aktivity. Touto koncepcí je marketingové řízení destinace, neboli management
destinace, které se snaží „o ovlivňování množství, složení, časového a prostorového rozložení
poptávky v destinaci.“10 Výstižnou definici managementu destinace podává Ryglová:
„Destinační management je forma řízení určité oblasti (destinace) za účelem zvýšení
efektivnosti aktivit spojených s cestovním ruchem a jeho udržitelným rozvojem. Cílem
destinačního managementu je koordinovat činnost jednotlivých zájmových skupin podílejících
7

KIRÁĽOVÁ, Alžbeta. Marketing: destinace cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003, s. 15.
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se na rozvoji cestovního ruchu destinace (poskytovatelé služeb, investoři, místní obyvatelstvo,
ochránci životního prostředí…), vytvářet strategické plány pro rozvoj, využívat podpůrné
fondy, organizovat a podporovat spolupráci mezi komerčním a neziskovým sektorem,
realizovat

marketingové

aktivity

a

celou

destinaci

řídit

za

účelem

udržení

konkurenceschopnosti na trhu.“11 Hlavní přidanou hodnotou destinačního managementu je
spolupráce. Součinnost veřejné a komerční sféry (reprezentované podnikateli), ale i
neziskového sektoru a občanských sdružení a iniciativ je velkým přínosem při strategickém
plánování a řízení regionálního rozvoje. Jedná se o princip dobrovolné kooperace, jehož
výsledkem je specifický produkt, který poskytuje přidanou hodnotu či zisk všem
zúčastněným. „Nabídku vytvářejí poskytovatelé služeb, avšak prostředí pro jejich poskytování
vytvářejí samosprávní a správní orgány“12.

11,12

RYGLOVÁ, Kateřina; BURIAN Michal, VAJČNEROVÁ Iva. Cestovní ruch - podnikatelské principy a
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2. Vymezení regionu Český ráj jako turistické destinace
Jak už bylo řečeno v předešlé kapitole, řídit cestovní ruch centrálně je velmi složité a
proto je Česká republika rozdělena na menší územní celky, které mají svou vlastní vizi a
marketingovou koncepci. Tyto územní celky, nazývané jako turistické regiony, nemusí
územně souhlasit s administrativním členěním České republiky. Vymezení turistických
regionů probíhalo v letech 1998 – 1999, v té době bylo vyčleněno 15 turistických regionů;
v roce 2010 se ke stávajícím regionům přidaly ještě dva nové (Východní Morava a
Královéhradecko), takže v současné době pokrývá území České republiky 17 turistických
regionů (viz příloha č. 1).
Těchto sedmnáct regionů bylo vymezeno tak, aby se cestovní ruch rozložil co
nejefektivněji do konkrétních územních celků, které posléze využijí svého potenciálu
k rozvoji dané lokality. Tyto regiony pokrývají celé území státu, respektují hranice nižších
administrativních regionů (obcí a měst), ale nekorespondují exaktně s krajským členěním
České republiky; neboť území našeho státu je rozděleno na 14 krajů, zatímco turistických
regionů je 17. Ukázkovým příkladem „administrativně roztříštěného“ regionu je právě
turistický region Český ráj, který se rozkládá na území tří různých krajů – Libereckého,
Královéhradeckého a Středočeského.13

Z tohoto územního členění regionů tedy vychází optimální marketingová strategie, ze
které by měl každý region profitovat. Podle CzechTourismu je turistickým regionem „územní
celek, jehož nabídka CR svým množstvím, kvalitou, rozmanitostí a atraktivitou vyvolává
návštěvnost. Potenciál území vytváří vhodné předpoklady pro realizaci konkurenceschopné
nabídky produktů cestovního ruchu s důrazem na příjezdový cestovní ruch a pro vybrané z
nich jsou součástí národních produktů. Území je v oblasti cestovního ruchu řízeno profesní
organizací a jsou za území shromažďovány statistické informace. Je základní jednotkou
národní propagace a marketingu cestovního ruchu republiky. Mohou se členit na turistické
oblasti.“14 Musíme brát tedy v potaz, že turistické regiony si hlavně v rámci domácího
cestovního ruchu (ale i příjezdového cestovního ruchu) vzájemně konkurují a přetahují se o
každého návštěvníka. Oblastí, která má velký turistický potenciál a které se budu věnovat
v další části mé práce je Český ráj.
13, 14
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2.1. Český ráj
Turistický region Český ráj leží v severovýchodních Čechách na území tří různých
krajů. Geograficky je ohraničen spojnicí mezi městy Mladá Boleslav, Dolní Bousov, Sobotka,
Kopidlno, Jičín, Nová Paka, Semily, Železný Brod a Mnichovo Hradiště; za srdce Českého
ráje a zároveň správním i turistickým centrem tohoto regionu je považováno město Turnov.
Region Český ráj sousedí celkem se čtyřmi dalšími turistickými regiony – jižní hranici má
společnou s regionem Střední Čechy, na severozápadě sousedí s regionem Českolipsko a
Jizerské hory, ve východní části k němu přiléhá region Krkonoše a Podkrkonoší a úplně
nepatrnou části hraničí také s regionem Královéhradecko. Turistický region Český ráj je
zároveň i identickou turistickou oblastí s názvem Český ráj. Tento region, charakteristický
svou malebnou krajinou, láká turisty především díky kombinaci přírodních krás, historických
památek a lidové architektury.
Turistický region Český ráj je se svou rozlohou bezmála 1 400 km2 druhým
nejmenším regionem České republiky (hned po regionu Praha) a rozkládá se na území tří
různých krajů. Nejvíce zasahuje do Královéhradeckého kraje, více než třetinu svého území
zabírá z Libereckého kraje a nejmenší plochu pojímá ve Středočeském kraji (viz příloha č. 2).
Na území regionu Český ráj se také nachází nejstarší česká chráněná krajinná oblast –
kvůli nevšední členitosti terénu a výjimečné krajině s charakteristickými skalními útvary zde
bylo založeno CHKO Český ráj již v roce 1955. Díky těmto přírodním a geologickým
atributům patří Český ráj také na seznam UNESCO – v roce 2005 se stal součástí evropské
sítě geoparků a zároveň geoparkem UNESCO.

Vznik názvu tohoto regionu je stejně zajímavý a půvabný jako jeho krajina. Pojem
„Český ráj“ vymysleli sami návštěvníci a hosté lázní Sedmihorky v období 19. století.
Ačkoliv toto pojmenování příslušelo historicky oblasti Litoměřicka, rychle se vžilo jako
název pro oblast rozmanité krajiny se skalními městy nedaleko Prahy a my jej používáme
dodnes. Třebaže se název „Český ráj“ ujal až v období romantismu v 19. století, dějiny této
oblasti sahají mnohem dál. První lidé se na území Českého ráje objevili asi před 350 000 lety,
později se v tomto kraji vyskytlo mnoho etnik a kmenů – od Keltů, přes Germány až ke
Slovanům. V průběhu středověku se zde vystřídalo více různých pánů z rodu Přemyslovců,
Markvarticů, Vartenberků nebo Valdštejnů. Vznik význačných měst se datuje na přelomu 13.
a 14. stol., stejně jako založení prvních hradů a tvrzí (např. Trosky, Valdštejn, Kost). Pokud
10

bychom měli zmínit jednu významnou historickou postavu, která se zasadila o rozvoj tohoto
regionu, byl by to určitě známý válečník Albrecht z Valdštejna. I když má pověst vojáka a
intrikána a toto teritorium získal jako zkonfiskovaný majetek českých pánů po bitvě na Bílé
Hoře, byl to zároveň pokrokový budovatel, který disponoval mnoha financemi, a díky tomu
mohl vzniknout historické město Jičín či malebná barokní krajina kolem něj. Po smrti tohoto
šlechtice byla celá oblast vydrancována, stejně jako o 200 let později, kdy se přes ni přehnala
bouře v podobě prusko-rakouské války. V období 19. století začal tento region opět vzkvétat a
stal se oblíbeným cílem návštěv a pobytů. Zdejší krajina ohromovala tehdejší návštěvníky a
průkopníky turismu stejně jako dnes, i proto se ujalo teď již zažité označení Český ráj.15

2.1.1. CHKO Český ráj
Jak už jsem zmiňovala výše, CHKO Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí
na území České republiky a také nedílnou součástí turistického regionu Český ráj. Chráněná
krajinná oblast vznikla již v roce 1955 za účelem ochrany unikátních skalních měst.
Jedinečnost této atraktivní oblasti se spoustou skalních útvarů spočívá v tom, že se jedná o
pískovcové skály, které se utvářely během různých epoch, a tak vznikla pestrá mozaika
různých přírodních úkazů. K zajímavým prvkům skalních měst patří jeskyně, skalní brány a
okna. Symbolem této oblasti jsou tvarově unikátní Trosky se známou zříceninou hradu.
Výjimečnost CHKO Český ráj dotváří taktéž rozmanitost rostlinné a živočišné říše, díky
nezvyklým biotopům (biotop skalní město, biotop mokřady) zde nachází domov mnoho
zajímavých druhů rostlin a živočichů16 (viz příloha č. 3).

V roce 2002 došlo k rozšíření stávající chráněné oblasti a plocha CHKO se tak téměř
zdvojnásobila (z původních 92 km2 na současných 181,5 km2). K původnímu území se
připojily ještě další oblasti, např. Prachovské skály nebo Maloskalsko. Do CHKO Český ráj
spadají také maloplošná zvláště chráněná území – přírodní památky a rezervace.17

15
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2.1.2. Geopark Český ráj
V říjnu 2005 udělal Český ráj další významný krok k ochraně své unikátní přírody –
byl přijat do prestižní sítě světových a evropských geoparků UNESCO a získal tak status
Evropský geopark UNESCO Český ráj. Účelem a smyslem práce geoparků je podpora trvale
udržitelného rozvoje regionu, výzkum a vzdělávání veřejnosti. Geopark Český ráj zabírá
plochu o rozloze 700 km2 a zahrnuje různé geologické jevy, archeologické a mineralogické
lokality i historické památky. Území geoparku bylo utvářeno stovky miliónů let, za tu dobu
bylo opakovaně dnem moři, probíhala zde vulkanická činnost a vrásnění hornin, díky těmto
procesům vznikla slavná skalní města a vytvořila se naleziště zkamenělin, drahých kamenů a
jiných surovin18 (viz příloha č. 4).
Začlenění do sítě geoparků je výhodné z mnoha příčin: přínosem není pouze ochrana
přírody a zachování rázu dané krajiny, ale i regionální rozvoj a další rozkvět turismu v dané
oblasti. Geopark Český ráj je přínosem pro celý turistický region Český ráj.19

2.2. Český ráj jako turistická destinace
Výše zmíněné aspekty (CHKO, geopark) přispívají ke zvýšení počtu návštěvníků
v regionu. Ale pouze přírodní či historický potenciál k uspokojení zákazníka nestačí. Je
potřeba také trvale a adekvátně rozvíjet místní vybavenost, infrastrukturu, služby; neboť i to
je znakem a součástí cestovního ruchu v dané destinaci, bez těchto atributů je těžké cestovní
ruch vůbec udržet. Nyní se stručně podívám právě na hlavní kulturní a přírodní atraktivity této
lokality a také na jejich návštěvnost. Posléze se zaměřím na jakousi sekundární nabídku, tedy
hlavně dopravní dostupnost, vybavenost a služby a zhodnotím je.

18
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2.2.1. Přírodní a historické atraktivity
K nejznámějším přírodním atraktivitám patří samozřejmě vyhlášená skalní města a
jiné skalní útvary, jedná se hlavně o následující:20

-

Hruboskalské skalní město

-

Prachovské skály

-

Klokočské a Betlémské skály

-

Maloskalsko

-

Bozkovské dolomitové jeskyně

-

Podtrosecké údolí

Vedle atraktivních přírodních lokalit nabízí region Český ráj spoustu dalších různých
zajímavostí. Na území regionu najdeme mnoho kulturních památek, které často dokonale
splývají s okolní krajinou, ať už se jedná o hrady jakoby vyrůstající přímo ze skal nebo
malebná sídla dokreslující idylickou náladu luk a údolí. Za nejznámější místa a největší
atraktivity regionu jsou považovány hrady Trosky, Kost, Valdštejn, Frýdštejn; zámky
Sychrov, Dětenice, Hrubá Skála a města Jičín, Turnov, Sobotka nebo Mladá Boleslav.
Kulturní projev, který bychom rozhodně neměli opomíjet, je lidová architektura. Původní
roubené chalupy a stavení jsou velmi typické pro tento region, příkladem může být krásný
Dlaskův statek anebo Kopicův statek. K dalším netradičním atraktivitám patří technické,
církevní a židovské památky. Turistický region Český ráj disponuje pestrou nabídkou, která
by měla oslovit každého návštěvníka.21

2.2.2. Návštěvnost turistických cílů
Tuto výjimečnou atraktivitu regionu potvrzují i analýzy agentury CzechTourism a
Sdružení Český ráj. Z výsledků každoročních výzkumů je zřejmé, že v regionu není pouze
pár jednotlivých turistických „taháků“, ale že se zde nachází mnoho různých míst, která

20

Skalní města a útvary. Český ráj [online]. © 2000-2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://www.cesky-

raj.info/cs/priroda-a-krajina/skalni-mesta-a-utvary.html.
21

Historie a památky. Český ráj [online]. © 2000-2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://www.cesky-

raj.info/cs/historie-a-pamatky/.
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dosahují vysoké návštěvnosti, jež mnohdy dokonce přesáhne stotisícovou hranici. Z analýzy
pro rok 2012 vyplývají následující údaje:

1) Zámek Dětenice (195 tisíc návštěvníků v roce 2012)
2) Prachovské skály (110 tisíc)
3) zámek Sychrov (107 tisíc)
4) Hrad a zámek Staré Hrady (103 tisíc)
5) hrad Trosky (98 tisíc)
K dalším hojně navštěvovaným cílům patří také Bozkovské dolomitové jeskyně (64
tisíc v roce 2012), hrad Valdštejn (62 tisíc), hrad Kost (50 tisíc); ale také Škoda Auto
Muzeum v Mladé Boleslavi (69 tisíc). Celková návštěvnost turistického regionu Český ráj za
rok 2012 byla 1 392 167 návštěvníků (sledování probíhalo v 68 turistických destinacích).
Z této analýzy je patrné, že oblíbené turistické cíle jsou rovnoměrně rozložené po celém
regionu, což umožňuje návštěvníkům nekumulovat se pouze v jedné lokalitě, ale rozprostřít se
po celé oblasti. Ani v porovnání s celorepublikovou návštěvností turistických cílů v roce 2011
na tom není Český ráj špatně, v rámci Libereckého nebo Královéhradeckého kraje zabírá
dokonce přední příčky žebříčku.22

2.2.3. Dopravní dostupnost
Z hlediska dopravní dostupnosti má turistický region Český ráj velmi výhodnou
pozici. Nachází se nedaleko velkých měst, jakými jsou např. Liberec, Mladá Boleslav, Jičín,
Nymburk, aj., ale hlavně je v relativní blízkosti hlavního města Prahy – cca 80 km je
dosažitelná vzdálenost pro většinu obyvatel metropole. Co se týká silniční dopravy, region
Český ráj lemuje na západní straně rychlostní silnice R 10, vedoucí z Prahy přes Mladou
Boleslav a Turnov do Liberce, takže tato dopravní tepna, navíc spojnice sever – jih, zajišťuje
vhodnou přístupovou cestu pro většinu návštěvníků. Z výzkumu CzechTourismu vyplývá, že
automobil je nejčastějším dopravním prostředkem k dosažení tohoto regionu. Problémem
může být regionální dopravní infrastruktura, s jejíž kvalitou nejsou lidé spokojeni (jedná se
hlavně o kvalitu silnic, výskyt parkovišť) a s níž je spojen celkově negativní pohled na
22

Návštěvnost památek a turistických atraktivit v roce 2012. Český ráj [online]. © 2000-2013 [cit. 2013-05-03].

Dostupné z: http://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/monitoring-navstevnosti/navstevnost-pamateka-turistickych-atraktivit-v-ceskem-raji-v-roce-2012.html.
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dopravu v tomto regionu.23 Dopravní obslužnost regionu zajišťuje i autobusová a vlaková
doprava. Lokální dopravu pomáhají zajišťovat také letní turistické autobusy, nasazené do
provozu vždy v hlavní sezóně (přibližně od května do září). Turistické autobusy jezdí na pěti
linkách, navazují na dálkové vlakové a autobusové spojení a umožňují i přepravu cyklistů
s koly; tímto zajišťují dostupnost mnoha lokalit bez použití auta a usnadňují turistům i
cykloturistům cestování v rámci celé oblasti.

2.2.4. Rekreace a sport
Jaké jsou hlavní motivy k návštěvě Českého ráje? Podle výzkumu CzechTourismu o
domácím cestovním ruchu je nevětším lákadlem tohoto regionu možnost relaxace (v
porovnání s ostatními regiony je za účelem odpočinku a relaxace primárně vyhledáván právě
Český ráj); dalšími důvody jsou turistika a sportovní vyžití a dále také poznání. S tímto
zjištěním souvisí i výčet oblíbených činností návštěvníků Českého ráje. Nejlákavější aktivitou
je poznávací turistika (54%), pěší turistika (42%) a cykloturistika (24%), na vzestupu je také
koupání a vodní sporty (22%).24

Česká republika se honosí jedním z nejlepších turistických značení na světě a region
Český ráj je v tomto oboru špičkou. Celá oblast je protkána hustou sítí turistického značení,
celkově se jedná až o stovky kilometrů turistických tras. Stejně tak je tomu dnes i se značením
cyklistických tras – najdeme zde jak cyklostezky vytvořené speciálně pro cyklisty, tak hlavně
cyklotrasy vedené po normálních komunikacích (polní a lesní cesty, silnice nižších tříd). Pěší
turistika a cykloturistika jsou oblíbené aktivity typické pro tento region, a jako takové jsou
stěžejními body i při jeho prezentaci.

23

Výstupy z monitoringu CzechTourism v turistickém regionu Český ráj - léto 2012. Český ráj [online]. ©

2000-2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/monitoringnavstevnosti/vystupy-z-monitoringu-czechtourism-v-turistickem-regionu-cesky-raj-leto-2012.html .
24

Výstupy z monitoringu CzechTourism v turistickém regionu Český ráj - léto 2012. Český ráj [online]. ©

2000-2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/monitoringnavstevnosti/vystupy-z-monitoringu-czechtourism-v-turistickem-regionu-cesky-raj-leto-2012.html.
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Český ráj nabízí širokou možnost vyžití i náročnějším návštěvníkům, které
neuspokojuje pouze turistika. Samotný terén přímo vybízí ke šplhání po skalách. Horolezectví
je pro tento region charakteristické, ale musí být vždy v souladu s ochranou pískovcových
skal. K dalším oblíbeným aktivitám patří např. sjíždění řeky Jizery na raftech a kánoích,
letectví a paragliding (v celé oblasti je mnoho malých letišť, která nabízejí vyhlídkové lety),
jezdectví a agroturistika, rybolov; je zde spousta možností ke koupání (přírodní koupaliště a
rybníky). Pro jiné hosty je zde příležitost zahrát si golf (golfová hřiště v Mladé Boleslavi,
v Semilech) nebo tenis.

2.2.5. Ubytování a služby
Pokud vycházíme opět z monitoringu CzechTourismu, tak vidíme, že skoro polovina
návštěvníků zavítala do Českého ráje pouze na jednodenní výlet a vůbec tak nevyužila
možnosti ubytování (tato statistika je ale zkreslena kvůli jednodenním návštěvám obyvatel
z blízkého okolí, kteří se pochopitelně nepotřebují ubytovávat). Zbývající polovina využila
ubytovací kapacity tohoto regionu – ubytovaní bydleli většinou v penzionech (14%) a
kempech (8%), někteří přenocovali u známých (11%); jiní využili služby hotelů, apartmánů,
ubytoven nebo bydleli v pronajatých chalupách a na privátech. Od roku 2010 se zvýšil počet
středně dlouhých pobytů (1 – 7 nocí) z 43% na 47%, s tím souvisí i narůst využití ubytovacích
zařízení v regionu. Podle návštěvníků je ubytovací kapacita v regionu dostačující.25

Pokud se zaměříme na stravování, tak ze statistik vyplývá, že více jak 70% turistů se
stravovalo v restauračních zařízeních různého typu a většina z nich byla se službami
spokojena (to se týká jak kvality služeb, tak i dostupnosti a četnosti restaurací, hospod, bister
a jiných stravovacích zařízení).26 Region poskytuje mnoho dalších služeb, kvůli oblibě
sportovních aktivit nabízí své služby mnoho různých půjčoven, servisů a sportovních
prodejen; a jelikož sem jezdí stále více návštěvníku za relaxací a odpočinkem, rozšiřuje se i
nabídka služeb v tomto segmentu (masáže, soukromé lázně, relaxační a wellness pobyty,
atd.).

25, 26

Výstupy z monitoringu CzechTourism v turistickém regionu Český ráj - léto 2012. Český ráj [online]. ©

2000-2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/monitoringnavstevnosti/vystupy-z-monitoringu-czechtourism-v-turistickem-regionu-cesky-raj-leto-2012.html
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Pokud vycházíme z uváděného výzkumu i zde uvedených přirozených atraktivit a
sekundární nabídky (infrastruktura, možnost sportovního vyžití, ubytovací a restaurační
kapacity, další služby), tak z toho turistický region Český ráj vychází nadmíru pozitivně.
Celková spokojenost návštěvníků s Českým rájem je velmi vysoká. Loajalita mírně poklesla,
přesto Český ráj 70% turistů při výběru místa dovolené upřednostňuje. Nejspokojenější byli
návštěvníci s místním orientačním značením, s přátelskostí místních lidí, dále pak s péčí o
památky a turistické atraktivity, péčí o životní prostředí i s péčí o čistotu a pořádek. Výhrady
měli především k dopravní infrastruktuře a cenové úrovni služeb. Nespokojenost s dopravní
infrastrukturou zaznamenáváme již řadu let. Přesto 88% návštěvníků uvažuje, že se do
regionu vrátí.“27

27

Výstupy z monitoringu CzechTourism v turistickém regionu Český ráj - léto 2012. Český ráj [online]. © 2000-

2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/monitoringnavstevnosti/vystupy-z-monitoringu-czechtourism-v-turistickem-regionu-cesky-raj-leto-2012.html.
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3. Subjekty, podílející se na marketingu turistického
regionu Český ráj
Turistický region Český ráj má trochu odlišné postavení než ostatní regiony České
republiky, což je způsobeno tím, že se rozkládá na území tří různých krajů, takže je složité
koordinovat aktivity na krajské úrovni. Zastřešujícím subjektem v oblasti cestovního ruchu je
Česká centrála cestovního ruchu (CzechTourism), která udává směr regionálního rozvoje ve
všech regionech na našem území. Nejdůležitějším subjektem je pro region organizace
„Sdružení Český ráj“, která vytváří veškerou marketingovou a komunikační strategii regionu;
koordinuje spolupráci mezi krajskými úřady, mikroregiony, městy, obcemi, turistickými
centry a soukromými subjekty.

3.1. Česká centrála cestovního ruchu (CzechTourism)
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism byla zřízena za účelem propagace
České republiky jako atraktivní turistické destinace, a to jak na domácím trhu, tak i ve světě.
Tato příspěvková organizace vznikla v roce 1993 a spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj.
Partnery organizace jsou představitelé krajských institucí, turistické regiony, města, obce a
podnikatelská veřejnost. Hlavní aktivity jsou směřovány do českých regionů a měly by vést
ke zvyšování jejich návštěvnosti. I další činnost agentury CzechTourism přispívá
k regionálnímu rozvoji – organizace připravuje rozsáhlá marketingové šetření, sdružuje více
než 600 turistických informačních center, která podporují cestovní ruch i marketingovou
strategii určitého regionu, pořádá různé přednášky a semináře.28

Aktivity agentury CzechTourism směřují k rozvoji cestovního ruchu na regionální
úrovni, regiony spoléhají na obor cestovního ruchu jako na nositele hospodářského růstu a
zvýšení úrovně zaměstnanosti. Komunikace České centrály cestovního ruchu s turistickými
regiony je rozdělena do dvou rovin – v prvé řadě probíhá přímá komunikace mezi
CzechTourismem a jednotlivými turistickými regiony, ve druhé rovině vystupuje
CzechTourism jako zprostředkovatel komunikace mezi soukromými subjekty, městy, obcemi
28

Informace o CzechTourism. CzechTourism [online]. © 2005-2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z:
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a turistickými oblastmi. K základní komunikaci s regiony patří častá setkání se zástupci
regionálních partnerů – koordinátory. Koordinátor je velmi důležitou postavou v rámci
komunikace a přenosu informací – diskutuje aktuální problémy cestovního ruchu v dané
destinaci, přináší řešení a návrhy, podílí se na tvorbě marketingových koncepcí; zajišťuje
efektivní komunikaci mezi regionem a CzechTourismem; i díky němu funguje destinační
marketing v daném regionu. Jediným koordinátorem za turistický region Český ráj je zástupce
Sdružení Český ráj.29

3.2. Sdružení Český ráj
Sdružení Český ráj je organizací pro rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu
Český ráj. Je neziskovým sdružením právnických osob – měst a obcí i podnikatelských
subjektů z regionu. „Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších
právnických osob. Účelem sdružení je spolupráce členských obcí, měst a dalších právních
subjektů na rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Společným cílem všech
subjektů je vytvořit turisticky atraktivní oblast mezinárodního významu při zachování
přírodních a kulturních hodnot a v souladu se zájmy místních obyvatel. Sdružení sehrává v
rámci rozvoje území významnou koordinační činnost. V posledních letech bylo předmětem
činnosti především vytvoření turistické nabídky a její efektivní marketingová podpora“.30
Toto sdružení vzniklo již v roce 1992 a jeho jedinečnost spočívá ve spolupráci a komunikaci
mezi veřejnou, podnikatelskou a neziskovou sférou. Členy sdružení jsou jak města a obce, tak
i soukromé firmy a právnické osoby; všechny tyto činitele se často musí dohodnout na
vhodném kompromisu. V současné době tvoří jeho základnu 64 členů, většinu zaujímají
města a obce (zhruba 65%). Členem sdružení se může stát jakákoli právnická osoba,
podnikající na území turistického regionu Český ráj.

Účelem sdružení je právě spolupráce daných subjektů, která by měla vést k rozvoji
cestovního ruchu v regionu a s tím souvisejícím zachováním přírodních a kulturních hodnot.

29
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„Podstata marketingu destinace tkví v orientaci všech zainteresovaných subjektů na
uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků destinace za účelem dosažení zisku.“31 Sdružení
Český ráj je neziskového charakteru, postaveno na principech vícezdrojového financování.
Jeho hlavní náplní práce je koordinace marketingových aktivit, které by měly vést ke vhodné
prezentaci a propagaci regionu. S touto činností souvisí i tvorba a zajištění regionálních
turistických programů a produktů a také zabezpečení turistického informačního servisu,
webová prezentace a produkce informačních materiálů. K dalším aktivitám patří budování a
opravy cyklostezek, turistických stezek a další infrastruktury cestovního ruchu; zadávání
výběrových řízení a zakázek; kooperace s turistickými informačními centry, vydávání
tiskovin a turistických katalogů. Všechny tyto kroky vedou k rozvoji turistického regionu
Český ráj a k jeho efektivní marketingové propagaci.

Podstatnou náplní práce Sdružení Český ráj je komunikace a koordinace aktivit
s ostatními subjekty, zejména krajskými úřady a jinými organizacemi. Turistický region
Český ráj se rozkládá na území tří různých krajů, proto není snadné koordinovat aktivity
regionu s krajskými úřady. Sdružení Český ráj se snaží komunikovat s kraji tak, aby zde
vznikla alespoň nějaká kooperace, popř. společná marketingová pobídka; jedná se také o
dotace, které se Sdružení Český ráj snaží získat pro rozvoj regionu. Nejlépe probíhá
komunikace s Libereckým krajem, orgán cestovního ruchu se snaží vyjít vstříc potřebám
Sdružení Český ráj, vzájemně se podporují, a to i marketingově. Komunikace
s Královéhradeckým krajem už tak samozřejmá není, záleží na každém konkrétním projektu
či dotaci, ale v poslední době se komunikace i s tímto krajem zlepšuje. Nejhorší, nebo lépe
řečeno žádná, komunikace probíhá se středočeským krajským úřadem, který se Sdružením
Český ráj vůbec nekomunikuje už několik let, a tak se o nějaké kooperaci na území tohoto
kraje ani nedá mluvit.

Dalšími významnými činiteli na území turistického regionu Český ráj jsou Chráněná
krajinná oblast Český ráj a Geopark Český ráj. Správa CHKO Český ráj komunikuje se
Sdružením Český ráj celkem bez problémů – oba subjekty se snaží o kompatibilitu nabídky a
Správa CHKO se zapojuje i do přípravy marketingové koncepce. Sloučit aktivity i
s Geoparkem Český ráj je už ale komplikovanější. Spolupráce se Sdružením Český ráj
31
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prozatím vázne, geopark se nechce podílet společně na marketingových aktivitách a snaží se o
svoji samostatnou propagaci.

Subjekty veřejné sféry, tedy města a obce v regionu, jsou výbornými partnery
Sdružení Český ráj, což je dáno tím, že jsou vesměs členy této organizace; marketingová
koncepce se tedy vytváří společně. Podobně hladce probíhá i spolupráce mezi sdružením a
turistickými informačními centry (jejich zřizovateli jsou většinou města a obce). Informační
centra se podílí na přípravě marketingových aktivit a materiálů, jsou později jejich přímými
distributory. Sdružení Český ráj pořádá pravidelná setkání s pracovníky informačních center,
kde se diskutuje vhodná propagace, budoucí postupy a možné vylepšení prezentace regionu.
Jako velmi negativní hodnotí Sdružení Český ráj komunikaci se soukromými osobami – tedy
majiteli ubytovacích a restauračních zařízení a provozovateli dalších služeb; zatím se je
nepodařilo zapojit do společných projektů.
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4. Marketingové plány a dokumenty strategie rozvoje
cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj
Sdružení Český ráj nevykonává jednotlivé marketingové aktivity pouze nahodile,
podílí se také na tvorbě plánů a dokumentů, podle kterých se posléze snaží kontinuálně
postupovat. Činnost Sdružení Český ráj v oblasti marketingu a propagace započala přibližně
v roce 2001, kdy byl zpracován „Program trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu
v turistickém regionu Český ráj“. Touto koncepcí počínaje, začala vznikat celá řada
dokumentů, které měly přispět k celkovému rozvoji regionu. Rámcové strategie, analýzy,
střednědobé plány a z nich vycházející akční plány, statistická šetření a mnoho dalších
materiálů postupně ukazovaly cestu, po které se vydat k dalším regionálnímu vývoji, a to
nejen v oblasti marketingu. Neustálá aktivita Sdružení Český ráj vedla například k zařazení
Geoparku Český ráj na seznam UNESCO, ke zvýšení návštěvnosti regionu nebo k rozvoji
regionální infrastruktury. Ve své práci se nemůžu věnovat všem zmiňovaným dokumentům,
zaměřím se pouze na aktuální dokumenty z posledních let, které navazují na předešlé plány a
strategie a z nichž vychází i aktuální marketingová komunikace turistického regionu Český
ráj.

4.1. Marketingový plán turistického regionu Český ráj pro
období 2009 – 2011
Tento dokument má poněkud vágní charakter, jsou v něm zmíněny velmi obecné
aktivity a cíle, kterých by se mělo dosáhnout. Hlavní složky dokumentu tvoří marketingový
komunikační mix a systém propagace jednotlivých témat turistické nabídky regionu. Jako
hlavní nástroje marketingového komunikačního mixu jsou uvedeny reklama, osobní prodej,
podpora prodeje, interní reklama, vztahy s veřejností a publicita, přímá marketingová
komunikace.

Mnohem zajímavější je systém propagace jednotlivých témat turistické nabídky
regionu. Jedná se o jakési tematické okruhy, do kterých je regionální nabídka rozčleněna, a
dle kterých je i vedena marketingová komunikace a propagace. Tyto okruhy se staly stěžejním
bodem celé marketingové koncepce a jsou aktuálně předmětem současné komunikace a
prezentace. Okruhy byly tematicky rozděleny tak, aby vyhovovaly veškeré turistické
poptávce:
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-

Dovolená s dětmi (turistická nabídka pro rodiny s dětmi)

-

Po stopách historie (rozvoj nabídky vycházející z historických a kulturních
atraktivit)

-

Toulky přírodou a venkovská turistika

-

Aktivní odpočinek (aktivní dovolená a relaxace v Českém ráji)

-

Tradice v Českém ráji

-

Český ráj bez bariér

V rámci každého z okruhů je definována jeho vlastní cílová skupina, hlavní nabídka,
komunikační mix a způsob financování. Jedná se o velmi podrobnou a propracovanou
koncepci, která byla postupně realizována a je hlavním pilířem současné marketingové
komunikace.32

4.2. Střednědobý plán Programu trvale udržitelného rozvoje
cestovního ruchu v Českém ráji 2012 – 2017
4.2.1. Charakteristika střednědobého plánu
„Region

Českého

ráje

je

z hlediska

potenciálu

cestovního

ruchu

jednou

z nejatraktivnějších oblastí České republiky s vynikající dopravní dostupností. Zásadní
překážkou pro maximální využití tohoto potenciálu je sezónnost nabídky a koncentrace
návštěvníku v centrální části Českého ráje, přičemž atraktivity na jeho okraji jsou podstatně
méně vytíženy. Kromě legitimních a logických důvodů vedoucích k tomuto stavu (mimořádná
atraktivita centrální části, vysoká návštěvnost v době dobrého počasí a prázdnin, …), je
dalším důvodem také nerovnoměrný marketing. V rámci propagace (tištěné, internetové, PR)
jsou převážně využívány nejznámější místa Českého ráje. Cílenou a promyšlenou propagací
atraktivit v okrajových lokalitách a demarketingem centrální části je možné dosáhnout
lepšího prostorového rozvrstvení návštěvníků. Jedná se však o dlouhodobý proces, který
vyžaduje konzultace odborníků z oblasti marketingu.“33
32
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Toto je zhodnocení současného stavu cestovního ruchu v regionu dle střednědobého
plánu. Na základě vyhodnocení předností a nedostatků atraktivit regionu, ubytování a
stravování, dopravy a dostupnosti, SWOT analýzy a popisu cílových skupin jsou
aktualizovány a určeny strategické cíle, kterých by se mělo v budoucnu postupně dosahovat.
Nejedná se pouze o marketingové cíle, ale obecně o procesy, které by měly vést k
souhrnnému regionálnímu rozvoji. V dokumentu je uvedeno několik strategických cílů, jichž
by měl region pomocí sousledných aktivit a opatření dosáhnout; jsou zde detailně navrženy i
konkrétní projektové záměry, které mají přinést kýžený výsledek.34

Z hlediska marketingu je nejdůležitějším bodem třetí strategický cíl – Efektivní
marketing. V dokumentu jsou uvedena opatření, která by k tomuto cíli měla vést – jedná se
zejména o zajištění kvalitní propagace a tvorbu produktů a nabídek. Na základě těchto
opatření jsou stanoveny určité aktivity a projektové záměry, které by měly právě formovat
efektivní marketing regionu. Z rozsáhlého výčtu aktivit můžu jmenovat pár příkladů: zlepšení
spolupráce s agenturou

CzechTourism, zahraniční propagace, využívání moderních

komunikačních technologií, systematická práce s médii, vytvoření databáze stálých klientů,
tvorba jednotného vizuálního stylu, vytváření nových marketingových pobídek a produktů.35

4.2.2. SWOT analýza
Důležitou součástí střednědobého plánu je i aktualizace SWOT analýzy. Analýza
silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení je v současnosti někdy považována za
přežitek, ale při určování potenciálu turistického regionu je více než vhodná. „Analýza SWOT
je prvním krokem k určení současné pozice destinace na trhu cestovního ruchu. Určení
silných a slabých stránek destinace znamená odpovědět na otázku „Z čeho se skládá nabídka
destinace na trhu cestovního ruchu?“36 Použiji tedy SWOT analýzu vypracovanou Sdružením

34, 35
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Český ráj, která slouží právě k formulaci výše zmíněných cílů a aktivit; a přispívá k tvorbě
marketingové komunikace.37

Silné stránky
-

tradiční turistický region, dobře přístupný veřejnou i osobní dopravou

-

půvabná krajina Českého ráje, atraktivní pro návštěvníky (prostor, volnost, čistota,
výhledy)

-

místní přírodní, kulturní a historické dědictví – množství snadno dosažitelných
atraktivit v těsné blízkosti

-

Existence CHKO Český ráj, vzájemná spolupráce

-

Nabídka volnočasových a sportovních atrakcí pro návštěvníky, pestrá nabídka
programů na památkách a v muzeích

-

Kvalitní propagace, snadno dostupné a kvalitní informace, dobře pracující
informační centra

-

Existence Sdružení Český ráj

-

Regionální výrobky Český ráj, značka místní produkce

-

Množství možností pro aktivní turistiku, hustá síť značených tras (pěší, cyklo),
rozvoj vodáctví na Jizeře

-

Návštěvníci se do Českého ráje rádi vracejí

Slabé stránky
-

Nedostatečná spolupráce aktérů v cestovním ruchu, nízká míra kolegiality

-

Nedostatek parkovišť

-

Nevyhovující kvalita a množství sociálních zařízení

-

Krátká sezóna

-

Nevyhovující kvalita řízení návštěvnosti v jádrových oblastech

-

Špatný stav památek v krajině (sakrální, technické, lidová architektura)

-

Chátrající turistická infrastruktura zejména neudržované stezky pro pěší a cyklo,
včetně technických prvků (zábradlí, mostky, atd.)

-

Nejistá pozice Sdružení Český ráj

-

Konflikty pěších a cyklo na omezeném, nedostatečně udržovaném množství cest

37
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-

Nedostatečné využití turistických autobusů

-

Nedostatek cyklostezek

-

Návštěvnicky nevyužité okrajové části turistického regionu Český ráj

-

Nedostatečně funkční rezervační systém

-

Nedostatek služeb pro náročnější klientelu

Příležitosti
-

Posilování pocitu sounáležitosti větších měst s turistickým regionem Český ráj

-

Využití potenciálu Geoparku Český ráj

-

Zvýšení zájmu místních obyvatel o cestovní ruch

-

Uplatnění moderních technologií pro propagaci území i pro pohyb v území a
využívání turistické nabídky

-

Zvyšující se zájem domácích návštěvníků o dovolenou v České republice

-

Rostoucí zájem o nové druhy turistiky (sakrální, gastro, sociální)

-

Zákon o cestovním ruchu

Ohrožení
-

Pokles koupěschopnosti návštěvníků

-

Vzrůst počtu krátkodobých návštěvníků v jádrové části

-

Poškození krajinného rázu nevhodnými stavbami (dopravní stavby, fotovoltaika,
průmyslové stavby), nevhodná péče o krajinu

-

Pokles návštěvnosti

-

Přílišná komercionalizace vedoucí k diskreditaci prostředí

-

Následky klimatických změn

-

Další růst individuální dopravy bez dostatečného managementu

-

Trvající nedostatečná spolupráce příslušných krajských úřadů, pokračující
administrativní roztříštění turistického regionu Český ráj

-

Nedostatek finančních prostředků pro rozvoj cestovního ruchu

Celý střednědobý plán zahrnující i tuto SWOT analýzu má velmi komplexní charakter.
Zhodnocuje přednosti a nedostatky atraktivit i služeb regionu; vypočítává celkově silné
a slabé stránky, příležitosti a ohrožení; detailně popisuje strategické cíle a kroky, které k nim
vedou. Tato marketingová koncepce slouží jako základní dokument stávající i budoucí
marketingové komunikace a propagace turistického regionu Český ráj.
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4.3. Akční plán Programu trvale udržitelného rozvoje
cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj 2012 –
2013
Akční plán vychází ze střednědobého plánu zmíněného výše. Zabývá se aktuálními
projekty, jejichž realizace právě probíhá, a také návrhy projektových záměrů, které by měly
být zrealizovány v dohledné době. Jedná se zejména o tvorbu tištěných propagačních
materiálů, rozvoj webových stránek www.cesky-raj.info, zpracování nových produktů a
marketingových pobídek cestovního ruchu, propagace regionu na výstavách a veletrzích,
monitoring návštěvnosti a mnoho dalších činností a úkolů. Tento plán slouží jako revize
realizovaných projektů, ale také k připomenutí nejdůležitějších aktivit a cílů vytyčených
v předcházejících dokumentech.38
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5. Implementace a realizace marketingových aktivit
Výše jsem popsala marketingové plány a strategie, nyní se pokusím zhodnotit, jak
probíhá implementace a realizace těchto marketingových aktivit; zda jsou naplňovány a do
jaké míry jsou úspěšné. Pro pochopení stávající koncepce bychom si ještě měli přiblížit, jací
návštěvníci do Českého ráje vůbec přijíždějí, neboť cílové skupiny jsou pro některé
marketingové produkty regionu klíčové.

5.1. Popis cílových skupin
Hned na úvod musíme zmínit fakt, že drtivou většinu návštěvníků přijíždějících do
tohoto turistického regionu tvoří domácí turisté (cca 95%). V posledních letech můžeme sice
sledovat mírný nárůst počtu zahraničních turistů, stále se ale jedná o velmi nízké číslo.

Sdružení Český ráj rozdělilo na základě průzkumů návštěvníky Českého ráje do dvou
skupin, určujícím faktorem byla délka pobytu v regionu. První skupinu tvoří tzv.
Exkurzionisté, tedy návštěvníci přijíždějící pouze na jeden den. Jedná se zejména o tuzemské
návštěvníky, kteří chtějí aktivně poznat region, dále o místní obyvatele a malou část tvoří i
zahraniční turisté, kteří přijíždějí na jednodenní výlet z Prahy. Tato skupina sice navštíví
turistické atraktivity, ale z hlediska poskytování služeb je nezajímavá, neboť nevyužívá
ubytovacích kapacit a jiných možností v regionu. Marketingové aktivity jsou mnohem více
zaměřeny na druhou skupinu – Turisty. Tito návštěvníci zůstávají v regionu déle a tím pádem
využívají i více různých služeb a přinášejí regionu finanční zisk. Jedná se o poměrně
rozsáhlou skupinu, která obsahuje širokou škálu různých typů návštěvníků. Asi nejpočetněji
je zastoupena kategorie rodina s dětmi, kterým region nabízí pestrý program. Další
podskupiny tvoří senioři, mladí lidé hledající zážitek, mladší a střední generace cestující bez
rodin za aktivní dovolenou a poznáním, lidé s požadavky na venkovskou turistiku (relaxace,
poznávání přírodního a kulturního dědictví území).39

Zahraniční turisté tvoří zhruba pouze 5% ze všech návštěvníků Českého ráje, ale i tak
se je Sdružení Český ráj při tvorbě marketingové strategie snaží neopomíjet – zahraniční trhy
39
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jsou do budoucna zajímavou možností, kde získat nové klienty. Zahraniční návštěvníci
přijíždějí hlavně ze sousedních států – z Německa, Polska a Slovenska. Zvlášť pro Němce a
Poláky se jedná o celkem dobře dostupný a atraktivní region. I přes větší vzdálenost si do
regionu najdou cestu Nizozemci, vyhledávají aktivní dovolenou a poznání. Obecně zahraniční
turisté hodně slyší na značku Geopark a UNESCO, tato označení jsou proto vyzdvihována
v propagačních materiálech.

5.2. Marketingová koncepce turistického regionu Český ráj
Pro pochopení marketingové koncepce regionu je nutné dobře znát hlavní ideu a
myšlenky, na kterých celá propagace stojí. Je třeba mít na paměti, že „zákazníci, kteří kupují
produkty cestovního ruchu, služeb pro využití voleného času, ubytovacích a stravovacích
služeb, kupují užitek, nikoli výrobek.“40 Musíme si tedy uvědomit, že jde o propagaci
destinace, nikoli hmatatelného a jasně zobrazitelného produktu. Přiblížím základní pilíře
marketingu a komunikace turistického regionu Český ráj a poté popíšu nástroje, které jsou
používány v rámci marketingového komunikačního mixu.

5.2.1. Hlavní motiv a slogan
V předešlých letech používal region poměrně střízlivé a fádní slogany typu: „Příroda,
historie, aktivní turistika“ nebo neoriginální „Zažijte ráj“. Slogan by měl ukázat podstatu
daného produktu a tím ho odlišit i od konkurence. K atributům sloganu patří:
zapamatovatelnost, srozumitelnost, poutavost, originalita a unikátnost sdělení.41 Slogan
„Zažijte ráj“ sice naplňuje uvedenou definici, přímo odkazuje k Českému ráji a prožitku
v něm, a navíc se jedná o jasnou symboliku; ale nemá žádnou přidanou hodnotu – návštěvník
ví, že cestuje do Českého ráje a že si tam chce užít, v souvislosti se sloganem mu na mysli
nevytanou jiné asociace ani emoce.

40
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Aktuální slogan, který nyní zastřešuje celou marketingovou koncepci, zní: „Český ráj
– nechte se unést…“. V porovnání s předešlými motty bych ho hodnotila jako nejzdařilejší. Je
v něm přímo obsažen název produktu, tedy region Český ráj, a k němu je přidaná ještě emoční
hodnota – možnost uvolnění, relaxace, odproštění se od reality – to je hlavní sdělení, které
turistický region předává svým návštěvníkům a také důvod, proč lidé do Českého ráje jezdí.
Slogan asociuje příjemný prožitek možná až za hranicemi reality, návštěvník si pod ním
nepředstaví pouze turistiku nebo památky, ale i jakousi tajemnou atmosféru místa s vlastním
geniem loci, tento pocit navozují i tři tečky za sloganem.

5.2.2. Marketingové produkty a pobídky
Na základě průzkumů a jasně definované strategie došlo k rozdělení velmi rozsáhlé
nabídky regionu do šesti základních okruhů (produktů), podle kterých se odvíjí i konkrétní
komunikace a propagace. „Produkt je jedním z nejdůležitějších nástrojů marketingu.
Z hlediska návštěvníka destinace je produktem všechno, co uspokojuje jeho potřeby a
požadavky.“42 Jelikož Český ráj poskytuje prostor pro poznávací, venkovskou a aktivní
turistiku, pro relaxaci i rodinnou dovolenou, tak bylo třeba všechny tyto aktivity rozčlenit do
tematických oblastí tak, aby na sebe navázaly i svou vlastní propagaci a prezentaci. Každý ze
šesti okruhů tak nabízí specifické možnosti vyžití a zahrnuje také většinou nějaký unikátní
projekt, který dále formuje marketingovou komunikaci.

5.2.2.1. Zpátky k přírodě…
Málokde v České republice, dokonce i v Evropě, najdete soustředěno tolik přírodních
krás a atraktivit na jednom místě jako v Českém ráji. Turisté obdivují skalní města, hluboká
údolí, krásné výhledy i bohatou faunu a floru. Tento produkt tedy čerpá hlavně z přírodního
potenciálu regionu, ale také z existence nejstaršího CHKO v České republice a z Geoparku
Český ráj. Značka Geopark přitahuje tuzemské i zahraniční turisty, kteří přijeli aktivně
poznávat region i s jeho přírodními krásami. Je to „nejméně pracná“ oblast z hlediska
marketingu – přirozený potenciál je obrovský a tak stačí návštěvníky pouze informovat a
propagovat určité přírodní atraktivity.

42

KIRÁĽOVÁ, Alžbeta. Marketing: destinace cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003, s. 33.

30

5.2.2.2. Po stopách času…
Dnešní tvář Českého ráje ale není pouze dílem přírody, jeho podobu utvářel a stále
tvoří i člověk, který zde zanechal stopy v podobě hradů, zámků, zřícenin hradů, ale i měst
nebo lidové architektury. Do tohoto okruhu spadá tedy kulturní dědictví, a nejen to známé a
jasně viditelné, ale i velmi specifické – v regionu Český ráj nalezneme zajímavé církevní a
židovské památky, svoje místo zde mají i muzea a galerie. Své postavení zastává i technické
kulturní dědictví, v budoucnu by se z marketingového hlediska mělo jednat o samostatný
produkt – dnes jsou pivovary, dopravní stavby, stavby lehkého průmyslu nebo stavby spojené
se zpracováním a rozvodem vody součástí produktu Po stopách času… Propagace kulturních
památek je hodně založena na organizaci různých akcí, tyto kulturní události a festivaly jsou
pak prezentovány samostatně. Krom toho má každá z významnějších památek svůj vlastní
propagační materiál, který se distribuuje hlavně v turistických centrech nebo na veletrzích a
výstavách.

Specifickým produktem, který má svoji vlastní propagační linii je projekt „Po stopách
Albrechta z Valdštejna“. Tato historická osobnost je úzce spjata s tímto regionem a tak byla
využita

i

k jeho

propagaci.

Byly

vytvořeny

speciální

webové

stránky

www.albrechtzvaldstejna.cz, na kterých se návštěvník dozví, která místa spojená s touto
postavou může navštívit a hlavně, kde se aktuálně koná nějaká akce – díky Albrechtovi
vznikly např. Valdštejnské slavnosti, které probíhají několikrát za sezónu v různých
lokalitách, a mnohé další události. Albrecht z Valdštejna není zajímavou postavou pouze pro
české návštěvníky, ale i pro německy hovořící turisty. Celkově má tato někdy negativně
hodnocená historická postava pro turistický region Český ráj velmi pozitivní význam. Je
skvělým příkladem toho, jak se dá pracovat v rámci marketingu s historií (viz příloha č. 5).

5.2.2.3. Relaxuj aktivně…
Český ráj je pro aktivní dovolenou jako stvořený. Pro návštěvníky je atraktivní hlavně
hustá síť značených pěších tras a cyklotras, na své si přijdou i milovníci adrenalinových
sportů – je zde možnost horolezectví, paraglidingu, letu balonem nebo vodácké turistiky.
Region nabízí po intenzivním sportovním výkonu i možnost relaxace a wellness, stále
oblíbenější je také jezdectví na koních. Komunikace produktu Relaxuj aktivně… míří hlavně
na mladší věkové skupiny, s dětmi i bez dětí, které chtějí region poznávat aktivně.
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Specifickou pobídkou pro pěší turistiku je „Zlatá stezka Českého ráje“ vedoucí
nejzajímavějšími místy regionu. V příštím roce by měla započít samostatná propagace tohoto
produktu spočívající ve spuštění vlastních webových stránek a s nimi souvisejících
propagačních materiálů.

Projektem, který nyní již plně funguje, je produkt „Greenway Jizera“, tzv. „most
mezi regiony a zeměmi“. Jedná se o cyklotrasu, která kopíruje tok řeky Jizeru už od jejího
pramene na hranici s Polskem až po soutok s Labem; avšak produkt Greenway Jizera nenabízí
pouze možnosti cykloturistiky, je zde i možnost pěší turistiky nebo vodáctví na řece Jizeře.
Produkt Greenway Jizera má velmi dobře zpracované webové stránky www.greenwayjizera.cz i propagační materiály, které nabízejí mapu i popis jednotlivých etap. Tento projekt
je unikátní právě svým meziregionálním propojením a také tím, že nabízí atraktivní trasy
v okrajových částech regionu Český ráj.

5.2.2.4. Pohádková dovolená…
Český ráj je ideálním a oblíbeným místem pro rodinnou dovolenou – najdeme zde
příjemné terény pro turistiku a spoustu zajímavých cílů. Poptávka po speciálních programech
a akcích pro děti a jejich rodiče neustále narůstá, v souvislosti s tím se rozšiřuje i nabídka
aktivit v regionu tak, aby se zde rodiny rozhodně nenudili a prožili zajímavou dovolenou.
V případě tohoto produktu je cílová skupina zřejmá – jedná se o rodiny s dětmi; pro rodiče
(případně pro starší děti) jsou zřízeny kvalitní webové stránky www.ceskyrajdetem.cz, na
kterých se dají snadno dohledat informace o připravovaných akcích a projektech pro děti.

Projektem, který patří k nejvýraznějším, je produkt „Český ráj ve filmu a
pohádkách“. Tato nová nabídka, rozjíždějící se v letošním roce, přibližuje skoro 40
filmových míst, kde byly natáčeny české pohádky, rodinné filmy a seriály; a tak si zde každý
může vybavit svou oblíbenou scénu z filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“, nebo
z pohádek „Princ Bajaja“, „O princezně Jasněnce a létajícím ševci“ a mnoho dalších. České
pohádky jsou navíc oblíbené i za hranicemi naší země, a tak tento projekt ocení nejen čeští
návštěvníci, ale i turisté z Polska nebo Slovenska. Webové stránky popisují ona filmová místa
a nabízejí tipy na filmové výlety pro celou rodinu. Tento produkt je postaven na velmi zdařilé
myšlence, teď jde jen o to, jak bude do budoucna prezentován a komunikován.
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Dalším oblíbeným produktem je projekt Za pověstmi Českého ráje, kdy návštěvníci
putují po regionu a objevují záhadné postavy z legend i tajemná místa opředená mnoha
pověstmi, a v rámci interaktivní hry se snaží získat co nejvíce razítek do tzv. cestoknížek.
Tento produkt je výborně podložen mnoha propagačními a informačními materiály a již řadu
let se těší oblibě návštěvníků.

Sdružení Česká ráj a turistický region obecně pracují velmi usilovně na neustálém
zlepšování nabídky v tomto segmentu, protože si uvědomují, jaký skýtá potenciál. Mnoho
hradů, zámků, měst a jiných destinací pořádá o víkendech, o prázdninách téměř každodenně,
speciální akce, které mají přilákat rodiny s dětmi a nabídnout jim nevšední zážitek. Za mě
osobně si myslím, že je turistický region Český ráj na dobré cestě, jak nalákat rodiče a
neotrávit jejich děti nudnými výklady – pokud bude i nadále takto intenzivně komunikovat
s touto cílovou skupinou, přinese to jistě své výsledky.

5.2.2.5. Krajina s tradicí…
Dalším podnětem, který láká mnoho návštěvníků, je právě propojení malebné krajiny
s místními tradicemi. Už na první pohled je jasné, že svébytná lidová architektura a tradiční
řemesla k tomuto regionu zkrátka patří, a i na tom je postavena propagace produktu Krajina
s tradicí…Venkovská turistika je v posledních letech velmi na vzestupu, lidé rádi hledají únik
z městské civilizace, proto se i v Českém ráji tato nabídka rozšiřuje. Velice oblíbenými a
typickými pro tento region jsou odvětví jako sklářství a kamenářství; zpracování drahých
kamenů a výroba šperků se tak dostávají do popředí zájmu a produkty těchto činností se
stávají charakteristickými suvenýry pro tento region. Populární jsou i tradiční obyčeje, jako
např. masopustní průvody, svatojánské ohně nebo známé poutě.

Tato nabídka návratu k tradicím se těší vzrůstající oblibě a tak bylo třeba ji nějak
zaštítit a jasně označit – k tomuto účelu slouží značka „Regionální produkt Český ráj“.
Jedná se o registrovanou ochrannou známku, která je místním výrobcům propůjčována jen při
splnění přísných kritérií; v současnosti se touto značkou může pochlubit více než 40
certifikovaných výrobců, kteří svůj um i produkty ukazují ve vlastních dílnách nebo
specializovaných prodejnách. Nabídku tvoří potravinářské produkty, ale hlavně rukodělné
výrobky ze skla, dřeva, drahých kamenů i ovčí vlny. Značka má svůj vlastní, velmi přehledný,
web www.regionalniprodukt.cz, kde se dají vyhledat informace o všech výrobcích a
produktech, a také o speciálních akcích a exkurzích. Propagační materiály, např. Katalog
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regionálních výrobců a mnohé další, jsou také velmi povedené a tak se jedná o celkově dobře
zpracovanou nabídku, která je i vhodně prezentována (viz příloha č. 6).

5.2.2.6. Český ráj bez bariér
Turistický region Český ráj se snaží myslet i na lidi se sníženou pohyblivostí. Vyvinul
tak materiály, které informují o turistické nabídce pro tyto skupiny osob a nabízí i podrobné
tipy na výlety. Tyto informace jistě ocení i senioři, nebo rodiny s malými dětmi v kočárcích. I
když se samozřejmě nejedná o marketingovou pobídku, i tak přináší regionu pozitivní
publikaci a hodnocení; plány do budoucna počítají s rozšířením lokalit s bezbariérovým
přístupem.

5.2.2.7. Další speciální marketingové pobídky
Ve spojitosti s výše popsanými okruhy nabídky probíhají i další marketingové aktivity.
Jak už jsem zmiňovala, turistický region Český ráj se hodně soustředí na pořádání různých
akcí a událostí. Většina těchto aktivit se koncentruje do období letních prázdnin, kdy do
regionu zavítá nejvíce návštěvníků, hlavně z řad rodičů s dětmi. Počet událostí každým rokem
mnohonásobně narůstá a tak bylo třeba je nějak uspořádat, z tohoto důvodu vznikla
„Prázdninová nabídka pro každý den“. Každé místo nebo atraktivita chce mít nějaký
specifický program, který je odliší od ostatních destinací a tak vznikl tento produkt, který
seskupuje všechny události každého prázdninového dne. Sdružení Český ráj vydává tištěný i
digitální materiál, ve kterém jsou všechny akce přehledně rozčleněny dle menších
regionálních oblastí (Turnovsko, Jičínsko, atd.), díky tomu každý návštěvník snadno zjistí,
kde a kdy se jaká speciální akce koná. Ač se organizace a propagace těchto akcí může jevit
jako složitý úkol, v konečném důsledku se jedná o velmi úspěšné projekty, které do daných
destinací každoročně přilákají stovky až tisíce nových návštěvníků.

5.2.3. Marketingová komunikace
Turistický region Český ráj čerpá především z marketingové koncepce uvedené výše.
„Podstatou marketingové strategie je najít atraktivní možnosti na trhu za účelem dosažení
zisku. Marketingová strategie je obrazem toho, jaké aktivity bude sdružení na vybraném trhu
cestovního ruchu vyvíjet a jaké nástroje k dosažení vytyčených cílů využije.“43 Vzhledem
43
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k finanční náročnosti reklamních aktivit je k propagaci tohoto regionu nejvíce využíván
internet a tištěné materiály, které jsou distribuovány buď na území regionu, nebo na veletrzích
a výstavách. „V cestovním ruchu patří mezi výrazné komunikační nástroje reklama (katalogy,
brožury, reklama v médiích, kalendáře aj.), podpora prodeje (veletrhy, výstavy, soutěže,
hry,…) a vztahy s veřejností – PR (s masmédii, dodavateli, odběrateli, sponzorování,
lobbování aj.). Velké uplatnění našel internet, a to jako výrazný komunikační prostředek.
Používá se také product placement a další techniky.“44 I když by třeba rozsáhlá reklamní
kampaň vedená napříč všemi médii mohla přilákat do regionu více návštěvníků, tak si
myslím, že poměr cena/zásah je neuspokojivý a že výše zmíněné komunikační kanály jsou
vzhledem k dlouhodobějším strategickým cílům více než vhodné.

5.2.3.1. Tištěné materiály
Tištěné prospekty, brožury, katalogy, mapy a další materiály jsou velmi důležitou
součástí prezentace regionu. Každoročně vychází aktualizovaná vydání těchto tiskovin, která
jsou distribuovaná hlavně v turistických informačních centrech, ale i jinde na území regionu,
a také na výstavách a veletrzích. Cílem, který si Sdružení Český ráj určilo v rámci
střednědobého plánu, je udržet pravidelné vydávání a aktualizaci regionálních propagačních a
informačních materiálů. Vyjmenovat a popsat zde všechny dostupné materiály je téměř
nemožné, je jich ohromné množství. Pokud situaci zjednodušíme, tak můžeme tiskoviny
rozdělit do dvou skupin – ty, co se orientují na produkt (Po stopách Albrechta z Valdštejna,
Greenway Jizera, Katalog regionálních výrobců, Za pohádkou do Českého ráje, atd.) a ty,
které informují o turistické nabídce, událostech a akcích (Turistické noviny Český ráj,
reklamní katalog Dovolená v Českém ráji, image katalog Český ráj – nechte se unést…, atd.);
pak jsou tu ještě klasické prospekty (Cyklotrasy, Top akce, Skalní města, aj.) nebo volně
dostupné mapy. Všechny výše zmíněné materiály korespondují s nastavenou linií v rámci
dlouhodobé marketingové koncepce (viz příloha č. 7).

Většina materiálů je k dostání zdarma a v několika jazykových mutacích. Image
katalog a katalog Dovolená v Českém ráji vycházejí v anglickém, německém a polském
jazyce, stejně jako další prospekty; pár základních materiálů vychází i v holandštině a ruštině.
Největší výběr materiálů je k dispozici v turistických informačních centrech (která se podílejí
i na tvorbě těchto materiálů), popř. v místech ubytování a jiných služeb, nebo v místech
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turistického zájmu. Materiály, často i ty cizojazyčné, jsou distribuovány i na veletrhy a
výstavy, kde slouží k prezentaci regionu.

Celkově je tvorba, produkce a distribuce tištěných materiálů zvládnuta velmi precizně.
Jedná se o segment, do kterého jdou v rámci marketingu turistického regionu největší finanční
prostředky. Sdružení Český ráj má dva hlavní cíle – udržet jednotnou koncepci a vizualizaci
tiskovin a zároveň poskytovat pravidelnou aktualizaci materiálů. Obě dvě aktivity se zatím
daří, grafické zpracování i informační hodnota materiálů je velmi vysoká.

5.2.3.2. Internet
Internet tvoří další důležitou, možná klíčovou, součást reklamy a propagace regionu.
„Webové stránky destinace musí být atraktivní, aktuální a musí mít zajímavý obsah, aby
přilákaly návštěvníky.“45 Nejvýraznějším produktem v rámci tohoto média jsou webové
stránky www.cesky-raj.info, které jsou spravovány Sdružením Českým ráj a jsou hlavním
webovým portálem turistického regionu Český ráj. Tyto stránky jsou uspořádány velmi
přehledně, není problém na nich dohledat jakoukoli informaci a jsou pravidelně
aktualizovány, což není na českých webech moc častý jev. Navíc je portál dostupný
v několika jazykových mutacích – v angličtině, němčině, polštině, ruštině a holandštině;
internet je tak základním komunikačním kanálem při oslovování zahraniční klientely. Velmi
viditelné jsou i odkazy na webové stránky jednotlivých produktů – např. Regionální produkt,
Český ráj dětem, Po stopách Albrechta z Valdštejna, atd.; jejich vizuální podoba navazuje na
hlavní webový portál. Stránky jsou stejně jako tištěné materiály velmi precizně zpracované,
grafický vzhled koresponduje s tiskovinami; informace lze vyhledat velmi jednoduše – od
obecných údajů o lokalitě a jejích atraktivitách, přes informace o ubytování a službách až po
mapu Českého ráje a kalendář akcí. Osobně bych tento web ohodnotila na výbornou,
prezentace turistického regionu by měla vypadat přesně takto.

Další formou internetové propagace je využívání sociálních sítí, zejména profilu na
Facebooku. Stejně jako na webových stránkách i tady se administrátoři snaží o aktuálnost –
každý den přibývají na facebookové zdi Český ráj nové aktuality a diskuze pod nimi.
Většinou se jedná o upozornění a upoutávky na nadcházející akce, lidé tak mohou
interaktivně zjišťovat podrobnosti o těchto událostech. Další oblíbenou aktivitou na
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facebookovém profilu je vyhlašování různých anket a soutěží, a také umisťování fotografií a
videí. Základní atribut komunikace skrze sociální sítě – tady aktuálnost a interakce – byl
splněn, a tak se i tento komunikační kanál stává pro turistický region Český ráj velkým
přínosem na poli prezentace. Sdružení Český ráj má i svůj vlastní kanál na Youtube, na němž
sdílí hlavně image videa, která jsou určena pro domácí i zahraniční turisty. Jedná o vizuálně
krásné spoty, které působí na emoce a evokují dojem něčeho snového – souvisí tedy se
sloganem Český ráj – nechte se unést… Tato videa tvoří jakousi emocionální protiváhu
k racionálním informacím uváděných na webových stránkách a facebookovém profilu.

Z finančních důvodů si Sdružení Česká ráj nemůže dovolit rozsáhlou reklamní
kampaň a tak alespoň využívá barterových nabídek a umisťuje své bannery na webové
stránky spřátelených organizací a dalších subjektů. Velká výpomoc přichází i ze strany
agentury CzechTourism, který na svých turistických stránkách www.kudyznudy.cz pravidelně
propaguje všechny regiony a jejich atraktivity; stejně tak se snaží pomáhat Liberecký, občas i
Královéhradecký, kraj.

5.2.3.3. Podpora prodeje
Další reklamní aktivitou za účelem propagace a prezentace regionu je účast na
domácích i zahraničních veletrzích a výstavách. „Výstavy jsou unikátní v tom, že jsou jediným
médiem, které přivádí dohromady celý trh – kupující, prodávající a konkurenci – všichni se na
pár dní ocitnou pod jednou střechou. Produkty a služby mnohou být spatřeny, demonstrovány
a testovány, je možno se tváří v tvář setkat s velkým množstvím lidí za relativně krátké časové
údobí. Pokud je vše pečlivě naplánováno, mohou být v rámci výstav posíleny vztahy a využity
nejrůznější příležitosti.“46 Na území České republiky se jedná většinou o regionální výstavy
nebo veletrhy zaměřené na cestovní ruch, turistiku a sport. V roce 2012 se turistický region
Český ráj takto prezentoval například v Praze, Ostravě, Hradci Králové nebo v Jablonci nad
Nisou. Jelikož se region snaží nalákat i zahraniční klientelu, tak je jeho propagace nutná i na
veletrzích v cizině, především v Německu (Mnichov), Polsku (Jelenia Góra), Nizozemsku
(Utrecht) a na Slovensku (Bratislava). Na každém domácím i zahraničním veletrhu má
turistický region Český ráj svůj vlastní stánek sloužící k jeho propagaci – a to zejména
formou tištěných materiálů nebo propagačních videí. Veletrhy a výstavy tvoří nedílnou
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součást marketingové komunikace regionu, neboť necílí pouze na potenciální návštěvníky a
zákazníky, ale i na zprostředkovatele služeb a majitele cestovních kanceláří.

Do okruhu aktivit podpory prodeje spadají také propagační akce pro širokou veřejnost
(Český ráj dětem, Cyklojízda Greenway Jizera) a prezentační a vzdělávací akce pro odbornou
veřejnost (důležitá součást B2B komunikace). Jedná se aktivity typu: semináře pro průvodce,
exkurze pro pracovníky informačních center, tiskové konference a press tripy, různé
workshopy, pracovní cesty a mnohé další činnosti. I když tyto postupy míří na poměrně
malou cílovou skupinu, mají důležitý význam – vzdělávání odborných pracovníku a dalších
složek odborné veřejnosti přispívá v důsledku i k propagaci v rámci široké veřejnosti.

5.2.3.5. Televizní a rádiová reklama, reklama v tisku
Jak už bylo několikrát zmiňováno, Sdružení Český ráj neoplývá dostatečnými
finančními prostředky, a tak je zejména televizní reklama hudbou daleké budoucnosti.
Jedinou možností jak se dostat do televizního vysílání je využití PR aktivit a zařazení
turistického regionu Český ráj do některého z cestopisných pořadů. V minulosti se to již
několikrát podařilo, a tak se Český ráj objevil například v relaci České televize Toulavá
kamera. Podobná situace je i v segmentu tištěných médií – Český ráj se v nich vyskytuje
většinou formou PR článků; výjimku tvoří inzerce v MF Dnes, reklama se objevila
v celostátním i regionálním vydání tohoto deníku. Co se týká rádiové reklamy, tak proběhla
propagace regionu v rámci živého vysílání Českého rozhlasu. Nyní se Sdružení Český ráj
pokouší o navázání kontaktu s některou z regionálních stanic, ale zatím neúspěšně.

5.2.3.6. Venkovní reklama
Za venkovní reklamu můžeme s nadsázkou považovat celý region, neboť atraktivity
Českého ráje jsou dostatečnou propagací sebe sama. Pokud bereme v úvahu opravdu reálnou
outdoor reklamu, tak musíme zmínit billboardy, reklamu na dopravních prostředcích a jiné
aktivity. Zakoupený billboardový prostor se vyskytuje na poutačích u silnice R10 vedoucí
z Prahy do Liberce, takže přímo na nejvyužívanější přístupové cestě do Českého ráje;
většinou se jedná o propagaci lákající k návštěvě aktuálně se konajících akcí a událostí.
Zajímavou ukázkou venkovní reklamy je prezentace regionu na dopravních prostředcích,
respektive autobusech. V loňském roce zvolilo Sdružení Český ráj jako ideální prostor k
propagaci zevnějšek letních turistických autobusů jezdících po regionu; letos se reklama
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nachází na spojích jezdících na lince Praha – Jablonec nad Nisou, takže se naskýtá možnost
oslovení stávajících, ale i potenciálních, návštěvníků Českého ráje (viz příloha č. 8).

Za další způsob venkovní reklamy můžeme považovat i jiné propagační materiály
umístěné venku – různé plakáty a upoutávky; jistou formou reklamy je i činnost turistických
informačních center, která slouží nejen k informování návštěvníků, ale i k prezentaci regionu.

5.2.3.7. Public relations
V oblasti public relations se marketingová komunikace zaměřuje jak na širokou
veřejnost (stávající i potenciální návštěvníci regionu), tak i na veřejnost odbornou a na
zástupce médií. Většinou se jedná o již zmíněné aktivity, tedy o prosazování turistického
regionu Český ráj do televizního a rádiového vysílání a do tištěných médií. Jako další nástroje
public relations se využívají tiskové konference, press tripy, tiskové zprávy a následný
monitoring těchto výstupů. Public relations je sice méně viditelnou, o to ale důležitější
složkou komunikace a prezentace regionu; aby byly výsledky uspokojivé, je třeba neustále
pokračovat v kontinuální činnosti oslovování a komunikace s výše uvedenými subjekty.

5.3. Celkové zhodnocení marketingových aktivit
Pro celkové hodnocení efektivity marketingu je třeba si uvědomit, čeho chce vlastně
turistický region Český ráj, respektive Sdružení Český ráj, dosáhnout. Osobně bych řekla, že
v tomto případě platí otřepané pravidlo, že kvalita je více než kvantita. Český ráj nemá
v sezóně, zvláště v té hlavní v období prázdnin, o návštěvníky nouzi; ba právě naopak,
centrální část a stěžejní atraktivity jsou turisty přeplněny. Cílem marketingových aktivit je
tedy zajistit návštěvníkovi kvalitní program a služby tak, aby si svou dovolenou užil, zůstal
v regionu více dní a rád se do něj vracel. Vedlejšími cíli je zvýšení návštěvnosti okrajových
částí regionu, vyšší počet zahraničních návštěvníků nebo rozšíření nabídky o další specifické
produkty a akce.

Pokud vezmeme v úvahu všechny faktory, které ovlivňují marketingové počínání, tak
jsou výsledky velmi uspokojivé. Základním problémem je nedostatek finančního kapitálu,
Sdružení Český ráj se doposud nepodařilo sehnat významného sponzora, který by pomohl
přispět hlavně v oblasti marketingu; peníze jsou získávány formou dotací a grantů a
z příspěvků od členů Sdružení Český ráj. Tímto nedostatkem se musí řídit i celková
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marketingová strategie, na základě níž jsou vybírány nástroje komunikačního mixu a
vytvářeny produkty a speciální pobídky. Další překážkou je administrativní roztříštěnost
regionu – komunikace s krajskými úřady je občas složitá a znemožňuje některé aktivity. I přes
tyto nepříznivé podmínky se ale Sdružení Český ráj podařilo vytvořit velmi zdařilou
marketingovou koncepci, která v současnosti funguje.

Zásadní myšlenkou je rozdělení marketingových a komunikačních aktivit do šesti
různých okruhů (produktů). Jedna vlna komunikace probíhá na úrovni celého regionu, tzn., že
můžeme sledovat prezentaci Českého ráje obecně a také propagaci různých akcí, událostí a
jiných aktivit v celé oblasti. Další vlna komunikačních aktivit se odehrává v rámci šesti
zmíněných tematických okruhů, každý z produktů má svoji vlastní komunikační linii a
propagační materiály. Idea tvorby různých produktů je vydařená, stejně jako následná
realizace. Často se stává, že konání zůstane pouze u dobrého nápadu, ne však v případě
Sdružení Český ráj. Na základě hlavní myšlenky proběhla (a stále probíhá) precizní realizace
záměrů; Sdružení Český ráj si vytyčilo cíle, kterých postupně pomocí různých
marketingových nástrojů a aktivit dosahuje. Zvolené komunikační kanály i forma komunikace
a prezentace vyhovují jak poptávce, tak i potřebám turistického regionu. Pokud přehlédneme
drobné nedostatky, tak turistický region Český ráj vychází z tohoto hodnocení velmi příznivě.
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Závěr
Marketing destinace cestovního ruchu je velmi specifickým odvětvím, jehož důležitost
se v posledních letech neustále zvyšuje s tím, jak stoupá i výskyt a kvalita konkurence.
Destinace, ať už v národním nebo regionálním meřítku, se tak stává samostatným produktem
se svojí vlastní a osobitou marketingovou strategií a komunikací.

Bakalářská práce je postavena na termínu marketing destinace v souvislosti
marketingové strategie turistického regionu Český ráj v časovém rozmezí let 2009 – 2013.
Český ráj je jedním ze sedmnácti oficiálních turistických regionů České republiky, které byly
vymezeny Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism a jako takový je i systematicky
organizován. Na marketingovém řízení regionu se největší měrou podílí dva hlavní subjekty
kooperující ve vzájemné shodě – agentura CzechTourism a regionální organizace cestovního
ruchu Sdružení Český ráj. Toto zájmové sdružení měst, obcí a dalších právnických osob má
významný podíl na tvorbě úspěšné marketingové koncepce.

Dlouhodobá marketingová strategie je postavena na plánech vypracovaných
Sdružením Český ráj. Ve své práci se zabývám pouze aktuálními dokumenty, které popisují
současnou aktivitu, ale i budoucími záměry a kroky, které by měly vést k jejich dosažení.
Těmito dokumenty je myšlen „Marketingový plán turistického regionu Český ráj pro období
2009 – 2011“, „Střednědobý plán Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu
v Českém ráji 2012 – 2017“ a „Akční plán Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního
ruchu v turistickém regionu Český ráj 2012 – 2013“. Součástí střednědobého plánu je i
SWOT analýza, podle které jsou následně určovány strategické cíle.

V zásadní části mé bakalářské práce se věnují reálným marketingovým aktivitám a
materiálům. Sdružení Český ráj vypracovalo v průběhu let vydařenou marketingovou
koncepci, na které stojí všechny současné i budoucí komunikační a marketingové aktivity.
Zastřešujícím motivem těchto aktivit je představení Českého ráje jako destinace, kde je vše
možné a kde můžete zažít různá dobrodružství; z tohoto tématu vyplývá i hlavní slogan
regionu: „Český ráj – nechte se unést…“.

Český ráj je velmi rozmanitý region s přírodním a kulturním potenciálem a velkým
množstvím různých atraktivit; Sdružení Český ráj se proto rozhodlo rozčlenit tuto bohatou
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nabídku do několika tematických okruhů, které svým zaměřením na přírodu, historii, tradici
nebo rodiny s dětmi vytvářejí specifické marketingové produkty se svojí vlastní komunikací a
materiály. Tištěné materiály jsou asi nejpoužívanější a finančně nejnáročnější formou
propagace, distribuovány jsou buď přímo na území regionu, nebo na veletrzích a výstavách.
Klíčovým komunikačním kanálem je internet. Sdružení Český ráj svými webovými stránkami
a profilem na sociálních sítích názorně ukazuje, jak lze správně a účinně tento nástroj
využívat. Graficky i obsahově zdařilý webový portál a facebookový profil jsou často
aktualizovány a návštěvník na nich najde veškeré informace o regionu a událostech v něm.
Další významnou složku marketingové komunikace regionu tvoří podpora prodeje;
prezentace na výstavách a veletrzích a různé propagační akce pro laickou i odbornou
veřejnost pomáhají představit region v pozitivním světle a následně mu přinášejí kladnou
publikaci.

Všechny tyto aspekty dohromady – základní myšlenka rozdělení nabídky do několika
produktů komunikovaných pomocí různých marketingových aktivit a nástrojů – přináší
regionu úspěch. Sdružení Český ráj se nesnaží o monumentální a finančně náročnou reklamní
kampaň; naopak chytře využívá nástrojů, které jsou pro marketing a řízení destinace vhodné a
účinné. Celková hodnota a komplexnost marketingové komunikace a propagace turistického
regionu Český ráj tkví v zajímavém nápadu a jeho kvalitním zpracování a realizaci. Pokud
bude i nadále pokračovat v nastaveném trendu, tak rozhodně neudělá chybu; osloví a získá si
potenciální návštěvníky a udrží si ty stávající.
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Summary
The tourist region Bohemian Paradise is one of the seventeen tourist regions in the
Czech republic, which were defined by the organization CzechTourism. Bohemian Paradise is
a traditional tourist destination formed by natural, cultural and historical potential, all those
aspects makes this location very attractive and popular. The aim of this thesis was to analyse
and evaluate present marketing strategy and communication and describe activities which are
used for a marketing support of the region Bohemian Paradise. The thesis is based on a theory
of the marketing of tourism and works with terms destination, destination marketing and
destination management. The territory of the tourist region Bohemian Paradise is divided into
three different administrative districts, so it is difficult to make one complete marketing
strategy. Fortunately there is a corporation operating in this region called Bohemian Paradise
Association. This association prepares different documents and forms all marketing activities
in this region.

Bohemian Paradise offers a wide range of leisure activities, so it was necessary to
divide them into various areas of interest. It was defined six diverse products on that basis:
Back to the nature, Back to the history, Active relaxation, A fairy-tale holiday, Countryside
with tradition and Bohemian Paradise without barriers. Those products are communicated and
promoted on one’s own and they form essential line of the region’s marketing conception.
There are used many marketing communication activities to present this tourist location. The
internet and printed promotional materials are major tools of the communication mix, the
other used tools are outdoor advertising, public relations activities or sales support. All those
operations coming together create a successful marketing strategy, which helps this region to
be one of the most popular in the Czech Republic.
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