Tento projekt
Podpora cestovního ruchu na
Hlubocko - Lišovsku
je spolufinancován Evropskou unií.

MARKETINGOVÁ STRATEGIE
CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.
ČERVEN 2010

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.

Obsah
SEZNAM ZKRATEK ..............................................................................................................4
1

ÚVOD ..............................................................................................................................5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

VZNIK DOKUMENTU......................................................................................................5
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ................................................................................................6
CÍLE DOKUMENTU ........................................................................................................7
ZDROJE DAT PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ....................................................................8
VAZBA NA OSTATNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY..............................................................9
ROLE VYBRANÝCH REGIONÁLNÍCH ORGANIZACÍ NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU NA
ÚZEMÍ HLUBOCKO - LIŠOVSKO .............................................................................................12
1.7 ANALÝZA VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU .......................................................................14
1.7.1 Obecné trendy v cestovním ruchu.....................................................................14
1.7.2 Význam cestovního ruchu pro ekonomiku.........................................................22
1.7.3 Jihočeský kraj ...................................................................................................29
1.7.4 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko.........................................................32
1.8 NOVÉ TRENDY V MARKETINGU CESTOVNÍHO RUCHU.....................................................34
2

ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS HLUBOCKO - LIŠOVSKO, O.P.S............................37
2.1

3

VYMEZENÍ ÚZEMÍ MAS HLUBOCKO - LIŠOVSKO ...........................................................39

ANALÝZA TRHU...........................................................................................................44
3.1 ANALÝZA NABÍDKY .....................................................................................................45
3.1.1 Ubytovací a stravovací subjekty ........................................................................45
3.1.2 Historie a památky ............................................................................................45
3.1.3 Přírodní podmínky.............................................................................................52
3.1.4 Sport a relaxace................................................................................................55
3.1.5 Kultura ..............................................................................................................56
3.1.6 Rozvoj nabídky..................................................................................................57
3.2 ANALÝZA POPTÁVKY ..................................................................................................58

4

SEGMENTACE TRHU...................................................................................................60
4.1 SEGMENTACE NÁVŠTĚVNÍKŮ MAS HLUBOCKO - LIŠOVSKO ...........................................64
4.1.1 Demografická segmentace................................................................................69
4.1.2 Geografická segmentace ..................................................................................70
4.1.3 Segmentace podle motivace .............................................................................71
4.1.4 Typický turista MAS Hlubocko - Lišovsko..........................................................75

5

ANALÝZA SOUČASNÉHO MARKETINGOVÉHO MIXU...............................................76
5.1 PRODUKT .................................................................................................................76
5.1.1 Historické památky............................................................................................78
5.1.2 Sport a relax......................................................................................................79
5.1.3 Kultura ..............................................................................................................82

1

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.
5.1.4 Ubytování a stravování......................................................................................83
5.2 CENA........................................................................................................................84
5.3 PROPAGACE .............................................................................................................86
5.3.1 Profil webů zaměřených na cestovní ruch .........................................................90
5.4 MÍSTO (DISTRIBUCE) ...............................................................................................101
5.5 LIDÉ .......................................................................................................................102
5.6 BALENÍ A PROGRAMOVÁNÍ ........................................................................................103
5.7 SPOLUPRÁCE ..........................................................................................................104
5.8 SWOT ANALÝZA .....................................................................................................105
5.8.1 Silné stránky ...................................................................................................105
5.8.2 Slabé stránky ..................................................................................................106
5.8.3 Příležitosti .......................................................................................................107
5.8.4 Ohrožení .........................................................................................................108
6

NAVRHOVANÝ MARKETINGOVÝ MIX ......................................................................109
6.1 PRODUKT ...............................................................................................................110
6.1.1 Opatření: Databanka aktivit.............................................................................110
6.2 CENA......................................................................................................................115
6.3 PROPAGACE ...........................................................................................................117
6.3.1 Opatření: Reklama ..........................................................................................117
6.3.2 Opatření: Podpora prodeje..............................................................................117
6.3.3 Opatření: Public relations ................................................................................118
6.3.4 Opatření: Vytvoření internetových stránek.......................................................118
6.3.5 Opatření: Vytvoření značky destinace cestovního ruchu .................................119
6.3.6 Navrhovaná mediální kampaň.........................................................................120
6.4 MÍSTO (DISTRIBUCE) ...............................................................................................121
6.4.1 Opatření: Zajistit kvalitní fyzickou dostupnost..................................................122
6.4.2 Opatření: Zajistit kvalitní časovou dostupnost .................................................123
6.4.3 Opatření: Internetový rezervační systém.........................................................123
6.4.4 Opatření: Turistické informační centrum..........................................................124
6.5 LIDÉ .......................................................................................................................126
6.5.1 Opatření: Spolupráce mezi subjekty a školami zaměřenými na cestovní ruch.126
6.5.2 Opatření: Vzdělávací kurzy .............................................................................126
6.5.3 Opatření: Pozitivní motivace místního obyvatelstva ........................................126
6.6 BALENÍ A PROGRAMOVÁNÍ ........................................................................................128
6.7 SPOLUPRÁCE ..........................................................................................................130
6.7.1 Opatření: Organizace cestovního ruchu ..........................................................130

7

MARKETINGOVÝ VÝZKUM........................................................................................132

8

ZÁVĚR.........................................................................................................................133

ZDROJE.............................................................................................................................135
SEZNAM OBRÁZKŮ .........................................................................................................136
SEZNAM TABULEK ..........................................................................................................137

2

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.
SEZNAM GRAFŮ ..............................................................................................................138
9

PŘÍLOHA 1: DATABANKA AKTIVIT ..........................................................................139
9.1 JARO ......................................................................................................................139
9.1.1 Sport ...............................................................................................................139
9.1.2 Kultura ............................................................................................................150
9.1.3 Ostatní ............................................................................................................152
9.2 LÉTO ......................................................................................................................154
9.2.1 Sport ...............................................................................................................154
9.2.2 Kultura ............................................................................................................160
9.2.3 Ostatní ............................................................................................................168
9.3 PODZIM ..................................................................................................................170
9.3.1 Sport ...............................................................................................................170
9.3.2 Kultura ............................................................................................................173
9.3.3 Ostatní ............................................................................................................181
9.4 ZIMA .......................................................................................................................182
9.4.1 Sport ...............................................................................................................182
9.4.2 Kultura ............................................................................................................184
9.5 PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ ..................................................................................190

10

PŘÍLOHA 2: SČÍTÁNÍ CYKLISTŮ NA CYKLOSTEZCE Č. 12.................................194

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

POČTY OSOB NA CYKLOSTEZCE DNE 9. 6. 2007......................................................195
POČTY OSOB NA CYKLOSTEZCE DNE 20. 6. 2007....................................................197
POČTY OSOB NA CYKLOSTEZCE DNE 20. 9. 2008....................................................199
POČTY OSOB NA CYKLOSTEZCE DNE 12. 9. 2009....................................................201
POČTY OSOB NA CYKLOSTEZCE DNE 26. 6. 2010....................................................203
INTENZITA CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA CYKLOSTEZCE Č. 12 ......................................204

3

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.

Seznam zkratek
























CK/CA - cestovní kancelář/cestovní agentura
CR - cestovní ruch
ČSÚ - Český statistický úřad
EU - Evropská unie
GPS - Global Positioning Systém, družicový systém, s jehož pomocí je možno určit
polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí
H5N1 - označení pro podtyp viru ptačí chřipky
HDP - hrubý domácí produkt
HPH - hrubá přidaná hodnota
MAS - místní akční skupina
MAS H-L - Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko
MAS Hlubocko - Lišovsko - Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
mld. - miliarda
NUTS II - stupeň klasifikace územních celků České republiky. Tento stupeň se
nazývá region soudržnosti a právě do úrovně NUTS II jsou směřovány prostředky z
fondů EU.
PP - přírodní památka
PR - přírodní rezervace
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu)
ROP - Regionální operační program
SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (akutní respirační syndrom, či také
syndrom náhlého selhání dýchání)
UNWTO - World Tourism Organization (Světová organizace cestovního ruchu)
USD - americký dolar
WGS 84 - World Geodetic System 1984, český systém pro určování souřadnic
WTTC - World Travel and Tourism Council (Světová rada cestování a cestovního
ruchu)
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1 Úvod
1.1

VZNIK DOKUMENTU

V souvislosti s realizací projektu Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku vznikl
požadavek na sepsání Marketingové strategie cestovního ruchu Místní akční skupiny
Hlubocko - Lišovsko. Smyslem projektu je podpořit cestovní ruch mimo hlavní turistickou
sezonu, tedy především v jarních, podzimních a zimních měsících, na území působnosti
Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko, a to realizací a propagací řady aktivit, které do
daného regionu přilákají turisty. Projekt má tak za cíl přispět k posílení
konkurenceschopnosti zimní sezony cestovního ruchu a zvýšení konkurenceschopnosti
nabídky cestovního ruchu v jarních a podzimních měsících v regionu Hlubocko - Lišovsko.
Záměr vytvořit ucelený dokument Marketingové strategie cestovního ruchu byl podpořen jak
obcemi, tak i soukromými subjekty podnikajícími v této oblasti. Všechny subjekty jsou si
vědomy skutečnosti, že aby byl region v oblasti cestovního ruchu konkurenceschopný, je
nutná spolupráce na všech úrovních. Subjekty musí aktivně reagovat na nové trendy a nejen
na ně reagovat, ale i nové trendy do oblasti cestovního ruchu přinášet. V regionu prozatím
chyběla spolupráce v oblasti plánování rozvoje cestovního ruchu, každý subjekt sám
realizoval vlastní propagaci a rozvoj této oblasti nebyl dostatečně koordinován.
Požadavek vzniku ucelené marketingové strategie cestovního ruchu pro celý region
Hlubocko - Lišovsko byl navržen především z následujících důvodů:
 nutnost koordinace činností v oblasti cestovního ruchu mezi jednotlivými obcemi i
subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu,
 nárůst významu cestovního ruchu v regionálním měřítku,
 potřeba podpory cestovního ruchu mimo hlavní sezónu,
 potřeba strategického plánu pro celý region.
Tento strategický dokument úzce navazuje na Strategii cestovního ruchu Místní akční
skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s., ve které byly na základě analýzy území, dotazníkových
šetření a SWOT analýzy stanoveny priority v oblasti cestovního ruchu. Jednou z priorit je i
marketingový mix cestovního ruchu. Nastavení nového marketingového mixu je hlavním
účelem tohoto strategického dokumentu.
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1.2

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Do realizace Marketingové strategie cestovního ruchu MAS Hlubocko - Lišovsko byla
zapojena správní rada MAS, Mgr. Barbora Vlková, Ing. Martina Kučerová a Ing. Petra
Krohová. Bc. Vlková vypracovala žádost na projekt Podpora cestovního ruchu na Hlubocko Lišovsku. Součástí tohoto projektu bylo i zpracování této strategie. Ing. Kučerová se podílela
jako projektový manažer na řízení tohoto projektu po dobu jeho realizace. Ing. Krohová se
byla vedoucí pracovního týmu této strategie. Radka Šindelářová, DiS. se podílela na
analytické části této strategie při zpracování dotazníkových šetření. V širším realizačním
týmu byli i ostatní zaměstnanci společnosti G-PROJECT, s.r.o.
Jako externista byl do projektu zapojen i Bc. David Šťastný, který vypracoval posudek na
tento strategický dokument a přispěl svými znalostmi a zkušenostmi k rozšíření
navrhovaných aktivit na podporu cestovního ruchu na území MAS Hlubocko - Lišovsko.
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1.3

CÍLE DOKUMENTU

Cílem vytvoření Marketingové strategie cestovního ruchu je podpora rozvoje cestovního
ruchu na území působnosti Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko mimo hlavní turistickou
sezónu, tedy zejména v jarních, podzimních a zimních měsících. Tohoto cíle může být
dosaženo pouze jednotnou a koordinovanou činností všech zainteresovaných subjektů - tedy
obcí a soukromých podnikatelů. Cílem je dále připravit rozvoj marketingových aktivit na
celém území regionu MAS. Veškeré aktivity by měly pozitivní dopad na zkvalitnění
poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu. Celý dokument respektuje požadavky všech
zúčastněných stran a byl vytvořen za širokého konsensu všech dotčených subjektů.
Cílem tohoto dokumentu je zmapovat současný stav marketingového mixu na území MAS
Hlubocko - Lišovsko, odhalit jeho silné a slabé stránky a na základě těchto analýz navrhnout
nový marketingový mix.
Nejdůležitější součástí navrhovaného marketingového mixu je návrh mediální kampaně,
která by měla přispět k podpoře cestovního ruchu na tomto území mimo hlavní turistickou
sezónu.
Přílohou této strategie je databanka aktivit, které jsou vždy zaměřeny na jednotlivá roční
období a obsahují projekty, které by měly přilákat nové návštěvníky.
Hlavní cíl tvorby marketingové strategie:
 podpora rozvoje cestovního ruchu na území působnosti Místní akční skupiny
Hlubocko - Lišovsko mimo hlavní turistickou sezónu, tedy zejména v jarních,
podzimních a zimních měsících a vytvoření ucelené marketingové strategie pro celou
oblast MAS Hlubocko - Lišovsko.
Jako dílčí cíle tvorby strategie byly stanoveny následující:
 vytvoření uceleného dokumentu za spolupráce všech dotčených subjektů,
 upevnění spolupráce mezi obcemi a soukromým sektorem,
 zvýšení konkurenceschopnosti tohoto regionu oproti ostatním,
 zvýšit kvalitu a profesionalitu zaměstnanců v cestovním ruchu,
 přispět k rozvoji cestovního ruchu jako jedné z klíčových aktivit hospodářského
rozvoje regionu.
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1.4

ZDROJE DAT PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE

Strategie vychází ze tří základních zdrojů informací:
a) analýza dosavadních dokumentů,
b) dotazníková šetření,
c) vlastní sběr statistických dat.
ad a) V minulosti již byly realizovány různé strategie, plány či studie, a to jak na úrovni obcí,
mikroregionů či okresu. Strategie navazuje na tyto rozvojové dokumenty:
 Program rozvoje mikroregionu Budějovicko - sever, RERA a.s., 2004
 Aktualizace rozvojové strategie mikroregionu Lišovsko a akční plán rozvoje pro rok
2005 a následující období, BESI a.s., 2005
 Strategie rozvoje města Hluboká nad Vltavou, JUDr. Jan Šmidmayer, 2005
 Strategie cestovního ruchu Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko, G-PROJECT,
s.r.o., 2010
 Strategický plán LEADER, JUDr. Jan Šmidmayer, 2007
 Integrovaná rozvojová strategie území Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko
o.p.s., GP Consulting, s.r.o., 2006
 Studie využití kulturního dědictví Hlubocko - Lišovska, KP projekt, s.r.o., 2010
 Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009–2013, Piskacek
& Benes Consulting s.r.o., 2009
ad b) Dotazníková šetření byla realizována formou anketních dotazníků. Celkem byly
vytvořeny čtyři druhy dotazníků, a to s ohledem na jednotlivé cílové skupiny. Dotazníky byly
distribuovány do všech domácností, a to ve všech 18 obcích nacházejících se v obvodu
Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko. Dále byly dotazníky zaslány starostům obcí, které
se nacházejí na území působnosti MAS H-L a také jednotlivým subjektům cestovního ruchu.
Poslední skupinu dotazovaných, která byla v rámci tvorby Strategie cestovního ruchu Místní
akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.oslovena, tvoří turisté, kteří navštívili území
Hlubocka - Lišovska v roce 2010. Výsledky těchto šetření naleznete ve jmenované strategii.
ad c) Třetím a zároveň nejvýznamnějším zdrojem dat bylo vlastní shromažďování různých
statistických informací. Informace byly shromažďovány za celý obvod Místní akční skupiny
Hlubocko - Lišovsko. Zdrojem dat byly především veřejné instituce a jednotlivé obce, které
poskytly publikace a další informace o vlastní historii či současnosti. Data byla srovnávána
jak na úrovni Jihočeského kraje, tak i za celou Českou republiku.
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1.5

VAZBA NA OSTATNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Vzhledem ke skutečnosti, že tento dokument se zabývá situací cestovního ruchu na území
Hlubocka a Lišovska v Jihočeském kraji, je nutné zohlednit při formulaci strategie již
publikované strategie jak celého Jihočeského kraje, tak i jednotlivých obcí.
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji
Strategický dokument zpracovaný za účelem podpory cestovního ruchu na území
Jihočeského kraje na období 2009 - 2013. Strategie stanovuje vizi Jihočeského kraje pro
oblast cestovního ruchu pro roky 2009 – 2013 a strategické úkoly v oblasti podpory
cestovního ruchu, které je potřebné splnit.
Strategický plán LEADER
Strategický plán LEADER vznikl jako součást žádosti o zapojení se do přerozdělování dotací
prostřednictvím Programu rozvoje venkova Osy IV. LEADER. Dokument obsahuje analýzu
území MAS, SWOT analýzu, návrh strategie a návrhy spolupráce.
Analýza území Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Analýza území Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. je zaměřena na profil celého
území MAS H-L i na profily jednotlivých obcí. Analýza byla vytvořena na základě
dotazníkových šetření, konzultací se zainteresovanými osobami a statistických šetření.
Stěžejní částí dokumentu je příloha, která obsahuje podrobné profily jednotlivých obcí.
Integrovaná rozvojová strategie území Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Integrovaná rozvojová strategie území Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. je
dokumentem koncipovaným na nové programovací období Evropské unie v letech 2007 2013. Dokument stanovuje vizi Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. Na vizi dále
navazují priority, opatření a aktivity. Součástí dokumentu je databanka projektů jejich
realizace byla plánována v jednotlivých obcích MAS H-L.
Strategie cestovního ruchu Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Hlavním úkolem Strategie cestovního ruchu Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
je podpora cestovního ruchu na území MAS H-L. Tento dokument obsahuje profil území,
analytickou část (zpracování čtyř dotazníkových šetření a SWOT analýzu), strategickou část
(rozdělena na vizi – priority – opatření – aktivity) a prognózy vývoje cestovního ruchu.
Studie využití kulturního dědictví Hlubocko - Lišovska
Výstupem tohoto projektu je ojedinělá studie, která nabízí alternativní možnosti využití
kulturního dědictví. Studie využití kulturního dědictví Hlubocko - Lišovska obsahuje detailní
popis každé kulturní památky na území MAS H-L spolu s doporučením jejího využití
v cestovním ruchu.
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Program rozvoje mikroregionu Budějovicko - sever
Tento programový dokument obsahuje analýzu území, program pro následující období
členěny na vizi - priority - opatření - aktivity. Přílohou dokumentu jsou profily jednotlivých obcí
včetně údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001.
Aktualizace rozvojové strategie mikroregionu Lišovsko a akční plán rozvoje pro rok
2005 a následující období
Strategie obsahuje tyto hlavní části: charakteristika mikroregionu, SWOT analýza, vize,
priority rozvoje, rozvojové projekty mikroregionu a členských obcí, možné zdroje pro
financování a doporučení pro implementaci.
Strategie rozvoje města Hluboká nad Vltavou
Strategie rozvoje města Hluboká nad Vltavou (strategie) je dlouhodobým koncepčním
rozvojovým dokumentem města. Globálním cílem strategie je trvale udržitelný rozvoj města,
specifickými cíli pak vytvoření podmínek pro růst ekonomiky, ochrana životního prostředí a
kulturně-historických památek, spokojenost občanů a vyvážený rozvoj města. Strategie je
tvořena hlavním dokumentem (Strategie rozvoje města Hluboká nad Vltavou) a třemi
přílohami.
Návaznost těchto jednotlivých dokumentů je znázorněna na následujícím schématu.
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Obrázek 1 Provázanost strategických dokumentů
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1.6

ROLE VYBRANÝCH REGIONÁLNÍCH ORGANIZACÍ NA
CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ HLUBOCKO - LIŠOVSKO

PODPORU

Jihočeský kraj
Vzhledem ke skutečnosti, že celé území MAS Hlubocko - Lišovsko se nachází v Jihočeském
kraji, představuje tento subjekt významnou instituci pro řízení a organizaci cestovního ruchu
na tomto území. Jihočeský kraj podporuje cestovní ruch např. prostřednictvím svých grantů a
příspěvků. V současné době jsou krajem podporovány především jednotlivé aktivity obcí
nebo jiných subjektů, v budoucnu by měl být kladen větší důraz na koncepční a
koordinovaný rozvoj tohoto území.
Obce a města
Obce a města jsou jedněmi z hlavních subjektů rozvoje destinace cestovního ruchu. Svoji
aktivitu v oblasti podpory cestovního ruchu realizují individuálně nebo pomocí dobrovolných
svazků a MAS. Hlavní část veřejných investic do rozvoje cestovního ruchu pochází
z rozpočtů měst a obcí a také z dotačních titulů prostřednictvím projektů realizovaných
obcemi či městy.
MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko podporuje cestovní ruch především vlastními
aktivitami (např. projekt Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku, sčítání cyklistů,
Jihočeské rybářské slavnosti, Jihočeské slavnosti vína) a dále pomocí Strategického plánu
LEADER, kde jednou z oblastí podpory je cestovní ruch. V budoucnosti by MAS H-L měla
převzít iniciativu za koncepční rozvoj této turistické oblasti a koordinovat činnosti jednotlivých
subjektů cestovního ruchu.
Podnikatelské subjekty a profesní sdružení
Struktura podnikatelských subjektů působících v oblasti cestovního ruchu je na území
Hlubocko - Lišovsko značně koncentrována do jednoho místa. Kooperace mezi jednotlivými
podnikatelskými subjekty není příliš velká, zcela zde chybí jakákoli systematická spolupráce,
která by vedla k podpoře cestovního ruchu na celém území Hlubocko - Lišovsko.
V současnosti se však již rozvíjí spolupráce na úrovni jednotlivých obcí, např. v Hluboké nad
Vltavou komise cestovního ruchu a Hluboká nad Vltavou o. s.
Klub českých turistů
Klub českých turistů je zájmová organizace, která plní specifické funkce v organizaci
cestovního ruchu na území MAS H-L, tato činnost je především spojena se značením tras a
vydáváním turistických map. Tato organizace by měla být aktivně zapojena do rozvojových
aktivit tohoto území.
Turistická informační centra
Turistická informační centra hrají velkou roli při propagaci destinace cestovního ruchu. Jejich
funkcí je především shromažďovat tyto informace z oblasti cestovního ruchu, vytvářet
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databanky cestovního ruchu, poskytovat tyto informace veřejnosti a dále mohou i nabízet
doplňkové služby související s oblastí cestovního ruchu.
V současnosti působí na území MAS tato informační centra: město Hluboká nad Vltavou,
zámek Hluboká, město Lišov a letiště Hosín. V budoucnosti navrhujeme větší rozšíření
informačních center po celém území MAS H-L. Informace též poskytují recepce hotelů, ale ty
jsou určeny především jejich hostům.
Jihočeská centrála cestovního ruchu
Jihočeská centrála cestovního ruchu hraje nezastupitelnou úlohu v koordinaci a řízení
cestovního ruchu v Jihočeském kraji. K hlavní náplni organizace patří vydáváni propagačních
materiálů informačních tiskovin, zajišťování účasti členských měst JCCR na domácích i
zahraničních veletrzích, inzerce v odborných časopisech, aktualizace webových stránek
www.jiznicechy.cz, spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu a se subjekty
cestovního ruchu na úrovni kraje a státu.
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1.7 ANALÝZA VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
1.7.1 Obecné trendy v cestovním ruchu
Cestovní ruch není odvětví uzavřené od okolní ekonomiky, ale velice úzce ovlivňuje i další
hospodářská odvětví. Jedná se především o dopravu, služby, stavebnictví, kulturu či
potravinářství. Z tohoto důvodu změny v cestovním ruchu můžou velice významně ovlivnit
hospodářství celého regionu, a proto je nutné sledovat aktuální vývoj a trendy v cestovním
ruchu.
Vývoj příjezdů v mezinárodním cestovním ruchu zobrazuje následující graf.
Graf 1 Vývoj příjezdů v mezinárodním CR (údaje v milionech)

Zdroj: www.unwto.cz (2010)

Celkový počet příjezdů v mezinárodním cestovním ruchu rostl kontinuálně po celé sledované
období až do roku 2008. Plynulý nárůst narušily jen první roky nového tisíciletí, kdy došlo ke
stagnaci především v důsledku války v Iráku, teroristických útoků, onemocnění SARS či virus
H5N1 (ptačí chřipka). Další pokles nastal opět v letech 2008 a 2009, a to především
z důvodů obav z prasečí chřipky a ekonomické krize. Ekonomická krize způsobila, že lidé
omezili cestování, nevyhledávali vzdálené destinace a pobyt zkracovali. Pro rok 2010
UNWTO předpokládá růst cestovního ruchu mezi 3 % a 4 %.
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Následující graf zobrazuje celkové příjmy z mezinárodního cestovního ruchu v konstantních
cenách.
Graf 2 Vývoj příjmů z mezinárodního cestovního ruchu (v mld. Euro)

Zdroj: www.unwto.cz (2010)

Vývoj příjmů z mezinárodního cestovního ruchu kopíruje vývoj příjezdů v mezinárodním
cestovním ruchu. Jsou zde viditelné poklesy v letech 2003 a 2009. Důvody těchto poklesů
byly již zmíněny. Růst příjmů z cestovního ruchu není však pouze za posledních 20 let, jak
zobrazuje tento graf, ale již celé 20. století. Podle údajů UNWTO se počet lidí, kteří se
zúčastnili mezinárodního cestovního ruchu za posledních 50 let zdvacetinásobil Odhaduje
se, že domácí cestovní ruch může být svým objemem až trojnásobný (UNWTO).
Nejvýznamnějšími světovými trendy jsou nárůst významu domácího cestovního ruchu (i kvůli
obavám o bezpečnost), výrazná konkurence nízkonákladových leteckých dopravců, větší
podíl last-minute zájezdů a on-line rezervací, navýšení podílu obchodního a kongresového
CR.
Trendy světového i regionálního turismu se velice rychle mění. V dřívějších dobách byla
poptávka po produktech cestovního ruchu určována a též limitována především omezenou
nabídkou, v dnešní době je tomu naopak. Subjekty nabídky se musí pružně přizpůsobovat
změnám v poptávce. Jako nejvýznamnější trendy ovlivňující cestovní ruch byly určeny tyto:
[Zdroj: 21]
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Demografie
Během několika let dojde k výraznému nárůstu počtu osob ve vyšším věku, přičemž senioři
budou mnohem zdravější a budou disponovat vyššími příjmy, než tomu bylo v minulosti. Díky
tomuto faktu poroste poptávka zkušenějších turistů - seniorů mnohem rychleji než obecně
zaměřená poptávka po cestovním ruchu.
Důsledky pro cestovní ruch:
 rostoucí poptávka po kvalitě, pohodlí a bezpečnosti,
 rostoucí poptávka po jednoduchých způsobech dopravy,
 rostoucí poptávka po relaxačních aktivitách (golf),
 rostoucí poptávka po produktech zaměřených na jednotlivce,
 rostoucí poptávka spíše v obdobích mimo hlavní sezónu (zimní pobyty),
 v marketingových aktivitách by měl být kladen méně důraz na věk a více na pohodlí,
 rostoucí poptávka po vzdálenějších destinacích, ale částečně i po kratších pobytech
(prodloužené víkendy).
Opatření MAS Hlubocko - Lišovsko:
 vytvořit nabídku pro segment - senioři,
 vytvořit cílenou reklamu pro tento segment,
 informace zveřejňovat nejen elektronicky, ale také v tištěných materiálech,
 přizpůsobit cesty (příjezdové komunikace, schody v hotelech, chodníky, přechody pro
chodce) starším osobám,
 přizpůsobit stravu seniorům (méně soli, tuků, cholesterolu atd.),
 pokračovat v projektu bezbariérová Hluboká
 vytvořit balíčky služeb pro seniory.
Zdraví
Uvědomování si významu zdraví bude v budoucnosti neustále narůstat. Tento faktor nebude
sice ovlivňovat objem poptávky, bude ale zcela určitě ovlivňovat rozhodovací proces ve
vztahu k destinaci a chování během pobytu v zahraničí.
Důsledky pro cestovní ruch:
 turisté se budou stále častěji vyhýbat destinacím, které jsou chápány jako méně
zdravé,
 poptávka po pouze letních dovolených bude stále klesat,
 poroste stále více popularita aktivní dovolené a rovněž poptávka po všech aktivitách s
ní spojených,
 poroste poptávka po wellness produktech, lázeňských pobytech a fitness centech.
Opatření MAS Hlubocko - Lišovsko:
 nabízet bezcholesterolovou, vegetariánskou nebo Bio stravu,
 zvýšit nabídku wellness pobytů,
 vytvářet wellness balíčky,
 podpora agroekoturistiky a venkovské turistiky.
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Vnímavost a vzdělávání
V budoucnu bude neustále narůstat průměrná úroveň vzdělanosti. Výsledkem tohoto trendu
bude při plánování dovolené rostoucí role umění, kultury a historie, včetně rostoucího
významu výchovných a duchovních hodnot.
Důsledky pro cestovní ruch:
 rostoucí poptávka po speciálních produktech,
 stále častěji budou do balíčků služeb cestovních kanceláří zahrnovány prvky umění,
kultury a historie, totéž se týká i individuálního cestování,
 poroste potřeba lepšího a tvořivějšího způsobu poskytování informací,
 poroste poptávka po nových destinacích střední a východní Evropy.
Opatření MAS Hlubocko - Lišovsko:
 vytvářet balíčky produktů a služeb zaměřené na poznávání a historii,
 realizovat naučné přednášky a výstavy,
 zvýšit propagaci muzeí a galerií,
 rozšířit expozice o hornické minulosti o další prostory sbírky.
Volný čas
Moderní společnost klade stále větší tlak na běžný život člověka a tak stimuluje jeho
poptávku po volném čase a relaxaci. Na druhou stranu má tento trend opačný vliv na volné
disponibilní příjmy vzhledem k rostoucímu počtu dnů placené dovolené.
Důsledky pro cestovní ruch:
 rostoucí poptávka po levnějších produktech,
 rostoucí poptávka po relaxačních pobytech,
 zkracování hlavní delší dovolené a její nahrazování větším počtem krátkodobějších
dovolených.
Opatření MAS Hlubocko - Lišovsko:
 podpora cykloturistiky a pěší turistiky,
 výstavba nových cyklotras a cyklostezek (např. na pravém břehu řeky Vltavy
z Českých Budějovic na Hlubokou nad Vltavou),
 vytvářet naučné stezky, např. v okolí dolů v Úsilném a Rudolfově,
 budování hipostezek a stezek vhodných pro bruslaře,
 zvýšení nabídky relaxačních pobytů.
Zkušenosti s cestováním
Zkušenější spotřebitelé si budou stále více zajišťovat cesty sami podle svých potřeb, bude
kladen větší důraz na kvalitu a na poměr kvality a ceny.
Důsledky pro cestovní ruch:
 dovolená bude stále více doplňována alternativními způsoby trávení času a peněz,
 mnohem více utrpí destinace s nepřijatelným standardem služeb,
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bude se stále více objevovat smíšené spotřební chování: jeden rok jednoduchá, další
rok luxusní dovolená nebo jeden rok dlouhodobá, další rok krátkodobá dovolená,
preference dovolených budou stále více roztříštěné,
zkušenosti budou stimulovat turisty k návštěvám již navštívených destinací v
minulosti, s kterými byli spokojeni,
bude více preferována mobilita a poroste tak více poptávka po půjčovnách aut,
motocyklů a kol,
poroste preference regionů, které nabízejí širokou, rozmanitou a zcela vyváženou
koncepci, poroste poptávka po lepším destinačním managementu.

Opatření MAS Hlubocko - Lišovsko:
 vytvořit internetové stránky destinace cestovního ruchu,
 vytvořit internetový rezervační systém,
 zajistit vysokou kvalitu ubytovacích a stravovacích zařízení (např. certifikáty kvality).
Životní styl
Životní styly se budou v západní společnosti postupně měnit, což ovlivní pohled turistů na
jejich osobní potřeby a chování.
Důsledky pro cestovní ruch:
 společenské postavení bude méně důležité,
 chování ve volném čase bude více individualizované, poroste poptávka spíše po
menších ubytovacích jednotkách (menší rodinné hotely, farmy),
 posun ve vnímání života a životního stylu způsobí pokles v poptávce po plně
doprovázených zájezdech,
 dodavatelé získají vyšší zisky, pokud budou schopni vytvořit zcela nové produkty,
bude stále důležitější jejich specializace v souvislosti se specifickými koníčky a zájmy
 poroste poptávka po druhých domovech,
 stále více se bude projevovat trend návratu k „jednoduchému" - např. budou spíše
preferovány bungalovy před hotely a stany před karavany.
Opatření MAS Hlubocko - Lišovsko:
 podpora agroekoturistiky a venkovské turistiky,
 poskytovat co nejvíce informací návštěvníkům prostřednictvím všech komunikačních
kanálů,
 podpora stávajících kempů,
 nabídka krátkodobého i dlouhodobého pronájmu chat.
Informační technologie
Rozšiřování internetu a jeho využívání nejen k získávání informací, ale i k nákupu
turistických produktů a služeb bude i nadále narůstat. V cestovním ruchu poroste neustále i
význam vizuálních prezentací.
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Důsledky pro cestovní ruch:
 dostupnost turistických informací o destinacích a produktech a složitější systémy
vyhledávání způsobí mnohem větší konkurenci na trhu cestovního ruchu,
 zkušenější turisté si budou stále více sestavovat svou dovolenou prostřednictvím
přímé rezervace přes internet,
 význam cestovních agentur poklesne, balíčky služeb budou stále více nakupovány
přes internet,
 internet pozmění roli národních turistických organizací a posílí roli e-marketingu,
 základním předpokladem úspěšných webových stránek bude dostupnost hlubších
informací jak o produktech, tak o destinacích, a přístupná propojení a prolinky,
 možnost nákupu přes internet bude mít za následek ještě pozdější rezervace,
 vzroste potřeba spolehlivých on-line rezervací především ze strany více zkušených a
sebejistých turistů.
Opatření MAS Hlubocko - Lišovsko:
 tvorba vlastních internetových stránek cestovního ruchu sjednocujících všechny
poskytovatele služeb CR na území MAS H-L,
 zvýšení tlaku na kvalitu poskytovaných informací na webových stránkách,
 vytvoření internetového rezervačního systému.
Doprava
Lepší dostupnost rychlostních vlaků a nízkonákladových přepravců ovlivní klasické způsoby
cestování. Silniční doprava bude stát před problémem přesycení a nahromadění.
Důsledky pro cestovní ruch:
 destinace budou více profitovat z jednoduché dostupnosti především v případě
krátkodobějších pobytů, zejména pokud jsou hlavní události pořádány v období
mimosezóny,
 lepší dostupnost přímých vlakových a leteckých spojení bude stimulovat poptávku po
prodloužených víkendech a krátkodobějších pobytech ve městech v zahraničí,
 vzroste využívání vysokorychlostních železnic, které tak převezmou vysoký letecké
dopravy,
 přetížení silniční dopravy bude mít negativní vliv na cesty soukromými vozy, zejména
v hlavní sezóně,
 klesne význam autobusové dopravy,
 bariéry způsobené nedokonalými jízdními řády a nepříliš optimální dopravou budou
mít velice negativní vliv na destinace, které neakceptují rostoucí poptávku po snadné
dostupnosti,
 okružní plavby, ať už levnější či nákladné, narostou na významu, především u
populace starší 50 let.
Opatření MAS Hlubocko - Lišovsko:
 zvýšení kvality hromadné dopravy,
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posílení spojů autobusové a železniční dopravy především v době hlavní turistické
sezóny,
využití budovaného letiště Planá u Českých Budějovic, dálnice D3 a IV. železničního
koridoru,
umožnit přepravu cyklistických kol v autobusech a vlacích.

Udržitelný rozvoj
Uvědomování si významu ekologie nadále poroste. V cestovním ruchu to způsobí zvýšenou
poptávku po destinacích, ve kterých bude hrát stále významnější roli příroda.
Důsledky pro cestovní ruch:
 vzroste důležitost jednotlivých regionů v rámci destinace,
 politika destinačního managementu musí být zlepšována prostřednictvím
kontinuálnějšího a důslednějšího plánování,
 preference destinací budou stále silněji spojovány s podporou místního obyvatelstva
a jejich přívětivým postojem k rostoucímu počtu přijíždějících turistů,
 ekoturismus nesmí být zaměňován s udržitelným rozvojem cestovního ruchu.
Opatření MAS Hlubocko - Lišovsko:
 zvýšit nabídku Bio stravy,
 klást důraz na trvale udržitelný rozvoj,
 podpora nabídky agroekoturistiky a venkovské turistiky,
 podpora cyklistické dopravy namísto automobilové dopravy,
 zapojení místních obyvatel do rozvoje cestovního ruchu (např. veřejnými diskuzemi
nebo marketingovými průzkumy).
Jistota a bezpečí
Teroristické útoky, regionální války, znečištěné prostředí a další kritické situace se bohužel
stanou součástí denního života a ovlivní tak zvýšenou potřebu jistoty a bezpečí.
Důsledky pro cestovní ruch:
 turisté se budou více vyhýbat destinacím, které jsou považovány za méně bezpečné,
 při výběru destinace bude hrát větší úlohu kvalita vody z rybníků, jezer, bazénů,
ostatních vodních ploch, ale i vody z vodovodní sítě,
 turisté budou mnohem rychleji reagovat v případě, že nabízený produkt nebude
splňovat očekávané standardy,
 významně vzrostou náklady zaručující bezpečnost,
 průmysl cestovního ruchu bude pružněji a lépe reagovat a uspokojovat poptávku v
krizových obdobích.
Opatření MAS Hlubocko - Lišovsko:
 zajistit bezpečnost návštěvníků (např. hlídaná parkoviště),
 zajistit vysokou kvalitu nabízených služeb.
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1.7.2 Význam cestovního ruchu pro ekonomiku
Odvětví cestovního ruchu patří mezi nejvýznamnější součásti národního i světového trhu.
Podle údajů Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) a Světové rady cestování a
cestovního ruchu (WTTC) je cestovní ruch největším zaměstnavatelem na světě. Zhruba 9 10 % pracovních sil je vázáno do oblasti služeb a cestovního ruchu a počítá se s dalším
dynamickým rozvojem. UNWTO uvádí, že cestovní ruch svým obratem zaujímá třetí místo v
přínosu pro světovou ekonomiku, hned po obchodu s ropou a ropnými produkty a
automobilovém průmyslu. V důsledku svého vlivu na tvorbu hrubého domácího produktu je
jeho další rozvoj v zájmu každého státu.
Významnost cestovního ruchu dokazuje i jeho pozitivní vliv na další odvětví, zejména
dopravu, obchod, stavebnictví, bankovnictví, telekomunikace, kulturu, sport a další. Celkem
je takto druhotně ovlivněných odvětví více než dvacet.
V neposlední řadě hraje cestovní ruch pozitivní roli v rozvíjení a zlepšování podmínek v
hospodářsky slabých oblastech. Vytváří totiž nové pracovní příležitosti a finanční zdroje pro
rozvoj takových území. Tento rozměr cestovního ruchu je přínosný nejen pro místní
obyvatelstvo, ale tvoří i sociálně kulturní zázemí, které ještě zprostředkovává pro další
zájemce (návštěvníky a turisty), a tak zároveň posiluje tamní identitu z hlediska hrdosti na
místní tradice a kulturní specifika.
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Následující data dokládají, že cestovní ruch v České republice má nezastupitelnou úlohu a je
jedním z předpokladů hospodářského růstu jak celé České republiky, tak i jednotlivých
regionů. Následující tabulka zobrazuje Spotřebu domácího cestovního ruchu v ČR v letech
2003 - 2008. Data jsou dále dělena dle útraty návštěvníků za ubytování, stravování, dopravu,
zboží, marže cestovních agentur a cestovních kanceláří a ostatní.
Tabulka 1 Spotřeba domácího cestovního ruchu v ČR v letech 2003-2008 (v mil. Kč)
Ukazatel
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Jednodenní návštěvníci
24 352 27 852 28 903 27 946 28 845 30 763
v tom podle produktu:
Služby CK/CA
257
288
302
307
312
353
Ubytování
x
x
x
x
x
x
Stravování
3 674
4 192
4 355
4 233
4 362
4 251
Doprava
3 698
4 209
4 377
4 280
4 401
5 573
Zboží
12 101 13 874 14 382 13 827 14 298 15 268
Ostatní
4 622
5 288
5 487
5 300
5 472
5 317
Turisté
59 510 57 532 57 138 60 065 63 987 66 808
v tom podle produktu:
Služby CK/CA
5 029
5 132
4 584
6 360
7 295
7 796
Ubytování
10 133 11 065 11 672 12 118 12 317 12 450
Stravování
12 411 12 363 11 807 12 715 12 212 12 329
Doprava
10 109
9 648
9 120
9 182 10 121 12 393
Zboží
12 793 10 930 11 787 11 675 13 511 13 673
Ostatní
9 035
8 394
8 168
8 014
8 532
8 167
Služební cesty
9 819 11 161
9 993 11 053 12 789 12 714
v tom podle produktu:
Služby CK/CA
x
x
x
x
x
x
Ubytování
1 174
1 474
1 073
984
1 525
1 287
Stravování
3 058
3 675
3 179
3 770
3 871
3 780
Doprava
1 773
1 967
1 766
1 839
2 074
2 512
Zboží
2 378
2 403
2 552
2 819
3 429
3 392
Ostatní
1 437
1 641
1 423
1 640
1 890
1 743
Návštěvníci celkem
93 681 96 545 96 033 99 064 105 621 110 284
v tom podle produktu:
Služby CK/CA
5 287
5 420
4 886
6 667
7 606
8 149
Ubytování
11 306 12 539 12 745 13 102 13 842 13 737
Stravování
19 143 20 230 19 342 20 718 20 444 20 360
Doprava
15 580 15 825 15 262 15 301 16 596 20 478
Zboží
27 272 27 207 28 720 28 321 31 238 32 333
Ostatní
15 094 15 324 15 078 14 955 15 894 15 226
Zdroj: ČSÚ (2010)
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Údaje za jednotlivá období dokazují, že zisky z cestovního ruchu neustále narůstají. Oproti
tomu podíl cestovního ruchu na celkovém HDP klesá. I přesto můžeme tvrdit, že cestovní
průmysl má nezastupitelnou úlohu v hospodářství jednotlivých zemí či krajů, a to nejen kvůli
ziskům z cestovního ruchu samotným, ale i ziskům navazujících odvětvích, která jsou více či
méně na cestovním ruchu závislá. Multiplikační efekt cestovního ruchu umožňuje
zachovávat, resp. vytvářet nové pracovní příležitosti a finanční zdroje pro rozvoj území.
Cestovní ruch má také významný regionální přínos, ovlivňuje rozpočty měst a obcí nejen
primárním způsobem (ziskem z prodaných vstupenek, daní a poplatků atd.), ale také
druhotným ovlivněním řady odvětví a sektorů, jako jsou zejména doprava, obchod,
stavebnictví, bankovnictví, telekomunikace, kultura, sport (druhotně ovlivňuje více než 20
odvětví).
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Následující tabulka ukazuje, jaký má cestovní ruch vliv na hospodářství České republiky.
Tabulka 2 Příjmy z cestovního ruchu
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Příjmy z mezinárodního cestovního ruchu (v mld.
USD)
Výdaje na mezinárodní cestovní ruch (v mld. USD)

4,2
2,3

4,7
2,4

5,5
2,8

6,6
3,6

7,7
4,6

6,5
4,1

Saldo mezinárodního cestovního ruchu (v mld. USD)
1,9 2,3 2,8 3,0 3,1
Podíl příjmů z cestovního ruchu na HDP (v %)
3,8 3,7 3,9 3,8 3,5
Podíl příjmů z cestovního ruchu na vývozu (v %)
6,2 6,0 5,8 5,4 5,5
Podíl příjmů z cestovního ruchu na příjmech ze služeb
(v %)
43,7 39,7 39,7 38,7 34,7

2,4
-

Zdroj: ČSÚ (2010)

Ve sledovaném období docházelo k růstu příjmů z cestovního ruchu, ale také k výdajům na
mezinárodní cestovní ruch. Tento trend plně odpovídá již dříve uvedeným statistickým
datům, která uváděla růst cestovního ruchu až do roku 2008 (a to jak růst příjmů, tak i
příjezdů). Vzhledem k dopadu ekonomické krize i na mezinárodní cestovní ruch poklesly
v roce 2009 příjmy z mezinárodního cestovního ruchu ale i výdaje. Pokles příjmů byl ovšem
větší než pokles výdajů, jak naznačuje saldo mezinárodního cestovního ruch.
Příjmy z mezinárodního cestovního ruchu až do roku 2008 rostly ve sledovaném období
rychleji než výdaje, to dokazují údaje saldo mezinárodního cestovního ruchu (rozdíl mezi
příjmy a výdaji).
Podíl z příjmů cestovního ruchu na HDP ve sledovaném období klesal (výjimka je rok 2006),
ale i tak tvoří necelá 4 % HDP, a z tohoto důvodu by mělo docházet k podpoře cestovního
ruchu, zvláště na územích, která jsou pro cestovní ruch vhodná, jako je území Hlubocka Lišovska.
Stejně jako docházelo k poklesu podílu příjmů z cestovního ruchu na HDP, docházelo i k
poklesu podílu příjmů z cestovního ruchu na vývozu i podílu příjmů z cestovního ruchu na
příjmech ze služeb. Tento stav byl způsoben celkovým hospodářským růstem v České
republice, který trval až do roku 2008.
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V následujícím grafu jsou zobrazeny příjmy z cestovního ruchu, výdaje na cestovní ruch a
zisk.
Graf 3 Vývoj příjmů, výdajů a zisků z mezinárodního cestovního ruchu (v mld. USD)

Zdroj: ČSÚ (2010)

Po celé sledované období vždy cestovní ruch vytvářel zisk, ten od roku 2000 nepřetržitě rostl
až do konce roku 2008. K růstu zisku docházelo především růstem příjmů z cestovního
ruchu, který rostl rychleji než výdaje.
V roce 2009 došlo k poklesu zisku a tento trend můžeme očekávat i v roce 2010.
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Následující tabulka zobrazuje souhrnné informace o vývoji cestovního ruchu v České
republice.
Tabulka 3 Hlavní ukazatele národního hospodářství a cestovního ruchu v ČR v letech
2004 - 2009 v mil. Kč
Ukazatel
Produkce celkem (zc)
Mezispotřeba celkem (kc)
Hrubá přidaná hodnota celkem (zc)
Daně mínus dotace
Hrubý domácí produkt
Produkce CR (zc)
Mezispotřeba CR (kc)
Podíl cestovního ruchu
na hrubé přidané hodnotě (v %)
Hrubá přidaná hodnota cestovního
ruchu (zc)
HPH CR - Charakteristická odvětví
HPH CR - Související odvětví
HPH CR - Nespecifická odvětví
HPH CR - Charakteristická odvětví
(v %)
HPH CR - Související odvětví (v %)
HPH CR - Nespecifická odvětví (%)
Daně CR
HDP CR
Podíl cestovního ruchu
na HDP (v %)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

7 052 693
4 517 567
2 535 126
279 033
2 814 159
232 055
148 642

7 441 528
4 763 005
2 678 523
308 602
2 987 125
224 319
143 577

8 323 461
5 412 466
2 910 995
314 709
3 225 704
232 523
151 202

9 239 575
6 058 091
3 181 484
357 449
3 538 933
239 116
156 781

9 677 773
6 352 775
3 324 998
367 621
3 692 619
255 256
167 558

8 774 102
5 515 178
3 258 924
368 264
3 627 188
-

3,3

3,0

2,8

2,6

2,6

-

83 413
58 793
21 016
3 605

80 742
55 346
22 333
3 064

81 321
56 368
22 254
2 699

82 335
57 720
21 338
3 278

87 698
62 017
22 429
3 252

-

70,5
25,2
4,3
16 499
99 912

68,5
27,7
3,8
15 898
96 640

69,3
27,4
3,3
14 511
95 832

70,1
25,9
4,0
15 760
98 095

70,7
25,6
3,7
15 757
103 456

-

3,6

3,2

3,0

2,8

2,8

-

Zdroj: ČSÚ (2010)

zc - základní ceny
kc - kupní ceny
Veškerá data dokazují velký význam cestovního ruchu na hospodářství naší země. Vlivem
hospodářského růstu a posilování všech odvětví ekonomiky docházelo ve sledovaném
období k poklesu tohoto podílu, i když celkově cestovní ruch rostl. V letech 2009 a 2010, kdy
na cestovní ruch plně dopadl vliv ekonomické krize, také docházelo k poklesu cestovního
ruchu, pokles se projevil jak u počtu příjezdů, tak i příjmů z cestovního ruchu. V době
revitalizace hospodářství bude cestovní ruch jednou z prioritních oblastí, která může oživit
ekonomiku.

27

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.

1.7.2.1 Cestovní ruch v ČR
Česká republika je z hlediska zahraničních návštěvníků významnou evropskou destinací
založenou především na kráse historických památek, přírody a kulturních tradic. Turisté
navštěvují především historické památky, některé z nich jsou zapsané do seznamu
UNESCO1 a další motivací návštěvy této destinace je pěší turistika a cykloturistika. Česká
republika se může pyšnit jedním z nejlépe značených systémů tras pro pěší turistiku.
V posledních letech také dochází k velkému rozvoji v oblasti vzniku nových cyklotras a
cyklostezek. Koncepce propagace cestovního ruchu v České republice se zaměřuje
především na těchto šest témat: [Zdroj: 21]
 kouzlo hradů a zámků,
 zdravá a aktivní dovolená,
 zlatá Praha (v trojím pojetí: historická, kulturní, pro mladé),
 lázně: místo oddechu a potěšení,
 církevní památky a poutní místa,
 kongresová turistika.
V roce 2007 byla sepsána Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 20072013, která byla schválena Usnesením č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 vládou ČR. Cílem
zpracování Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013 je
harmonizace koncepční činnosti v oblasti cestovního ruchu s programovacím obdobím
Evropské unie a vytvoření strategického materiálu, který bude účinným nástrojem podpory
udržitelného rozvoje cestovního ruchu v ČR v příštím období a bude dostatečně reflektovat
význam cestovního ruchu pro národní hospodářství České republiky.
Hlavní strategické cíle Koncepce jsou vyjádřeny v následujících čtyřech prioritách:
 Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu
 Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu
 Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů
 Priorita 4: Vytváření organizační struktury cestovního ruchu
Systém priorit Koncepce vychází z předpokladu, že odvětví cestovního ruchu je jedním z
mnoha nástrojů regionální politiky. Koncepce je rovněž východiskem pro zpracování
Integrovaného operačního programu (IOP) a regionálních operačních programů
(financovaných ze strukturálních fondů EU) v oblasti cestovního ruchu, jež tvoří významné
nástroje její realizace. Současně bude sloužit k inovaci rozvojových programů cestovního
ruchu v jednotlivých krajích ČR.

1

Historické centrum Prahy, Historické centrum Telče, Historické centrum Českého Krumlova, Holašovice – historická rezervace
centra vesnice, Kroměříž – zámek a zahrady, Kutná Hora – historické centrum s kostelem sv. Barbory a s chrámem
Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, Lednicko-valtická kulturní krajina, Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené
Hoře, Sloup Svaté Trojice v Olomouci, Vila Tugendhat v Brně, Zámek Litomyšl, Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa
v Třebíči.
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1.7.3 Jihočeský kraj
Následující tabulka zobrazuje vývoj počtu kapacit hromadných ubytovacích zařízení v celém
Jihočeském kraji.
Tabulka 4 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Jihočeském kraji
počet
Rok
zařízení
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

929
961
983
1 009
1 007
995
1 011
1 022
984
974

počet
pokojů

počet
lůžek

16 629
16 303
17 067
17 312
17 307
17 400
17 846
18 122
17 691
17 729

47 871
48 015
50 735
51 130
51 685
52 011
53 504
53 590
51 381
50 656

počet
míst pro
stany a
karavany
11 501
11 017
11 932
11 850
13 142
13 999
14 544
14 423
13 967
-

Zdroj: ČSÚ (2010)

Všechny sledované ukazatele kapacity hromadných ubytovacích zařízení rostly až do roku
2007, kdy nastal zlom a v roce 2008 nastal pokles, který pokračoval i v roce 2009. Tento
pokles nebyl výjimkou pouze pro Jihočeský kraj, tento trend lze pozorovat v celé České
republice i ve světě. Výkyvy byly patrné i v průběhu ostatních let, ale ne takto plošně u všech
sledovaných indikátorů.
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Následující tabulka zobrazuje návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Jihočeském
kraji za posledních 10 let.
Tabulka 5 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihočeském kraji
Rok

Počet
hostů

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

937 050
919 198
795 555
937 454
1 068 596
1 023 289
1 101 216
978 717
936 032
923 715

nerezidenti rezidenti
218 040
241 278
245 605
245 699
317 742
326 962
333 402
315 629
301 115
284 541

Počet
nerezidenti rezidenti
přenocování

719 010
677 920
549 950
691 755
750 854
696 327
767 814
663 088
634 917
639 174

4 098 376
3 244 212
2 861 071
3 415 441
3 658 198
3 490 237
3 746 744
3 127 834
2 954 129
2 878 787

679 825
625 808
701 220
733 411
843 056
896 219
845 074
779 492
730 141
660 298

3 418 551
2 618 404
2 159 851
2 682 030
2 815 142
2 594 018
2 901 670
2 348 342
2 223 988
2 218 489

Zdroj: ČSÚ (2010)

Tato tabulka potvrdila a především zdůvodnila výsledky zaznamenané v Tabulce 4, že v roce
2008 došlo k celkovému poklesu ubytovacích kapacit. Tento jev byl způsoben poklesem
zájmu turistů o Jihočeský kraj již v roce 2007. To dokládá Tabulka 5, kde je patrný pokles
všech sledovaných indikátorů od roku 2007. Bohužel i v letech 2008 a 2009 docházelo
k dalšímu poklesu počtu hostů i počtu přenocování. Na základě těchto dat můžeme očekávat
další úbytek kapacit i v následujících letech 2010 a 2011.
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V grafu níže je znázorněn vývoj čistého využití lůžek a využití pokojů v Jihočeském kraji za
roky 2000 až 2009.
Graf 4 Čisté využití lůžek (ČVL)2 a využití pokojů (VP)3 v hotelech a podobných
ubytovacích zařízeních v Jihočeském kraji (v %)

Zdroj: ČSÚ (2010)

Z grafu výše je patrné, že ukazatele „čisté využití lůžek“ a „využití pokojů“ neustále klesaly až
do roku 2006. Od roku 2007 až do roku 2009 tento indikátor narůstal. K nárůstu bohužel
nedošlo zvýšeným přílivem turistů, ale jak ukázaly předchozí tabulky, tak snížením počtu
ubytovacích zařízení a počtu pokojů. Neustálý pokles tohoto indikátoru a celkový pokles
turistů od roku 2007 donutil některé subjekty opustit cestovní ruch.

2

Čisté využití lůžek udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Výpočet vychází z
průměrného počtu lůžek k dispozici a počtu provozních dnů ubytovacího zařízení.
3
Využití pokojů udává poměr celkového počtu obsazených pokojů k celkovému počtu, které jsou k dispozici.

31

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.

1.7.4 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko
Následující tabulky zobrazují data cestovního ruchu za území Místní akční skupiny Hlubocko
- Lišovsko. První tabulka uvádí kapacity hromadných ubytovacích zařízení za posledních 6
let.
Tabulka 6 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení4
Stav k 31.12. Počet zařízení Pokoje Lůžka Místa pro stany a karavany
2004

16

340 1 082

i.d.5

2005

18

414 1 326

i.d.

2006

19

419 1 353

i.d.

2007

18

439 1 371

i.d.

2008

18

415 1 231

i.d.

2009

21

632 1 693

i.d.

Zdroj: ČSÚ (2010)

Počet hromadných ubytovacích zařízení od roku 2004 do roku 2009 vzrostl o 5 zařízení, také
počet pokojů i lůžek za toto období vzrostl. Tento trend jsme mohli sledovat jak za celou
Českou republiku, tak i za Jihočeský kraj. Údaje za počty míst pro stany a karavany nejsou
bohužel k dispozici. Další nárůst kapacity hromadných ubytovacích zařízení je spojen pouze
s otevřením nového Relaxačního a regeneračního centra, které bude mít cca 100 lůžek.
Oživení cestovního ruchu odborníci očekávají až od roku 2012.
Druhá tabulka zobrazuje návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v letech 2004 2009.
Tabulka 7 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
v tom
v tom
Počet příjezdů
Počet
Rok
hostů
rezidenti nerezidenti přenocování
rezidenti nerezidenti
2004

18 067

13 734

4 333

42 858

31 430

11 428

2005

28 520

20 905

7 615

74 708

55 028

19 680

2006

30 446

21 423

9 023

77 353

58 074

19 279

2007

23 597

14 481

9 116

52 816

35 786

17 030

2008

28 896

17 888

11 008

62 848

40 447

22 401

2009

34 718

22 502

12 216

74 994

48 902

26 092

Zdroj: ČSÚ (2010)

4
5

Hromadné ubytovací zařízení musí mít alespoň 10 lůžek nebo alespoň 5 pokojů sloužících cestovnímu ruchu.
i.d. - z důvodu ochrany individuálních dat nejsou data uvedena
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Návštěvnost území MAS H-L je charakterizována těmito daty: počet příjezdů hostů a počet
přenocování. Tyto údaje jsou dále rozděleny na rezidenty a nerezidenty.
Veškeré údaje rostly až do roku 2006, kdy nastal zlom a v roce 2007 nastal propad. V letech
2008 a 2009 opět nastal mírný nárůst. Tyto údaje se odlišují od celorepublikového trendu
poklesu cestovního ruchu od roku 2008. Ekonomická krize neměla patrně tak velký dopad na
cestovní ruch na oblast MAS H-L.

Ostatní hromadná
ubytovací zařízení
jinde neuvedená

Turistická ubytovna

Chatová osada

Kemp

Penzion

Hotel garni
****,***,**,*

Hotel, motel, botel
****
Hotel, motel, botel
***
Hotel, motel, botel
**
Hotel, motel, botel *

Tabulka 8 Počet hromadných ubytovacích zařízení6
v tom

Hotel *****

Stav
k
31.12.

Hromadná ubytovací
zařízení celkem

Třetí tabulka zobrazuje údaje o počtu hromadných ubytovacích zařízení na území MAS
Hlubocko - Lišovsko.

2004

12

-

1

1

-

1

1

5

1

-

-

2

2005

13

-

1

2

-

1

1

3

3

-

-

2

2006

13

-

1

2

-

1

1

3

3

-

-

2

2007

13

-

2

2

-

-

1

3

3

-

-

2

2008

14

-

2

2

-

1

1

3

3

-

-

2

2009

16

-

4

1

-

1

1

4

3

-

-

2

Zdroj: ČSÚ (2010)

Za posledních 6 let došlo k mírnému nárůstu počtu hromadných ubytovacích zařízení,
celkem o 4 zařízení. Největší nárůst nastal v kategorii „Hotel, motel, botel ****“, zde došlo
k nárůstu z 1 zařízení na 4 zařízení v roce 2009. V roce 2010 přibude Relaxační a
regenerační
centrum.

6

Hromadné ubytovací zařízení musí mít alespoň 10 lůžek nebo alespoň 5 pokojů sloužících cestovnímu ruchu.
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1.8

NOVÉ TRENDY V MARKETINGU CESTOVNÍHO RUCHU

Se změnami v celosvětovém cestovním ruchu, jak v oblasti nabídky i poptávky, souvisejí i
změny v marketingu destinací. Zde uvádíme jen některé nové trendy, které mohou mít vliv
na sestavování nového marketingového mixu Hlubocka - Lišovska.
Partnerství
S rozvojem cestovního ruchu roste i potřeba partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Stále větší počet centrál cestovního ruchu vstupuje do společných podniků se soukromým
sektorem a snaží se obohatit svou nabídku o nové produkty cestovního ruchu. Společnou
snahou všech subjektů je zasáhnout nové trhy a poptávku přesunout mimo tradiční centra a
oblasti. Spolupráce a kooperace jednotlivých subjektů musí být vedena tak, aby byla
perspektivní do budoucna. Rozhodujícím prvkem pro vývoj turistických destinací je to, že
z relativně samostatných podniků cestovního ruchu a dalších dotčených subjektů, které
často proti sobě zaujímaly konkurenční postavení, vznikla konkurenceschopná partnerská
skupina s předpokladem úspěšného rozvoje. [Zdroj: 34]
Úkolem subjektů na území Hlubocka - Lišovska je spolupracovat na marketingovém mixu a
především na společné propagaci. Do tohoto partnerství by měly být zahrnuty všechny
dotčené subjekty, jak z veřejného, tak i soukromého sektoru.
Poptávka po nových destinacích
V současnosti roste poptávka po nových destinacích cestovního ruchu. Nové destinace těm
současným konkurují jednak cenou, ale především atraktivitou.
Na území Hlubocka - Lišovska je zapotřebí jednak prosazovat nové destinace (např. obce
s památkami selského baroka) a na druhou stranu se snažit udržet ty současné (Hluboká
nad Vltavou).
Moderní informační technologie
S nástupem masového rozšíření internetu se zvýšila poptávka po informačních a
rezervačních technologiích. Individuální cestující vyhledávají před svou cestou důležité
informace o destinaci a sami si organizují cestu. Právě dostatek kvalitních a relevantních
informací může být jedním z klíčových faktorů jejich rozhodovacího procesu při výběru
destinace.
Tomuto novému trendu se musí každá destinace přizpůsobit vytvořením internetových
stránek věnovaným pouze cestovnímu ruchu, které budou obsahovat všechny nezbytné
informace pro návštěvníky včetně rezervačního systému.
Packaging
Tvorba balíčků je velkou konkurenční výhodou některých poskytovatelů služeb cestovního
ruchu a stávají se stále populárnější.
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Tvorba balíčků souvisí s vytvářením partnerství mezi jednotlivými subjekty. Pro zvýšení tržeb
z cestovního ruchu je vhodné vytvářet ucelené balíčky služeb zaměřené na jednotlivé
segmenty návštěvníků.
Městský marketing
Vlivem vzrůstajícího konkurenčního boje mezi jednotlivými městy roste potřeba tzv.
městského marketingu. Městský marketing vyžaduje spolupráci mezi orgány místní
samosprávy s jednotlivými cílovými skupinami. Kooperace mezi jednotlivými aktéry nesmí
být omezena na jednotlivé uzavřené projekty, ale i v rámci kontinuálního celoměstského
udržitelného rozvoje.
Městský marketing se na území MAS týká pouze tří měst – Lišova, Rudolfova a Hluboké nad
Vltavou.
Branding
Využívání politiky značky a vytváření image destinace je dalším novým prvkem v marketingu
cestovního ruchu. Klíčovým úkolem těchto aktivit je propagovat destinaci jako celek a snažit
se sjednotit jednotlivé marketingové propagační prvky. I Česká republika má vytvořeno své
vlastní logo, které má jednotně propagovat naši zem v zahraničí.

Obrázek 2 Logo destinace Česká republika

Zdroj: www.czechtourism.cz (2010)

Propracovaný branding má např. Rakousko. Značka (logo) destinace Rakousko je tvořena
národními barvami země a heslem: „Urlaub in Österreich“ (Dovolená v Rakousku). Toto logo
je dostupné ve 25 jazykových variantách. Toto logo je používáno jak na národní úrovni, ale i
ve spolkových zemích či soukromými subjekty. Tvoří „obal“ většiny produktů v destinaci
Rakousko.
Obrázek 3 Logo destinace Rakousko
Zdroj: www.austriatourism.com (2010)

Jako další prvek marketingové kampaně zvolili v Rakousku tučňáky Joe a Sally, kteří putují
po světě a svoji cestu zakončují v Rakousku, kde naleznou to, co hledali.
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Obrázek 4 Joe a Sally

Zdroj: www.austria.info (2010)

Vytvoření takového loga a jeho používáni na všech materiálech týkajících se cestovního
ruchu
doporučujeme
rovněž
pro
MAS
Hlubocko
Lišovsko.
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE
LIŠOVSKO, O.P.S.

O

MAS

HLUBOCKO

-

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně
prospěšných společností dne 13. prosince 2004. Vznikla jako sdružení podnikatelů,
neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou,
Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova,
Ševětína, Štěpánovic, Úsilného, Vitína a Zvíkova. Společnost byla zřízena za účelem
vytvoření integrované územní strategie rozvoje venkova pilotního charakteru.
V rámci své strategie MAS podporuje rozvojové projekty, zejména v následujících oblastech:
 péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblastí,
 rozvoj trvale udržitelných forem cestovního ruchu,
 projekty evropské spolupráce,
 ochrana životního prostředí,
 meziregionální a mezinárodní spolupráce,
 rozvoj multifunkčního zemědělství,
 podpora malého a středního podnikání.
Společnost byla dále zřízena za tímto účelem:
 vypisování výzev pro předkládání projektů,
 hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií,
 výběr projektů pro přidělení dotace z programu LEADER, jakož i dalších programů,
 evidence a monitorování realizace projektů,
 vyhledávání dalších finančních zdrojů pro rozvoj oblasti,
 zřízení a provoz organizační struktury, která bude zajišťovat výše uvedené služby.
[Zdroj 23]

V rámci cestovního ruchu se MAS Hlubocko - Lišovsko angažuje především v těchto
aktivitách:
 Národní konference o rozvoji venkova a cestovním ruchu,
 Jihočeské rybářské slavnosti,
 Jihočeské slavnosti vína,
 Konference cestovního ruchu 2010,
 marketingové aktivity,
 seminář Vývoj nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů,
 Strategický plán LEADER (Fiche 1 - Podpora cestovního ruchu).
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Na území MAS žilo k 1. 1. 2009 20 452 osob, z toho 10 210 mužů a 10 242 žen. Přesné
údaje jsou zaneseny do následující tabulky.
Tabulka 9 Obyvatelstvo MAS k 1. 1. 2010
Obec

Počet obyvatel

Průměrný věk

celkem muži ženy celkem muži ženy
Adamov
568
285
283
39,9 38,7 41,2
Borek
1 316
654
662
40,6 39,7 41,4
Hluboká nad Vltavou
4 913 2 412 2 501
40,0 38,8 41,2
Hosín
794
412
382
38,9 37,0 41,0
Hrdějovice
1 582
792
790
39,1 38,9 39,4
Hůry
494
249
245
37,8 37,6 38,0
Hvozdec
99
48
51
36,0 35,8 36,1
Chotýčany
209
96
113
38,9 36,6 40,8
Jivno
253
129
124
39,8 40,2 39,3
Libín
352
183
169
40,5 38,8 42,4
Libníč
435
229
206
43,5 42,0 45,2
Lišov
4 164 2 068 2 096
40,5 39,3 41,6
Rudolfov
2 430 1 228 1 202
41,7 40,3 43,2
Ševětín
1 373
662
711
38,9 38,1 39,7
Štěpánovice
712
359
353
39,0 37,4 40,7
Úsilné
389
190
199
41,2 41,9 40,5
Vitín
358
183
175
38,1 37,0 39,3
Zvíkov
272
136
136
37,7 38,1 37,3
20 713 10 315 10 398
40,1 39,0 41,1
Celkem
Zdroj: ČSÚ (2010)

Klíčovou oblastí, na kterou se chce Místní akční skupina do budoucna zaměřit, je cestovní
ruch. V regionu jsou velice vhodné podmínky (přírodní i kulturně - historické) pro jeho rozvoj
a pro přilákání dalších návštěvníků. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem je státní zámek
Hluboká, který každoročně navštíví kolem 250 000 turistů. Dále zoologická zahrada (ZOO
Ohrada), jedna z nejnavštěvovanějších českých galerií (Alšova jihočeská galerie), několik
desítek hotelů, cyklistických tras a další atraktivity. Pracuje se též na větším využití hornické
historie regionu (těžba stříbra v Rudolfově a okolí). V současnosti je otevřeno Hornické
muzeum právě v Rudolfově a dvě naučné stezky.
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2.1

VYMEZENÍ ÚZEMÍ MAS HLUBOCKO - LIŠOVSKO

Oblast Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko je z pohledu rozdělení České republiky na
turistické regiony součástí regionu Jižní Čechy (na Obrázku č. 5 pod číslem 3). Daná oblast
sousedí s těmito regiony: Šumava, Plzeňsko, Okolí Prahy, Vysočina a Jižní Morava. Takto je
region vymezen podle definice České centrály cestovního ruchu.
Obrázek 5 Turistické regiony

Zdroj: www.kudyznudy.cz (2010)

Z pohledu rozdělení republiky na turistické oblasti je region MAS součástí oblasti Jižní Čechy
(na Obrázku č. 6 pod číslem 5). Rozdělení České republiky na oblasti je podrobnější než
členění na regiony (Česká republika má 15 regionů a 43 oblastí). Oblast Jižní Čechy sousedí
s těmito oblastmi: Šumava - východ, Plzeňsko, Střední Čechy - západ, Střední Čechy jihovýchod, Vysočina a Podyjí. Toto rozdělení bylo také převzato z České centrály
cestovního ruchu.
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Obrázek 6 Turistické oblasti

Zdroj: www.oblast.cz (2010)

Následující obrázek znázorňuje turistickou oblast Jižní Čechy a její nejvýznamnější kulturní a
historické památky. Mezi ně je též řazen zámek v Hluboké nad Vltavou.
Obrázek 7 Jižní Čechy

Zdroj: www.tourism.cz (2010)
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Další obrázek zobrazuje mapu České republiky se zobrazením hranic všech okresů.
Obrázek 8 Okresy

Zdroj: www.demografie.info (2010)

Vzhledem k tomu, že region MAS Hlubocko - Lišovsko je poměrně malý a nepokrývá celou
plochu ani regionu ani oblasti Jižní Čechy, bude více názorné vymezit území MAS v rámci
okresu. Celý region je součástí okresu České Budějovice. Území sousedí s okresy Tábor,
Český Krumlov a Jindřichův Hradec. Především okresy Jindřichův Hradec a Český Krumlov
jsou velkými konkurenty v oblasti cestovního ruchu.
Region MAS Hlubocko- Lišovsko zahrnuje těchto 18 obcí:
 Adamov
 Libín
 Borek
 Libníč
 Hluboká nad Vltavou
 Lišov
 Hosín
 Rudolfov
 Hrdějovice
 Ševětín
 Hůry
 Štěpánovice
 Hvozdec
 Úsilné
 Chotýčany
 Vitín
 Jivno
 Zvíkov
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Následující obrázek zobrazuje území MAS Hlubocka - Lišovska se všemi členskými obcemi.
Obrázek 9 Mapa MAS Hlubocko - Lišovsko

Zdroj: G-PROJECT, s.r.o. (2010)

Na předchozí mapě je znázorněna lokalizace regionu MAS H-L v Jihočeském kraji. Území
MAS H-L zaujímá 19,59 % rozlohy okresu České Budějovice, 3,19 % rozlohy Jihočeského
kraje a 1,82 % rozlohy regionu soudržnosti Jihozápad. [Zdroj: 19]
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Celková výměra regionu MAS Hlubocko - Lišovsko je 320,9 km2. Výměry za jednotlivé obce
jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 10 Katastrální výměra
Katastrální
Obec
výměra v ha
Adamov
103
Borek
193
Hluboká nad Vltavou
9 112
Hosín
3 097
Hrdějovice
882
Hůry
534
Hvozdec
236
Chotýčany
519
Jivno
628
Libín
2 123
Libníč
685
Lišov
9 357
Rudolfov
320
Ševětín
811
Štěpánovice
1 461
Úsilné
303
Vitín
762
Zvíkov
964
Celkem
32 090
Zdroj: cs.wikipedie.org (2010)

Největší plochu území zaujímají města Lišova Hluboká nad Vltavou. Naopak nejmenší
katastrální
výměru
má
obec
Adamov.
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3 Analýza trhu
Území MAS Hlubocko - Lišovsko se nachází v Jihočeském kraji, v okrese České Budějovice,
celková plocha regionu je 320,9 km2. Jedná se o významný region v oblasti cestovního ruchu
jak v porovnání s ostatními regiony v Jihočeském kraji, tak i celé České republiky. Důkazem
toho je, že se zde nachází třetí nejnavštěvovanější zámek v České republice - zámek
Hluboká. Další výhodou regionu je blízkost hranic s Německem a Rakouskem.
Region MAS Hlubocko - Lišovsko je oblast s významným turistickým potenciálem, který je
tvořen jedinečnou kombinací historických památek, kulturních památek, přírodních krás a
venkovské tradice.
Na území regionu se nacházejí jak velmi známá a hojně navštěvovaná místa, tak i místa
turisty opomíjená, jejichž historický či kulturní potenciál ovšem není o nic menší než u
objektů turisty navštěvovanými. Mnoho těchto míst má význam jak regionální, tak také
nadregionální.
Pro analýzu trhu (analýzu nabídky a poptávky) byly použity informace volně dostupné na
internetových stránkách, zejména webech institucí zabývajících se cestovním ruchem a
subjektů realizující svoji činnost v oblasti cestovního ruchu. Dále byly využity sekundární
zdroje dat, především již realizované výzkumy a sebraná statistická data.
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3.1

ANALÝZA NABÍDKY

Území MAS Hlubocko - Lišovsko nabízí velké množství subjektů i objektů cestovního ruchu.
V následujícím shrnutí jsou rozděleny do těchto kategorií:
 ubytovací a stravovací subjekty,
 historie a památky,
 přírodní podmínky,
 sport a relax,
 kultura.

3.1.1 Ubytovací a stravovací subjekty
Na území MAS Hlubocko - Lišovsko se nachází v současnosti celkem 21 ubytovacích
zařízení, z toho 16 zařízení je umístěno v Hluboké nad Vltavou, 2 zařízení se nachází
v Lišově a 1 v Rudolfově, 1 ve Štěpánovicích a 1 v obci Jivno. Z tohoto počtu se jedná o 8
hotelů, 4 kempy, 4 penziony a 5 nespecifikovaných zařízení. Tyto údaje jsou podle Českého
statistického úřadu, který zaznamenává pouze hromadná ubytovací zařízení. Z tohoto
důvodu zde nejsou zahrnuty menší ubytovací kapacity (např. ubytování v soukromí).
Stravovacích zařízení se zde nachází více než 50.
Od roku 2010 je v Hluboké nad Vltavou nově otevřeno Relaxační a regenerační centrum,
které rozšíří kapacity ubytovacích zařízení o 34 nových pokojů. Zároveň se jedná o jediný
hotel na území MAS H-L, který bude žádat o udělení certifikace pěti hvězdiček. Otevření
tohoto komplexu výrazně přispěje k rozvoji cestovního ruchu na tomto území.
Územní rozložení turistické infrastruktury a to především ubytovacích zařízení je silně
koncentrována do jednoho města, Hluboké nad Vltavou. Zde se nachází převážná většina
všech hotelů a penzionů. U ostatních míst je velmi nízká úroveň vybavení turistické
infrastruktury, což snižuje jejich možnosti rozvoje cestovního ruchu.

3.1.2 Historie a památky
Území MAS Hlubocko - Lišovsko může nabídnout svým návštěvníkům 201 nemovitých
kulturních památek, z tohoto důvodu se dá region považovat v rámci České republiky za
nadprůměrný. Řadí se mezi ně zámek Ohrada, Karlův Hrádek, zámek v Rudolfově, řada
vesnických památek ve stylu selského baroka, další památky jakou jsou kostely, kapličky,
pomníky, mohyly či křížky. Obec Vitín je zapsaná jako vesnická památková zóna. Nachází se
zde také jedna národní kulturní památka, a to zámek Hluboká.
Mnoho těchto historických památek není využíváno dostatečně a jejich propagace je velmi
omezená nebo vůbec žádná. Jedná se např. o církevní stavby v obcích či o budovy
vystavěné ve slohu selského baroka. Zlepšením podpory těchto míst by pomohlo k jejich
kvalitnějšímu a intenzivnějšímu využívání.
Právě návštěva památek je nejvýznamnějším motivem, který láká turisty na území MAS H-L,
z tohoto důvodu by nemělo dojít k opomíjení jejich propagace a marketingový mix by měl být
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3.1.2.1 Architektonické památky
Zámek Hluboká nad Vltavou
Zámek Hluboká leží na návrší nad Vltavou ve městě Hluboká nad Vltavou asi 15 km severně
od Českých Budějovic. Je veřejnosti přístupný a patří k turisticky nejatraktivnějším památkám
v České republice. V bývalé zámecké jízdárně sídlí Alšova jihočeská galerie, která spravuje
sbírku soch a obrazů holandských a flámských malířů 17. a 18. století.
Na místě raně gotické tvrze z druhé poloviny 13. Století stojí gotický hrad, jejž vybudoval
koncem 15. století Vilém z Pernštejna. Majitelem hradu se později stal král Ferdinand I.
Habsburský, který jej prodal roku 1562. Tak přešla Hluboká do majetku pánů z Jindřichova
Hradce, kteří jej přestavili na renesanční zámek. V roce 1661 zakoupil panství Hluboké Jan
Adolf I. z rodu Schwarzenberků, zakladatel jihočeské větve rodu, která zde sídlila po téměř tři
století. Z iniciativy knížete Adama Františka byl zámek počátkem 18. století přestavěn v
barokním slohu podle plánů stavitele P. I. Bayera a jeho následovníka A. E. Martinelliho.
Ve třicátých letech 19. století se rozhodl kníže Jan Adolf II. Hlubokou od základu strhnout a
vybudovat nový zámek v romantickém stylu. Projekt vypracoval architekt Franz Beer, jenž
také od roku 1840 po dvacet let sám vedl stavební práce. Nové budovy, které stojí dodnes,
byly postaveny ve stylu tudorovské gotiky podle vzoru anglického královského zámku
Windsor. Náročné exteriéry a interiéry byly dokončeny až v roce 1871 pod vedením D.
Deworetzkého. Zámek je obklopen anglickým parkem se sochařskou výzdobou. [Zdroj: 19]
Obrázek 10 Zámek Hluboká nad Vltavou

Zdroj: cs.wikipedia.org (2010)
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Lovecký zámek Ohrada
Lovecký zámek Ohrada je barokní zámek nacházející se 2 km jižně od Hluboké nad Vltavou,
v němž sídlí Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, jedno z nejstarších českých muzeí.
Stojí na břehu Munického rybníka v těsné blízkosti zoologické zahrady Ohrada.
Zámek Ohrada nechal v letech 1708 - 1713 mezi Munickým a Zvolenovským rybníkem v
barokním slohu postavit kníže Adam František Schwarzenberg (1680 - 1732) podle projektu
pražského architekta Pavla Ignáce Bayera, jenž se také podílel na přestavbě hlubockého
zámku. Hlavním účelem zbudování Ohrady bylo získat nedaleko schwarzenberského sídla
zázemí k pořádání parforsních honů a loveckých slavností. [Zdroj: 19]
Obrázek 11 Lovecký zámek Ohrada

Zdroj: upload.wikipedia.org (2010)

Karlův Hrádek
Hrádek u Purkarce (Karlův Hrádek) je zřícenina hradu v jižních Čechách. Nachází se nad
levým břehem Vltavy v katastrálním území Purkarec něco přes 6 km severně od města
Hluboká nad Vltavou. Okolo tohoto hrádku byla vybudována nová cyklostezka z Hluboké nad
Vltavou do Purkarce.
Hrad byl založen ve 14. století. Založil jej císař Karel IV., podle něhož byl pojmenován
Karlshaus. První písemná zmínka o hradu je z roku 1357. V tomto roce došlo ke sporu mezi
Karlem IV. a rodem Rožmberků. Za vlády Václava IV. zanikl. Patřil zřejmě k rožmberskému
panství. Nejsou žádné historické zprávy o jeho dalším osudu, zřejmě byl brzy opuštěn a
změnil se ve zříceniny.
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Zámek Rudolfov
Jedná se o renesanční zámek předního těžaře Jana Höltzla st. ze Sternsteinu z konce 16.
stol. Zámek patří dnes k dominantám města. Do roku 1991 sloužil zámek k vojenským
účelům. V současné době zámek čeká na rekonstrukci.
Památky selského baroka
Na území regionu se v několika vesnicích nacházejí budovy vystavěné ve stylu selského
baroka, tyto venkovské památky se nacházejí především v těchto obcích: Adamov, Hůry,
Vitín, Libníč, Jivno, Úsilné, Katovice, Munice a Hrdějovice.

3.1.2.2 Církevní památky
Na území všech obcí se nachází církevní památky, jedná se především o kostely, kaple,
kapličky, pomníky, křížky a další stavby. Mezi nejvýznamnější patří kostel v Hosíně, na
Hluboké nad Vltavou, v Hůrách, v Libíně, v Libníči, Lišově a Rudolfově.
Obrázek 12 Kostel Hluboká nad Vltavou

Zdroj: lukasuv.files.wordpress.com (2010)

3.1.2.3 Židovské památky
V Hluboké nad Vltavou se nachází židovské ghetto a židovský hřbitov. Hřbitov se nachází
poblíž Munického rybníka. Hřbitov byl vybudovaný v roce 1724, v roce 1993 došlo k jeho
rekonstrukci. Blízká synagoga byla vystavěna v roce 1907.
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3.1.2.4 Muzea a galerie
V Rudolfově bylo otevřené pro veřejnost malé hornické muzeum. Stálá expozice hornictví
nabízí návštěvníkům zejména prohlídku faksimilií7 důlních a revírních map, listin,
geologických vzorků, modelů důlních strojů, kolekci báňských svítidel a další. Expozice se
průběžně doplňuje a rozšiřuje o nové exponáty. [Zdroj 26]
Alšova jihočeská galerie (AJG), je uměleckohistorické muzeum Jihočeského kraje. Sídlí v
zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou a její sbírky tvoří takřka 20 tis. kusů obrazů, soch,
grafických listů, keramiky a porcelánu. [Zdroj: 27]
V Lišově se nachází Muzeum historických hracích strojů. Návštěvník uvidí hrací automaty
starší 100 let, které sloužily při představeních loutkových divadel, orchestriony z hostinců a
pouťových produkcí, flašinety a kolovrátky válečných poškozenců, polyphony z bufetů,
cukrářství a obchodů, hrací církevní obrazy, zvonkohry, ručně vyřezávaný hrací betlém a
řadu hodin, používaných v minulosti v domácnostech. [Zdroj: 27]

7

Faksimile je velice přesné napodobení originálu, většinou starých tisků a rukopisů.
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3.1.3 Přírodní podmínky
Území MAS Hlubocko - Lišovsko láká své návštěvníky svou nedotčenou krajinou, z tohoto
důvodu ochrana přírody hraje důležitou roli v rozvoji a podpoře cestovního ruchu. V regionu
MAS Hlubocko - Lišovsko se nachází několik maloplošných zvláštně chráněných území.
Bohužel zde nenajdeme žádné chráněné krajinné oblasti ani národní parky, ty se nacházejí
v okolních oblastech (CHKO Blaský les a CHKO Třeboňsko). I tak by ochrana přírody měla
být součástí podpory cestovního ruchu. V tabulce jsou uvedena maloplošná chráněná území
v regionu MAS Hlubocko - Lišovsko.
Tabulka 11 Přírodní památky
Přírodní památky
PP
Baba
PR
Karvanice
PP
Libnič
PR
Libochovka
PP
Orty
PR
V Rájích
PP
Vrbenská tůň
Natura 2000 Hlubocké hráze
Zdroj: www.mapy.cz (2010)

Nachází se zde celkem 8 maloplošných zvláštně chráněných území, z toho 3 přírodní
rezervace, 4 přírodní památky a 1 soustava chráněných území Natura 2000.
Region MAS je dále velice bohatý na vodní plochy a to jak stojaté vody, tak i tekoucí vody.
Nachází se zde velké množství rybníků, jen do katastru města Hluboká nad Vltavou náleží
rybníky o celkové rozloze 178 ha, další rybníky se nacházejí i v dalších obcích. Mezi největší
patří rybník Bezdrev, Munický rybník, Zvíkovský rybník, Dolní u Lišova, Nový u Lišova, Velký
Zvolenov a Naděje. Regionem od jihu k severu protéká řeka Vltava, která plynule přechází
ve vodní nádrž Hněvkovice. Další významné řeky v regionu nenalezneme, pouze potoky,
které jsou přítokem řeky Vltavy nebo vtékají do jednoho z mnoha rybníků.
Pro bližší poznání přírody a krajiny regionu byly vytvořeny 2 naučné stezky připomínající
hornickou minulost území: Naučná stezka Rudolfovo město I, II. Trasa I. měří 5,3 km a trasa
II 5 km. Obě trasy jsou vhodné jak pro pěší, tak i pro cykloturisty, náročnost tras je jen lehká.
Primární zaměření trasy je historie těžby rud na tomto území. Trasa I je zaměřena více na
historii, vede většinou údolím potoka, trasa II je zaměřena více na samotné dolování.
Přírodní podmínky jsou ovlivňovány klimatem daného území. Území České republiky je na
rozhraní pevninského a oceánického podnebí. Toto podnebí je charakteristické pravidelným
střídáním ročních období, kdy nastává chladná zima a teplé léto. Největší procento srážek
spadne na naše území v průběhu léta. Na změnu počasí v České republice nemá žádný vliv
poloha území (oblasti na severu České republiky nemusí být chladnější než na jihu), ale
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podstatný vliv má nadmořská výška. S každým výškovým stupněm klesá teplota v létě
průměrně o 0,76 °C a v zimě o 0,33 °C.
Aktuální počasí se může od dlouhodobých průměrů značně lišit. Tato variabilita počasí je
způsobena především proměnlivou polohou a mohutností dvou hlavních tlakových center:
islandské tlakové níže a azorské tlakové výše. Především v teplé polovině roku přináší
tlaková výše teplejší a sušší počasí, naopak vliv islandského minima se projevuje bohatší
oblačností a srážkami. [Zdroj: 35]
Teplotní a srážkové rozdíly na území České republiky zobrazují následující dvě mapy. První
z nich ukazuje průměrnou teplotu v červenci a druhá mapa informuje o průměrném ročním
počtu srážkových dní s úhrnem nad 10 mm.
Obrázek 13 Průměrná měsíční teplota vzduchu v červenci (°C)

Zdroj: www.chmi.cz (2010)

Z mapy je patrné, že území patří do oblasti s průměrnými teplotami vzduchu v červenci okolo
16 - 17 °C,
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Obrázek 14 Průměrný roční počet srážkových dní s úhrnem nad 10 mm

Zdroj: www.chmi.cz (2010)

Z obou předchozích map můžeme vidět, že přírodní podmínky na území MAS Hlubocko Lišovsko jsou pro cestovní ruch velmi příznivé. Průměrná teplota v červenci dosahuje
přibližně 15 - 18 °C, což je nad průměrem celé republiky. Naopak průměrný počet
srážkových dní s úhrnem nad 10 mm je značně podprůměrný. Jedná se o ideální kombinaci,
která předurčuje toto území jako výhodnou turistickou destinaci pro letní měsíce.
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3.1.4 Sport a relaxace
Pro návštěvníky je připraveno velké množství sportovních i relaxačních aktivit. Odpočinout si
návštěvníci mohou v některém z nabízených ubytovacích zařízení, kde některé z nich
nabízejí i možnosti sauny, bazénu, masáže, whirlpool a další nabídky z oblasti relaxace a
wellness. V Hluboké nad Vltavou se v roce 2010 otevřelo nové Relaxační a regenerační
centrum.
V oblasti sportu je nabídka velmi široká:
 pěší turistické trasy,
 cyklotrasy a cyklostezky,
 vodní sporty,
 tenis,
 golf,
 beach-volleyball,
 bowling,
 plavecký bazén,
 fotbal,
 adrenalinpark,
 softball a beseball,
 střelba,
 rybolov,
 in-line bruslení,
 bruslení na zimní stadionu,
 a další.
Z výčtu je patrné, že region nabízí velké množství sportovních aktivit, ale většina z nich je
zaměřena především na letní sezónu. Nabídka sportovních aktivit mimo hlavní turistickou
sezónu je jen velmi omezená a soustřeďuje se především na in-doorové aktivity. Charakter
krajiny příliš neumožňuje rozšířit nabídku na zimní sporty, ale i tak by zde měl probíhat určitý
rozvoj a snaha hledat nové příležitosti.
Jako vhodné využití velkého množství rybníků na tomto území navrhujeme zvýšit propagaci
zimního bruslení na zamrzlých rybnících.
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3.1.5 Kultura
Pro doplnění nabídky cestovního ruchu je organizována řada kulturních akcí, jedná se např.
o Jihočeské rybářské slavnosti, Jihočeské slavnosti vína, Muzejní noc, Divadlo Hluboká,
Lišovské slavnosti, Hudební festival a řada dalších projektů. Seznam kulturních akcí
pořádaných na území MAS H-L naleznete ve Strategii cestovního ruchu Místní akční skupiny
Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
I zde se projevuje obdobný trend a to koncentrace aktivit do jednoho místa - Hluboká nad
Vltavou. Většina aktivit je spojena se subjekty sídlícími na území tohoto města - zámek
Hluboká, zámek Ohrada, Zoo Ohrada, Alšova jihočeská galerie.
I ostatní místa nabízejí řadu možností pro pořádání kulturních či společenských akcí. Jedná
se např. o speciální programy pro děti nebo o oslavy měst a obcí. Tématy těchto slavností
může být oslava založení obce, setkání rodáků nebo připomenutí historie, např. hornické.
Právě při realizaci jednotlivých kulturních akcí dochází nejčastěji ke spolupráci více subjektů
cestovního ruchu, např. podnikatelských subjektů a místních samospráv nebo zájmových
organizací a místních samospráv.
Oblast rozvoje a podpory cestovního ruchu by měla být směřována do všech míst regionu.
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3.1.6 Rozvoj nabídky
Nabídka služeb cestovního ruchu se neustále mění, dochází k jejímu rozšiřování
a přizpůsobování se aktuální poptávce. Rozvoj nabídky může být jak primární, sekundární
tak terciární. Primární rozvoj znamená vytváření zcela nové nabídky v rámci dané destinace
cestovního ruchu. Výhodou primárního rozvoje je možnost přilákání velkého množství
nových návštěvníků, na druhou stranu vytvoření zcela nového produktu či služby je vždy na
počátku spojeno s většími finančními výdaji. V regionu MAS Hlubocko - Lišovsko dochází
k několika takovýmto aktivitám, např. Adrenalin - park, Regeneračně - relaxační centrum,
využívání cyklostezek pro in-line bruslení, pořádání rybářských či vinařských slavností.
Sekundární rozvoj je založen na využívání již stávajících subjektů či objektů cestovního
ruchu. Sekundární rozvoj nepotřebuje velké počáteční investice. Na území MAS Hlubocko Lišovsko považujeme za sekundární rozvoj další využívání stávajících historických památek
a přírodních krás.
Terciární rozvoj je kombinací obou předchozích případů. Dochází k využití již stávajících
objektů a na ně jsou přibalovány nové služby či produkty. Dochází k vytváření různých
produktových
balíčků,
které
mohou
přilákat
nové
návštěvníky.
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3.2

ANALÝZA POPTÁVKY

Území Jihočeského kraje navštíví ročně kolem 1 mil. návštěvníků. Z tohoto počtu je 75 %
návštěvníků z České republiky a 25 % z ciziny. Ze zahraničních návštěvníků přijíždějí do
jižních Čech nejčastěji občané Německa (20 %), Nizozemí (15 %), Rakouska (15 %) a
Slovenska (8 %).
 největší procento návštěvníků přijíždí pouze na 1 den, Tedy bez noclehu (34 %
návštěvníků),
 převažující důvody návštěvy Jihočeského kraje jsou poznání (30,58 %), relaxace
(18,32 %), sport a turistika (9,73 %),
 necelých 70 % návštěvníků plánuje další návštěvu Jihočeského kraje,
 věkové složení návštěvníků je rovnoměrné, nejvíce je v kategorii 35 - 49 let,
 nejčastější způsob dopravy je automobil (64,24 %), linkovým autobusem (13,53 %),
11,23 % vlakem,

v hodnocení vybavenosti regionu a poskytovaných služeb je nejlépe hodnocena
oblast péče o rozvoj cestovního ruchu, nejvíce jsou návštěvníci spokojeni
s přátelskostí místních lidí, s péčí o památky a místním orientačním značením. [Zdroj:
21]

Celkový počet hostů za rok v Jihočeském kraji a jejich vývoj zobrazuje následující graf.
Graf 5 Vývoj počtu hostů v Jihočeském kraji

Zdroj: ČSÚ (2010)

Nejvyšší počet návštěvníků zaznamenal Jihočeský kraj v roce 2006, od tohoto roku
docházelo k postupnému úbytku. Tento trend však nepostihl pouze jeden kraj, ale jednalo se
o jev celorepublikový. V Jihočeském kraji tento pokles byl ovšem razantnější než v celé
České republice. V jihočeském kraji byl úbytek hostů z roku 2005 na rok 2009 10 % a
v České republice 3 %.

58

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.
O území Hlubocko - Lišovsko je velký zájem z pohledu zahraničních turistů. V zimních
měsících je zde převaha rusky mluvících návštěvníků, kteří většinou přijíždějí zájezdovými
autobusy. Dalšími zahraničními návštěvníky jsou Němci a Japonci. Z Německa přijíždějí
převážně zájezdové autobusy seniorů. Zvýšený zájem japonských turistů je převážně v době
otevření zámku v Českém Krumlově. V době mezinárodních církevních svátků přibývají
návštěvníci z Německa, Polska a Slovenska. [Zdroj: 36] Podle údajů agentury Czechtourism je
43,03 % návštěvníků Hluboké nad Vltavou ze zahraničí.
Dále z výzkumu agentury Czechtourism i našeho vlastního výzkumu mezi turisty vyplývá, že
převažujícím důvodem návštěvy regionu je poznání, na druhém místě pak relaxace nebo
turismus.
Poptávka po službách cestovního ruchu se v čase mění a na tyto změny by region měl včas
reagovat a přizpůsobit svou nabídku. Mezi sledované trendy v cestovním ruchu patří
především:
 demografie,
 zdraví,
 vnímavost a vzdělání,
 volný čas,
 informační technologie,
 udržitelný rozvoj.
Demografické změny ve struktuře obyvatelstva přinášejí změny v poptávaných produktech a
službách. Vzniká zde nový segment turistů - seniorů, kteří mají specifické požadavky
vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu. Pro tyto turisty je nutné přizpůsobovat, jak
dopravu, tak i ubytování a stravování v místě pobytu.
Zvyšování zájmu o zdraví člověka vede ke zvýšení poptávky po aktivní dovolené ve zdravém
prostředí, ovlivňován je také rozhodovací proces volby destinace, dopravy a zvyšuje se
poptávka po lázeňských pobytech a wellness balíčcích.
S rostoucím vzděláním populace dochází ke změně rozhodovacího procesu, návštěvník
klade důraz na jiné rozhodovací parametry, do popředí zájmu se dostává role umění, kultury
a historie.
Rozvoj informačních technologií ovlivňuje informovanost návštěvníků ale také i možnost
objednávání a zařizování dovolené. S možností přístupu na internet roste úroveň znalosti
jednotlivých návštěvníků, a tím také roste konkurence mezi jednotlivými destinacemi.
Zákazník má možnost vyhledat si velké množství informací a porovnávat jednotlivé
destinace.
Tlak na udržitelný rozvoj má vliv i na poptávku po cestovním ruchu. Zvyšuje se poptávka po
destinacích, kde velkou roli hraje příroda a přírodní památky, a po ekoturistice.
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4 Segmentace trhu
Abychom mohli správně a přesně formulovat marketingovou strategii, je nejprve nutné
provést segmentaci trhu. Na základě odkrytých segmentů se rozhodneme, zdali
marketingová strategie bude zaměřena na cílený nebo hromadný marketing.
Segmentace trhu - Segmentace trhu je proces rozdělení celého trhu na segmenty
zákazníků tak, že požadavky a přání zákazníků uvnitř každého segmentu a z toho plynoucí
nákupní a spotřební chování jsou podobné a rozlišitelné od potřeb a požadavků zákazníků v
jiných segmentech. Segmentace trhu připadá v úvahu, pokud heterogenní trh je rozčlenitelný
do řady menších homogenních trhů z hlediska nároků a požadavků na provedení prvků
marketingového mixu, a tedy i požadavků na rozdílné přístupy poskytovatele služeb k
zákazníkům.
Hromadný marketing - Dochází k zaměření na celý trh, na všechny segmenty. Jsou
vytvořeny takové marketingové nástroje, které jsou aplikovatelné na všechny segmenty.
Nedochází k žádnému rozlišení zákazníků.
Cílený marketing - Cílený marketing vychází ze segmentace trhu, kdy se zaměřujeme
pouze na určité segmenty nebo na všechny, ale pro každý segment vytváříme jiný
marketingový mix. Cílený marketing zahrnuje tři kroky:
 segmentace trhu,
 tržní zacílení - zhodnotíme vytvořené segmenty a rozhodneme, zdali budeme
oslovovat všechny nebo jen určité segmenty,
 tržní umisťování - vytvoření specifického marketingového mixu přizpůsobeného
jednotlivým segmentům.
Trh jednotlivých destinací není již v dnešní době homogenní, z tohoto důvodu je segmentace
trhu nezbytná. Není již možné jedním marketingovým mixem oslovit všechny turisty.
Segmentace nám zmůže pochopit, pro které segmenty je tento region přitažlivý, které
segmenty jsou nedostatečně oslovovány, a tím můžeme vytvořit vhodný marketingový mix,
který bude přizpůsoben jednotlivým segmentům.
Segmentací trhu cestovního ruchu se již zabývala řada odborníků a vytvořili tyto segmenty:
Typologie turistů podle Cohena (1979)
„Organizovaný masový turista“ - charakteristika
 Kupuje dovolenou jako balíček služeb.
 Volí známé destinace.
 Využívá služeb cestovních kanceláří.
 Jede se skupinou přátel.
 Využívá služeb hotelů.
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„Individuální masový turista“ - charakteristika
 Využívá pouze některých služeb nebo typy služeb kombinuje.
 Využívá standardní nabídky destinací a služeb cestovních kanceláří.
„Turista - objevitel“ - charakteristika
 Plánuje cesty sám.
 Seznamuje se s místními obyvateli.
 Vyžaduje určitou úroveň komfortu a bezpečnosti.
„Turista - tulák“ - charakteristika
 Cestuje bez předem připraveného itineráře.
 Nevyužívá služeb cestovních kanceláří.
 Chce se stát dočasnou součástí místní komunity.
Typologie turistů podle Smitha (1995)
„Turisté - objevitelé“ - charakteristika
 Hledají znalosti, objevy.
 Snaží se o množství kontaktů s místní společností.
 Jako dopravní prostředek obvykle odmítají letadlo a jejich cesta trvá několik týdnů.
 Cestují po celém světě.
„Elitní turisté“ - charakteristika
 Zdržují se v pobytovém místě déle než masoví turisté.
 Cestují po celém světě.
 Ti, co hledají neobvyklé zážitky, cestují např. do Nepálu, do buší v Africe.
 Tito turisté se vyhýbají turistickým centrům, dobře se adaptují na místní podmínky a
nevyžadují vysoký standard služeb.
„Neobvyklí turisté“ - charakteristika
 Zajímají se sice o „primitivní“ kultury, přesto však při svých návštěvách využívají
všech výhod civilizace.
 Může jít i o určitou formu ekoturistiky.
„Individuální turisté“ - charakteristika
 Jsou skupinou, která cestuje individuálně nebo v malých skupinách.
 Počet těchto turistů roste.
 Využívají všech výhod civilizace, vyžadují vysoký standard služeb, jsou ochotni za něj
zaplatit.
„Masoví turisté“ - charakteristika
 Pocházejí z vrstvy se středními příjmy.
 Řídí se heslem „dostaneš, co zaplatíš“.
 Očekávají, že zaměstnanci hotelu splní všechna jejich přání.
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„Charteroví turisté“ - charakteristika
 Mají minimální zájem o kulturu a o obyvatele zem, do které přijeli.
 Služby pro ně jsou spojeny s hotelem a pobyt je zpravidla do 2 týdnů.
Typologie českých turistů podle Heskové (1996)
„Rádoby dobrodruzi“ - charakteristika
 Cestují individuálně.
 Částečně využívají služeb cestovních kanceláří.
„Strádající“ - charakteristika
 Mají zájem cestovat s cestovními kancelářemi, avšak díky finanční situaci je to pro ně
v současné době nemožné.
„Dobrodruzi“ - charakteristika
 Cestují individuálně a z finančních důvodů nemají zájem cestovat s cestovními
kancelářemi.
„Cestovatelé“ - charakteristika
 Využívají plně služeb cestovních kanceláří.
„Peciválové“ - charakteristika
 Necestují.
Pět segmentů podle motivace - destinace Česká republika
Těchto pět segmentů vzniklo na základě průzkumu realizovaného agenturou CzechTourism
v roce 2003. Tyto segmenty byly vytvořeny speciálně pro Českou republiku.
„Průměrný turista“ - charakteristika (podíl 33 %)
 nevyhraněná kombinace více činností (sporty, pobyt v přírodě, relaxace),
 rozumné ceny,
 koupání,
 mírné dobrodružství,
 změna,
 diferenciace,
 užít si dovolenou,
 únik od všednosti,
 spíše muži,
 rovnoměrná věková struktura.
„Památky a historie“ - charakteristika (podíl 33 %)
 galerie, muzea, hrady, zámky, církevní památky, města,
 přívětivé podnebí a kvalitní zdravotní péče,
 horská turistika a vodáctví,
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poklidný a usedlý životní styl,
zvídavost,
hédonismus,
starostlivost,
zastoupeny obě pohlaví rovnoměrně,
rovnoměrná až mírně starší věková struktura.

„Rekreační sportovec“ - charakteristika (podíl 12 %)
 zimní sporty, pěší turistika, horská turistika, příroda, lyžování,
 solidní úroveň služeb pro turisty,
 ozdravné pobyty,
 kulturní akce,
 zodpovědnost, spolehlivost, starostlivost a péče,
 extroverze a vstřícnost
 spíše muži a starší lidé.
„Pohodlný návštěvník měst“ - charakteristika (podíl 10 %)
 nákupy, kulturní blízkost,
 vyspělost,
 jazyková vybavenost,
 dobrá zdravotní péče,
 vysoká úroveň služeb pro turisty,
 poctivost obchodníků,
 prohlídka měst,
 dynamičnost, zvídavost,
 dpíše ženy a mladší lidé.
„Zábava a noční život“ - charakteristika (podíl 11 %)
 noční život,
 různé rekreační sportování,
 poznávání lidí v dané zemi,
 snadná doprava,
 dobrodružství, individualismus, status, zajímá se o nové věci,
 spíše ženy,
 roztříštěná věková struktura.
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4.1

SEGMENTACE NÁVŠTĚVNÍKŮ MAS HLUBOCKO - LIŠOVSKO

Segmentace návštěvníků regionu MAS Hlubocko - Lišovsko vychází ze třech zdrojů:
 z dostupných statistik,
 z výzkumu návštěvníků Jihočeského kraje - Profil návštěvníků v turistických
regionech České republiky [Zdroj: 21],
 z výzkumu návštěvníků MAS Hlubocko - Lišovsko realizovaným firmou G-PROJECT,
s.r.o.,
 z již dříve definovaných segmentů.
Statistická data týkající se cestovního ruchu na území Jihočeského kraje (údaje konkrétně za
území MAS nejsou dostupné) byla již uvedena dříve. Pro připomenutí uvádíme, že průměrný
počet návštěvníků Jihočeského kraje je za poslední 3 roky přes 900 tis., v letech 2004 - 2006
byl však přes 1 mil. Když porovnáme počet návštěvníků v ubytovacích zařízení a počet
všech návštěvníků Jihočeského kraje, vyplývá z těchto dat, že pouhá polovina návštěvníků
se na území kraje také ubytovává.
Tabulka 12 Návštěvnost Jihočeského kraje
Rok

počet
počet
hostů
v nerezidenti rezidenti
nerezidenti rezidenti
přenocování
zařízeních

2005
2006
2007
2008
2009

571 824
626 365
559 635
542 942
514 493

156 454
160 515
152 904
147 391
125 542

415 370
465 850
406 731
395 551
388 951

2 078 834
2 272 064
1 868 048
1 773 391
1 673 541

383 666
366 137
320 288
302 484
255 476

1 695 168
1 905 927
1 547 760
1 470 907
1 418 065

celkový
počet
všech
hostů
1 023 289
1 101 216
978 717
936 032
923 715

Zdroj: ČSÚ (2010)

Publikace „Profil návštěvníků v turistických regionech České republiky“ a další výzkumy
realizované agenturou Czechtourism nám podává řadu zajímavých informací, které jsou
shrnuty v následujících grafech - odpovědi jsou rozděleny na období letní měsíce a zimní
měsíce.
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Graf 6 Turisté v letních měsících

Zdroj: Profil návštěvníků v turistických regionech České republiky (2010)

První část grafu zobrazuje rozdělení návštěvníků podle státní příslušnosti, 72 % návštěvníků
Jihočeského kraje pochází z České republiky. Návštěvníci ze zahraničí pocházejí nejčastěji
z těchto zemí: Nizozemí, Německo, Rakousko, Slovenská republika a Francie.
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Další část grafu zobrazuje údaje o vzdálenosti, odkud daný návštěvník přicestoval, 65 %
dotázaných odpovědělo, že z místa vzdálenějším než 100 km. Z toho vyplývá, že převážná
většina návštěvníků pochází z jiného než Jihočeského kraje.
Další data ukazují, jak dlouhou dobu návštěvníci stráví na území Jihočeského kraje, nejvíce
(celých 32 % dotázaných) pouze 1 den. Je patrné, že turisté upřednostňují pouze jednodenní
návštěvy bez nutnosti ubytování.
Předposlední část grafu zobrazuje motivace návštěvy Jihočeského kraje. Zde s 37 % vede
motiv poznání, na druhém místě je relaxace a až na třetím turistika sport.
Poslední údaje zobrazují útratu jedné osoby za den. Zde nejvíce (35 %) uvedlo, že utratí za
jeden den na osobu 201 až 500 Kč a stejný počet uvedl i 501 až 1 000 Kč.
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Graf 7 Turisté v zimních měsících

Zdroj: Profil návštěvníků v turistických regionech České republiky (2010)
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Z grafu „Turisté v zimních měsících“ můžeme vyčíst podobné informace jako z předešlého
grafu „Turisté v letních měsících“, u některých odpovědí však můžeme vidět určité rozdíly.
V zimních měsících rostl podíl návštěvníků z České republiky oproti letním měsícům. Také
došlo ke změně motivace návštěvy Jihočeského kraje, stále na prvním místě zůstává
poznání, ale došlo k poklesu návštěvy za účelem sportu a turistiky. Oproti tomu došlo
k navýšení odpovědí u zdraví, práce či návštěva příbuzných.
Zajímavé údaje jsou o podílu zahraničních návštěvníků z jednotlivých zemí. Oproti letním
měsícům značně klesá počet návštěvníků z Nizozemí, kteří upřednostňují celkově Českou
republiku především v létě. Důvodem je, že převažující důvod jejich návštěvy je poznávání.
Další neočekávanou změnou je růst počtu návštěvníků z Rakouska, i přesto, že především
rakouské Alpy představují velice navštěvovanou destinaci cestovního ruchu. Vysvětlení
tohoto výsledku lze najít ve věkové struktuře návštěvníků z Rakouska, kdy nejvíce
návštěvníci spadají do věkové kategorie 60 a více let a tito turisté již obvykle nemají zájem o
zimní sporty a návštěvu vysokých hor.
Celkově z dat vyplývá, že převážná většina návštěvníků pochází z České republiky, ne však
z blízkosti turistické destinace. Většina turistů přijíždí především za poznáním a relaxací a
v letních měsících za sportem či turistikou. Více než třetina návštěvníků zůstává
v Jihočeském kraji pouze 1 den, tedy nevyužívá možnost ubytování.
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4.1.1 Demografická segmentace
Demografická segmentace je jednou z nejvíce používaných. Rozděluje trh podle věkové
struktury. Následující tabulka ukazuje podíl návštěvníků Jihočeského kraje podle věku.
Tabulka 13 Věkové složení návštěvníků Jihočeského kraje
Věkové složení Procenta
Do 25 let
17,30%
26 až 34 let
26,55%
35 až 49 let
31,69%
50 až 59 let
16,35%
60 a více let
8,10%
Zdroj: www.czechtourism.cz (2010)

Z tabulky vyplývá, že největší počet návštěvníků (31,69 %) je ve věku 35 - 49 let. Jako druhý
nejvýznamnější segment je věková kategorie 26 - 34 let (26,55 %). Z těchto dat vyplývá, že
převážná většina návštěvníků jsou lidé v produktivním věku, kteří mají dostatek financí
k cestování.
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4.1.2 Geografická segmentace
Dalším velmi významným segmentačním kritériem je geografická segmentace, to znamená
členění návštěvníků podle geografického místa původu. Na základě návštěvnosti
Jihočeského kraje můžeme rozdělit segmenty na domácí a zahraniční. Domácí, tedy
návštěvníci z České republiky zahrnují 75 % všech návštěvníků.
Zbylých 25 % jsou zahraniční návštěvníci z více než 25 zemí. Největší podíl mají již tradičně
návštěvníci z Německa, Rakouska, Nizozemí a Slovenska. Na základě těchto dat byly
vytvořeny 3 segmenty zahraničních turistů:
 německy mluvící sousedé (Německo, Rakousko),
 Nizozemí,
 ostatní.
Pro návštěvníky ze Slovenské republiky můžeme použít stejný marketingový mix jako pro
návštěvníky z České republiky z důvodu jazykové a behaviorální podobnosti.
Tato segmentace vycházela z následujících dat o podílech návštěvníků z jednotlivých zemí.
Tabulka 14 Zahraniční návštěvníci
Stát
Procenta Stát
Procenta
Německo
19,78 % Rusko
1,74 %
Holandsko / Nizozemí 14,77 % Belgie
1,49 %
Rakousko
14,72 % Kanada
1,24 %
Slovenská republika
8,38 % Maďarsko
0,69 %
Jiné
6,00 % Dánsko
0,40 %
Francie
5,60 % Švédsko
0,35 %
Velká Británie
4,76 % Ukrajina
0,20 %
USA
4,61 % Austrálie
0,10 %
Japonsko
4,41 % Čína
0,05 %
Polsko
2,83 % Lichtenštejnsko
0,05 %
Itálie
2,78 % Řecko
0,05 %
Španělsko
2,58 % Nový Zéland
0,05 %
Švýcarsko
2,33 % Srbsko
0,05 %
Zdroj: www.czechtourism.cz (2010)

Z tabulky lze vyčíst, že převážná část návštěvníků přijíždí ze sousedních zemí (Německa,
Rakouska a Slovenska) a z Nizozemí. Podíly ostatních zemí jsou zanedbatelné. Ovšem pro
aktualizaci těchto segmentů doporučujeme sledovat vývoj podílu návštěvníků za jednotlivé
země a reagovat na případné změny (skokový růst či pokles dat za jednotlivé země).
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4.1.3 Segmentace podle motivace
Při segmentaci podle motivu cesty použijeme již vytvořené segmenty a přizpůsobíme je
specifickým podmínkám území MAS Hlubocko - Lišovsko.
Nejprve vytvoříme dva velké segmenty - návštěvníky, kteří přijeli služebně, a návštěvníky,
kteří přijeli soukromě. Necelých 10 % návštěvníků přijíždí do jižních Čech z pracovního
důvodu, ale ani na tyto návštěvníky bychom neměli zapomenout, neboť tento segment
začíná nabývat na významu (roste počet příjezdů i příjmy z tohoto segmentu). V posledních
letech roste počet účastníků kongresové a incentivní turistiky.
Druhý největší segment tvoří soukromí návštěvníci. Jelikož se jedná o nesourodou a
nehomogenní skupinu, byl tento segment dále rozčleněn na další čtyři segmenty podle
motivace. K rozčlenění jsme použili jak již dříve vytvořené segmenty, tak údaje z výzkumu
agentury Czechtourism.
Tabulka 15 Důvod návštěvy Jihočeského kraje8
Důvod návštěvy
Poznávací turistika
Pěší turistika
Cykloturistika, horská cyklistika
Společenský život a zábava
Koupání, vodní sporty
Návštěvy kulturních akcí
Lyžování, zimní sporty
Péče o fyzickou a duševní kondici
Venkovská turistika
Církevní turistika
Jiný aktivní sport, který provozujete
Návštěvy sportovních akcí

Procenta
52,14 %
36,49 %
24,69 %
19,43 %
17,41 %
16,42 %
10,47 %
10,42 %
6,52 %
3,85 %
3,81 %
3,25 %

Zdroj: www.czechtourism.cz (2010)

8

Každý z respondentů mohl označit 3 odpovědi, z tohoto důvodu celkový součet procent není 100 %

71

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.

4.1.3.1 Pěší turisté a cykloturisté
Tito návštěvníci využívají velké množství pěších i cyklistických tras, které se nacházejí na
území MAS. Jedná se převážně o mladší lidi a mladé rodiny s dětmi. Tito návštěvníci
obvykle zůstávají pouze jeden den, nevyužívají možnost ubytování. Také využívání
stravovacích zařízení je poněkud omezené, využívají pouze dostupná zařízení. Útrata na
osobu na den je u těchto návštěvníků podprůměrná. Z geografického hlediska se jedná
převážně o návštěvníky z České republiky a to z blízkého okolí.
Obrázek 15 Cyklisté na Hluboké

Zdroj: www.czechtourism.cz (2010)

4.1.3.2 Návštěvníci památek a milovníci historie
Tito návštěvníci přijíždějí obdivovat historické památky, kterých je na území regionu velké
množství. Navštěvují především zámek Hluboká, Lovecký zámek Ohrada a venkovské
památky selského baroka. Z demografického hlediska se jedná především o rodiny s dětmi či
o starší manželské páry. V tomto segmentu je zastoupen největší podíl cizinců, kteří
navštěvují Českou republikou právě z důvodu velkého množství zachovalých nemovitých
památek. Tito turisté také hojně využívají stravovací zařízení a jejich denní útrata je
podstatně vyšší než u segmentu Pěší turisté a cykoturisté [Zdroj: 21]. Délka pobytu těchto
návštěvníků je obvykle 1 - 3 dny.
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Obrázek 16 Návštěvníci památek

Zdroj: www.jiznicechy.cz (2010)

4.1.3.3 Rekreační sportovci
Rekreační sportovci nejsou nijak úzce zaměřeni na určité aktivity. Kromě již zmíněné pěší
turistiky a cykloturistiky nabízí region řadu možností: golf, tenis, in-line bruslení, adrenalinové
sporty, geocaching9 a další. V tomto segmentu se vyskytují osoby všech věkových kategorií i
z různých geografických míst.
Obrázek 17 Golf Hluboká - akce pro veřejnost

Zdroj: G-PROJECT, s.r.o. (2010)

9

Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky
nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy jen její zeměpisné souřadnice (v systému WGS 84).
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4.1.3.4 Masoví turisté
Masoví turisté ve většině případů využívají služeb cestovních kanceláří, ubytovacích zařízení
i stravovacích zařízení. Na místě pobytu tráví více dnů (cca 3 - 7 dnů). Tito návštěvníci
využívají všech možných dostupných služeb, jako např. wellness, sauna, aqvapark, návštěva
galerie, divadelní představení, balíčky služeb a další. Z geografického hlediska jsou zde
zastoupeni jak návštěvníci z České republiky, tak i ze zahraničí, dle věkové struktury sem
zapadají především lidé v produktivním věku ale i lidé důchodového věku. Lidé z tohoto
segmentu mohou být ubytováni na území MAS, ale navštěvují i jiné regiony nebo naopak
ubytovaní jsou např. v Českých Budějovicích a region MAS navštíví pouze v rámci určitého
výletu.
Obrázek 18 Jihočeské slavnosti vína 2006

Zdroj: G-PROJECT, s.r.o. (2010)
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4.1.4 Typický turista MAS Hlubocko - Lišovsko
Zima:






účel návštěvy: poznání,
národnost: Češi, rusky a německy mluvící návštěvníci,
věkové složení: střední generace a senioři,
způsob dopravy: automobil,
délka pobytu: maximálně 2 dny.

Léto:






účel návštěvy: poznání, sport a relaxace,
národnost: Češi,
věkové složení: mladá a střední generace,
způsob dopravy: automobil,
délka pobytu 1 den

[Zdroj: 21, 36]

Cílem regionu MAS je, aby došlo k prodloužení délky pobytu jednotlivých návštěvníků.
K tomu může přispět bohatá nabídky ubytovacích zařízení, která je do poloviny roku 2010
rozšířena o další subjekt – regenerační a relaxační centrum v Hluboké nad Vltavou.
Otevřením tohoto komplexu se pravděpodobně částečně změní i motivace k návštěvě tohoto
území, dojde ke zvýšení počtu návštěvníků, kteří přicestují za účelem relaxace.
Nejvýznamnějším motivem návštěvy však i nadále zůstane poznání. Další, i když ne
výraznou změnu můžeme očekávat ve věkovém složení návštěvníků, předpokládáme, že se
projeví
nárůst
segmentu
seniorů.
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5 Analýza současného marketingového mixu
5.1

PRODUKT

Za produkt cestovního ruchu na území MAS můžeme považovat celkovou nabídku všech
služeb, od stravovacích a ubytovacích zařízení po nemovité kulturní památky, doplňkové
služby a další atraktivity.
Nabídka v cestovním ruchu má řadu specifik, která vyplývají z povahy nabízeného produktu,
za prvé se jedná o službu a za druhé specifikum vyplývá z celkové povahy odvětví
cestovního ruchu.
Specifika služeb:
 Nehmotnost - Je příčinou, že zákazník obtížně hodnotí služby, obtížně porovnává
konkurenční nabídku, obává se rizika nákupu, klade důraz na osobní zdroje
informací. Zákazník má ztížený výběr mezi konkurenty poskytujícími stejné nebo
podobné služby.
 Neoddělitelnost - Služba je neoddělitelná od svého poskytovatele, dochází
k překrývání produkce a provádění spotřeby.
 Proměnlivost - Služba je závislá na lidech, kteří službu poskytují, a z tohoto důvodu
je služba proměnlivá, není vždy stejná.
 Pomíjivost - Služby jsou pomíjivé v čase, nelze je nijak skladovat, služby nelze
znovu obnovit.
 Nemožnost vlastnictví - Pokud si zákazník koupí službu, získá přístup k určité
činnosti, ale nevytvoří se nové vlastnictví[Zdroj: 28, 29].
Služby v cestovním ruchu mají řadu specifik:
 jsou zpravidla vázány na využití určitého prostoru (návštěva měst a kulturních
památek, sjíždění řek, lázeňská turistika, kongresová turistika atd.),
 jsou časově závislé (roční období, datum konání kongresu, výstavy, olympijských
her, sezónnost otvírací doby - období apod.),
 mají komplexní charakter a na jejich zajišťování se tak podílí řada druhem a úrovní
služeb naprosto odlišných subjektů,
 z hlediska zákazníka jsou zastupitelné: z hlediska destinace (Španělsko - Řecko),
zprostředkovatele (výběr cestovní kanceláře), dodavatele služeb (v individuální
turistice volba dopravního prostředku, volba přepravce, volba hotelu),
 jsou částečně závislé na jejich včasném zabezpečení - z hlediska poskytovatele
(zprostředkovatele) i z hlediska zákazníka (rezervace dopravních cenin, rezervace
ubytování),
 poptávka po určitém druhu služby je místně i časově značně závislá (např.
sezónnost, časově se měnící poptávka po určitých destinacích),
 výrazně se uplatňuje segmentace trhu (přestože existují standardizované produkty
typu rezortů u moře) - podle destinací, ceny, komplexnosti, délky pobytu, cíle a zájmů
atd.
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Z důvodů těchto specifik služeb a cestovního ruchu je nutné k tvorbě marketingového mixu i
k jeho analýze přistupovat zcela individuálně. Marketingový mix cestovního ruchu nelze
sestrojit jako u jakéhokoli hmotného produktu (výrobku), musí být brán zřetel na jeho
charakteristické vlastnosti a individualitu.
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5.1.1 Historické památky
Na území MAS Hlubocko - Lišovsko se nachází celkem 200 nemovitých kulturních památek
(zapsaných u Národního památkového ústavu). Obecně se historické památky cestovního
ruchu v oblasti působnosti Místní akční skupiny dají rozdělit do několika základních skupin:
a) památky lidové architektury,
b) křesťanské památky,
c) objekty postavené rodem Schwarzenbergů,
d) památky po důlní činnosti,
e) ostatní nemovité památky.
Mezi nejvýznamnější historické památky patří zámek Hluboká nad Vltavou, lovecký zámek
Ohrada, Schwarzenberský špitál v Lišově či památky selského baroka ve Vitíně. Více o
jednotlivých skupinách se dočtete ve Strategii cestovního ruchu Místní akční skupiny
Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
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5.1.2 Sport a relax
Pro návštěvníky je zde připravena také velká nabídka služeb z oblasti sportu a relaxace.
V Hluboké nad Vltavou je umístěno golfové hřiště, baseballové hřiště, hřiště na beach
volejbal, bowlingová dráha, v Lišově se nachází sportovní centrum s bowlingovou dráhou,
tenisovou halou, saunou, fitness centrem a hřištěm na beach volejbal. V jednotlivých obcích
se dále nacházejí další sportovní zařízení, především hřiště na fotbal či volejbal.
Území MAS je protkané velkým množstvím pěších a cyklistických tras. Prochází tudy také
několik cyklostezek a jedna z nich z Českých Budějovic na Hlubokou nad Vltavou je hojně
využívána také pro in-line bruslení. Seznam všech cyklostezek a cykotras je uveden
v následující tabulce.
Tabulka 16 Cyklostezka a cyklotrasy
cyklotrasa trasa
délka
Dolní Dvořiště - Trojany - Hněvanov - Rožmitál na Šumavě - Čeřín Všeměry - Práčov - Spolí - Slupenec - Český Krumlov - Nový Dvůr Zlatá Koruna, železniční stanice - Klášter Zlatá Koruna - Záluží Opalice - Rančice - Kamenný Újezd - Březí - Boršov nad Vltavou Poříčí - Rožnov - České Budějovice, Háječek - U Lávky - České
Budějovice, sídliště Vltava - České Vrbné - Bavorovice - Hluboká nad
Vltavou - U Macara - Poněšice - Líšnice - Radonice - Hvozdno Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko - Hartmanice - Komárov - Svinky 12
Rytířský mlýn - Hlavatce - Želeč - Obora - Lom
111,5 km

122
1052
1054
1056
1057
1058

1060
1078

1079
1080

České Budějovice, Háječek - U Lávky - Hrdějovice - Borek - Libníč Červený Újezdec - Kolný - Nad Borovým potokem - Smržov - Horní
Slověnice - Dunajovice - Břilice - Třeboň - Barbora - Chlum u
Třeboně, železniční stanice - Kosky - Hamr - Chlum u Třeboně
Hrdějovice - Trägerův dvůr, rozcestí - Opatovice - Hluboká nad
Vltavou
Hrdějovice - Hosín - Křižovatka Kafilerie - Lhotice - Kolný - Ševětín
Zámostí - Hosín - Dobřejovice, rozcestí - Dobřejovice - U Macara
Vitín - Cirhan, hájovna - Poněšice
Ševětín - Vitín - Chotýčany - Křižovatka Kafilerie - Dobřejovice,
rozcestí - Zámostí
Ševětín - Drahonín - Radonice - Tuchonice - Modrá Hůrka Štipoklasy - Dolní Kněžeklady - Horní Kněžeklady - Hněvkovice na
pravém břehu Vltavy - Týn nad Vltavou
Týn nad Vltavou - Bohunice - Temelín - Sedlec - Malešice - Dříteň Velice - Olešník - Zahájí - Řídká Blana - Munice - Hluboká nad
Vltavou
Hluboká nad Vltavou - Křivonoska - Stará obora - Chlumec - U
Rybáka, hájovna - Purkarec - Jeznice - Buzkov - Litoradlice Hněvkovice na pravém břehu Vltavy - Týn nad Vltavou
Vodňany - Radomilice - Dubenec - Dívčice - Mydlovary- Zahájí Křivonoska - Hluboká nad Vltavou

58 km
6 km
16 km
8 km
6 km
13 km

23 km
29,5 km

26,5 km
26,5 km
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1096
1105
1106
1107
1108

Hluboká nad Vltavou - Munice - Topole - Zliv - Křese - Pašice
Plástovice - Sedlec - Hlavatce - Olšovice - Netolice
Hluboká nad Vltavou - Ohrada - Vondrov, rozcestí - Bezdrev
Čejkovice - Křenovice - Dubné - Lipí - Hradce - Vrábče - Mříč
Křemže
České Budějovice - Ledenická - Stará Pohůrka - Dobrá Voda
Dubičné - Rudolfov - Hlincova Hora - Zvíkov - Libín - Spolí
Domanín - Třeboň
Dunajovice - Horní Miletín - Lišov - Štěpánovice - Lišov
Zvíkov - Lišov - Hůrky - Nad Borovým potokem
Rudolfov - Asdamov- Hůry - Libníč - Libníč, rozcestí
České Budějovice, sídliště Vltava - Černiš, rybník - Haklovy Dvory

1109

České Vrbné - Černiš, rybník - Haklovy Dvory - Čejkovice, rozcestí u
rybníka Blatec - Čejkovice

-

Hlincova Hora - Rudolfov

-

Hluboká nad Vltavou - Purkarec

1081
1082

–
22,5 km
26 km
30 km
9 km
12 km
4 km
6 km
9 km
10 km

Zdroj: www.cyklotrasy.cz (2010)
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Kromě cyklistických cest se zde nachází velké množství peších tras. V následující tabulce
jsou uvedeny nejvýznamnější turistické trasy.

červená
žlutá
modrá
zelená
žlutá
modrá
červená
žlutá
zelená

Tabulka 17 Pěší trasy
České Budějovice - Bavorovice - Hluboká nad Vltavou - Karlův Hrádek - dále
podél řeky Vltavy
Hluboká - Zámostí - Hluboká nad Vltavou - ZOO Ohrada - Bezdrev
Hluboká žel. stanice - Podskalská louka - Hluboká nad Vltavou - Závišův
pomník - Opatovice - Hosín - Hrdějovice - Nemanice
Hluboká nad Vltavou - Hosín - Červený Újezdec
Nemanice - Úsilné - Libníč - Lišov
Na Koníři - Lišov - Velechvín
Hlincova Hora - Jivno - Lišov - Hůrky
Na Koníři - Štěpánovice - Dunajovice
Locus Perenis - Zvíkov - Slavošovice
Zdroj: www.mapy.cz (2010)

V tabulce nejsou uvedeny trasy celé, pouze úseky na území MAS H-L.
Kromě těchto tras jsou zde dále značeny tyto cesty: vycházkový okruh Mojský les a dvě
naučné stezky.
Na podporu cestovního ruchu je také organizováno mnoho sportovních akcí. Do organizace
těchto akcí se zapojila i MAS H-L, pořádala Den otevřených dveří na golfu a Parkurové
závody
na
Dvoře
Vondrov.
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5.1.3 Kultura
Na podporu cestovního ruchu bylo zorganizováno několik kulturních a sportovních akcí,
některé z nich byly přímo pořádány MAS Hlubocko - Lišovsko.
Jihočeské rybářské slavnosti
Jihočeské rybářské slavnosti se konají každoročně od roku 2007, v letech 2007 a 2009 se
konaly na hrázi rybníka Bezdrev a v roce 2008 na hrázi Munického rybníka. Hlavním
lákadlem těchto slavností jsou výlovy rybníka, nabídka rybích specialit v místních
restauracích, ukázky tradičních řemesel, program pro děti a ukázky receptů z ryb.
Jihočeské slavnosti vína
Jihočeské slavnosti vína se konají od roku 2006 v centru Hluboké nad Vltavou. Pro
návštěvníky je připravena široká degustace vín a bohatý kulturní program.
Cílem obou těchto slavností je podpořit nabídku cestovního ruchu na území MAS Hlubocko Lišovsko mimo hlavní turistickou sezónu.
Mezi další hojně navštěvované společenské akce patří např. Týden žen, Divadelní léto,
Hudební léto Hluboká®, Galerijní noc v Alšově Jihočeské galerii, speciální programy v Zoo
Ohrada a mnoho dalších. Tyto akce už však nejsou pořádány MAS Hlubocko - Lišovsko.
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5.1.4 Ubytování a stravování
V roce 2009 se na území Hlubocka - Lišovska nacházelo celkem 16 hromadných
ubytovacích zařízení. Kromě těchto ubytovacích zařízení, které jsou evidovány ČSÚ, se zde
nachází velké množství menších ubytovacích kapacit, např. ubytování v soukromí. Dále je
zde pro hosty k dispozici necelých 50 restauračních zařízení.
Více o ubytovacích a stravovacích subjektech naleznete ve Strategii cestovního ruchu Místní
akční
skupiny
Hlubocko
Lišovsko
o.p.s.
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5.2

CENA

Cena je stanovena na základě analýzy nákladů, výnosů, poptávky a také konkurence. Při
tvorbě ceny u jednotlivých produktů je také zohledňováno vlastnictví daného produktu, a
zdali se jedná o ziskovou aktivitu či ne.
V následujících tabulkách jsou uvedeny ceny vstupného za rok 2010 u 4
nejnavštěvovanějších subjektů (zámek Hluboká, lovecký zámek Ohrada, Alšova jihočeská
galerie a Zoo Ohrada). Všechny vybrané subjekty nejsou primárně orientované na zisk a od
této situace se také odvíjí jejich cenová strategie.
Tabulka 18 Vstupné zámek Hluboká v Kč
Snížené
Prohlídková trasa

Plné

Děti studenti ZTP Senioři

Reprezentační trasa
130
Soukromé apartmány
140
Zámecká kuchyně
90
Zimní prohlídková trasa
140
Zámecká věž
40
Zámecký park
zdarma

Rodinné vstupné

70
80
90
100
50
70
90
100
25
25
zdarma zdarma

310
320
240
320
není
zdarma

Zdroj: www.zamek-hluboka.eu (2010)

Ceník vstupného na zámek Hluboká je nastaven s ohledem na nákladnost provozu zámku,
z tohoto důvodu je vstupné relativně vysoké. Ceny můžeme porovnat s jinými zámky
v jižních Čechách, např. zámek v Jindřichově Hradci, zámek Červená Lhota, zámek Orlík či
zámek Český Krumlov. Kromě zámku Orlík jsou všechny zmíněné památky ve správě
Národně památkového ústavu. Všechny zmiňované zámky mají nižší vstupné než zámek
Hluboká a to i zámek v Českém Krumlově, který je zapsán na seznamu UNESCO.
Tabulka 19 Vstupné Lovecký zámek Ohrada v Kč
Plné Snížené Rodinné vstupné
60
30
150
Zdroj: www.nzm.cz (2010)

Cena vstupného do Loveckého zámku Ohrada je přímo úměrná nákladům na provoz a
zohledňuje možnosti nabídky a poptávky po návštěvě loveckého zámku.
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Tabulka 20 Vstupné Alšova jihočeská galerie v Kč
Sály

Rodinné vstupné Plné Studenti a důchodci Snížené vstupné

Všechny sály
Moderní umění
Staré umění

120
-

80
40

40
20

40
20

-

40

20

20

Zdroj: www.ajg.cz (2010)

Cena vstupného do Alšovy jihočeské galerie nelze porovnat s žádnou jinou podobnou galerií
v Jihočeském kraji.
Tabulka 21 Vstupné Zoo Ohrada v Kč
září - červen červenec-srpen
dospělí (od 15 let):
60
80
děti 6 - 14 let:
40
50
studenti
40
51
důchodci:
40
52
TP/ZTP:
40
53
děti 3 - 5 let:
20
20
děti do 2 let:
zdarma
zdarma
ZTP/P:
zdarma
zdarma
rodinné vstupné
150
200
permanentka na 10 vstupů:
500
500
Zdroj: www.zoo-ohrada.cz (2010)

Porovnávání ceny vstupného do Zoo Ohrada je velmi komplikované vzhledem k velikosti
zahrady a jejímu umístění, jedná se o jedinou zoologickou zahradu v Jihočeském kraji
s takovouto nabídkou10 (nejbližší zoologické zahrada je v Plzni - 133 km a v Jihlavě - 130
km). Pokud porovnáme vstupné v těchto třech zahradách, je cena vstupu obdobná jako
v Jihlavě a nižší než v Plzni, musíme však brát ohled na velikost zoo a s tím narůstající
náklady.

10

Druhá zoologická zahrada v Jihočeském kraji se nachází ve městě Protivín a je úzce zaměřena na krokodýly.
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5.3

PROPAGACE

Propagace je zaměřena na přesvědčení potencionálního zákazníka o koupi určitého
produktu, v případě cestovního ruchu o využití určité služby. Základním cílem propagace je
zvýšit tržby či podíl na trhu určitého produktu.
Komunikace s cílovým zákazníkem může probíhat řadou metod, mezi nejpoužívanější patří
tyto marketingové nástroje: reklama, podpora prodeje, osobní prodej a public relations.
V oblasti propagace služeb cestovního ruchu jsou nejdůležitější aktivity reklama a public
relations. Podpora prodeje a osobní prodej jsou spíše zaměřeny na trh s výrobky, ale i ve
službách je možno nalézt místo pro jejich využití.
V současné době nemá MAS Hlubocko - Lišovsko vytvořený ucelený systém marketingové
propagace, který by zahrnoval aktivity všech subjektů cestovního ruchu na území MAS
Hlubocko - Lišovsko. Každý jednotlivý subjekt si vytváří vlastní propagaci pouze na svoje
služby. MAS Hlubocko - Lišovsko se zapojila do propagace projektů, které organizovala
v rámci projektu Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku, jednalo se o Jihočeské
rybářské slavnosti, Jihočeské slavnosti vína, Den otevřených dveří na golfu a Konference
cestovního ruchu. Jako součást tohoto projektu byly vytvořeny pohlednice s motivy jaro, léto
podzim a zima na Hlubocko - Lišovsku.
Obrázek 19 Pohled - jaro

Zdroj: MAS Hlubocko - Lišovsko (2010)
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Obrázek 20 Pohled - léto

Zdroj: MAS Hlubocko - Lišovsko (2010)

Obrázek 21 Pohled - podzim

Zdroj: MAS Hlubocko - Lišovsko (2010)
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Obrázek 22 Pohled - zima

Zdroj: MAS Hlubocko - Lišovsko (2010)

Cílem pohlednic bylo ukázat návštěvníkům i další místa území MAS H-L a vytvořit jiné
pohledy, než tradiční záběry zámku Hluboká.
Velká část propagace je realizována prostřednictvím internetových stránek. Všechny obce
mají vlastní internetové stránky a stejně tak většina ubytovacích a stravovacích zařízení.
K propagaci cestovního ruchu dochází také prostřednictvím vlastních internetových stránek
MAS Hlubocko - Lišovsko. Také nejvíce navštěvovaná místa jako je zámek Hluboká, zámek
Ohrada, Zoo Ohrada či Alšova jihočeská galerie mají vlastní internetové stránky, které
informují o jejich činnosti a poskytují potenciálním návštěvníkům informace.
Dalším nástrojem propagace cestovního ruchu na určitém území je zřizování informačních
center, na území MAS Hlubocko - Lišovsko se nacházejí tato informační centra: v Hluboké
nad Vltavou a infocentrum Aeroklubu České Budějovice. Informační centrum Hluboké nad
Vltavou poskytuje důležité informace o kulturních, sportovních a společenských akcích a o
historických památkách tohoto území. Infocentrum Aeroklubu České Budějovice se týká
nabídky letiště Hosín.
Mezi nejpoužívanější produkty propagace patří internetové stránky a informační brožury.
Tyto brožury jsou dostupné přímo u daného subjektu, v informačním centru a dalších
místech. Své vlastní propagační materiály si vytvářejí hotely, restaurace, Zoo Ohrada,
Divadelní léto na Hluboké, město Hluboká, Alšova jihočeská galerie, Sportovně-relaxační
areál, Adrenalin-park či golfový klub Hluboká. Jedná se o jednu z nejlepších metod, jak
přilákat zákazníky a upozornit je na nabídku subjektu cestovního ruchu.
V oblasti public relations se všechny subjekty cestovního ruchu snaží udržovat dobré styky s
médii. Mezi úspěšné činnosti z oblasti public relations můžeme považovat získání dotace na
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projekt Podpora cestovního ruchu na Hlubocko Lišovsku, v rámci něhož bylo v médiích
publikováno mnoho tiskových zpráv a celá řada inzercí.
Nástroje propagace osobní prodej a podpora prodeje nejsou v oblasti cestovního ruchu na
území MAS Hlubocko - Lišovsko příliš využívány, neboť nejsou příliš vhodné pro tuto oblast.
Osobní prodej je využíván cestovními kancelářemi, které zastupují jednotlivé hotely z oblasti.
Území MAS Hlubocko - Lišovsko již podnikla některé kroky ve společné prezentaci celého
území, jednou z těchto aktivit je i prezentace regionu na veletrhu cestovního ruchu Holiday
World. Region zde byl prezentován organizací Hluboká nad Vltavou o.s. Veletrhů se účastní
i město Hluboká nad Vltavou, jedná se opět o veletrh Holiday World a MADI.
Další vystavovatelé na veletrzích MADI či Holiday World: hotel Štekl, hotel Podhrad,
Parkhotel Hluboká. Dle dotazníkového šetření realizovaného v rámci Strategie cestovního
ruchu Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. využívají prezentaci na veletrzích i tyto
subjekty: Camping Kostelec, Penzion a restaurace KA.PR cz s.r.o. a zámek Hluboká.
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5.3.1 Profil webů zaměřených na cestovní ruch
Stále větší část návštěvníků si organizuje cestu sama a sami si také vyhledávají potřebné
informace o destinaci. Z tohoto důvodu roste význam webů poskytujících informace o
cestovním ruchu o dané destinaci. V následujícím textu nabízíme analýzu již existujících
webových stránek zaměřených na cestovní ruch na území Hlubocka - Lišovska. Jedná se o
tyto weby:
 infocentrum.hluboka.cz,
 www.zamek-hluboka.eu,
 www.visithluboka.cz,
 www.sport-hluboka.cz,
 www.hlubokanadvltavou.eu.
U každého webu byly identifikovány silné a slabé stránky a dále byl web ohodnocen na
základě těchto kritérií:
 kvalita dostupných textů,
 přehlednost textu,
 přehlednost stránek,
 informační kvalita,
 praktická využitelnost získaných informací,
 grafické zpracování.
Za každé kritérium může web získat 1 - 10 bodů (10 bodů je nejlepší ohodnocení).
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5.3.1.1 infocentrum.hluboka.cz
Tyto webové stránky jsou součástí oficiálních internetových stránek města Hluboká nad
Vltavou.
Silné stránky:
 velké množství informací,
o informace o městě,
o seznam ubytovacích zařízení včetně kontaktů a fotografií,
o seznam stravovacích zařízení včetně kontaktů a fotografií,
o informace o kulturních a společenských akcích,
o informace o možnostech sportovního vyžití ve městě Hluboká nad Vltavou,
 verze v anglickém a německém jazyce,
 aktuální počasí, fotogalerie a webová kamera,
 přehledně a strukturovaně umístěné odkazy.
Slabé stránky:
 chybí možnost programu pro vyhledávání slov na webu.
V následující tabulce je uvedeno bodové ohodnocení za jednotlivá kritéria.
Kvalita dostupných textů
Přehlednost textu
Přehlednost stránek
Informační kvalita
Praktická využitelnost získaných informací
Grafické zpracování
Celkem

9
7
9
8
8
6
47
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Obrázek 23 Náhled webových stránek infocentrum.hluboka.cz

Zdroj: infocentrum.hluboka.cz (18.5.2010)
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5.3.1.2 www.zamek-hluboka.eu
Jedná se o internetové stránky Národního památkového ústavu věnované pouze státnímu
zámku Hluboká.
Silné stránky:
 rozsáhlé informace o zámku Hluboká a kulturních akcích pořádaných v areálu zámku,
 elektronický rezervační systém,
 odkazy na další památkové objekty v jižních Čechách ve správě Národního
památkového ústavu i dalších turistických cílů,
 možnost vyhledávání,
 cizojazyčné verze (v angličtině, němčině a ruštině).
Slabé stránky:
 chybí mapa okolí zámku.
V následující tabulce je uvedeno bodové ohodnocení za jednotlivá kritéria.
Kvalita dostupných textů
9
Přehlednost textu
9
Přehlednost stránek
7
Informační kvalita
8
Praktická využitelnost získaných informací 8
Grafické zpracování
8
Celkem
49
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Obrázek 24 Náhled webových stránek www.zamek-hluboka.eu

Zdroj: www.zamek-hluboka.eu (18. 5. 2010)
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5.3.1.3 www.visithluboka.cz
Jedná se webové stránky věnované turismu ve městě Hluboká nad Vltavou. Provozovatelem
těchto stránek je Vydavatelství MCU s.r.o.
Silné stránky:
 cizojazyčné verze (v angličtině a němčině),
 široký seznam ubytovacích a stravovacích zařízení včetně kontaktů a fotografií,
 katalog obchodů a služeb,
 kalendář akcí.
Slabé stránky:
 lehce nepřehledná aktuální stránka plná odkazů a měnící se reklamy (velmi rušivý
prvek),
 chybí možnost vyhledávání.
V následující tabulce je uvedeno bodové ohodnocení za jednotlivá kritéria.
Kvalita dostupných textů
7
Přehlednost textu
7
Přehlednost stránek
4
Informační kvalita
7
Praktická využitelnost získaných informací 7
Grafické zpracování
5
Celkem
37
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Obrázek 25 Náhled webových stránek www.visithluboka.cz

Zdroj: www.visithluboka.cz (18. 5. 2010)
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5.3.1.4 www.sport-hluboka.cz
Tyto webové stránky jsou zaměřeny především na sportovní aktivity ve městě Hluboká nad
Vltavou. Úvodní stránka slouží jako rozcestník na další stránky:
 Sport Hluboká,
 Sportovně relaxační areál,
 Baseball & softball club,
 Adrenalin park,
 Sport Jižní Čechy.
Provozovatelem těchto stránek je Hluboká Baseball & Softball Club o.s.
Silné stránky:
 velké množství informací týkající možností sportovních aktivit na Hluboké včetně
kontaktů a velkého množství fotografií,
 pěkné barevné grafické zpracování.
Slabé stránky:
 některé části stránek nejsou dostupné v anglické nebo německé verzi,
 nejednotnost grafického zpracování (Baseball Hluboká má jiné grafické zpracování),
 jednotlivé weby jsou provázány pomocí odkazů v horní části stránky, pouze u
Baseballu Hluboká tato možnost chybí. Pokud návštěvník otevře stránky věnované
Baseballu, není zde již odkaz na ostatní stránky.
V následující tabulce je uvedeno bodové ohodnocení za jednotlivá kritéria.
Kvalita dostupných textů
5
Přehlednost textu
6
Přehlednost stránek
5
Informační kvalita
7
Praktická využitelnost získaných informací 7
Grafické zpracování
9
Celkem
39
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Obrázek 26 Náhled webových stránek www.sport-hluboka.cz

Zdroj: www.sport-hluboka.cz (18. 5. 2010)
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5.3.1.5 www.hlubokanadvltavou.eu
Tyto webové stránky jsou věnovány jak městu Hluboká nad Vltavou, tak i cestovnímu ruchu
v něm. Správcem těchto stránek je Ekologos, o. p. s.
Silné stránky:
 kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí,
 odkaz na oficiální stránky města Hluboká nad Vltavou,
 detailní předpověď počasí,
 odkazy na akce pořádané Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko.
Slabé stránky:
 chybí fotografie u ubytovacích zařízení,
 verze pouze v českém jazyce,
 grafické zpracování.
V následující tabulce je uvedeno bodové ohodnocení za jednotlivá kritéria.
Kvalita dostupných textů
7
Přehlednost textu
6
Přehlednost stránek
8
Informační kvalita
7
Praktická využitelnost získaných informací 7
Grafické zpracování
5
Celkem
40
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Obrázek 27 Náhled webových stránek www.hlubokanadvltavou.eu

Zdroj: www.hlubokanadvltavou.eu (18. 5. 2010)
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5.4

MÍSTO (DISTRIBUCE)

Distribuce služeb cestovního ruchu je velmi specifická. Zatímco výrobky jsou dodávány
přímo zákazníkovi, služby cestovního ruchu jsou realizovány pouze v určitém konkrétním
místě a zákazník se musí dostavit na místo spotřeby.
Ovšem i v případě distribuce služeb cestovního ruchu mohou poskytovatelé využívat dvě
možnosti prodeje, jedná se o přímý a nepřímý prodej. V případě přímého prodeje se subjekt
obrací přímo na spotřebitele a nabízí jim službu přímo. Pokud využije nepřímý způsob
prodeje, tak je realizován prostřednictvím zprostředkovatele (cestovní agentury, cestovní
kanceláře, organizátoři konferencí, organizátoři zájezdů či jiné podobné subjekty).
V případě služeb cestovního ruchu na území MAS Hlubocko - Lišovsko se distribuce
nerealizuje, realizace a spotřeba služeb probíhá přímo na místě. Dochází k využívání jak
přímé distribuce, tak i nepřímé. Distribuce přes prostředníky využívají především ubytovací
subjekty.
Pokud bychom zhodnotili umístění jednotlivých subjektů cestovního ruchu a jednotlivých
památek a dalších míst, která navštěvují turisté, došli bychom k názoru, že velká většina
produktů cestovního ruchu je lokalizována ve městě Hluboká nad Vltavou. Hluboká nad
Vltavou je k tomuto postavení předurčena svojí velikostí (největší město na území MAS
Hlubocko - Lišovsko), ale také historicky, nachází se zde zámek Hluboká i zámek Ohrada,
Zoo Ohrada a okolí obklopují rybníky (Bezdrev, Munický rybník). Ve městě Hluboká nad
Vltavou se koná většina kulturních či sportovních akcí a také je zde umístěna většina
ubytovacích zařízení, tento nepoměr je dán především historickým vývojem.
Takto nerovnoměrné rozložení nabídky produktů cestovního ruchu značně omezuje další
rozvoj a posílení cestovního ruchu na území MAS. Dnes je většina aktivit soustředěna pouze
do tohoto jednoho místa, dochází tak k ochuzování ostatního území v oblasti rozvoje
cestovního ruchu.
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5.5

LIDÉ

Lidé patří mezi velmi významnou složku marketingového mixu cestovního ruchu. Řadíme
mezi ně všechny osoby, které hrají určitou roli v poskytování služeb a ovlivňují tím kvalitu
poskytované služby (zaměstnanci, zákazníci, místní obyvatelstvo). Oblast poskytování
služeb cestovního ruchu je velice úzce spjata s osobami, které ji poskytují a od nich se odvíjí
i kvalita služby. Proto je nezbytné směřovat aktivity na zvyšování profesionality personálu,
zlepšování komunikativnosti zaměstnanců a jednání s problémovými návštěvníky.
V oblasti cestovního ruchu jsou zaměstnáni pracovníci především v ubytovacích službách,
stravovacích subjektech, cestovních agenturách, sportovních a kulturních zařízeních a
v dalších. Zvýšením zájmu návštěvníků o služby cestovního ruchu na území Hlubocko Lišovsko by vytvořilo další potřebná pracovní místa.
Jako příklad již realizovaných projektů na zlepšení kvalifikace zaměstnanců uvádíme tato
školení:
Na počátku roku 2010 organizovalo město Hluboká nad Vltavou školení pro servírky, aby se
zvýšila jejich profesionalita, servírky se učily smát. Rozpočet školení byl 50 000 Kč.
V roce 2010 proběhlo školení zaměstnanců pracujících ve Sportovně - relaxačním areálu
Hluboká nad Vltavou. Školení se zúčastnily pracovní týmy agentury Good Agency s.r.o.,
Adrenalin parku Hluboká nad Vltavou a restaurace Hluboká Baseball&Softball Club s.r.o.
Školení se odehrálo ve vesničce blízko Velešína v golfovém resortu Svachův dvůr. Školení
se
zúčastnilo
celkem
27
zaměstnanců
a
sezónních
brigádníků.
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5.6

BALENÍ A PROGRAMOVÁNÍ

Balení je nabízení více služeb v jednom balíčku za jednu cenu, jedná se o zcela typickou
složku marketingového mixu cestovního ruchu. Dochází tak k vytváření výhodné a lákavé
nabídky skupiny služeb pro zákazníka.
S vytvářením balíčků také souvisí programování, které má za úkol zvýšit atraktivitu balíčků.
Dochází tak ke kombinování služeb různých subjektů za účelem zkvalitnění nabídky
poskytovaných služeb.
Většina poskytovatelů služeb nabízí balíčky samostatně, např. golfové hřiště. Nedochází zde
ke spolupráci mezi jednotlivými subjekty a společnému nabízení programů či hromadných
vstupenek na více akcí. Je potřebné tyto balíčky rozvíjet, rozšiřovat zkvalitňovat jejich
propagaci.
V České republice již funguje podobný systém u památek v péči Národního památkového
ústavu. Jedná se o projekt „věrnostního pasu“. Návštěvník na tento věrnostní pas obdrží
razítko. Za každou návštěvu státního hradu či zámku, po obdržení 4 razítek, může pas
vyměnit za volný vstup do jakéhokoli státního hradu či zámku.
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5.7

SPOLUPRÁCE

Charakter poskytovaných služeb poskytuje velký prostor pro spolupráci mezi jednotlivými
poskytovateli služeb navzájem a s obcemi. Spolupráce umožňuje lepší dosažení společného
cíle a to je podpora cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti území mimo hlavní sezónu.
MAS Hlubocko - Lišovsko spolupracuje s řadou soukromých i neziskových organizací na
podpoře cestovního ruchu na svém území. Spolupráce je vedena mezi MAS Hlubocko Lišovsko a jednotlivými obcemi a mezi subjekty poskytujícími služby cestovního ruchu.
Během této spolupráce byly realizovány např. tyto projekty: Jihočeské rybářské slavnosti,
Jihočeské slavnosti vína či Konference cestovního ruchu. Na bázi partnerství vznikla i tato
strategie.
Ve městě Hluboká nad Vltavou byla zřízena komise cestovního ruchu, jejímiž členy jsou
zástupci veřejného i soukromého sektoru cestovního ruchu. Hlavním cílem této organizace je
podpora cestovního ruchu.
Dalším dobrým příkladem je vznik organizace Hluboká nad Vltavou o. s., jejímž úkolem je
opět podpora cestovního ruchu na území města Hluboká nad Vltavou.

104

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.

5.8

SWOT ANALÝZA

Ve Strategii cestovního ruchu Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s byla již
sestavena SWOT analýza celého území, která se týkala všech klíčových prvků, které
ovlivňují cestovní ruch. V následujícím textu přinášíme SWOT analýzu pouze
marketingového mixu.

5.8.1 Silné stránky
Produkt
 kulturní a historické památky,
 přírodní památky,
 stravovací subjekty,
 ubytovací subjekty,
 sportovní zařízení,
 již realizované kulturní akce (Jihočeských slavností vína, Jihočeské rybářské
slavnosti a jiné).
Cena
 diferenciace cen podle segmentů,
 flexibilita cen během sezóny.
Propagace
 internetové stránky obcí a jejich části věnované cestovnímu ruchu,
 kvalitní internetové stránky subjektů cestovního ruchu,
 prezentace MAS H-L a jiných subjektů na veletrzích cestovního ruchu,
 tištěné informační materiály obcí.
Místo (distribuce)
 dobrá dopravní dostupnost různými druhy dopravy.
Lidé



kvalifikovaný personál v některých ubytovacích zařízeních,
dostatečné personální zajištění.

Balení a programování
 balíčky služeb hotelů,
 balíčky služeb dalších organizací.
Spolupráce
 spolupráce subjektů ve městě Hluboká nad Vltavou,
 partnerství se zahraničními subjekty,
 .zapojení obcí v Místní akční skupině Hlubocko - Lišovsko.
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5.8.2 Slabé stránky
Produkt
 nedostatek nabídky služeb a produktů v době mimo hlavní turistickou sezónu,
 koncentrace subjektů cestovního ruchu do jednoho místa.
Cena
 vyšší vstupné do zámku Hluboká.
Propagace
 internetové stránky MAS H-L neobsahují oddělení věnující se cestovnímu ruchu na
tomto území,
 nedostatečná prezentace na webech věnovaných cestovnímu ruchu,
 nedostatečná spolupráce jednotlivých subjektů na tvorbě propagačních materiálů,
 velké množství webů věnovaných Hluboké nad Vltavou, jejichž fungování není nijak
koordinováno.
Místo (distribuce)
 rezervační systém přes internet.
Lidé


nedostatečné doplňování další kvalifikace.

Balení a programování
 nevytváření programů pro jednotlivé segmenty,
 nespolupráce více subjektů na tvorbě balíčků.
Spolupráce
 nedostatečná spolupráce všech subjektů cestovního ruchu napříč územím MAS H-L.
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5.8.3 Příležitosti
Produkt
 realizace nových aktivit v době mimo hlavní turistickou sezónu,
 zkvalitnění a rozvoj infrastruktury.
Cena
 snižování ceny při tvorbě balíčků.
Propagace
 využívání internetových stránek,
 tvorba společných tištěných materiálů (letáčky, skládačky, turistický průvodce a jiné),
 tvorba jednotného loga destinace.
Místo (distribuce)
 vytvoření internetového rezervační systém,
 splavnění Vltavy z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou,
 dostavba dálnice z Českých Budějovic do Prahy,
 výstavba IV. železničního koridoru,
 vytvoření infocenter cestovního ruchu.
Lidé


využití absolventů z oborů cestovního ruchu.

Balení a programování
 tvorba balíčků a programů pro nové segmenty - seniory a mládež.
Spolupráce
 spolupráce všech subjektů na propagaci cestovního ruchu napříč územím MAS H-L,
 vytvoření Organizace cestovního ruchu.
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5.8.4 Ohrožení
Produkt
 nereagování na nové trendy v cestovním ruchu,
 nepřizpůsobování produktu novým segmentům (seniorům).
Cena
 přílišný nárůst cen, který by odvrátil potenciální návštěvníky,
 cenová konkurence mezi ostatními destinacemi cestovního ruchu.
Propagace
 nedostatečné zacílení propagace,
 nevhodně zvolený komunikační kanál.
Místo (distribuce)
 nevhodně zvolený distribuční kanál,
 špatné fungování internetového rezervačního systému v některých zařízeních.
Lidé



nekvalitní a nekompetentní personál,
fluktuace kvalitních zaměstnanců.

Balení a programování
 nespolupráce na tvorbě balíčků,
 špatně zvolené produkty do balíčků.
Spolupráce
 nezapojení subjektů cestovního ruchu do spolupráce,
 konflikty mezi jednotlivými subjekty,
 konkurenční boj mezi jednotlivými subjekty cestovního ruchu na tomto území.
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6 Navrhovaný marketingový mix
Stěžejní částí tohoto strategického dokumentu je navrhnout a formulovat marketingový mix
této destinace cestovního ruchu. Úkolem navrženého marketingového mixu bude posílení
poptávky po produktu cestovního ruchu této oblasti především v období mimo hlavní
turistickou sezónu a dosažení ekonomických a marketingových cílů.
Úspěšnost tohoto marketingového mixu bude úzce souviset s vhodným skombinováním
jednotlivých prvků uvnitř marketingového mixu i na optimalizaci vynaložených prostředků na
marketing této destinace.
Tabulka 22 Návrh opatření marketingového mixu
Marketingový mix
Produkt
Propagace

Opatření
Databanka aktivit
Reklama
Podpora prodeje
Public relations
Vytvoření internetových stránek
Vytvoření značky destinace cestovního ruchu
Místo (distribuce)
Zajistit kvalitní fyzickou dostupnost
Zajistit kvalitní časovou dostupnost
Internetový rezervační systém
Turistické informační centrum
Lidé
Spolupráce mezi subjekty a školami zaměřenými na cestovní ruch
Vzdělávací kurzy
Pozitivní motivace místního obyvatelstva
Balení a programování Tvorba balíčků
Spolupráce
Organizace cestovního ruchu
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6.1

PRODUKT

Rozsah poskytovaných služeb a produktů by měl být stanoven s ohledem na možnosti a
potenciál této destinace. Navrhované aktivity by měly vycházet ze základního cíle tohoto
projektu - tedy podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku se zvláštním zaměřením
na období mimo turistickou sezónu a na prodloužení doby pobytu jednotlivých návštěvníků.

6.1.1 Opatření: Databanka aktivit
V databance aktivit jsou uvedeny navrhované aktivity pro jednotlivá roční období, která by
měla přispět k podpoře cestovního ruchu na území MAS Hlubocko - Lišovsko. Aktivity jsou
dále členěny dle svého zaměření na sportovní, kulturní a ostatní.
Při tvorbě databanky aktivit jsme vycházeli z již realizovaných akcí, které se již v minulosti
ukázaly jako velmi přínosné a přilákaly návštěvníky na toto území. Dále jsme navrhly řadu
dalších produktů a služeb, které doporučujeme realizovat.
Databanka aktivit je uvedena v příloze tohoto dokumentu.
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Schéma realizace projektů
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1. Vytvořit seznam vhodných kulturně - společenských akcí, které by bylo možné
pořádat na území některé z obcí Hlubocka - Lišovska
V prvním kroku je nejdůležitější vytvořit si seznam potenciálních kulturně - společenských
akcí, které by mohly být realizovány na území Hlubocka - Lišovska. Seznam akcí by vytvořila
pracovní skupina Organizace cestovního ruchu11 ve spolupráci se všemi subjekty cestovního
ruchu na území MAS. Seznam by měl obsahovat co největší počet akcí, a to především těch,
které bude možno pořádat v době mimo hlavní turistickou sezónu, a přispějí k podpoře
cestovního ruchu této destinace.
2. Provést hodnocení jednotlivých navržených akcí
Hodnocení navrhované kulturně - společenské akce nemohou být realizovány, a to
především z důvodů omezených zdrojů (časových, lidských a především finančních).
Hodnocení projektů by mělo proběhnout na základě těchto výběrových kritérií:
a) Vhodnost projektu je kritérium, které určuje, do jaké míry odpovídají srovnávané
projekty předpokládaným budoucím trendům a změnám prostředí a do jaké míry jsou
využity klíčové kvalifikace destinace.
b) Přijatelnost je kritérium, které vypovídá o tom, do jaké míry splní jednotlivé projekty
očekávání, která jsou s nimi spojena (návratnost, riziko), a do jaké míry vyhoví
různým očekáváním zájmových skupin.
c) Proveditelnost projektu je kritérium, které sleduje praktickou využitelnost projektu. V
jeho rámci se hodnotí nároky projektu na zdrojovou základnu (finanční, materiálové a
lidské zdroje) a strategické způsobilosti území.
Na základě tohoto seznamu se vytvoří seznam projektů v pořadí podle stupně splnění
stanovených kritérií.
3. Provést výběr vhodných akcí k realizaci
Na základě vytvořeného seznamu projektů dojde k vybrání těch kulturně - společenských
akcí, které nejlépe splňují nastavená výběrová kritéria. Počet projektů vybraných k realizaci
je limitován disponibilními zdroji.
Výběr projektů provede pracovní skupina Organizace cestovního ruchu ve spolupráci
s ostatními subjekty cestovního ruchu. Při výběru projektů by měl být sestaven i přibližný
harmonogram jejich pořádání vždy na jeden kalendářní rok dopředu.
4. Stanovit harmonogram realizace, realizační tým a rozpočet konkrétního projektu
Každý projekt (kulturně - společenská akce) musí být pečlivě naplánován. Na počátku musí
být sestaven:
 harmonogram realizace projektu (pro názorné zpracování doporučujeme sestavit
Ganttovy diagramy12),
11

Organizace cestovního ruchu je jednou z navrhovaných aktivit.
Ganttův diagram je druh pruhového diagramu, který se využívá při řízení projektů pro grafické zobrazení harmonogramu
naplánovaných aktivit. Ganttův diagram může zpětně sloužit i ke kontrole plnění harmonogramu činností.
12
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realizační tým,
rozpočet projektu,
zdroj financování.

Termíny i rozpočet projektu by měly být sestaveny realisticky a odpovídat možnostem
realizátora akce a disponibilním zdrojům.
Se sestavením rozpočtu projektu taktéž souvisí financování akce. Pokud zde existuje
možnost získání finančního příspěvku od Jihočeského kraje, EU nebo formou sponzorského
daru od soukromých subjektů, měl by realizátor této možnosti využít. Žádost o dotaci či grant
je potřebné připravit včas a kvalitně, aby byla zajištěna co největší pravděpodobnost
obdržení finančního příspěvku. Zde uvádíme některé možné grantové tituly, které je možno
využít:
Jihočeský kraj
 Program: Podpora živé kultury,
 Program: Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku,
 Program: Produkty a služby v cestovním ruchu.
Ministerstvo pro místní rozvoj
 Program: Národní program podpory cestovního ruchu,
o Podprogram: Cestovní ruch pro všechny,
 Program: Státní program podpory cestovního ruchu,
 Regionální operační program,
 Programy přeshraniční spolupráce,
 Program rozvoje venkova.
5. Sestavit přesný program
Dalším krokem je sestavení přesného programu pořádané akce. Tento program by měl být
již závazný a detailně rozpracovaný pro každý den i hodinu.
6. Vytvořit propagační materiály
Pro úspěšnou realizaci akce je naprosto nezbytná kvalitní propagace. Hlavním úkolem je na
akci přilákat co největší množství návštěvníků. Tohoto stavu lze dosáhnout pouze kvalitní a
cílenou reklamou.
Návrh propagačních prvků:
 Tištěná reklama
o plakáty - velikost A3,
o letáky - velikost A5,
o tiskové zprávy,
o reklama v regionálních denících,
o uvedení akce v brožurách cestovního ruchu.
 Elektronická reklama
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o na webových stránkách MAS Hlubocko - Lišovsko,
o na webových stránkách cestovního ruchu destinace cestovního ruchu
Hlubocko - Lišovsko,
o na webových stránkách www.kudyznudy.cz,
o na webových stránkách jednotlivých obcí.
Další způsoby
o reklama v regionálních rozhlasových stanicích,
o reklama na regionálních televizních stanicích (pokud bude dostatek finančních
prostředků).

Z hlediska kvality je nutné zajistit, aby veškeré prvky propagace byly jednotné, měly stejný
design (zejména styl textu, obrázků a barevnost) a byly v souladu s ostatními prvky
propagace destinace cestovního ruchu.
7. Realizace projektu
Za úspěšnou realizaci projektu (kulturně - společenské akce) je zodpovědný realizační tým.
Realizace projektů by měla proběhnout přesně dle předem stanoveného harmonogramu a
programu a dále by neměla překročit rozpočet projektu.
V průběhu realizace projektu je vhodné uspořádat menší dotazníkové šetření mezi
návštěvníky akce. Hlavním úkolem bude zjistit nedostatky při realizaci projektu, co
návštěvníci postrádají, s čím jsou nespokojeni a naopak co hodnotí velmi pozitivně. Součástí
vyhodnocení dotazníkového šetření bude i identifikace hlavního segmentu návštěvníků.
8. Monitoring a výsledné zhodnocení projektu
Na závěr by se mělo provést konečné celkové zhodnocení projektu a to z pohledu:
 dodržení harmonogramu,
 dodržení rozpočtu,
 počet návštěvníků,
 spokojenost návštěvníků,
 seznam problémů a navržená nápravná a preventivní opatření.
Z každé realizace by mělo být provedeno určité závěrečné zhodnocení akce, které bude
obsahovat doporučení a rady pro další roky anebo pro obdobné projekty.
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6.2

CENA

Cena je specifický prvek marketingového mixu, jako jediná ze všech ostatních přináší
regionu příjmy, ostatní pouze výdaje. Z tohoto důvodu je stanovení ceny velmi důležitou
součástí marketingového mixu.
Základem pro stanovení cen je formulace cílů, kterých má být dosaženo, celkem
rozeznáváme druhy cílů:
 orientace na ziskovost (maximalizace zisku, marže nebo návratnosti investic),
 orientace na objem (maximalizace tržeb nebo tržního podílu),
 orientace na image,
 orientace na stabilizaci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický trh, trh cestovního ruchu na území MAS Hlubocko
- Lišovsko, je cíl stanoven v orientaci na objem, tedy maximalizace tržního podílu. Tedy
cílem cenové politiky by mělo být přilákat co nejvíce návštěvníků.
Dalším krokem je formulace cenové strategie, která umožní dosáhnout stanoveného cíle:
 získání nových návštěvníků,
 udržení stávajících návštěvníků.
V dalším kroku je nutné rozhodnout se, kterou metodu tvorby cen zvolit, nabízí se tyto 3
možnosti:
 orientace na náklady,
 orientace na poptávku,
 orientace na konkurenci.
Orientace na náklady
Při této metodě se jako minimální hranice ceny stanoví výše nákladů na jednotku. K této
výchozí kalkulaci je dále připočtena přirážka (průměrná výše zisku). Výhodou této metody je,
že produkt nikdy není ztrátový, vždy je vytvářen zisk. Nevýhodou této metody spočívá v jejím
nerespektování reálné situace na trhu, nebere v úvahu konkurenci ani poptávku.
Orientace na poptávku
Tato metoda vychází z cenové elasticity poptávky, která vyjadřuje míru závislosti změny
poptávaného množství na změně ceny. Výhodou této metody je, že teoreticky umožňuje
maximalizovat zisk, prakticky je to ovšem velmi obtížné, neboť ve většině případů neznáme
přesnou křivku elasticity.
Orientace na konkurenci
Při této metodě podnik porovnává ceny konkurenčních poskytovatelů služeb a z této ceny
vychází. Jedná se o nejjednodušší metodu, která odráží pohled zákazníka na danou službu
či výrobek v porovnání s konkurenčním. Nevýhodou této metody je možnost vzniku cenové
války, která může vést až ke stanovení ceny pod hranici nákladů.
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Pro stanovení ceny u produktů a služeb cestovního ruchu je nejvhodnější metoda
orientovaná na konkurenci. S takto stanovenou cenou region nejlépe dosáhne svého cíle přilákat co nejvíce zákazníků.
Diferenciace cen
Výsledné ceny nemusí být pevné pro všechny návštěvníky, tyto ceny jsou dále upravovány,
především se jedná o slevy:
 množstevní slevy - pro velké skupiny návštěvníků, např. pro cestovní kanceláře,
zájezdy, školní výlety,
 slevy pro různé segmenty,
o pro děti,
o pro studenty,
o rodinné vstupné,
o pro držitele ZTP a ZTP/P,
o pro důchodce.
 sezónní slevy - ceny se mění v závislosti na ročním období (hlavní a vedlejší
turistická sezóna).
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6.3

PROPAGACE

Hlavním úkolem propagace je vytvořit skupinu nástrojů, které budou propagovat území MAS
Hlubocka - Lišovska jako jednu destinaci cestovního ruchu. V současnosti je propagace
vedena vždy pouze ve směru k jednomu subjektu, naprosto chybí spolupráce v této oblasti.

6.3.1 Opatření: Reklama
Pro potřeby propagace cestovního ruchu by měly být vytvořeny především tištěné reklamy,
které by propagovaly celou destinaci cestovního ruchu. V rámci projektu Podpora cestovního
ruchu na Hlubocko - Lišovsku již vznikla sada pohlednic a došlo k aktualizaci webových
stránek www.mashl.cz.
Jako další formy reklamy by bylo možné vytvořit vlastní turistický průvodce, který bude
informovat o regionu MAS, o možnostech trávení volného času, seznam a kontakty na
ubytovací a stravovací zařízení, seznam zajímavých turistických cílů, možnost dopravy
v regionu a návrh několika turistických (pěších) a cyklistických tras po území MAS.
Spolu s turistickým průvodcem navrhujeme vytvořit turistickou mapu regionu MAS Hlubocka Lišovska s vyznačením pěších tras, cyklotras i cyklostezek.
Další navrhovanou aktivitou je prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu.
V současnosti se nabízí řada veletrhů jak v České republice, tak i v zahraničí, kde by bylo
možné region propagovat. Zde uvádíme příklady nejvýznamnějších veletrhů:
 MADI,
 Holiday World,
 FOR TRAVEL,
 WELLNESS BALNEA,
 Regiontour,
 Regiony Česká republika,
 Vacances v Bruselu.

6.3.2 Opatření: Podpora prodeje
Podpora prodeje zahrnuje prodejní akce organizované v místě poskytování služeb. Do
podpory prodeje jsou zahrnuty např. soutěže, slevové akce, kupony či odměny.
Návrh aktivit:
 volné vstupenky pro děti,
 slevové kupony na vstup,
 dětské soutěže o ceny.
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6.3.3 Opatření: Public relations
Public relations je nástroj, který je velmi snadno využitelný v oblasti cestovního ruchu.
K dispozici mají subjekty řadu nástrojů. Patří mezi ně společenská odpovědnost, vydávání
tiskových zpráv, sponzoring, příspěvky na charitu, styk s veřejností, prezentace v médiích či
pořádání kongresů a seminářů.
Nástroje Public relations:
Události
Komunikace s cílovými skupinami zákazníků (návštěvníků) pomocí pravidelného informování
o nastalých událostech. Jedná se především o tiskové konference, vydávání tiskových zpráv
nebo pořádání mimořádných událostí. Za mimořádné události je považováno např. otvírání
hlavní turistické sezóny, den dětí, mimořádné výstavy, vernisáže, sportovní, kulturní a
společenské akce. Na tyto události je vhodné pozvat mediálně známou osobu nebo
odborníka z dané oblasti a pozvat co nejvíce novinářů regionálních i celostátních médií
prostřednictvím buď tiskové zprávy, nebo pozvánky pro novináře. Z každé takovéto události
je nutné vydat tiskovou zprávu, která bude uveřejněna ne webu daného subjektu, na webech
věnovaných cestovnímu ruchu a v regionálních médiích.
Pořádání veřejně prospěšných akcí
Muzea, památky, ale i hotely či restaurace jsou místem, které je vhodné pro pořádání
veřejně prospěšných akcí. Může se jednat o bezplatné prohlídky turistického cíle, pořádání
kulturních, společenských či sportovních akcí nebo pořádání charitativních projektů. Veškeré
tyto projekty by měly být přístupny zadarmo nebo za dobrovolné vstupné, které bude použito
na charitativní účely. Tyto aktivity je vhodné pořádat pro děti z dětských domovů nebo pro
hendikepované osoby. I k takovýmto aktivitám je nutné připravit vhodný způsob reklamy a
informovat širokou veřejnost. Jedná se o typ projektů, které by byly organizovány pod
záštitou MAS Hlubocko - Lišovsko. Na jejich realizaci by se neměl podílet pouze jeden
subjekt, ale mělo by jít o koordinovanou spolupráci.

6.3.4 Opatření: Vytvoření internetových stránek
V současnosti již existují internetové stránky Místní akční skupiny (www.mashl.cz), ty však
nejsou zaměřeny na cestovní ruch. V rámci propagace cestovního ruchu navrhujeme vytvořit
nové internetové stránky se zaměřením na cestovní ruch.
Obsah stránek:
 informace o všech 18 obcích regionu,
 informace o největších turistických cílech regionu,
 mapa regionu s vyznačenými turistickými cíly,
 možnosti dopravní dostupnosti regionu,
 seznam s kontakty na stravovací a ubytovací zařízení,
 kalendář kulturních a společenských akcí,
 kalendář sportovních akcí,
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aplikace na elektronickou rezervaci vstupenek či míst v ubytovacích a stravovacích
zařízeních,
tiskové zprávy,
řada dalších informací.

Jako alternativu těchto nových stránek by bylo možné vytvořit podsložku zaměřenou na
cestovní ruch již na existujících stránkách www.mashl.cz, které byly aktualizovány v rámci
projektu Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku.

6.3.5 Opatření: Vytvoření značky destinace cestovního ruchu
Branding destinace je založen na identifikaci produktu (destinace), jejích přínosů a klíčových
atributů a aktiv, na její diferenciaci od konkurence s využitím slovních nástrojů, obchodního
známkování, designu a propagace. Cílem je tvorba silné a jasné značky umožňující privátní
sféře konzistentní přístup na trh turismu.[Zdroj 32]
Cílem tohoto opatření je vytvořit jednotnou značku destinace cestovního ruchu. Součástí
značky je logo a reklama. Veškeré prvky reklamy musí být vizuálně jednotné a být v souladu
s grafickým manuálem destinace.
Hlavním úkolem destinace bude v nejbližší době nechat si vytvořit návrh loga a grafického
manuálu destinace. Jako výchozí by měl být brán již používaný grafický manuál Místní akční
skupiny Hlubocko - Lišovsko.
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6.3.6 Navrhovaná mediální kampaň
Na základě výše zmíněných opatřeních navrhujeme komplexní mediální kampaň na podporu
cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku, především v době mimo hlavní turistickou sezónu.
Mediální kampaň bude obsahovat tyto klíčové aktivity:
 vytvoření internetových stránek,
 turistický průvodce,
 mapa pěších a cyklistických cest,
 vydání propagačních brožur,
 prezentace na veletrzích cestovního ruchu,
 vytvoření jednotného grafického manuálu propagačních materiálů včetně loga
destinace,
 prezentace v těchto médiích:
o Kudy z nudy,
o Toulavá kamera,
o Toulavý mikrofon,
 spolupráce informačních center.
Pro marketingovou mediální kampaň je především důležitá spolupráce jednotlivých subjektů
a jednotnost realizovaných aktivit. Každý subjekt si samozřejmě i nadále bude zajišťovat
svoji vlastní propagaci, ale zároveň se bude podílet na společné kampani celé destinace.
Veškerou činnost bude koordinovat nově zřízená Organizace cestovního ruchu.
Vzhledem k tomu, že mediální kampaň by měla směřovat především na podporu cestovního
ruchu mimo hlavní turistickou sezónu, navrhujeme propagovat především tyto aktivity:
 cykloturistika,
 pěší turistika,
 návštěva muzeí a galerií,
 návštěva koncertů, divadelních představení a výstav.
Tedy především těch aktivit, které lze provozovat i při nízkých venkovních teplotách a
zhoršeném
stavu
počasí.
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6.4

MÍSTO (DISTRIBUCE)

Distribuce je nástroj marketingového mixu, který má za úkol dopravit produkt k zákazníkovi
ve správný čas a na správné místo. V oblasti cestovního ruchu je tento prvek značně
specifický, neboť dochází k opačnému pohybu, zákazník se musí dostat na místo, kde je
daná služba poskytována.
Při sestavování vhodného distribučního kanálu se musí poskytovatel rozhodnout mezi
dvěma základními způsoby prodeje:
 přímý prodej,
 nepřímý prodej - přes prostředníky či zprostředkovatele13.
Pro správnou volbu distribučního kanálu musí poskytovatel služby zohlednit několik
důležitých charakteristik, které mají na volbu vliv. Jedná se zejména o:
 charakteristiku zákazníků,
 charakteristiku produktu, služby,
 charakteristiku podniku,
 charakteristiku prostředníků.
Jako prostředníci v cestovním ruchu jsou využívány především cestovní kanceláře, cestovní
agentury či dealeři služeb. Někteří poskytovatelé služeb by se bez těchto prostředníků či
zprostředkovatelů neobešli a nebyli by schopni distribuovat služby ve správném čase a na
správné místo.
V oblasti cestovního ruchu nemůžeme jednoznačně doporučit přímý či nepřímý způsob
prodeje, neboť je zde poskytováno velké množství rozmanitých služeb. Zde uvádíme některé
služby, kde jednoznačně doporučujeme použít přímý prodej, nepřímý prodej nebo kde je
možná kombinace obou výše zmíněných metod.
Přímý prodej:
 prohlídky zámku,
 návštěva galerie či muzea,
 návštěva zoo,
 bazény či akvapark,
 lanové centrum,
 ostatní sportovní zařízení.
Nepřímý prodej:
 ubytovací zařízení.

13

Zprostředkovatel pouze zprostředkovává obchod, nikdy se nestává majitelem produktu či služby x prostředník kupuje od
dodavatele produkty a služby a dále je prodává konečnému zákazníkovi, na určitý čas se stává majitelem produktu či služby.
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Kombinace:
 stravovací zařízení,
 wellness centra,
 vodácký areál,
 jezdecké centrum,
 festivaly (hudební, divadelní a jiné).
Dalším úkolem poskytovatele služeb v cestovním ruchu je zajistit fyzickou a časovou
přístupnost. Fyzická dostupnost zahrnuje řadu kroků, jak technicky zajistit přístup
návštěvníků k dané službě. Jedná se především o:
 příjezdové komunikace,
 značení tras,
 parkovací místa,
 veřejná doprava,
 bezbariérový přístup,
 značení prohlídkových či únikových tras.
Časová přístupnost zahrnuje otevírací dobu. Ta se mění podle typu subjektu, podle ročního
období i podle mimořádných okolností (noční prohlídky). U některých subjektů není
výjimečná ani 24hodinová otevírací doba (především recepce hotelů). Určení správné
otevírací doby je závislé na výsledcích analýzy poptávky po daných službách.

6.4.1 Opatření: Zajistit kvalitní fyzickou dostupnost
Úkolem všech subjektů cestovního ruchu je zajistit svým klientům kvalitní fyzickou
dostupnost. Tyto aktivity zahrnují především udržovat příjezdové komunikace v dobrém
stavu, zajistit přístupové cesty pro pěší návštěvníky, veškeré přístupové trasy by měly být
vhodně označeny informačními a směrovými cedulemi. Dalším důležitým bodem je zajistit
dostatek parkovacích míst v přiměřené vzdálenosti od daného turistického cíle. Ve většině
obcí, vzhledem k malému počtu turistů, není s možností parkování větší problém. S návaly
aut se musí vypořádávat především město Hluboká, které je v letních měsících cílem
velkého počtu turistů. V současné době je vybudováno parkoviště ve městě, které slouží i
návštěvníkům zámku, další parkoviště je umístěno u Munického rybníka pro potřeby
loveckého zámku Ohrada a Zoo Ohrada, parkoviště se též nachází u Sportovně relaxačního
areálu, které je však nedostatečné, z tohoto důvodu návštěvníci často parkují podél
cyklostezky č. 12, což vede ke kolizím cyklistů s automobily.
Velký význam je v dnešní době také kladen na bezbariérový přístup k památkám i ostatním
turistickým cílům. Ne ve všech případech lze takovýmto způsobem zpřístupnit všechna
místa, ale snahou je takto zpřístupnit co nejvíce míst.
Pro lepší orientaci na území MAS Hlubocko - Lišovsko navrhujeme vytvořit systém
informačních tabulí, které by byly umístěny poblíž turistických cílů. Informační tabule by
obsahovala údaje a zajímavosti o daném místě a odkazovala by na další nejbližší zajímavé
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turistické místo. Součástí každé tabule by byla mapa území, kde by byl vyznačen bod, kde
se návštěvník nachází a další turistické cíle včetně vyznačených tras.

6.4.2 Opatření: Zajistit kvalitní časovou dostupnost
Cílem tohoto opatření je nastavit co nejvhodnější otevírací dobu pro jednotlivé památky.
Otevírací doba během roku se mění v závislosti na počtu návštěvníků. Různá otevírací doba
by měla být nastavena na měsíce v hlavní turistické sezóně a mimo ni.
Otevírací doba památek a jiných turistických cílů
květen - srpen
Jedná se o hlavní turistickou sezónu, kdy by turistický cíl měl být přístupný po celý týden.
Otevírací doba:
Pondělí - Čtvrtek: 9,00 - 17,00 (středa noční otevírací doba 20,00 - 22,00)
Pátek - Neděle: 9,00 - 19,00
březen, duben, září
Otevírací doba:
Pondělí - zavřeno
Úterý - Čtvrtek: 13,00 - 17,00
Pátek - Neděle: 10,00 - 17,00
říjen - únor
Otevírací doba:
Pondělí - zavřeno
Úterý - Čtvrtek: 13,00 - 17,00
Pátek - Neděle: 10,00 - 16,00
Jedná se pouze o doporučené otevírací doby, které je nutné přizpůsobit specifickým
podmínkám daných turistických cílů. Cílem je co nejvíce zpřístupnit dané objekty
návštěvníkům. Z tohoto důvodu je nutné zpřístupnit je i mimo hlavní turistickou sezónu,
pokud to není možné po celý týden, tak alespoň o víkendech a prázdninách. V době hlavní
turistické sezóny je vhodné prodloužit otevírací dobu do pozdějších večerních hodin pro
mladé a pracující návštěvníky.

6.4.3 Opatření: Internetový rezervační systém
Internetová rezervace značně usnadňuje práci jak subjektům cestovního ruchu, tak i
návštěvníkům. Pomocí odkazu na internetových stránkách si návštěvník dopředu
zarezervuje místo v restauraci, v hotelu či vstupenku do určitého objektu.
Ideálním řešením pro celé území MAS by bylo vytvořit jednotný systém internetových
rezervací. Součástí systému by byla i možnost nákupu vstupenek on-line. Tato aplikace by
byla umístěna na internetových stránkách věnovaným cestovnímu ruchu na Hlubocko Lišovsku.
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6.4.4 Opatření: Turistické informační centrum
V současnosti se na území MAS nachází turistické informační centrum ve městě Hluboká
nad Vltavou, Lišov a na letišti v Hosíně. Cílem tohoto opatření je vybudovat síť regionálních
turistických informačních center po celém území MAS Hlubocko - Lišovsko. V menších
obcích by bylo možné tato centra umístit do budov obecních úřadů a jejich personál řešit
pomocí brigádníků v době letních měsíců.
Zřizovatelem těchto informačních center by byla Organizace cestovního ruchu, která bude
založena za účelem podpory cestovního ruchu v této oblasti.
Turistická informační centra musí splňovat podmínky platné pro turistická informační centra,
a to:
 být připojeni k internetu,
 poskytovat informace v českém a minimálně jednom světovém jazyce (v tomto
případě je nejvhodnější německý jazyk, neboť největší počet zahraničních
návštěvníků přijíždí z Německa a Rakouska).
Hlavní úkoly informačních center:
Sběr dat na území MAS
Tato databanka údajů bude obsahovat turistické, kulturní i všeobecné informace. Bude se
jednat především o tyto údaje:
 kapacity ubytovacích a stravovacích zařízení,
 možnosti dopravy do regionu,
 obchodní síť,
 kulturní, společenské a sportovní akce.
Shromažďování informací musí probíhat dle předem stanovených standardů, aby výsledný
výstup byl aktuální, objektivní a komplexní. Návrh struktury shromažďovaných informací:

Název Kontaktní osoba Adresa

Kontaktní údaje
telefon

Otevírací doba Doplňující informace

mail

Tyto údaje by byly dále doplňovány podle typu subjekty, např. u hotelů kapacita, orientační
ceny nebo počet hvězdiček.
Distribuce informací pro návštěvníky
 o ubytovacích zařízeních,
 o stravovacích zařízeních,
 o turistických cílech,
 o kulturních, společenských a sportovních akcích,
 o turistických trasách (pěší, cyklistické, in-linové a jiné),
 o možnostech dopravy.
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Prodej turistických produktů
Pro efektivní fungování turistického informačního centra je nutná spolupráce se všemi
subjekty cestovního ruchu. Informační centrum by mělo být informováno o návštěvnících,
kteří přijíždějí do regionu MAS (tyto informace by měly poskytnout cestovní kanceláře,
cestovní agentury a ubytovací zařízení). Aktivní informační centrum by kontaktovalo tyto
návštěvníky, poskytlo jim informace o příležitostech trávení volného času a nabídlo nákup
dalších
produktů
a
služeb.
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6.5

LIDÉ

Cílem tohoto nástroje je zajistit takovou kvalitu a množství lidských zdrojů, které podpoří
rozvoj cestovního ruchu v této oblasti.

6.5.1 Opatření: Spolupráce mezi subjekty a školami zaměřenými na cestovní
ruch
V současnosti existuje velké množství jak středních, tak vysokých škol zaměřených na
cestovní ruch. Jejich výuka je však v mnoha případech pouze teoretická a postrádá napojení
na praxi. Z tohoto důvodu by se měla prohloubit spolupráce mezi školami a mezi subjekty
cestovního ruchu.
Navrhované aktivity:
 účast externistů na přednáškách (např. hoteliéři, restauratéři, pořadatelé sportovních,
společenských a kulturních akcí nebo památkáři),
 praxe studentů v době hlavní turistické sezóny v hotelech, restauracích, sportovních
klubech, muzeích, galeriích, zoo nebo na zámku.

6.5.2 Opatření: Vzdělávací kurzy
Pro zajištění kvalitních zaměstnanců a jejich osobní růst je nutné celoživotní vzdělávání.
Cílem zaměstnavatelů by mělo být své zaměstnance, ale i sami sebe, neustále motivovat,
aby se sami dále vzdělávali a dále pro ně organizovat vzdělávací semináře.
Organizace seminářů na území MAS by měla probíhat ve spolupráci s více subjekty.
Realizované semináře by měly být přístupny všem zaměstnancům, kteří o další vzdělávání
projeví zájem. Zaměření kurzů by mělo být především na výuku cizích jazyků (především
anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk), komunikační dovednosti, práce s počítači a
další odborné znalosti.
Kvalita lidských zdrojů je charakterizována těmito šesti vlastnostmi:
 kvalifikace,
 důvěryhodnost,
 spolehlivost,
 zdvořilost,
 vnímavost,
 komunikativnost.
Správně nastaveným systémem dalšího vzdělávání lze dosáhnout té nejlepší kvality lidských
zdrojů v oblasti cestovního ruchu.

6.5.3 Opatření: Pozitivní motivace místního obyvatelstva
Kromě vlastních zaměstnanců subjektů cestovního ruchu se návštěvník také setkává
s místními obyvateli. Místní občané nemusí být vždy pozitivně nakloněni rozvoji cestovního
ruchu a pobytu turistů v místech jejich bydliště. Z těchto důvodů je potřebné s obyvatelstvem
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pracovat a zdůrazňovat jim klady spojené s cestovním ruchem na území MAS i jednotlivých
obcí.
Přínosy cestovního ruchu by měly být prezentovány nejen subjekty cestovního ruchu, ale i
samotnými obcemi a MAS Hlubocko - Lišovsko. Pozitivně působit na veřejnost lze především
těmito nástroji:
 tiskové zprávy,
 sponzoring,
 příspěvky charitativním organizacím a na charitativní projekty,
 zveřejňování informací
o kolik cestovní ruch vytvořil pracovních míst,
o kolik prostředků z cestovního ruchu plyne do obecních rozpočtů.
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6.6

BALENÍ A PROGRAMOVÁNÍ

Tvorba balíčků a programování služeb na míru klientům je jednou ze specifik
marketingového mixu cestovního ruchu. Jedná se o sestavení balíčku služeb, které přesně
odpovídají požadavkům jednotlivých návštěvníků. Návštěvník za balíček zaplatí jednotnou
cenu, tato cena je nižší, než kdyby klient platil každou službu zvlášť.
Hlavním cílem tvorby balíčků a programování služeb je eliminovat působení faktoru času a
místa, zvyšovat rentabilitu poskytovaných služeb a zvýšit spolupráci mezi jednotlivými
subjekty.
Sestavení správné kombinace služeb v balíčku je velmi obtížné. Zdali bude balíček úspěšný,
závisí na řadě faktorů. Zde uvádíme některé prvky, které by měly zahrnovat úspěšné balíčky
služeb cestovního ruchu:
 Obsahovat atraktivnost nebo generovat poptávku (každý balíček potřebuje jednu
nebo více stěžejních atraktivit nebo jiný generátor poptávky). Nejjednodušší a
zároveň stěžejní přitažlivost vytváří redukce ceny.
 Zákazníkovi musí balíček poskytnout určitou hodnotu. Zákazníci nakupují balíček,
protože si uvědomují, že získají za své peníze vyšší hodnotu.
 Subjekt musí nabízet trvalou kvalitu a kompatibilitu jednotlivých součástí balíčku.
Pokud se v úrovni kvality služeb objeví jakákoli nedůslednost, je velice
pravděpodobné, že ji zákazníci zaznamenají. Spotřebitelé mají často sklon posuzovat
celkové zážitky na základě jediného produktu či služby.
 Každý balíček musí být vždy pečlivě naplánován a koordinován, aby odpovídal
přesně požadavkům zákazníka.
 Balíčky a programy nabízejí klientům určité výhody, získají něco, co by nezískali,
pokud by nakupovali jednotlivé služby odděleně.
 I když jsou balíčky nabízeny klientům za nižší ceny, než kdyby si kupovali jednotlivé
produkty či služby zvlášť, přesto musí být celý balíček ziskový. [Zdroj 29]
Veškeré tyto klíčové faktory musí být zohledněny při tvorbě každého balíčku či programu.
Návrhy balíčků a programů:
Balíčky a programy pro rodiny s dětmi
 Ubytování v hotelu či penzionu
 Stravování - plná penze
 Vstup do bazénu či akvaparku
 Vstup na zámek Hluboká
 Vstup do zoo
 Půjčení kol a in-line bruslí
Balíčky a programy pro mladé lidi
 Ubytování v hotelu
 Stravování - polopenze
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Vstup do bazénu či akvaparku
Vstup do adrenalinového parku
Půjčení kol a in-line bruslí
Lekce golfu

Wellness balíčky
 Ubytování v hotelu
 Stravování - plná penze (možnost výběru vegetariánské stravy)
 Vstup do bazénu
 Kosmetika
 Masáž
Balíčky a programy pro seniory
 Ubytování v hotelu
 Stravování - plná penze
 Vstup na zámek
 Masáž
 Vstup do bazénu
 Půjčovna hůlek pro nordic walking14
Romantický pobyt pro dva
 Ubytování v hotelu nebo penzionu
 Stravování - polopenze
 Dárek na pokoj - láhev vína
 Vstup do sauny
 Vstup do akvaparku
 Lekce golfu pro dva
Balíčky pro jednodenní pobyty
 Vstup do akvaparku
 Vstup do adrenalinového centra



Vstup Zoo Ohrada
Vstup do loveckého zámku Ohrada




Vstup do zámku Hluboká
Vstup do akvaparku



Vstup do zámku Hluboká
Vstup do Alšovy Jihočeské Galerie



14

Nordic walking je běžná chůze se speciálními hůlkami, podobnými lyžařským hůlkám.
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6.7

SPOLUPRÁCE

Spolupráce mezi jednotlivými subjekty cestovního ruchu je velice důležitým prvkem
marketingového mixu a zasluhuje velkou pozornost. Marketing jednoho území (destinace
cestovního ruchu) nemůže být realizován pouze jednou institucí. Při tvorbě marketingového
mixu je velmi důležitá spolupráce zejména těchto subjektů:
 Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko, o.p.s.,
 členské obce MAS,
 podnikatelské subjekty,
 Jihočeský kraj,
 Národní památkový ústav,
 ostatní orgány státní správy,
 profesní sdružení,
 organizace zabývající se ochranou životního prostředí,
 Jihočeská centrála cestovního ruchu,
 infocentra,
 cestovní kanceláře, cestovní agentury,
 ostatní místní instituce a spolky,
 ostatní regiony (i zahraniční).
Spolupráce těchto subjektů by měla být vedena především v těchto oblastech:
 tvorba produktů,
 propagace destinace,
 tvorba balíčků a programů,
 prezentování na kongresech a veletrzích cestovního ruchu.
Koordinace zájmu všech zainteresovaných stran je jednou z podmínek nekonfliktního rozvoje
cestovního ruchu v regionu. Předpokladem úspěšné koordinace je:
 systematická a kontinuální spolupráce všech zainteresovaných subjektů,
 podnikatelské myšlení zainteresovaných subjektů,
 vypracování a realizace koncepce rozvoje cestovního ruchu v regionu,
 znalost společných zájmu,
 stanovení společných cílu,
 vytvoření organizačních předpokladů pro realizaci společných zájmu a dosažení
společných cílu. [Zdroj 21]

6.7.1 Opatření: Organizace cestovního ruchu
Na podporu cestovního ruch navrhujeme vytvořit Organizaci cestovního ruchu. Hlavním
úkolem organizace cestovního ruchu bude efektivně koordinovat činnosti všech
zainteresovaných stran cestovního ruchu v regionu. Tato organizace by byla schopná se
flexibilně přizpůsobovat změnám na trhu cestovního ruchu. V Organizaci cestovního ruchu
by měly být zastoupeny:
 podnikatelské subjekty,
 občanské a kulturní organizace,
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orgány státní správy,
orgány místních samospráv,
zástupci MAS Hlubocko - Lišovsko,
obyvatelé regionu.

Náplň činností Organizace cestovního ruchu
 vytvořit vizi rozvoje cestovního ruchu na území MAS Hlubocko - Lišovsko,
 zajistit a koordinovat činnosti v péči o region MAS a trvale udržitelný rozvoj
cestovního ruchu,
 aktivní spolupráce všech subjektů při zpracování koncepčních materiálů a
marketingové propagaci,
 zajistit realizaci Strategie cestovního ruchu Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko
o.p.s. a Marketingové strategie cestovního ruchu Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko o.p.s,
 pravidelně aktualizovat strategii cestovního ruchu,
 organizovat setkání pracovní skupiny,
 zapojit nevládní neziskové organizace do spolupráce na rozvoji cestovního ruchu,
 zajistit poradenskou a konzultační podporu všem zainteresovaným subjektům
v oblasti cestovního ruchu,
 vytvořit společné interaktivní webové stránky,
 pravidelně sestavovat SWOT analýzu a aktivně reagovat na silné a slabé stránky,
příležitosti a ohrožení,
 zajistit spolupráci s ostatními organizacemi cestovního ruchu,
 získávat finanční i nefinanční prostředky na rozvojové projekty,
 podpora zavádění moderních technologií do oblasti cestovního ruchu (např. centrální
elektronický rezervační systém),
 správa turistického informačního centra,
 vyhledávání dalšího potenciálu cestovního na tomto území.
Financování činnosti organizace cestovního ruchu
 členské příspěvky,
 výnosy z vlastní podnikatelské činnosti (především ze zisku turistického informačního
centra),
 granty a dotace (např. granty od Jihočeského kraje),
 nefinanční pomoc od obcí (např. bezplatný pronájem prostor pro konání pracovních
skupin). [Zdroj 21]
Právě finance bývají nejčastější překážkou realizace většiny akcí na podporu cestovního
ruchu. Z tohoto důvodu navrhujeme zvýšení příspěvků jednotlivých členů MAS H-L, které by
šly jak na činnost organizace, tak i na podporu cestovního ruchu.
Tato Organizace cestovního ruchu by mohla být založena na již stávající Komisi cestovního
ruchu
nebo
na
jiném
sdružení.
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7 Marketingový výzkum
Marketingový výzkum je proces, který zajišťuje specifikaci, sběr, analýzu a interpretaci dat o
prostředí dané destinace cestovního ruchu.
Marketingový výzkum pracuje s dvěma typy dat: primární a sekundární.
Sběr primárních dat je úkolem pro subjekty cestovního ruchu. Jako metodiku sběru
primárních dat doporučujeme dotazníkové šetření v terénu mezi návštěvníky regionu.
Organizátorem dotazníkového šetření by mohlo být informační centrum nebo organizace
cestovního ruchu zřízená Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. Dotazníky by byly
distribuovány do ubytovacích a stravovacích zařízení, kde by návštěvníci byly požádáni o
vyplnění dotazníku. Dále by jeden víkend v době hlavní turistické sezóny bylo provedeno
šetření přímo u turistických cílů a sčítání cyklistů na cyklostezce č. 12.
Sekundární data jsou data sebraná od jiných institucí, např. od Českého statistického úřadu,
Agentury Czechtourism, World Tourism Organization, Organisation for Economic
Cooperation and Development a další.
Dotazník by měl mít maximální velikost 2 strany velikosti A4, většinu otázek doporučujeme
volit uzavřené nebo polouzavřené. Takto zvolené otázky jsou dobře vyhodnocovatelné a
interpretovatelné a zároveň respondenti raději odpovídají na tento typ otázek.
Otázky by měly být primárně zaměřeny na spokojenost návštěvníků a na služby a produkty
cestovního ruchu, které zde postrádají. Na základě tohoto vyhodnocení by měla být
stanovena nápravná a preventivní opatření pro zajištění maximální spokojenosti všech
návštěvníků.
Další otázku, kterou by výzkum měl zodpovědět, je: „Jaké trendy v cestovním ruchu se
projevují a jaká je hlavní motivace návštěvníků této destinace“. Na základě odpovědí na tuto
otázku by měly být dále uzpůsobeny produkty a služby cestovního ruchu.
První marketingové výzkumy byly již realizovány jako součást dokumentu Strategie
cestovního ruchu Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. Výzkum byl realizován
mezi turisty, mezi občany regionu, mezi členskými obcemi a mezi subjekty cestovního ruchu.
Další marketingové výzkumy by měly na tyto již realizované navázat. Také doporučujeme
pravidelně realizovat sčítání cyklistů, vždy ve stejnou dobu a za přibližně stejného počasí,
aby bylo možno výsledky porovnávat.
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8 Závěr
Je více než patrné, že cestovní ruch má velký vliv na rozvoj území MAS Hlubocko - Lišovsko
a bude tento region ovlivňovat i v budoucích letech. Základním cílem tohoto strategického
dokumentu bylo nastavit marketingový mix takovým způsobem, aby podpořil cestovní ruch
především v době mimo hlavní turistickou sezónu.
Celý dokument je rozdělen do několika částí. V prvních částech byl analyzován cestovní ruch
jako odvětví hospodářství a dále byl zanalyzován trh cestovního ruchu Hlubocko - Lišovsko.
V oblasti nabídky byly identifikovány nejvýznamnější oblasti, které jsou hlavními motivy
turistů pro návštěvu tohoto území.
K tomu abychom mohli stanovit marketingový mix destinace, musíme nejprve znát segmenty
návštěvníků, které do regionu přijíždějí. Segmentaci návštěvníků jsme provedli na základě
několika segmentačních kritérií: demografické, geografické a podle motivace.
Východiskem pro sestavení nového marketingového mixu byla analýza tohoto stávajícího.
Hlavním úkolem bylo odhalit silné a slabé stránky mixu a na základě těchto zjištění vytvořit
nový marketingový mix.
Stěžejní kapitolou byl návrh marketingového mixu. Hlavním úkolem bylo stanovit opatření
pro každý prvek marketingového mixu, aby byl splněn hlavní účel tvorby této strategie, tedy
podpora cestovního ruchu.
Součástí tohoto dokumentu je databanka aktivit, která obsahuje aktivity doporučené
k realizaci, které by podpořily cestovní ruch. Aktivity jsou rozděleny podle ročních období.
Databanka obsahuje neinvestiční projekty, které jsou již na území MAS H-L realizovány nebo
které k realizaci doporučujeme. Zdali budou doporučené aktivity uskutečněny, závisí
především na finančních možnostech doporučených realizátorů.
Vhodně nastavený marketingový mix včetně navržené mediální kampaně může pomoci
k rozvoji cestovního ruchu na území MAS H-L, zvýší počet návštěvníků a prodlouží jejich
pobyt.
Díky zvýšení poptávky po službách a produktech cestovního ruchu dojde k posílení
hospodářského rozvoje regionu a zvýšení zaměstnanosti obyvatelstva. Posílením cestovního
ruchu dojde vlivem multiplikačního efektu k rozvoji i dalších oblastí hospodářství
(stavebnictví, služby, pohostinství, obchody atd.). Cestovní ruch finančně přispívá svojí
činností do obecních rozpočtů, a tím přispívá k regionálnímu rozvoji. Význam cestovního
ruchu pro region je nezpochybnitelný.
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Region Hlubocko - Lišovsko by se měl primárně zaměřovat na své přednosti v cestovním
ruchu, to jsou především historické památky a okolní příroda. Na tyto aktivity je také
nastaven navrhovaný marketingový mix.
Stěžejními aktivitami MAS by měla být marketingová podpora pěší turistiky, cykloturistiky,
návštěvy historických památek a kulturních a společenských akcí. Na řadě těchto aktivit by
se MAS měla podílet také jako pořadatel či partner.
Závěrem chceme říci, že navrhovaný marketingový mix je pouze doporučení a může být
obměňován podle možností jednotlivých subjektů, především v souvislosti s jejich
disponibilními zdroji.
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9 Příloha 1: Databanka aktivit
9.1 JARO
9.1.1 Sport
Velikonoční putování po památkách selského baroka
Na období velikonočních prázdnin navrhujeme uspořádat pěší túru po památkách selského
baroka na území Hlubocka - Lišovska. Výlet by byl vhodný pro všechny věkové kategorie i
pro rodiny s dětmi.
Pro výlet jsme navrhli tři možné trasy.
1. trasa: Hrdějovice - po modré turistické značce do Hosína, Opatovic a Hluboké nad
Vltavou - dále po modré turistické značce až na Podskalskou louku - po červené turistické
značce až do Bavorovic.
Obrázek 28 Mapa - 1. trasa

Zdroj: www.mapy.cz (2010)
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2. trasa: Chotýčany - Vitín - Ševětín
Obrázek 29 Mapa - 2. trasa

Zdroj: www.mapy.cz (2010)

3. trasa: Hluboká nad Vltavou – po červené turistické značce okolo Sportovně relaxačního
areálu Hluboká nad Vltavou – dále po modré turistické značce až k hlavní silnici na České
Budějovice – odtud po žluté turistické značce až k ZOO Ohrada – pokračovat až k rozcestí
Vondrov – odtud po zelené turistické značce až ke dvoru Vondrov – zpět na Hlubokou nad
Vltavou po žluté turistické značce.
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Obrázek 30 3. trasa

Zdroj: www.mapy.cz (2010)

Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí,
 rozpočet MAS H-L.
Cílové skupiny
 mladí lidé,
 rodiny s dětmi,
 sportovně založené osoby všeho věku.
Realizátor, spolupracující subjekty
 MAS H-L,
 obce.
Propagace
 v tištěných médiích,
 v průvodci po regionu MAS Hlubocko - Lišovsko,
 v nových cyklistických mapách,
 na internetových stránkách obcí i MAS Hlubocko - Lišovsko.
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Cyklistické výlety
Pro sportovně založené návštěvníky navrhujeme uspořádat cyklistické výlety po obcích
Hlubocko - Lišovsko. Možných tras pro výlety je zde mnoho, uvádíme pouze dvě možnosti.
1. trasa: České Budějovice - po cyklostezce 12 do Hluboké nad Vltavou - po cyklotrase 1056
do Hosína - dále po cyklotrase 1054 do Hrdějovic - po silnici na Borek - České Budějovice
Obrázek 31 Mapa - 1. trasa

Zdroj: www.mapy.cz (2010)

2. trasa: Rudolfov - po cyklotrase 1096 do Zvíkova - po cyklotrase 1106 do Lišova - odtud
dále po cyklotrase 1106 do Hůrky - dále po silnici do Hrutova - Velechvín - Kolný - po
cyklotrase 1106 do Libníče - dále Hůrty - Adamov - Rudolfov.
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Obrázek 32 Mapa - 2. trasa

Zdroj: www.mapy.cz (2010)

Financování
 rozpočty obcí,
 rozpočet MAS H-L.
Cílové skupiny
 mladí lidé,
 rodiny s dětmi,
 sportovně založené osoby všeho věku.
Realizátor, spolupracující subjekty
 MAS H-L,
 obce,
 Nadace Jihočeské cyklostezky.
Propagace
 v tištěných médiích,
 v průvodci po regionu MAS Hlubocko - Lišovsko,
 v nových cyklistických mapách,
 na internetových stránkách obce i MAS Hlubocko - Lišovsko,
 na internetových portálech věnovaných cestovnímu ruchu a cyklistice.
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Pochod Vitín - Poněšice
Každoročně některou jarní sobotu se koná pochod z Vitína do Poněšic. Cesta je vedena
z Vitína přes vrchol Baba k hájovně Cirhan a dále okolo Spáleného rybníka a rozvalin
Hradiště na cestu z Hluboké nad Vltavou do Poněšic.
Pochod je ukončen v osadě Poněšice, kde je pro účastníky připraveno občerstvení. Součástí
pěšího výletu jsou i přednášky z historie mohyl a rozvalin Hradiště.
Financování
 dobrovolná sdružení.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 obec Vitín,
 dobrovolná sdružení.
Propagace
 v tištěných médiích,
 na plakátech,
 na internetových stránkách obce i MAS Hlubocko - Lišovsko.
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Cyklistické závody pro veřejnost
Vzhledem k velkému množství cyklostezek a cyklotras na území MAS H-L navrhujeme
uspořádat sérii cyklistických závodů pro veřejnost na více místech po celém území MAS.
Cyklistické závody by byly rozděleny vždy na více částí podle věkových kategorií (do 15 let
děti, 15 - 55 let dospělí a 56 let a více senioři).
Závody mohou být zakončeny předáním diplomů a cen vítězům se závěrečnou oslavou
(hudební a společenský program).
Financování
 obce a MAS Hlubocko - Lišovsko.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 obce a MAS Hlubocko - Lišovsko,
 dobrovolné sdružení.
Propagace
 v tištěných médiích,
 na plakátech,
 na internetových stránkách obce i MAS Hlubocko - Lišovsko.
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XTERRA Rallye Vltava 2010
Cyklistický závod XTERAA Rallye Vltava se koná každoročně v okolí města Hluboká nad
Vltavou a obcí Hosín, Chotýčany a Dobřejovice. Jedná se o terénní závod horských kol, běh
a plavání, kdy převážná část trasy vede skrz okolní lesy.
Soutěže se mohou zúčastnit závodníci ze všech věkových kategorií.
Financování
 XTERRA CZECH,
 sponzoři,
 účastníci - startovné.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 XTERRA CZECH.
Propagace
 v tištěných médiích,
 na plakátech,
 na internetových stránkách obce, XTERRA i MAS Hlubocko - Lišovsko.
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Den otevřených dveří na golfu
V Hluboké nad Vltavou se nachází golfové hřiště, které je velkým lákadlem pro návštěvníky
tohoto regionu. Pro zvýšení zájmu o tento sport je vhodné uspořádat den otevřených dveří
na tomto golfovém hřišti, kde by si návštěvníci mohli vyzkoušet tuto hru.
Financování
 obce a MAS Hlubocko - Lišovsko,
 granty,
 sponzorské dary.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 obce a MAS Hlubocko - Lišovsko,
 Golf club Hluboká nad Vltavou.
Propagace
 v tištěných médiích,
 na plakátech,
 na internetových stránkách obce, Golf clubu Hluboká nad Vltavou i MAS Hlubocko Lišovsko.
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Jachtařské závody na Bezdrevu
Na rybníce Bezdrev se každoročně koná několik jachtařských závodů v průběhu celého roku.
V jarních měsících se konají tyto závody: Slavoj cup, Modrá stuha Bezdreva a Pohár
Hluboké. Další jachtařské závody se odehrávají v průběhu léta a podzimu.
Financování
 Český svaz jachtingu,
 Yacht club Bezdrev,
 sponzorské dary.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Český svaz jachtingu,
 Yacht club Bezdrev
Propagace
 v tištěných médiích,
 na plakátech,
 na internetových stránkách Českého svazu jachtingu a Yachtu clubu Bezdrev.
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Adrenalinový den v Hluboké nad Vltavou
Ve Sportovně relaxačním areálu Hluboká nad Vltavou se pořádá adrenalinový den.
Návštěvníci mají možnost vyzkoušet si všechny atrakce, které jsou umístěny ve sportovním
areálu, jedná se např. o lanové centrum, skákací boty, síťové centrum, Big swing houpačka
a další.
Financování
 Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou,
 dotační tituly,
 sponzorské dary.
Cílové skupiny
 mladí a aktivní,
 rodiny s dětmi.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou.
Propagace
 v tištěných médiích,
 na plakátech,
 na internetových stránkách města Hluboká nad Vltavou a Sportovně relaxačního
areálu Hluboká nad Vltavou.
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9.1.2 Kultura
Dětské dny radosti
U příležitosti dne dětí se v obci Úsilné pořádají Dětské dny radosti, které trvají 3 dny (pátek,
sobota a neděle). Tato akce přináší velké množství atraktivních soutěží, her a představeních,
které jsou určeny pro všechny přítomné děti.
Jedná se např. o tyto aktivity: táborák, stezka odvahy, sportovní soutěže, seskok padákem
na cíl, hasičské exhibice, malování na silnici a řada dalších.
V následujících letech navrhujeme pozvat na tuto akci také některou ze známých osobností,
která se věnuje pořadům pro děti. Známá osoba na plakátech může přilákat velké množství
dalších návštěvníků i ze vzdálenějších míst Jihočeského kraje.
Pro takovéto rozšíření akce bude samozřejmě potřebné sehnat další finanční zdroje buď
příspěvkem od Jihočeského kraje, nebo formou sponzoringu soukromých firem.
Financování
 rozpočty obcí,
 sponzorské dary,
 rozpočet MAS H-L.
Cílové skupiny
 rodiny s dětmi.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Sbor dobrovolných hasičů,
 SK Úsilné,
 Rybářský spolek,
 obec Úsilné.
Propagace
 v tištěných médiích,
 v průvodci po regionu MAS Hlubocko - Lišovsko,
 na internetových stránkách obce i MAS Hlubocko - Lišovsko.
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Pouť
Poutě se konají v řadě obcí MAS Hlubocko - Lišovsko. Pro přilákání většího množství
návštěvníků je zapotřebí jednotlivé akce obohatit o netradiční a zajímavé programy, a tak se
odlišit od ostatních.
Poutě obvykle zahrnují atrakce pro děti (kolotoče, skákací hrady, autodromy a jiné). Dále
řadu stánků s občerstvením a střelnici.
Financování
 rozpočty obcí,
 sponzorské dary,
 rozpočet MAS H-L.
Cílové skupiny
 rodiny s dětmi.
Realizátor, spolupracující subjekty
 dobrovolné spolky,
 obce,
 MAS H-L.
Propagace
 v tištěných médiích,
 v průvodci po regionu MAS Hlubocko - Lišovsko,
 na internetových stránkách obce i MAS Hlubocko - Lišovsko.
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9.1.3 Ostatní
Svatební veletrh Hluboká
V hotelu Štekl se koná Svatební veletrh, který nabízí inspiraci v nabídce floristické,
aranžérské, vizážistické, cukrářské umění, přehlídku nejnovější svatební a společenské
prémiové módy.
Financování
 soukromé zdroje,
 vstupné.
Cílové skupiny
 ženy.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Hotel Štekl,
 svatební salon NUANCE Paris.
Propagace
 v tištěných médiích,
 v rozhlasových stanicích,
 na internetových stránkách.
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Mezinárodní veterán rallye Křivonoska
Každoročně se na území MAS Hlubocko - Lišovsko pořádá mezinárodní závod veteránů,
trasa tohoto závodu vede z kempu Křivonoska do obce Olešník. Návštěvníci mohou
zhlédnout velké množství historických vozidel vyrobených do roku 1945.
Financování
 soukromé zdroje,
 startovné.
Cílové skupiny
 mladí lidé,
 rodiny s dětmi.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Veteran Car Club České Budějovice.
Propagace
 v tištěných médiích,
 v rozhlasových stanicích,
 na internetových stránkách.
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9.2 LÉTO
9.2.1 Sport
Akce v akvaparku
Na území Hlubocka - Lišovska se nachází jeden akvapark. Tento objekt navštěvují převážně
návštěvníci dalších turistických cílů v okolí (zámku Hluboká nebo ZOO Ohrada). V průběhu
letních měsíců navrhujeme uspořádat několik zábavních akcí, zaměřených především na
děti, přímo v areálu akvaparku.
Na akcích se mohou podílet i některé soukromé firmy, které by byly hlavními sponzory a
zároveň by tato akce byla součástí jejich marketingové kampaně.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočet města,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 mladí lidé,
 rodiny s dětmi,
 školní skupiny.
Realizátor, spolupracující subjekty
 soukromé subjekty,
 Město Hluboká nad Vltavou.
Propagace
 v tištěných médiích,
 v průvodci po regionu MAS Hlubocko - Lišovsko,
 na internetových stránkách obce i MAS Hlubocko - Lišovsko,
 na internetových portálech věnovaných cestovnímu ruchu.
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Jezdecké závody a soutěže
Ve Dvoře Vondrov se každoročně koná několik závodů a dalších akcí. Nejvýznamnější z nich
jsou Velká cena města Hluboká nad Vltavou a Malá cena města Hluboká nad Vltavou.
Takovéto akce mají velký potenciál přilákat velké množství návštěvníků všech věkových
generací.
Ve Dvoře Vondrov bývají pořádány i mimořádné akce především pro děti, jedná se o Den
dětí nebo o Mikulášskou besídku.
Financování
 Dvůr Vondrov,
 soukromé zdroje,
 rozpočet obce a MAS H-L,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Dvůr Vondrov,
 Město Hluboká nad Vltavou,
 MAS H-L,
 dobrovolné spolky,
 jiné podnikatelské subjekty.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na internetových stránkách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 v turistickém průvodci po území MAS H-L.
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Ukázka plavby vorů po Vltavě
Navrhujeme obnovit tradici plavby vorů po Vltavě s doprovodným programem. Součástí této
akce by byl i den otevřených dveří ve Vorařském muzeu v Purkarci - síně voroplavby na
Vltavě.
Financování
 Spolek Vltavan Čechy,
 soukromé zdroje,
 rozpočet obce a MAS H-L.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Spolek Vltavan Čechy,
 Město Hluboká nad Vltavou,
 MAS H-L,
 Vorařské muzeum v Purkarci.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 informační letáky ve Vorařském muzeu,
 na internetových stránkách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 v turistickém průvodci po území MAS H-L.
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Závody dračích lodí
Závody dračích lodí v Purkarci se konají každoročně na řece Vltavě. Tato akce může přilákat
na území Hlubocka - Lišovska velké množství návštěvníků především rodin s dětmi.
Financování
 startovné,
 soukromé zdroje.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Josef Děkan,
 Město Hluboká nad Vltavou,
 MAS H-L.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 na internetových stránkách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 v turistickém průvodci po území MAS H-L.
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Benátská noc
Ve Sportovně relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou se koná Benátská noc.
Financování
 zdroje města,
 soukromé zdroje.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 na internetových stránkách,
 plakáty na veřejných prostranstvích.
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Evropský týden sportu a relaxace žen
Evropský týden sportu a relaxace žen v Hluboké nad Vltavou je projekt zaměřený na
seznámení žen s novými trendy ve sportu, zdravém životním stylu a relaxaci. Pro
návštěvnice akce je připraveno velké množství aktivit ze 4 klíčových oblastí: sport, relaxace,
zdravý životní styl, kultura.
Financování
 vstupné,
 soukromé zdroje,
 sponzorské dary.
Cílové skupiny
 ženy.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Sportovně relaxační areál,
 Jihočeský patriot,
 Feel your body,
 WEBOVARESENI.CZ,
 Výchova ke zdraví,
 Relaxační a regenerační centrum.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 na internetových stránkách,
 plakáty na veřejných prostranstvích.
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9.2.2 Kultura
Realizace kulturně - společenských akcí
Na podporu cestovního ruchu mimo hlavní turistickou sezónu byly již pořádány některé
společenské akce, jako Jihočeské rybářské slavnosti nebo Jihočeské slavnosti vína. V těchto
aktivitách by MAS Hlubocko - Lišovsko mělo i nadále pokračovat dle finančních množností.
Jednotlivým akcím je zapotřebí připravit vhodnou marketingovou propagaci spočívající
v tvorbě letáků, internetových stránek, propagace na stránkách www.kudyznudy.cz a
reklamy v tištěných médiích (jihočeské přílohy celostátních deníků, regionální deníky,
zpravodaje obcí). Zvýšení zájmu o danou akci lze dosáhnout pozváním mediálně známé
osobnosti (zpěvák, bavič, kuchař).
Mezi další vhodné kulturně - společenské akce, které lze zrealizovat na tomto území patří:
 literární akce a tematické přednášky,
 hudební festivaly,
 myslivecké slavnosti v obci Zvíkov,
 tematické výstavy.
Tematické výstavy lze pořádat např. v Hornickém muzeu v Rudolfově, Muzeum Františka
Miroslava Čapka (v Lišově), Alšově jihočeské galerii nebo na dalších vhodných místech.
Výstavy a expozice je vhodné doplnit i některými praktickými ukázkami a aktivně zapojit
návštěvníky. Velmi vhodné jsou např. ukázky lidových řemesel s možností osobního
vyzkoušení a vyrobení vlastního výrobku.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí,
 dotační tituly,
 rozpočet kraje.
Cílové skupiny
 rodiny s dětmi,
 mladé páry,
 rodiče bez dětí,
 senioři.
Realizátor, spolupracující subjekty
 soukromé subjekty,
 Jihočeský kraj,
 MAS Hlubocko - Lišovsko
 obce.
Propagace
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v tištěných médiích,
v průvodci po regionu MAS Hlubocko - Lišovsko,
na internetových stránkách obce i MAS Hlubocko - Lišovsko,
na internetových portálech věnovaných cestovnímu ruchu.
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Speciální programy na Den dětí v ZOO, na zámku nebo jinde v obcích
Den dětí je vhodná příležitost pro konání společenské i sportovní akce. Tyto výjimečné
události přilákají velké množství návštěvníků, neboť s dětmi vždy přicestují rodiče nebo jiný
dospělý doprovod. Míst pro konání těchto speciálních programů se nachází na území
Hlubocka - Lišovska velmi mnoho, jedná se např. o zámek Hluboká nebo Ohrada, ZOO
Ohrada, sportovní areály, dětská hřiště a mnoho dalších vhodných prostor.
Součástí těchto akcí by měly být především atraktivity pro děti, jako jsou skákací hrady,
prolézačky, trampolíny, sportovní soutěže a vystoupení bavičů (známých osobností). Právě
představení pro děti je často velkým lákadlem a především konkurenční výhodou těchto
jednotlivých akcí. Za baviče je nejlepší pozvat známou osobnost z některých dětských
pořadů.
Součástí Dne dětí by měly být dále stánky s občerstvením, jako je např. zmrzlina, cukrová
vata, ledová tříšť, točená limonáda a další. Další stánky by mohly být zaměřeny na prodej
hraček pro děti, jako např. balónky.
Vzhledem k tomu, že pořádání těchto akcí je pro obce finančně náročné, navrhujeme se
spojit s některou velkou soukromou firmou, která formou sponzoringu poskytne finanční
prostředky na pořádání akce.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 sponzorské příspěvky,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 rodiny s dětmi.
Realizátor, spolupracující subjekty
 podnikatelé,
 obce,
 Jihočeský kraj,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na nástěnkách ve školách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 rozesílání reklamy pomocí sociálních sítí.
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Ohradské a národní myslivecké slavnosti
Ohradské a národní myslivecké slavnosti se konají každoročně na loveckém zámečku
Ohrada a připomínají jeho loveckou minulost. Slavnosti nabízejí svým návštěvníkům mnoho
zajímavých akcí, mezi něž patří např. dřevorubecké soutěže, představení loveckých a
záchranářských plemen, rybářské soutěže, vábiči zvěře, sokolníci nebo myslivečtí trubači a
mnoho dalších.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty města Hluboká nad Vltavou a kraje,
 sponzorské příspěvky,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 město Hluboká nad Vltavou,
 Národní zemědělské muzeum Ohrada,
 místní myslivecká sdružení,
 lesy Hluboká a.s.,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 informační letáky v zámku Ohrada,
 plakáty na veřejných prostranstvích.
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Ukázky lidových řemesel
V místě skanzenu nebo v jiných historických budovách v obcích navrhujeme pořádat ukázky
lidových řemesel (drátování, keramika, hrnčířství, krajky, nožířství, provaznictví, kovářství a
další). Této akce by se účastnili jak řemeslníci ze skanzenu, tak i pozvaní z celé České
republiky nebo i ze zahraničí.
Při těchto ukázkách je velice důležitá interaktivita a přímé zapojení návštěvníků. Děti i jejich
doprovod musí mít možnost zapojit se do řemeslných prací a jednotlivá řemesla si i sami
vyzkoušet.
Pro doplnění akce navrhujeme dále akci doplnit o stánky s občerstvením a o prodej
řemeslných výrobků.
Tyto ukázky lidových řemesel lze spojit s předešlou navrhovanou aktivitou Den dětí, kdy by
termín pořádání akce byl 1. června nebo v nejbližším víkendu.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 sponzorské příspěvky,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 rodiny s dětmi.
Realizátor, spolupracující subjekty
 podnikatelé,
 obce,
 Jihočeský kraj,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na nástěnkách ve školách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 rozesílání reklamy pomocí sociálních sítí.
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Divadelní představení
V letních měsících jsou velice oblíbená divadelní představení pod širým nebem v blízkosti
kulturních či historických památek. V současnosti již probíhá Divadelní léto v Hluboké nad
Vltavou a dále na zámku Hluboká vystupuje kulturní společnost Alta.
Tato představení přilákají do Hluboké nad Vltavou velké množství návštěvníků, kteří během
dne mohou navštívit i další turistické atraktivity regionu.
Financování
 soukromé zdroje,
 vstupné,
 sponzorské příspěvky,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Divadlo Hluboká,
 kulturní společnost Alta,
 obce,
 Jihočeský kraj,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na internetových stránkách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 v turistickém průvodci po území MAS H-L.
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Slavnosti obce Libníč
Slavnosti obce Libníč se konají na návsi a v přilehlých prostorech. Slavnosti jsou jednodenní
a konají se obvykle v sobotu, kdy se této akce může zúčastnit velké množství návštěvníků.
Navrhujeme v této tradici pořádání slavností i dále pokračovat. Součástí akce by měly být
především stánky s občerstvením, řemeslnými výrobky a produkty pro děti a dále hudební
vystoupení kapel i např. dětských sborů.
Pro zvýšení zájmu o slavnosti z pohledu rodin s dětmi, je vhodné připravit řadu atrakcí a
soutěží pro děti. Také hudební vystoupení by v průběhu dne měla být přizpůsobena
nejmladším návštěvníkům zařazením kapel určených pro tyto návštěvníky.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočet obce,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 obec Libníč,
 MAS H-L,
 dobrovolné spolky,
 jiné podnikatelské subjekty.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na internetových stránkách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 v turistickém průvodci po území MAS H-L.
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Hudební léto Hluboká®
V prostorách Alšovy jihočeské galerie se každoročně koná řada koncertů. V den konání
koncertů je rovněž otevřena galerie k večerním prohlídkám.
Financování
 soukromé zdroje,
 vstupné,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Alšova jihočeská galerie,
 Jihočeský kraj,
 MAS H-L,
 město Hluboká nad Vltavou,
 Český rozhlas České Budějovice.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na internetových stránkách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 v turistickém průvodci po území MAS H-L.
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9.2.3 Ostatní
Vyhlídkové plavby po Vltavě
Již v současné době jsou návštěvníkům nabízeny vyhlídkové plavby po řece Vltavě. Po
dokončení projektu splavnění Vltavy z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou a
následném vybudování nového přístaviště v blízkosti sportovního areálu na Hluboké
navrhujeme tuto nabídku dále rozšířit.
Vyhlídkové plavby po řece Vltavě jsou vhodné pro všechny věkové kategorie i pro cizince.
Vyhlídkové plavby podpoří setrvání návštěvníků na jednom místě celý den, a tím podpoří i
další subjekty cestovního ruchu (restaurace).
Plavby mohou být nabízeny i s průvodcem, který by v průběhu cesty upozorňoval na
nejdůležitější turistické cíle v okolí a zároveň doporučoval další atraktivity území Hlubocka Lišovska.
Financování
 soukromé zdroje,
 vstupné,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Sportovní areál Hluboká,
 jiné podnikatelské subjekty.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na internetových stránkách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 v turistickém průvodci po území MAS H-L.
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Vyhlídkové lety
Díky letišti v obci Hosín mohou být návštěvníkům nabízeny vyhlídkové lety nad územím MAS
Hlubocko - Lišovsko. Z výšky by si návštěvníci prohlídli největší atraktivity území a to by
mohlo zvýšit jejich zájem je osobně navštívit.
Vyhlídkové lety je možné nabízet jak letadly, vrtulníky či horkovzdušnými balony.
Financování
 soukromé zdroje,
 vstupné,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Aeroklub letiště Hosín,
 jiné podnikatelské subjekty.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na internetových stránkách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 v turistickém průvodci po území MAS H-L.
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9.3 PODZIM
9.3.1 Sport
Pěší výlet po historii hornictví na tomto území
Území v okolí dnešních obcí Rudolfov, Hůry, Adamov a Úsilné bylo bohaté na antracit a
stříbro, proto zde vzniklo několik dolů. Jako připomenuté této hornické historie vznikly v okolí
města Rudolfov dvě naučné stezky.
Navrhujeme naplánovat hromadný výlet po druhé naučné stezce, která je na následující
mapě vyznačena zelenou barvou.
Obrázek 33 Mapa naučné stazky

Zdroj: www.mapy.cz (2010)

Na závěr pěšího výletu by se konala hromadná prohlídka Hornického muzea Rudolfov.
Financování
 rozpočet obce,
 rozpočet MAS H-L.
Cílové skupiny
 rodiny s dětmi,
 senioři,
 skupiny dětí (školy, skauti…).
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Realizátor, spolupracující subjekty
 město Rudolfov,
 Hornické muzeum Rudolfov,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.

Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 tiskové zprávy o konání akce,
 na internetových stránkách obce a MAS H-L,
 uvedení této akce do turistického průvodce po MAS H-L.
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9.3.2 Kultura
Jihočeské rybářské slavnosti
Rybářské slavnosti jsou pravidelně organizovány vždy na podzim na některém z rybníku
v okolí města Hlubocká nad Vltavou. Výlovy se obvykle konají na rybníku Bezdrev nebo na
Munickém rybníku. Součástí těchto slavností není pouhý výlov rybníků a následný prodej
ryb, ale i připomenutí tradice rybářství v této oblasti. Celá akce je doplněna řadou kulturních
aktivit.
Organizaci těchto slavností bychom doporučili i do dalších let podle již zavedeného
schématu, jeden rok výlov Bezdreva a druhý rok Munického rybníka. Tyto slavnosti podpoří
cestovní ruch v době mimo hlavní turistickou sezónu (na podzim). Vzhledem k poloze
dotčených rybníků se zvýší i návštěvnost restaurací, které se připojí ke slavnostem
(nabídkou rybích specialit), nebo i nedaleké ZOO Ohrada.
Součástí rybářských slavností je také řada doprovodných akcí pro zvýšení návštěvnosti a
podpoření celých slavností. Část těchto doprovodných aktivit musí být zaměřena na děti,
jedná se o vědomostní či sportovní soutěže, pouťové atrakce pro děti a dále stánky
s občerstveními (limonáda, cukrová vata a jiné sladkosti).
Pro rodiče budou připraveny stánky s ukázkami vařených rybích specialit, ukázky by měl
předvést některý ze známých kuchařů (v posledních ročnících se osvědčil kuchař Petr
Stupka). V blízkosti těchto předváděcích akcí je vhodné nabízet různé kuchařky s rybími
specialitami.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 sponzorské příspěvky,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 podnikatelé,
 Město Hluboká nad Vltavou,
 Jihočeský kraj,
 Rybářství Hluboká a.s.,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
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v místních rozhlasových stanicích,
v turistickém průvodci
plakáty na veřejných prostranstvích,
na internetových stránkách.

Pro financování takovéto akce je nutné sehnat sponzory. Sponzoři akci podpoří jak finančně,
tak i mediálně. Mediální partneři zajistí reklamu celých slavností. Za tyto partnery
doporučujeme místní tištěná média (např. Deník), místní televizní stanici (např. TV GIMI) a
rozhlasové stanice (např. Hitrádio Faktor, Český rozhlas České Budějovice).
Partneři mohou být zapojeni i do akcí pro děti, kdy v rámci svých propagačních stánků
mohou pořádat hry pro děti a jako odměny rozdávat své propagační materiály.
Na propagaci slavností je vhodné se spojit se zástupci propagační akce RYBA DOMÁCÍ,
který je zřízen Ministerstvem zemědělství České republiky.
V průběhu pořádání slavností doporučujeme provést krátké dotazníkové šetření mezi
návštěvníky. Cílem by bylo zjistit spokojenost návštěvníků a odhalit slabé stránky a ohrožení
této akce. Formu šetření navrhujeme krátký dotazník velikosti A5, který spolu s respondenty
vyplní realizátor ankety. Jako motivaci by dotazovaní obdrželi některé propagační materiály
sponzorů nebo organizátorů slavností.
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Týdny rybích specialit v místních restauracích
V návaznosti na Jihočeské rybářské slavnosti navrhujeme uspořádat ve stejném termínu
týden rybích specialit. Do této akce by se měla zapojit převážná většina restaurací a hotelů
na území Hlubocka - Lišovska.
Financování
 soukromé zdroje.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 podnikatelé,
 Rybářství Hluboká a.s.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 v turistickém průvodci
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 na internetových stránkách.
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Jihočeské slavnosti vína
Jihočeské slavnosti se konají od roku 2006 ve městě Hluboká nad Vltavou, v této tradici
navrhujeme i nadále pokračovat. Tyto slavnosti oživují starou tradici pěstování vína na
zámecké vinici ve městě Hlubocká nad Vltavou.
Součástí slavností jsou ochutnávky vín, prodej vín a další doprovodný program. Akce je dále
doplněna např. stánky s občerstvením a atrakcemi pro děti. Právě doprovodný program pro
děti by mněl být pečlivě naplánován, abychom na tyto slavnosti přilákali celé rodiny s dětmi.
Pro financování a mediální podporu je potřebné získat partnery podobně jako k předešlým
slavnostem.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 sponzorské příspěvky,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 podnikatelé,
 obce,
 Jihočeský kraj,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 v turistickém průvodci,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 na internetových stránkách.

176

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.

Drakiáda
Pro podpoření cestovního ruchu rodin s dětmi v podzimních měsících navrhujeme pořádat
soutěž v pouštění papírových nebo i jiných draků „Drakiádu“. Drakiáda by se pořádala na
některém vhodném místě (louce), kde se nenacházejí žádné překážky (domy nebo dráty
vedení elektrického napětí).
Celá akce by se konala pod záštitou starosty obce a ten by i předával diplomy vítězům. Tím
by se zvýšila prestiž celé akce. Vzhledem k omezeným finančním možnostem navrhujeme
zapojení partnera (soukromé firmy), který by do soutěže věnoval dary pro vítěze.
Do organizace této akce je vhodné zapojit i místní školy a školky, kdy vyučující mohou
pomoci s organizací akce nebo některé vyučující hodiny (pracovní výchova) budou věnovány
stavbě draků. Takto dojde ke vzbuzení velkého zájmu dětí o účast a zvýší se počet
návštěvníků.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 sponzorské příspěvky,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 rodiny s dětmi.
Realizátor, spolupracující subjekty
 podnikatelé,
 obce,
 Jihočeský kraj,
 místní školy a školky
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na nástěnkách ve školách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 tiskové zprávy o konání akce,
 rozesílání reklamy pomocí sociálních sítí.
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Svatováclavské slavnosti
Svatováclavské slavnosti mají v celé České republice velkou tradici, a proto navrhujeme
jejich pořádání i na území Hlubocka - Lišovska. Svatováclavské slavnosti zahrnují trh
s řemeslnými výrobky, kulturní program pro děti i dospělé a občerstvení pro všechny
návštěvníky. Kulturní program zahrnuje koncerty pro dospělé a hry a zábavu pro děti.
Jelikož svatováclavské slavnosti byly původem náboženské a jejich zaměření bylo
především duchovní, je vhodné během slavností odsloužit svatováclavskou mši svatou.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 sponzorské příspěvky,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 rodiny s dětmi,
 senioři.
Realizátor, spolupracující subjekty
 obce,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 na internetových stránkách obcí a MAS H-L,
 tiskové zprávy o konání akce.

178

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.

Podzimní trhy
Na měsíc říjen navrhujeme zorganizovat podzimní trhy na náměstí či na návsi jedné z obcí.
Na podzimní trhy by byli pozváni především zahrádkáři, kteří by zde nabízeli květiny, ovocné
stromky, okrasné dřeviny a jiné produkty. Termín trhů navrhujeme na pátek a sobotu, kdy
bude moci navštívit trhy největší počet návštěvníků.
Součástí trhů by byly i hudební koncerty a celá akce by byla provázena moderátorem. Pro
děti je vhodné připravit doprovodný program formou her a dětských atrakcí. Vzhledem
k tomu, že trhy jsou určené především pro dospělé návštěvníky, je potřebné připravit zábavu
pro děti, aby se zvýšil zájem o podzimní trhy i mezi rodinami s dětmi.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 zahrádkáři.
Realizátor, spolupracující subjekty
 obce,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 tiskové zprávy o konání akce,
 uvedení této akce do turistického průvodce po MAS H-L.
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Lišovské slavnosti
Lišovské slavnosti se konají u příležitosti výročí založení města Lišov. Slavnosti připomínají
historii i současnost tohoto města. Součástí slavností je řada společenských akcí: hudební
vystoupení, divadelní představení, ukázky řemesel, slavnostní průvod městem a řada
dalších.
Po celou dobu slavností nabízejí na náměstí jednotlivé stánky občerstvení i umělecké
řemeslné práce. Součástí slavností je i prezentace jednotlivých lišovských spolků, kdy každý
má svůj vlastní stánek.
Financování
 rozpočet obce,
 sponzorské dary,
 rozpočet MAS H-L.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 Město Lišov,
 Svazek obcí Lišovsko,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.

Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 tiskové zprávy o konání akce,
 na internetových stránkách obce a MAS H-L,
 uvedení této akce do turistického průvodce po MAS H-L.
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9.3.3 Ostatní
Konference
Na území MAS H-L se nachází řada vhodných objektů pro organizování konferencí.
Vzhledem ke skutečnosti, že zájem o konference roste, je nutné využít této příležitosti a
vedle větších měst (jako je Praha či Brno) se stát jedním z vyhledávaných míst pro
organizování takovýchto akcí.
Financování
 soukromé subjekty,
 zdroje obcí a MAS H-L.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 soukromé subjekty.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 tiskové zprávy o konání akce,
 na internetových stránkách obce a MAS H-L,
 uvedení této akce do turistického průvodce po MAS H-L.
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9.4 ZIMA
9.4.1 Sport
Novoroční výstup
Tradici v Čechách mají novoroční nebo silvestrovské výstupy. Pro výstup může být zvolen
jakýkoli vhodný kopec, na který vede pěší cesta a je dobře značena. Na vrcholu kopce lze
dle možností nabízet občerstvení, především teplé nápoje.
Na organizaci akce je vhodné spolupracovat s místním turistickým spolkem nebo přímo
s Klubem českých turistů, který také může na svých stránkách nebo jiných materiálech
propagovat tuto akci.
Výstupu by se mohli účastnit některé regionální známé osobnosti např. sportovci.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 sponzorské příspěvky.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 podnikatelé,
 obce,
 Jihočeský kraj,
 místní školy a školky,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na nástěnkách ve školách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 tiskové zprávy o konání akce,
 na internetových stránkách,
 rozesílání reklamy pomocí sociálních sítí.
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Bruslení na zamrzlých rybnících
Území MAS Hlubocko - Lišovsko oplývá velkým božstvím rybníků, které jsou vhodné pro
zimní bruslení. Navrhujeme uspořádat společná zimní bruslení na některých rybnících.
Pořadatelé by měli před začátkem akce důkladně prověřit pevnost ledu, aby se zabránilo
jakýmkoli nehodám a přesně vytyčit území, na kterém se lidé mohou pohybovat. Alternativou
může být bruslení na zimním stadionu v Hluboké nad Vltavou.
Financování
 zdroje obcí.
Cílové skupiny
 mladí lidé,
 rodiny s dětmi.
Realizátor, spolupracující subjekty
 obce,
 místní školy a školky,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 na nástěnkách ve školách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 na internetových stránkách,
 rozesílání reklamy pomocí sociálních sítí.
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9.4.2 Kultura
Literární akce a tematické přednášky
Pro přilákání návštěvníků v době zimních víkendů navrhujeme pořádat různé literární akce
nebo tematické přednášky. Tyto akce lze pořádat v kulturních domech nebo i ve větších
restauračních zařízeních. Navrhujeme pozvat např. začínající autory, kteří by zde představili
svá díla a přečetli úryvky. Autorské čtení by bylo zakončeno diskuzí a autogramiádou.
Jako témata přednášek navrhujeme např. zaniklá lidová architektura v jižních Čechách nebo
cestopisné přednášky s fotografiemi.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 sponzorské příspěvky,
 vstupné.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 podnikatelé,
 obce,
 Jihočeský kraj,
 místní školy a školky,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na nástěnkách ve školách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 tiskové zprávy o konání akce,
 na internetových stránkách,
 rozesílání reklamy pomocí sociálních sítí.
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Mikulášské akce
Pro děti navrhujeme pořádat Mikulášské akce. Tyto akce mohou být pořádány na náměstí,
na návsi, v ZOO Ohrada, ve Dvoře Vondrov, ve školách, školkách nebo v kulturních sálech.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 sponzorské příspěvky.
Cílové skupiny
 děti.
Realizátor, spolupracující subjekty
 podnikatelé,
 obce,
 Jihočeský kraj,
 místní školy a školky,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na nástěnkách ve školách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 na internetových stránkách,
 rozesílání reklamy pomocí sociálních sítí.
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Adventní koncerty
V průběhu adventu navrhujeme pořádat adventní koncerty. Místo konání může být buď na
náměstí, na návsi, v kostele nebo v kulturních domech. Součástí představení by bylo
vystoupení několika sborů, které by zpívali, jak koledy, tak i jiné písně.
Do přípravy koncertu navrhujeme zapojit neziskovou organizaci, která by obdržela finanční
prostředky ze vstupného a ty by použila na dobročinné účely. V tomto případě by také
honorář účinkujících byl pouze symbolický.
Financování
 rozpočty obcí a kraje,
 finance MAS Hlubocko - Lišovsko,
 sponzorské příspěvky.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 neziskové organizace,
 obce,
 Jihočeský kraj,
 místní školy a školky,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na nástěnkách ve školách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 tiskové zprávy o konání akce,
 na internetových stránkách.
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Adventní trhy
Adventní trhy jsou tradicí českých Vánoc. Navrhujeme jejich každoroční pořádání na
některém z náměstí nebo návsi. Součástí adventních trhů by byly stánky s prodejem různého
vánočního zboží a dále podium pro hudební představení, především zpívání koled. Hudební
program by zajistil místní dětský sbor.
Prodejci by nabízely především vánoční dekorace a výzdobu, vánoční svíčky, dárkové
předměty, občerstvení a řadu dalších produktů. Organizátoři akce by měli pečlivě vybírat
prodejce, aby se zde neobjevily stánky s levným textilem a podobným sortimentem, který
nemá žádnou spojitost s Vánocemi či Adventem.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 sponzorské příspěvky.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 obce,
 Jihočeský kraj,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na nástěnkách ve školách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 tiskové zprávy o konání akce,
 na internetových stránkách.
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Živý betlém a Pašijové hry
Živý betlém se již pořádá na náměstí v Hluboké nad Vltavou. Navrhujeme toto představení
doplnit o pašijové hry. Toto představení však nemusí být pořádáno pouze ve městě Hluboká
nad Vltavou, ale i v dalších obcí na území MAS Hlubocko - Lišovsko.
Nastudování pašijové hry může být zadáno dobrovolnému divadelnímu spolku nebo může
být zapojena i veřejnost (např. školy). Výběr účinkujících bude pravděpodobně ovlivněn
finančními možnostmi organizátorů. Navrhujeme nastudování hry žáky škol, pokud se zde
najde ochotný pedagog vést přípravu a zkoušení hry.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 sponzorské příspěvky.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 podnikatelé,
 obce,
 Jihočeský kraj,
 místní školy a školky,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na nástěnkách ve školách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 tiskové zprávy o konání akce,
 na internetových stránkách,
 rozesílání reklamy pomocí sociálních sítí.
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Masopust
Masopust by se měl konat v termínu od 6. ledna do úterý 40 dní před Velikonocemi. Součástí
masopustu bývá obvyklý alegorický průvod masek a karneval. Karneval pro děti je možné
organizovat v kulturních domech, restauracích nebo tělocvičnách ve škole.
Do přípravy masopustu doporučujeme zapojit místní školy a školky, které se budou podílet
na výrobě masek do průvodu i např. návrhu tištěných reklam. Zapojením škol do projektu se
zvýší zájem obyvatel o tuto akci a pomůže přilákat řadu návštěvníků.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí a kraje,
 sponzorské příspěvky,
 vstupné.
Cílové skupiny
 všichni.
Realizátor, spolupracující subjekty
 podnikatelé,
 obce,
 Jihočeský kraj,
 místní školy a školky,
 MAS Hlubocko - Lišovsko.
Propagace
 v místních tištěných médiích,
 v místních rozhlasových stanicích,
 na nástěnkách ve školách,
 plakáty na veřejných prostranstvích,
 tiskové zprávy o konání akce,
 na internetových stránkách,
 rozesílání reklamy pomocí sociálních sítí.
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9.5

PRO VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ

Bezbariérová Hluboká
Současným trendem se stává, že čím dále více památek je uzpůsobeno také tělesně
postiženým osobám s omezenou množností pohybu. Zámek Hluboká má již některé
místnosti uzpůsobené k bezbariérovému vstupu, jedná se o pokladnu, kapli, kuchyni, zimní
prohlídkovou trasu a první polovinu soukromých apartmánů (bez apartmánů kněžny Hildy).
Reprezentační sály je možné navštívit pouze s pomocí další osoby, na začátku a na konci
hlavní trasy je nutné vystoupat a sestoupat po 32 nižších schodech.
K tomu, aby bylo celé město Hluboká včetně zámku bezbariérové, je nutné provést řadu
stavebních úprav. Ve městě by bylo nutné provést u všech chodníků snížené sjezdy u
přechodů a dále celé chodníky vybavit slepeckými a signálními pásy pro nevidomé. Pro
zrakově postižené je potřebné vybavit veškeré semafory akustickou signalizací.
V současné době již proběhlo několik stavebních úprav, které usnadňují pohyb těmto
osobám. Jedná se např. o výtah ve zdravotnickém středisku, úprava chodníků a vstupů do
budov včetně městského úřadu.
Další úpravy by se týkaly zámku Hluboká, tedy jejích částí, které zatím přístupné pro osoby
se sníženou schopností pohybu nejsou. Tyto stavební úpravy musí být navrženy takovým
způsobem, aby nedošlo ke znehodnocení historicky cenné památky zámku. Veškeré činnosti
je nutno řešit za společného úsilí jak obce, Národního památkového ústavu, tak i zástupců
osob se sníženou schopností pohybu.
Stavební úpravy by bylo nutno provést také v loveckém zámku Ohrada, v Alšově Jihočeské
Galerii a stravovacích a ubytovacích zařízení.
Takto finančně nákladný projekt bude nutné financovat z více zdrojů, a to např.:
 rozpočet města Hluboká nad Vltavou,
 zdroje Národního památkového ústavu,
 zdroje Alšovy Jihočeské Galerie,
 zdroje Národního zemědělského muzea,
 rozpočet Jihočeského kraje,
 státní rozpočet ČR,
 dotační tituly,
 soukromé zdroje podnikatelských subjektů.
Realizátor, spolupracující subjekty
 soukromé subjekty,
 Jihočeský kraj,
 město Hluboká nad Vltavou,
 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
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Také potřebnou propagaci je nutné řádně připravit a realizovat za spolupráce všech
dotčených subjektů. K celkové propagaci tohoto produktu je nutno vytvořit:
 informační letáky, které budou umístěny v informačních centrech, na zámcích a
v galerii,
 vydat několik tiskových zpráv v celorepublikových i regionálních denících,
 informace o bezbariérové Hluboké uvádět na internetových stránkách města, zámku
Hluboká i Ohrada, Alšovy jihočeské galerie, Národního památkového ústavu, MAS
Hlubocko - Lišovsko, webech určených pro osoby se sníženou možností pohybu,
 zanést tuto informaci do turistických průvodců.
Propagace
 v turistických průvodcích,
 na internetových stránkách,
 v tištěných médiích věnovaných tělesně postiženým.
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Venkovská turistika a ekoturistika
Přírodní památky této destinace vytvářejí ideální prostředí pro venkovskou turistiku a
ekoturistiku. V posledních letech roste velký zájem o strávení dovolené na ekofarmě
v souladu s přírodou daleko od technických vymožeností současné doby. Výstavba nových
ekofarem a využití již stávajících by přilákala nový segment zákazníků, tedy ekologicky
zaměřených turistů.
Ekofarmy mohou sloužit současně jako ubytovací kapacity i zemědělské objekty.
Provozovatelé ekofarem mohou současně zabezpečovat ubytování i chovat dobytek a
pěstovat ekologicky rostliny.
Součástí pobytu na ekofarmách není pouze jen možnost ubytování a stravování, ale také
aktivní zapojení do každodenní práce zemědělců při chovu dobytka a pěstování rostlin.
Financování
 soukromé zdroje,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 mladé páry,
 rodiny.
Realizátor
 soukromé subjekty.
Propagace
 v turistických průvodcích,
 na internetových stránkách,
 v tištěných médiích věnovaných ekoturistice.
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Skanzen
Vzhledem k tomu, že území Hlubocko - Lišovsko oplývá velkým množstvím kulturních
památek selského baroka, bylo by možné toto bohatství využít a otevřít zde skanzen.
Skanzen by byl otevřen v jednom z domů vystavěném ve stylu selského baroka a
návštěvníkům by přibližoval život na vesnici v době 19. století. K vidění by bylo, jak zařízení
domu, tak i ukázky tehdejších řemesel s možností vlastního vyzkoušení návštěvníky. Právě
interaktivitou a zapojením turistů by se tento skanzen mohl odlišovat od ostatních.
Součástí skanzenu by bylo i malé informační centrum, kde by byly k dispozici materiály o
selském baroku, doporučení, které obce navštívit, a mapa naučné stezky po památkách
selského baroka.
Jako umístění skanzenu je nejvhodnější městys Ševětín, který má již vypracovaný projekt.
Financování
 soukromé zdroje,
 rozpočty obcí,
 zdroje Spolku pro obrodu architektury,
 dotační tituly.
Cílové skupiny
 mladé páry,
 senioři,
 rodiny.
Realizátor
 soukromé subjekty,
 městys Ševětín,
 Jihočeský skanzen o.p.s.
 MAS H-L.
Propagace
 v turistických průvodcích,
 na internetových stránkách,
 v tištěných médiích.
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10 Příloha 2: Sčítání cyklistů na cyklostezce č. 12
Cyklistická stezka č. 12 z Českých Budějovic na Hlubokou nad Vltavou je hojně využívána
cyklisty, pěšími turisty a in-line bruslaři. MAS H-L spolu se společností G-PROJECT, s.r.o.
realizovala v letech 2007 - 2010 pětkrát sčítání cyklistů na této cyklostezce.
Metodika sčítání cyklistů
Sčítání probíhalo na odpočívadle v Českých Budějovicích na konci sídliště Vltava
v následujících termínech:
 9. 6. 2007 (sobota) za jasného až polojasného počasí a teploty 26°C - 30°C,
 20. 6. 2007 (středa) za jasného počasí a teploty 28°C - 31°C,
 20. 9. 2008 (sobota) za zataženého počasí a teploty 13°C ,
 12. 9. 2009 (sobota) za zataženého počasí,
 26. 6. 2010 (sobota) za jasného počasí a teploty 25 °C.
Sčítané osoby byly rozděleny do následujících kategorií:
1. dle „použitého dopravního prostředku“
a. cyklisté s přilbou / bez přilby,
b. bruslaři s přilbou / bez přilby,
c. pěší / se psem / s kočárkem,
d. ostatní (např. jezdec na koni a motocyklista).
2. dle věku
a. děti a mládež (do 18 let),
b. střední generace (18 - 60 let),
c. starší generace (nad 60 let).
Sčítání probíhalo prostřednictvím sčítacích komisařů, kteří zaznamenávali zvlášť pohyb
v obou směrech (směr České Budějovice - Hluboká nad Vltavou a obráceně) vždy po dvou
hodinách. Rozdělení osob podle věku bylo určováno na základě odhadu sčítacích komisařů.
Počet osob za příslušné kategorie byl následně sečten a zanesen do tabulek. Tyto tabulky
sloužily jako podklad pro zpracování tohoto dokumentu a jsou součástí příloh.

194

MARKETINGOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUBOCKO - LIŠOVSKO O.P.S.

10.1 POČTY OSOB NA CYKLOSTEZCE DNE 9. 6. 2007
Ve směru z ČB do Hluboké nad Vltavou
6-8
8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
Hodina
27
120
231
198
203
182
144
Cyklisté
- s přilbou
3
31
53
48
37
32
26
- bez přilby
24
89
178
150
166
150
118
11
37
33
51
37
57
78
Bruslaři
- s přilbou
1
3
1
0
1
0
6
- bez přilby
10
34
32
51
36
57
72
10
12
19
5
38
20
28
Pěší
- se psem
2
3
3
1
4
3
7
- s kočárkem
0
2
4
0
4
3
1
- ostatní
8
7
12
4
30
14
20
Ostatní
0
0
0
0
0
0
0
Z toho:
*děti
a
mládež
6
41
72
63
69
51
36
Z toho:
**střední a
starší
generace
42
128
211
191
209
208
214
CELKEM
48
169
283
254
278
259
250

56
11
45
23
1
22
14
3
0
11
0

Celkem
1 161
241
920
327
13
314
146
26
14
106
0

18

356

75
93

1 278
1 634

20 - 22
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Ve směru z Hluboké nad Vltavou do ČB
6-8
8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
Hodina
30
56
81
111
166
247
241
Cyklisté
- s přilbou
3
7
18
18
39
59
42
- bez přilby
27
49
63
93
127
188
199
5
31
55
34
28
56
72
Bruslaři
- s přilbou
1
3
0
2
1
0
5
- bez přilby
4
28
55
32
27
56
67
12
5
11
20
27
25
32
Pěší
- se psem
3
2
2
1
3
1
7
- s kočárkem
1
0
3
0
5
2
2
- ostatní
8
3
6
19
19
22
23
Ostatní
0
0
0
0
0
0
0
Z toho:
*děti a
mládež
2
12
25
30
43
88
63
Z toho:
**střední a
starší
generace
45
80
122
135
178
240
282
CELKEM
47
92
147
165
221
328
345

111
12
99
55
1
54
23
1
0
22
0

Celkem
1 043
198
845
336
13
323
155
20
13
122
0

35

298

154
189

1 236
1 534

20 - 22
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10.2 POČTY OSOB NA CYKLOSTEZCE DNE 20. 6. 2007
Ve směru z ČB do Hluboké nad Vltavou
Hodina
14 - 16
16 - 18
230
252
Cyklisté
- s přilbou
35
40
- bez přilby
195
212
28
50
Bruslaři
- s přilbou
2
1
- bez přilby
26
49
25
23
Pěší
- se psem
1
2
- s kočárkem
3
0
- ostatní
21
21
Ostatní
0
0
Z toho:
*děti a mládež
78
72
Z toho:
**střední
a
starší
generace
205
253
CELKEM
283
325

18 - 20
209
27
182
116
2
114
41
2
0
39
0

20 - 22
73
8
65
40
0
40
18
1
0
17
0

Celkem
764
110
654
234
5
229
107
6
3
98
0

88

24

262

278
366

107
131

843
1 105
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Ve směru z Hluboké nad Vltavou do ČB
Hodina
14 - 16
16 - 18
118
162
Cyklisté
- s přilbou
45
21
- bez přilby
73
141
14
28
Bruslaři
- s přilbou
1
0
- bez přilby
13
28
29
21
Pěší
- se psem
4
1
- s kočárkem
4
0
- ostatní
21
20
Ostatní
0
0
Z toho:
*děti a mládež
67
83
Z toho:
**střední
a
starší
generace
94
128
CELKEM
161
211
*
do 18 let
**
nad 18 let

18 - 20
251
52
199
114
2
112
34
10
2
22
0

20 - 22
153
27
126
114
0
114
25
6
1
18
0

Celkem
684
145
539
270
3
267
109
21
7
81
0

90

61

301

309
399

231
292

762
1 063
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10.3 POČTY OSOB NA CYKLOSTEZCE DNE 20. 9. 2008
Ve směru z ČB do Hluboké nad Vltavou
Hodina
8 - 10 10 - 12 12 - 14
36
40
52
Cyklisté
- s přilbou
7
5
7
- bez přilby
29
35
45
3
3
6
Bruslaři
- s přilbou
0
0
1
- bez přilby
3
3
5
11
15
16
Pěší
- se psem
4
4
4
- s kočárkem
1
4
3
- ostatní
6
7
9
Z toho:
*děti a mládež
7
5
9
Z toho:
**střední generace
38
48
63
Z toho
***starší generace
5
5
1
CELKEM
50
58
73
Ve směru z Hluboké nad Vltavou do ČB
Hodina
8 - 10 10 - 12 12 - 14
20
22
24
Cyklisté
- s přilbou
2
2
7
- bez přilby
18
20
17
3
3
5
Bruslaři
- s přilbou
0
2
0
- bez přilby
3
1
5
14
7
11
Pěší
- se psem
6
0
3
- s kočárkem
2
3
2
- ostatní
6
4
6
Z toho:
*děti a mládež
5
2
3
Z toho:
**střední generace
28
28
35
Z toho
***starší generace
4
2
2
CELKEM
37
32
40
*
do 18 let
**
do 60 let

14 - 16
67
12
55
16
0
16
25
6
4
15

16 - 18
40
9
31
14
0
14
34
3
5
26

18 - 20
20
2
18
12
0
12
10
2
0
8

Celkem
255
42
213
54
1
53
111
23
17
71

10

12

3

46

86

72

35

342

13
109

4
88

4
42

32
420

14 - 16
55
7
48
13
0
13
23
6
3
14

16 - 18
102
12
90
15
0
15
49
5
6
38

18 - 20
28
10
18
7
0
7
10
0
0
10

Celkem
251
40
211
46
2
44
114
20
16
78

8

27

5

50

78

125

40

334

5
91

14
166

0
45

27
411
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***

nad 60 let
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10.4 POČTY OSOB NA CYKLOSTEZCE DNE 12. 9. 2009
Ve směru z ČB do Hluboké nad Vltavou
Hodina
8 - 10
10 - 12
12 - 14
Cyklisté
- s přilbou
14
20
10
- bez přilby
47
47
56
Bruslaři
- s přilbou
0
7
0
- bez přilby
9
10
6
Pěší
- se psem
2
2
2
- s kočárkem
2
5
4
- ostatní
7
5
7
Z toho:
*děti a mládež
5
21
6
Z toho:
**střední
56
59
72
generace
Z toho
***starší
19
16
9
generace
CELKEM
80
96
87

14 - 16

16 - 18

18 - 20

Celkem

23
75

21
63

7
35

95
323

8
37

7
45

5
23

27
130

4
6
21

6
1
15

2
9
1

18
27
56

30

25

15

102

132

125

61

505

14

8

6

72

176

158

82

679
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Ve směru z Hluboké nad Vltavou do ČB
Hodina
8 - 10
10 - 12
12 - 14
Cyklisté
- s přilbou
4
7
7
- bez přilby
25
39
39
Bruslaři
- s přilbou
1
3
1
- bez přilby
5
13
4
Pěší
- se psem
0
2
1
- s kočárkem
2
2
3
- ostatní
8
6
1
Z toho:
*děti a mládež
7
14
6
Z toho:
**střední
30
43
48
generace
Z toho
***starší
9
15
2
generace
CELKEM
46
72
56
*
do 18 let
**
do 60 let
***
nad 60 let

14 - 16

16 - 18

18 - 20

Celkem

28
63

25
80

20
47

91
293

4
25

8
59

8
24

25
130

3
5
12

24
2
4

1
1
9

31
15
40

28

30

19

104

95

159

83

458

17

13

8

64

140

202

110

626
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10.5 POČTY OSOB NA CYKLOSTEZCE DNE 26. 6. 2010
Ve směru z ČB do Hluboké nad Vltavou
Hodina
8 - 10
10 - 12 12 - 14
Cyklisté - s přilbou
28
69
79
- bez přilby
88
129
182
Bruslaři - s přilbou
7
8
4
- bez přilby
29
69
79
Pěší - se psem
4
3
3
- s kočárkem
1
10
6
- ostatní
20
8
17
Z toho:
*děti a mládež
30
40
50
Z toho:
**střední generace
129
220
287
Z toho
***starší generace
18
29
35
CELKEM
177
289
370
Ve směru z Hluboké nad Vltavou do ČB
Hodina
8 - 10
10 - 12 12 - 14
Cyklisté - s přilbou
4
26
50
- bez přilby
32
85
104
Bruslaři - s přilbou
2
5
7
- bez přilby
15
49
44
Pěší - se psem
4
2
3
- s kočárkem
3
8
5
- ostatní
12
5
8
Z toho:
*děti a mládež
13
26
43
Z toho:
**střední generace
44
129
161
Z toho
***starší generace
15
25
17
CELKEM
72
180
221
*
do 18 let
**
do 60 let
***
nad 60 let

14 - 16
87
239
11
117
5
9
19

16 - 18
64
182
6
80
3
14
9

18 - 20
33
112
1
87
2
0
7

Celkem
360
932
37
454
20
40
80

73

51

24

268

370

283

202

1 491

44
487

24
358

16
242

166
3 848

14 - 16
51
160
9
79
3
6
22

16 - 18
56
184
10
82
1
7
9

18 - 20
55
196
5
75
2
2
6

Celkem
242
761
38
344
15
31
62

45

47

46

220

237

285

269

1 125

48
330

18
350

26
341

149
2 987
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10.6 INTENZITA CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA CYKLOSTEZCE Č. 12
Na základě sčítání osob využívajících cyklistickou stezku č. 12 České Budějovice - Hluboká
nad Vltavou byl proveden odhad roční intenzity jejího využití. Dalším zdrojem pro určení
intenzity cyklistické dopravy byly údaje Českého hydrometeorologického úřadu, a to
průměrné teploty vzduchu v jednotlivých měsících roku 2007 a délka slunečního svitu.
Ze získaných podkladů bylo odhadnuto, že cyklistickou stezku č. 12 České Budějovice Hluboká nad Vltavou využívá 341 236 osob za rok.
Nejvíce osob navštíví cyklistickou stezku během letní sezóny, a to v měsících červenec a
srpen, jak zobrazuje následující tabulka a graf. Hlavními důvody jsou příznivé podmínky pro
provozování cyklistiky, bruslení na kolečkových bruslích a chůzi.
Tabulka 23 Počet osob na cyklostezce v daném měsíci
Měsíc
Počet osob
I.
9 779
II.
9 257
III.
15 956
IV.
37 163
V.
44 722
VI.
57 122
VII.
58 463
VIII.
53 193
IX.
30 933
X.
19 367
XI.
4 836
XII.
443
Zdroj: MAS H-L (2010)
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Graf 8 Intenzita využití cyklostezky během roku

Zdroj: MAS H-L (2010)

Cyklistická stezka je využívána během celého roku. V zimních měsících slouží hlavně
k přepravě do zaměstnání.
Dle šetření, které bylo prováděno při sčítáních, byly zjištěny následující nedostatky
cyklistické stezky:
 nevyhovující povrch v Bavorovicích, který především bruslaře odrazuje od dalšího
pokračování po cyklostezce,
 nedostatečná délka cyklostezky,
 přeplněnost cyklistické stezky v letních měsících,
 málo odpočinkových míst.
Z šetření také vyplynuly návrhy pro zlepšení současného stavu:
 opravení povrchu v Bavorovicích,
 prodloužení cyklistické stezky směrem Týn nad Vltavou,
 výstavba cyklistické stezky mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou
vedené po pravém břehu (vytvoření okruhu),
 výstavba dalších cyklistických stezek v jiných směrech z Českých Budějovic,
 oddělení cyklistů, chodců a bruslařů,
 dovybavení mobiliáře cyklostezky.
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