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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá vytvořením marketingového plánu pro turistický 

region Máchův kraj na rok 2013. Zahrnuje teoretickou a praktickou část. V praktické 

části je rozpracována situační analýza turistického regionu Máchův kraj, jejíž součástí 

jsou analýzy konkurence, cílové skupiny, SWOT analýza, analýza trhu a analýza 

ubytování a výdajů za pobyt.  

Teoretické poznatky jsou využity k tvorbě komunikačního plánu pro podporu 

návštěvnosti turistického regionu Máchův kraj v mimosezónní době. 
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Annotation 
The Goal of this thesis is to create a marketing plan for Macha’s Lake District 

2013 season. It includes the target marketing plan, competitive analysis, target groups, 

SWOT analysis, analysis of availability of services outside the main summer season and 

a interview. 

The theoretical findings are used to create the communication mix. Finally, the 

whole campaign budget to promote attendance of Macha region in the off season.  
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MOTTO 

„Úkolem již není získat pro služby vhodné zákazníky, ale pro zákazníky vytvořit 

vhodné služby.“ (Philip Kotler, Marketing Management)1 

 

ÚVOD 

Volba tématu a jeho aktuálnost 

Téma bakalářské práce se zaměřuje na zpracování návrhu marketingového plánu 

pro turistický region Máchův kraj. Důvodem pro volbu tohoto tématu byla jeho 

aktuálnost a znalost uvedeného teritoria.  

Cestovní ruch v turistickém regionu Máchův kraj je v současné době především 

sezónní záležitost. Proto vznikla potřeba vytvoření uceleného marketingového plánu 

s návrhy propagační strategie, která má za cíl prodloužení turistické sezóny a s tím 

spojené zvýšení počtu návštěvníků a zavedení turistického regionu Máchův kraj jako 

samostatné turistické značky. 

 

Rozpracování tématu v odborné literatuře 

Marketingu a cestovnímu ruchu je věnována celá řada odborné literatury. Tato 

bakalářská práce čerpá z níže uvedených monografií:  

KOTLER Philip: Marketing Management, Moderní marketing, Marketing  

a Marketing v otázkách a odpovědích. Jedná se o autora, který je marketingový guru  

a klasik marketingové literatury, dále VYSEKALOVÁ Jitka: Psychologie reklamy. 

Autorka je prezidentkou České marketingové společnosti a HORÁKOVÁ Helena: 

Strategický marketing, která učí na Vysoké škole ekonomické v Praze. Marketing 

v oblasti cestovního ruchu byl čerpán od autorů KIRÁĽOVÁ Alžběta: Marketing: 

destinace cestovního ruchu. Její akademickou specializací je oblast turismu, cestovního 

ruchu a pohostinství. Dalšími citovanými autory je například ZELENKA Josef: 
                                                

1 KOTLER, Philip. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 2007. str. 54, 792 s. ISBN 978-80-

247-1359-5. 

 



11 
 

Marketing cestovního ruchu, který je kantorem na Univerzitě Jana Amose Komenského, 

nebo PALATKOVÁ Monika: Marketingová strategie destinace cestovního ruchu, která 

je členkou mezinárodní organizace odborníků v oblasti cestovního ruchu AIEST. Další 

použité zdroje budou uvedeny pod čarou v této práci a též v seznamu literatury. 

Při tvorbě praktické části bylo čerpáno ze strategických dokumentů pro rozvoj 

cestovního ruchu turistického regionu Máchův kraj, výzkumů CzechTourism,  

a výzkumů zpracovaných pro Liberecký kraj.  

 

Cíl práce: 

Zpracovat marketingový plán pro turistický region Máchův kraj. 

Hypotéza: 

Má turistický region Máchův kraj potenciál pro prodloužení turistické sezóny.  

 

Použité vědecké metody 

K dosažení cíle této práce budou využity vědecké metody, které lze rozdělit do 

dvou skupin. 

1. Metody pro získávání dat  

V této fázi bylo použito především studium odborné literatury, ze které jsou 

použity citace v teoretické části a sekundární analýza dat ze strategických 

dokumentů rozvoje cestovního ruchu a výzkumů v praktické části. 

2. Metody ke zpracování dat a vyvození závěrů 

Jedná se o klasické metody vědeckého poznávání, které byly využity při řešení 

jednotlivých problémů: analýzy konkurence, trhu, cílové skupiny, SWOT 

analýza, analýza ubytování a výdajů na pobyt. Dalšími metodami jsou řízený 

rozhovor, komparace, dedukce, syntéza a indukce. 

 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce obsahuje 

marketingovou terminologii sestavenou z citací odborné literatury. 

V praktické části je představení turistického regionu, cíle marketingového plánu 

a situační analýza turistického regionu Máchův kraj. Následuje určení primární cílové 

skupiny, na kterou je dále zaměřena reklamní kampaň. V neposlední řadě jsou zde 

navrženy způsoby měření úspěšnosti kampaně a její celkový rozpočet. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. MARKETINGOVÁ TERMINOLOGIE 

V této kapitole je shrnuta odborná marketingová terminologie.  

Jsou zde podrobně popsány termíny jako marketing, cestovní ruch, marketing 

cestovního ruchu, dále situační analýza, do níž spadá SWOT analýza, průzkum trhu  

a segmentace návštěvníků. V kapitole je dále popsána marketingová strategie,  

a komunikační mix s jednotlivými složkami (package, spolupráce, public relations, 

veletrhy, osobní prodej, podpora prodeje a Corporate identity). Ve všech případech se 

vycházelo z odborné literatury. Teoretická část je rozpracována v praktické části práce 

do konkrétního návrhu komunikační strategie turistického regionu Máchův kraj pro 

dané období, zakončené rozpočtem a návrhy kontroly plnění cílů kampaně.  

 

 Nejpodstatnějším pojmem v oblasti marketingové terminologie je bezesporu 

marketing, jakožto nepostradatelná součást každého výrobního i nevýrobního podniku. 

Úspěch marketingu se v dnešním světě musí odvíjet od výrazné orientace na zákazníka 

a silného marketingového zaměření. „Marketing je možné v nejobecnější poloze 

definovat jako „lidskou činnost umožňující prostřednictvím procesu směny uspokojovat 

potřeby a přání“. Jedná se o nástroj umožňující zjistit neuspokojené potřeby a přání, 

přeměnit je do podoby ziskových příležitostí a tento zisk realizovat. Prosazení 

marketingového přístupu není ani jednorázová, ani krátkodobá záležitost. Americký 

klasik marketingové literatury Philip Kotler uvádí, že výstavba dobře fungující 

marketingové organizace trvá 5 až 10 let.“2  

„Úspěch marketingu se v dnešním světě musí odvíjet od výrazné orientace na 

zákazníka a silného marketingového zaměření.“3 

                                                
2 SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 3. Praha: Grada publishing, 2003. str.160, 472 s. 

ISBN 80-247-0515-X. 
3 KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. str. 37, 1042 s. ISBN 80-

247-1545-7. 
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1.1 Cestovní ruch 

Cestovní ruch je velice dynamickým odvětvím, které v průběhu několika let 

radikálně změnilo své postavení a trendy v České republice, ale i jinde ve světě. Je to 

odvětví, které prochází velice rychlými změnami „a marketing dnes sehrává značnou 

úlohu v procesu přizpůsobování se těmto změnám. Trh se stává stále komplexnější  

a členitější, konkurence je profesionálnější a dravější z celé řady příčin - od změn  

v ekonomice a technologiích až po změny v životním stylu. Cestovní ruch je proto 

nucen zavádět nové služby, lépe se seznamovat se zákazníky a lépe volit cílové trhy.“4 

 

 Trendy na trhu cestovního ruchu 1.1.1

Trendy v cestovním ruchu se mění každým rokem. Ale nejen trendy, i „trh 

cestovního ruchu prošel za posledních pět desetiletí řadou změn, které byly vyvolány 

příčinami jak na straně nabídky, tak na straně poptávky.  

Mezi trendy, které nejvíce ovlivnily poptávku, lze uvést změny věkové struktury 

zákazníků, změny struktury domácností a rozdělení rolí v domácnostech, změny 

společenských a kulturních zvyklostí a životního stylu a rostoucí specializace  

v možnostech cestování.  

Měnící se věková struktura obyvatelstva - např. obecné celosvětové stárnutí 

populace má za následek větší přitažlivost segmentu věkově starších zákazníků, kteří 

mají obvykle více peněz, vyšší vzdělání a větší nároky na luxus; tomu musí odpovídat  

i nabízené balíky služeb.  

Struktura domácností zaznamenává v posledních letech velmi výrazné změny. 

Tradiční čtyřčlenná rodina už není typickou domácností. Neustále se zvyšuje počet 

domácností nerodinného typu (typ jednočlenné domácnosti) i počet neúplných rodin. 

Atraktivním segmentem trhu cestovního ruchu se proto stává trh jednotlivců či trh 

neúplných rodin.  

                                                
4 STEHLÍK, Eduard a kol. Marketingové aplikace. 2. Praha: Oeconomica, 2004. str. 50, 213 s. ISBN 80-

245-0673-4. 
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Měnící se role v domácnosti, především zařazení většího počtu žen v aktivní 

populaci činí z žen významné zákazníky a znamená modifikaci řady služeb cestovního 

ruchu, aby tak lépe vyhovovaly jejich potřebám.  

Aktivní, ve svém povolání plně vytížená žena, pociťuje např. větší potřebu 

víkendového cestování či mini dovolených.   

Větší specializace nabídky služeb cestovního ruchu se dosahuje především 

vytvářením zvláštních balíků, nabízejících víkendové pobyty či mini dovolené, 

stimulační cestování a pobyty umožňující vzdělávání a získávání praktických 

dovedností. “5 

Jak je možné vidět, z trendů cestovního ruchu se jeví jako nejvýznamnější 

rostoucí důraz na kondici a zdravou výživu, vzrůstající zájem o víkendové balíky služeb 

a tzv. mini dovolenou, růst cenově upravených služeb a vyšší nároky na komfort 

poskytovaných služeb. 

 

1.2 Marketing cestovního ruchu 

Marketing v oblasti cestovního ruchu se z části liší od tradičního marketingu, 

který se zabývá výrobními podniky. Cestovní ruch chápeme „jako cestování a dočasný 

pobyt mimo místa trvalého bydliště. Z toho je zřejmé, že k uspokojování potřeb zde 

dochází mimo běžné prostředí a zejména ve volném čase. Toto uspokojení potřeb 

předpokládá dostatečné množství přírodních či uměle vytvořených objektů cestovního 

ruchu a vhodné podmínky - ekonomické (např. příjmy), sociální (volný čas aj.), 

technické (zařízení umožňující stravování, bydlení atd.) a politické (klidná a stabilní 

politická situace v zemi). 

Měřeno dobou pobytu lze hovořit o dlouhodobém (delším než tři dny)  

a krátkodobém cestovním ruchu. 

V závislosti na počtu účastníků rozeznáváme individuální a skupinový cestovní 

ruch. Podle místa původu hosta a místa realizace cestování jde o domácí 

(cesty lidí na jejich státním území) a zahraniční cestovní ruch (cesty, jejichž cílem je 

                                                
5 STEHLÍK, Eduard a kol. Marketingové aplikace. 2. Praha: Oeconomica, 2004. str. 60, 213 s. ISBN 80-

245-0673-4. 
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území jiného státu). Zahraniční cestovní ruch může být aktivní (cestovní ruch 

zahraničních návštěvníků na našem území) a pasivní (cestovní ruch našeho obyvatelstva 

v zahraničí).“6 

K marketingu cestovního ruchu patří i pojem destinační marketing, který 

představuje „významný nástroj pronikání destinací na mezinárodní i domácí trh turismu 

na regionální, lokální i národní úrovni. Marketing destinace v sobě propojuje 

strategickou, taktickou a administrativní rovinu s přihlédnutím k potřebám transformace 

na nové podmínky trhu cestovního ruchu.“7   

 Specifický přístup k marketingu cestovního ruchu 1.2.1

Jak bylo již zmíněno v podkapitole marketing cestovního ruchu, marketing se 

v této oblasti odlišuje od typického marketingu výrobních podniků. „Za podstatné prvky 

přístupu k marketingu cestovního ruchu můžeme považovat: 

Rozšíření konceptu 4P 

Běžně používané nástroje marketingového mixu, kterými jsou product (produkt), 

place (distribuce), promotion (komunikační mix) a price (cena), jsou ve sféře cestovního 

ruchu rozšířeny ještě o další 4P, kterými jsou people (lide), packaging (vytváření 

balíčků služeb), programming (programová specifikace balíků služeb) a partnership 

(spolupráce). 

V cestovním ruchu je kladen důraz na pracovníky poskytující služby (people), 

protože jsou vlastně součástí „produktu“, který firmy cestovního ruchu nabízejí. Složka 

„lidé“ se však objevuje i v tzv. zákaznickém mixu, neboť je v cestovním ruchu součástí 

prožitků, které jsou nakupovány. 

Kompletace služeb cestovního ruchu do balíků a jejich programové orientace 

(packaging, programming) představují jednak výraznou orientaci na zákazníka, jednak 

napomáhají firmám zvládat problém dosahování souladu mezi nabídkou a poptávkou. 

                                                
6 STEHLÍK, Eduard a kol. Marketingové aplikace. 2. Praha: Oeconomica, 2004. str. 49, 213 s. ISBN 80-

245-0673-4. 
7 PALATKOVÁ. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. 2. Praha: Grada Publishing a.s., 

2006. str. 76, 341 s. ISBN 80-247-1014-5. 
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Spolupráce (partnership) mezi četnými poskytovateli služeb v oblasti 

cestovního ruchu je nezbytná, pokud chceme zákazníka uspokojit co nejlépe. Jde 

především o dobré vztahy mezi dodavateli, tj. producenty ubytovacích a stravovacích 

služeb, provozovateli různých atraktivit a průvodcovské činnosti, organizacemi 

poskytujícími dopravní služby v místě pobytu (taxi služba, půjčovny automobilů), 

přepravci, kteří zajišťují dopravu do místa cestovního ruchu (letecké společnosti, 

autobusová a lodní doprava), a zprostředkovateli, resp. obchodníky, kteří produkty 

cestovního ruchu nabízejí a prodávají zákazníkům.“8 

1.3 Cíl marketingového plánu 

Určení cílů marketingového plánu je východním bodem následného 

marketingového snažení, protože „teprve stanovené cíle umožňují provádět návazná 

rozhodnutí, jsou důvodem pro jednání, východiskem a podnětem k aktivitě  

a výkonnosti. Na jejich základě lze rozhodnout, jaké zdroje a které postupy jsou 

nezbytné pro jejich dosažení, jaké strategie a časové horizonty jsou nutné pro jejich 

uskutečnění. 

Každá organizace musí mít určitý cíl (některé podniky sledují pouze jeden cíl) 

nebo cíle (ovšem většina podniků sleduje více cílů současně). Mohou být vyjádřeny 

nejrůznějším způsobem - u organizací ziskových nejčastěji ziskem v různých podobách 

a formách anebo jako ,,služba veřejnému blahu“ (specifický výrobek pro určitý typ 

zákazníka) u neziskových organizací určují dlouhodobé a krátkodobé cíle. Oba typy cílů 

jsou v následném marketingovém procesu potřebné. Ty dlouhodobé především 

upozorňují na činnosti, které je nezbytné provést v současnosti pro dosažení budoucích 

záměrů, a zároveň vedou manažery ke zvažování vlivu dnešních rozhodnutí na budoucí 

podnikovou výkonnost. Krátkodobé cíle představují výsledky, které mají být dosaženy 

v současnosti a nejbližší budoucnosti (konkrétní výkonnost nejbližšího časového 

období). 

                                                
8 STEHLÍK, Eduard a kol. Marketingové aplikace. 2. Praha: Oeconomica, 2004. str. 55, 213 s. ISBN 80-

245-0673-4. 
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Neziskové organizace se snaží zajišťovat výrobky i služby pro své „zákazníky“  

s maximální efektivností a při vynaložení přiměřených nákladů. Proto je i v neziskovém 

sektoru marketing důležitou aktivitou. Image neziskových organizací a jejich cíle jsou 

vytvářeny zejména s úmyslem uspokojit specifické potřeby určitých skupin zákazníků  

a získat prostředky pro činnost organizace. Pokud jsou podnikové cíle stanoveny, je 

třeba vyřešit otázku jejich dosažení- přijít na to, jak se vymezených cílů dopracovat.“9 

 

1.4 Situační analýza 

Situační analýza obsahuje jednotlivé analýzy, mezi které patří SWOT analýza, 

analýza cílové skupiny, trhu, či konkurence. Vytváří se z důvodu určení jednotlivých 

segmentů, se kterými se dále pracuje při tvorbě marketingového mixu. „V průběhu 

situační analýzy se vychází z deskripce dosavadního vývoje a současného stavu 

marketingové situace podniku a uskutečňuje se odhad jejího možného budoucího 

vývoje. 

Při deskripci marketingové situace je předmětem zájmu zejména: 

- vývoj trhu celkem i podle jednotlivých tržních segmentů, potřeby a požadavky 

zákazníků, jejich názory, postoje a chování, 

- vývoj prodeje, cen a zisků podle skupin výrobků a hlavních druhů výrobků, 

podle jednotlivých marketingových cest a podle teritorií, 

- identifikace konkurentů podniku a jejich charakteristika podle velikosti, 

sledovaných cílů a marketingových strategií, podle dosahovaného tržního podílu“10 

  

                                                
9HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. str. 27, 204 s. 

ISBN 80-247-0447-1. 
10 STEHLÍK, Eduard a kol. Základy marketingu. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004. str. 17, 220 s. 

ISBN 80-7079-527-1. 
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 SWOT analýza 1.4.1

Analýza SWOT se vytváří z důvodu zjištění aktuální situace podniku, jaké má 

podnik možnosti a hrozby. Ze SWOT analýzy se může vydedukovat i konkurenční 

výhoda, kterou má daný podnik oproti konkurenci a může se zapracovat do propagace. 

Na druhé straně se odhalí i slabé stránky, na které se může podnik zaměřit a postupně je 

eliminovat. SWOT analýza je „marketingový nástroj používaný ke zjištění interních 

silných a slabých stránek a externích příležitostí a hrozeb. Analýzou vzájemné interakce 

silných a slabých stránek na jedné straně a příležitostmi a hrozbami na straně druhé, lze 

získat nové kvalitativní informace, které mohou pomoci vyřešit problematická místa  

a nedostatky. Silné stránky můžeme využít k odstranění slabých stránek a příležitostmi 

eliminovat hrozby. 

SWOT analýza není jen o tom popsat jednotlivé stránky, ale umět je využít  

a propojit mezi sebou, abychom si uvědomili své nedostatky a mohli je lépe eliminovat, 

abychom si uvědomili své hrozby a zaujali proti nim patřičná opatření.“ 11 

 Průzkum trhu 1.4.2

Průzkum trhu se zpracovává z důvodu zjištění, za čím návštěvníci do kraje jezdí, 

co je zajímá a jaké jsou trendy v cestovním ruchu, na které by se měla zaměřit 

propagace kraje, aby do turistického regionu přijelo co nejvíce návštěvníků, kteří 

prodlouží turistickou sezónu. Nelze vytvářet marketingový plán bez zjištění tržní 

situace, protože „úspěšný marketing souvisí se zjišťováním, co se děje na trhu. Co lidé 

očekávají a jaké jsou trendy. To tedy znamená identifikovat zákazníkovy potřeby  

a přání, porozumět konkurenci, analyzovat dynamiku trhu. Potom vytvořit balíček, 

který uspokojí potřeby návštěvníků, je lepší než konkurence a odpovídá parametrům 

trhu.“12 

  

                                                
11ZELENKA, Josef. Marketing cestovního ruchu. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. str. 

50, 240 s. ISBN 978-80-86723-95-2 
12 RUSSELL-JONES, Neil. Marketing: management do kapsy. Praha: Portál, 2005. str. 24, 128 s. ISBN 

80-7367-008-9. 
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 Segmentace návštěvníků 1.4.3

Analýza cílové skupiny by měla zahrnovat jak podrobný popis primární cílové 

skupiny, tak i například vzdálenost z jaké lidé do regionu jezdí, s kým a na jak dlouho. 

Na chování návštěvníků totiž působí řada vlivů a „jejich průnik a konečný dopad do 

konkrétního kupního rozhodovacího procesu je jedinečný - individuální.  

Nicméně: někteří jsou si svým kupním chováním v určitých oblastech podobnější než 

jiní. Existují dvě základní podmínky: spotřebitelé uvnitř segmentu jsou si co nejvíce 

svými tržními projevy na daném trhu podobní - homogenita segmentů, tržní projevy 

různých segmentů na daném trhu navzájem jsou co nejvíce odlišné - heterogenita 

segmentů. 

Homogenita segmentů zajišťuje pravděpodobnost podobné reakce na 

odpovídajícím způsobem tvarovaný marketingový podnět uvnitř segmentu. 

Heterogenita segmentů znamená, že segmentace má smysl, že různé skupiny, segmenty 

se od sebe odlišují, že budou reagovat různě.“13 

1.5 Marketingová strategie 

Marketingová strategie by měla zahrnovat výběr marketingových nástrojů  

a způsoby propagace daného podniku. To vše s cílem uspokojit zákazníkovy potřeby, 

protože „úkolem již není získat pro služby vhodné zákazníky, ale pro zákazníky vytvořit 

vhodné služby.” (viz. motto práce) 14 

Návštěvníci v případě cestovního ruchu jsou různorodí. „Obecně však platí, že 

noví návštěvníci jsou více orientováni na cestování, vracející se návštěvníci preferují 

rekreační aktivity. Dalšími rozdíly mezi novými a vracejícími návštěvníky jsou typy 

informací, které si návštěvníci před dovolenou obstarávají. Nový návštěvníci 

vyhledávají především mapy, a způsob dopravy, vracející se návštěvníci vyhledávají 

především informace o místních událostech.  
                                                

13 BÁRTOVÁ, Hilda, Vladimír BÁRTA a Jan KOUDELKA. Chování spotřebitele a výzkum trhu. Praha: 

Oeconomica, 2002. str. 93, 210 s. ISBN 80-245-0410-3. 
14KOTLER, Philip. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 2007. str. 54, 792 s. ISBN 978-80-

247-1359-5. 
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Mezi faktory, které nejvíce ovlivňují rozhodování, patří u nových návštěvníků 

přátelé a destinace, popřípadě kladné recenze o místě, vracející se návštěvníky nejvíce 

ovlivňují náklady. Noví návštěvníci také cestují do destinace z větší vzdálenosti, plánují 

cestu dříve a poznávají destinaci mnohem podrobněji, než vracející se návštěvníci.“15 

To vše je nutné brát při tvorbě marketingové strategie v úvahu, proto je „pro 

stanovení úspěšné marketingové strategie většinou nezbytný průzkum trhu, tj. 

definování trhu a potřeb, které mají být uspokojovány.“16   

1.6 Komunikační mix 

Než začne samotná komunikace, musí se dodržet základní podmínky, jak 

správně komunikovat. „Maximálních účinků při minimálních výdajích bude dosaženo 

důvěryhodností – komunikace stojí na vzájemné důvěře a znalosti partnerů, volbou 

vhodného času a prostředí a pochopitelností a významností obsahu.“ 17 

Komunikační mix se musí řídit podmínkami správné komunikace, protože se 

zabývá návrhem propagace podniku na veřejnosti. „Návštěvník destinace musí být 

informován a motivován tak, aby se začal o destinaci zajímat. Základním cílem 

komunikačního mixu je vytvořit poptávku po destinaci. Je nutné vzbudit pozornost, 

vytvořit zájem, vyvolat touhu a dát podnět k návštěvě kraje. 

Účelem komunikačního mixu je informovat a přesvědčit existující i potenciální 

návštěvníky, že destinace je připravena uspokojit jejich potřeby a požadavky.  

V souvislosti s tím je nutné klást důraz nejen na to, co je možné v destinaci vidět, ale  

i na to, co je v ní možné dělat. Je třeba zaměřit se na konkurenční výhodu destinace, 

tedy na předpoklady, které ji odlišují od jiných.“ 18 

                                                
15ZELENKA, Josef. Marketing cestovního ruchu. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. str. 

32, 240 s. ISBN 978-80-86723-95-2 
16 MIKEŠ, Jiří a Jitka VYSEKALOVÁ. Reklama: jak dělat reklamu. 2. Praha: Grada Publishing a.s., 

2007. str. 22, 182 s. ISBN 80-247-2001-9. 
17 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3. Praha: Edika, 2011. str. 20, 486 s. ISBN 

9788025134320. 
18KIRÁĽOVÁ, Alžběta . Marketing: destinace cestovního ruchu. [s.l.] : Ekopress, 2003. str. 34, 173 s. 

ISBN 8086119564. 
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 Produkt 1.6.1

Produktem se rozumí „cokoliv, co může být nabídnuto na trhu k upoutání 

pozornosti, ke koupi nebo spotřebě, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby. Patří 

sem fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky.“19 Z hlediska 

cestovního ruchu je nejpodstatnějším produktem package. 

Package, neboli balíček služeb zahrnuje kompletní služby, které jsou nabízené 

k plnému uspokojení zákazníka. „Vytváření balíčků zjednodušuje zákazníkovi proces 

zajišťování dovolené. Je to i nástroj k zvýšení odbytu hůře prodejných služeb, včetně 

mimosezónních a víkendových pobytů. 

Výhodou pro zákazníka je úspora času při vyhledávání a kompletaci dovolené. 

Výhodou pro kraj je bezesporu zvýšení odběru služby mimo sezónu a v určité dny 

v týdnu, zajištění čerpání služby, o níž není velký zájem z důvodu malé známosti služby 

či z důvodu geografické vzdálenosti.“20 

Jak již bylo uvedeno výše, „jedná se o seskupování jednotlivých, služeb do 

jednoho package, který tvoří komplexní nabídku tak, jak si ji zákazník přeje. 

Programování je nedílnou součástí tvoření balíků služeb, neboť správným 

doplněním a programováním služeb v balíku se zvyšují jejich prodeje. 

Balíky služeb se začaly výrazněji prosazovat v období posledních desetiletí. 

 

Důvody výhodnosti balíčků pro návštěvníky: 

Pohodlí pro zákazníka - většina zákazníků dává přednost již sestavenému 

packagi služeb, neboť tím šetří svůj čas a úsilí při vyhledávání jednotlivých 

poskytovatelů různých služeb (ubytování, doprava, kultura, apod.). 

Možnost předem naplánovat výdaje na cesty - některé balíky služeb představují 

komplexní balík služeb, tzn. že zákazník již předem ví, kolik finančních 

prostředků ho bude příslušná cesta nebo dovolená stát. Takový balík služeb 

zbaví zákazníky pochyb o tom, kolik budou muset za co zaplatit. 

                                                
19 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. str. 154, 269 s. 

ISBN 80-247-2690-4. 
20ZELENKA, Josef. Marketing cestovního ruchu. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. str. 

117, 240 s. ISBN 978-80-86723-95-2 
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Vysoká kvalita pro zákazníka - pokud by si zákazník sestavoval svůj package 

sám, vystavuje se nebezpečí nakoupení nekvalitních služeb, jelikož poskytovatele těchto 

služeb předem ve většině případů nezná. Naproti tomu cestovní kancelář nebo hotel  

(v případě Máchova kraje informační centrum Doksy či OPS Máchovo jezero), který 

takový package sestavuje spolupracuje s již osvědčenými obchodními partnery a může 

tak garantovat vysokou kvalitu těchto služeb. 

Specializované package - mimo všeobecných balíků služeb jsou stále častěji 

sestavovány i package pro speciálně orientované zákazníky. Může se jednat 

o outdoorové pobyty nebo speciální poznávací zájezd do určité oblasti. Zákazníci 

obvykle nemají čas na to, aby takové balíky služeb sami sestavovali. 

Tyto čtyři hlavní důvody (v knize je uvedeno pět důvodů, pro potřeby této práce 

byly důvody zredukovány na čtyři) vysvětlují, proč vzrůstá úsilí ze strany zákazníků 

v oblasti cestovního ruchu nakupovat package služeb.  

 

Důvody výhodnosti balíčků pro poskytovatele služeb: 

Zvyšují poptávku po svých službách mimo sezónu - úspěšně sestavené 

package podněcují nákup služeb i v období mimo sezónu. Tím mohou pomoci překonat 

poptávkově nepříznivé období.  

Zvyšují přitažlivost pro nové segmenty - některé package jsou vytvářeny 

s cílem přilákat nové cílové segmenty zákazníků. Příkladem mohou být package pro 

sportovní klientelu. 

Ve svých balíčcích služeb využívají nových trendů v cestovním ruchu  

- základním požadavkem na subjekty působící v cestovním ruchu je flexibilita vzhledem 

ke změnám, které v tomto odvětví probíhají. 

 Zvyšují své příjmy - pokud jsou balíky služeb správně sestaveny, zvyšují 

tržby organizacím, které je nabízejí. Přidáváním některých prvků do packagů podněcují 

své zákazníky, aby zůstali déle. 

Zvyšují svou publicitu - dobře vytvořený balík služeb přitahuje pozornost 

médií a tím přitahují pozornost i potenciálních zákazníků. 

Zvyšují počet spokojených zákazníků, kteří svůj nákup v budoucnu opakují  

- dobře vytvořený package zvyšuje nejen pozornost médií a zákazníků, ale také zvyšuje 
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spokojenost zákazníků, kteří se k jejich sestavovateli v budoucnu vrátí a opět využijí 

jeho služeb. 

Předpovídání budoucích prodejů - vzhledem k faktu, že mnoho balíků 

služeb je nakupováno dlouhou dobu před jejich uskutečněním, podniky působící  

v oblasti cestovního ruchu mohou dlouhou dobu dopředu předpovědět budoucí vývoj 

svých prodejů a podnikání.“21 

 Spolupráce 1.6.2

Paralelně s vytvářením package je dalším marketingovým nástrojem spolupráce. 

Aby se kraj mohl všestranně rozvíjet a aby se mohly tvořit ucelené balíčky služeb, je 

potřeba, aby byla v destinaci „zajištěna spolupráce poskytovatelů služeb, místní 

komunity a místní samosprávy při vytváření regionálního produktu a jeho propagace.  

Spolupráce je jedním z důležitých přístupů při realizaci udržitelného rozvoje 

cestovního ruchu, neboť zahrnuje spolupráci všech podnikatelů, místní komunity, 

samosprávy a zájmových skupin jako základ pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu.“22 

 Public Relations  1.6.3

I když je ve většině případů  PR tou nejvýhodnější variantou, „mnoho firem 

přiděluje PR pouze zlomek svého celkového rozpočtu, a přece mohou být velmi účinné 

ve srovnání s ostatními médii. Často jsou nejúspěšnější a nejekonomičtější.  

Nevýhodou PR je, že nejsou něčím, co lze vyprodukovat okamžitě, nejsou 

snadno měřitelné ani kontrolovatelné. Jejich nepředvídatelnost děsí spoustu lidí. Je ale 

pravda, že nejsou považovány za reklamu, kterou tak posilují. Naprostá většina „zpráv“ 

má za sebou někde v pozadí aparát PR.  

                                                
21 BERÁNEK, Jaromír a Pavel KOTEK. Řízení hotelového provozu. Čtvrté. Havlíčkův Brod: Tiskárny 

Havlíčkův Brod, a. s., 2007. str. 191, 240 s. ISBN 978-80-86724-30-0. 
22ZELENKA, Josef. Marketing cestovního ruchu. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. str. 

119, 240 s. ISBN 978-80-86723-95-2 
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Ať si to lidé uvědomují nebo ne, PR je denně ovlivňují. Lze je také využít k šíření 

povědomí o firmě způsobem, kterým to jiná média nedokáží, protože se objevují  

v „uvěřitelnějším“ formátu než ostatní komunikace. “23 

Klasickými cíli public relations jsou například „hledat nové druhy služeb, které 

se dobře prodávají, zvýšit tržby, zastavit konkurenci, srovnat krok s konkurencí,  

vytvořit databázi, pracovat se sdělovacími prostředky,...“24  

Současné PR jsou „dynamické a pružné, zaměřené na řešení problémů, vyžadují 

odstup od aktuálních problémů a jsou přítomny při všech změnách (technických, 

ekonomických, právních, společenských, politických).“25 

 Osobní prodej 1.6.4

Osobní prodej je další nedílnou součástí komunikačního mixu, protože „patří  

k nejefektivnějším prostředkům, který využívá psychologické poznatky z verbální  

i neverbální interpersonální komunikace. Osobní kontakt umožňuje lépe poznat potřeby 

druhé strany a podle toho zaměřit prodejní argumentaci. Při osobním prodeji získáváme 

informace o prodejních možnostech či o konkurenci, které umožňují optimalizovat 

vlastní prodeje. Důležitou roli hraje přímý kontakt s návštěvníky.“26 

 Sales promotion 1.6.5

V oblasti cestovního ruchu lze nejlépe podporu prodeje uplatnit na veletrzích 

nebo u příležitosti různých kulturních akcí a v informačních centrech. „Podpora prodeje 

zahrnuje širokou paletu nástrojů, které přitahují pozornost spotřebitele, poskytují mu 

informace a mohou ho přivést k zájmu o nabízenou službu či destinaci.“ 27 

                                                
23 KNIGHT, Peter. Vysoce efektivní marketingový plán. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. str. 99, 148 

s. ISBN 978-80-247-1999-3. 
24 SMITH, Paul. Moderní marketing. Praha: Computer Press, 2000. str. 265, 518 s. ISBN 80-722-6252-1. 
25 LETANG, Jacquie. Public relations. Praha: Portál, 2009. str. 41, 344 s. ISBN 978-80-7367-596-7. 
26VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 3. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. str. 21, 296 s. 

ISBN 978-80-247-2196-5. 
27 Viz. citace číslo 25 (Vysekalová, Psychologie reklamy) 
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Typickým příkladem Sales promotion jsou veletrhy. V případě veletrhů jde  

o propagaci, která se může zabývat různými soutěžemi na stánku, nejlépe fungují 

samples (ochutnávky) či cokoli, co návštěvník veletrhu dostane na stánku zdarma. 

Veletrhy jsou prostory nespočtu různých možností, protože se jich účastní 

pracovníci cestovního ruchu a „měly by umožňovat navázání těsných obchodních  

a osobních kontaktů. Veletrhy, výstavy a workshopy nejsou jednoduše dobré nebo 

špatné. Rozhodování vystavovatelů i návštěvníků o účasti na veletrhu je závislé na tom, 

zda tato akce odpovídá jejich potřebám a zda zapadá do jejich prodejní koncepce.“28 

Účast jednotlivých turistických regionů na takových akcích je běžná, některé 

regiony, jako například Máchův kraj jsou prezentovány na veletrzích pod záštitou 

větších turistických celků, v případě Máchova kraje je to turistický celek Českolipsko. 

 Corporate identity 1.6.6

Corporate identity je jedním z východisek pro public relations. „V podstatě jde  

o koncipování vlastní dlouhodobější filosofie organizace či subjekt tj. o formování 

dlouhodobější vize s trvalejší jistotou v daných proměnlivých podmínkách. Nejde při 

tom o to, vizi jen koncipovat, ale především realizovat - a zároveň podchytit a ovlivnit 

všechny faktory, které image organizace formují.  

Takovou představu je možné realizovat promyšleným účinným a jednotným 

vystupováním a chováním organizace na veřejnosti. 

Corporate identity dokáže požadavky dlouhodobé politiky organizace 

respektovat a nabízí nástroje k jejich řešení.“ 29 

  

                                                
28 BERÁNEK, Jaromír a Pavel KOTEK. Řízení hotelového provozu. Čtvrté. Havlíčkův Brod: Tiskárny 

Havlíčkův Brod, a. s., 2007. str. 183, 240 s. ISBN 978-80-86724-30-0. 
29 SVOBODA, Václav. Public relations – moderně a účinně. 2. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. str. 

16, 239 s. ISBN 80-247-2866-4. 
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1.7 Průzkum 

Průzkum je technika ke zjištění například úspěšnosti kampaně. „Spočívá 

v provádění neformálního dotazování se zaměřením na skupiny zákazníků, u kterých 

chceme porozumět jejich motivacím, postojům a chování. Na základě výsledků se 

připraví dotazník, který se předloží výběrovému souboru respondentů.  

Cílem dotazníkové akce je shromáždění informací o požadovaných vlastnostech 

produktu či služby, o jejich důležitosti, povědomí o značce, postojích k dané kategorii 

výrobků či služeb, o demografických, psychografických a dalších údajích  

o respondentech.“30 

 

  

                                                
30 ROŠICKÝ, Stanislav. Základy marketingu. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. str. 18, 111 s. ISBN 

80-7041-772-2. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

2. PŘEDSTAVENÍ TURISTICKÉHO REGIONU 

MÁCHŮV KRAJ, CÍLE MARKETINGOVÉHO PLÁNU 

A STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI 

Karel Hynek Mácha (1810 - 1836) – první delší cesta v životě Karla Hynka 

Máchy vedla právě na Bezděz. Vydal se z Prahy, přes Mělník, Kokořín, Housku  

a Doksy. Malebnost tohoto kraje mu natolik učarovala, že kreslil hrady a četné 

zříceniny, psal básně a jejich děj zasazoval do krajiny okolo dnešního Máchova jezera  

a Bezdězu. Odehrává se tu i děj jeho nejznámějšího díla Máj. 

 Turismus započal v kraji zanedlouho po Máchových toulkách. Historie 

turistického ruchu sahá totiž až do 19. století. Turistický ruch v tomto kraji vznikl 

hlavně z důvodu jeho umístění. 

 „Území turistického regionu Máchův kraj se rozkládá v jihozápadní části 

Libereckého kraje (z malé části i na území Středočeského kraje) a je součástí 

geografického celku Ralská pahorkatina. Jedná se o celostátně významnou tradiční 

rekreační oblast v prostoru Máchova jezera a Dubska, částečně zasahující do CHKO 

Kokořínsko. 

Leží v mírně teplé klimatické oblasti, která má teplejší podnebí než zbývající 

území Libereckého kraje. 

Celé území má charakter malebné a pestré krajiny. Specifikem jsou vyvřelé 

solitérní vrchy (např. Ralsko), pískovcové útvary a řada rybníků. Nejvýznamnějším je 

Máchovo jezero. Dalšími jsou například Břehyňský rybník, Hradčanské rybníky, 

Novozámecký rybník, Holanské rybníky,... 

V oblasti Máchova kraje se v hojné míře nacházejí stavení venkovské lidové 

architektury. Počet roubených domů je zde tak významný, že velká část obcí byla 
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vyhlášena vesnickými památkovými zónami a rezervacemi a patří tak mezi území 

s největší koncentrací těchto staveb v Libereckém kraji.“31 

2.1 Historie turistického ruchu v Máchově kraji 

„V 80. letech 19. století začínají lékaři doporučovat zemědělské Doksy, ležící 

v malebné zalesněné krajině u Velkého rybníka, jako místo příjemného odpočinku, 

zdravého vzduchu a léčivého bahna. Doksy se pomalu proměňují v rekreační a lázeňské 

letovisko. Po roce 1900 se do povědomí lidí svou luxusní vilovou zástavbou dostávají  

i Staré Splavy, obec ležící na severním břehu Velkého rybníka. Lázeňské a rekreační 

proslulosti Doksy a Staré Splavy dosáhly až po první světové válce. V průvodcích  

z dvacátých a třicátých let se o Doksech píše jako o Severočeských jezerních lázních 

nebo jako o Severočeské riviéře. V roce 1928 je zřízena na jižním břehu Velkého 

rybníka velká pláž, vodní hladinu začínají brázdit první motorové lodě. Městské lázně, 

založené v roce 1906, nabízejí hostům různé druhy zdravotních koupelí. 

Nejvyhledávanější byly rašelinové koupele. Lázně byly v provozu celoročně. Léčily se 

zde katary dýchacích cest, nervové potíže, nespavost a revmatismus.  

Ve 30. letech usiluje turistický spolek v Doksech o spojení turisticky zajímavých 

míst se jménem Karla Hynka Máchy. Tato aktivita Čechů se Němcům příliš nelíbila, 

neboť Mácha pro ně nic neznamenal. Spor vyvrcholil kolem přejmenování Velkého 

rybníka na Máchovo jezero. Úřední název jezera se stal kolem roku 1928 předmětem 

národnostního sporu o pohraničí.  

V roce 1936 Názvoslovná komise odmítá oficiálně uznat změnu názvu Velkého 

rybníka. V tomtéž roce Klub českých turistů odhalil pomník básníku Karlu Hynku 

Máchovi na tzv. Jarmilině skále nad jezerem u Starých Splavů. Stalo se tak u příležitosti 

stého výročí básníkovy smrti a prvního vydání Máje. 

Šíření fašistických myšlenek a rozmach henleinovského hnutí v pohraničí úplně 

zastavil boj o přejmenování Velkého rybníka a Máchův pomník byl z Jarmiliny 

skály odstraněn. Po druhé světové válce Češi již běžně užívají názvu Máchovo jezero.  

                                                
31 BIČÍKOVÁ, Pavla ; JASNÁ KUBÍNOVÁ, Jana. Analýza potřeb rozvoje cestovního ruchu Máchova 

kraje. 2009. str. 9, 97 s. 
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V turistickém průvodci z roku 1956 je Velký rybník nazýván pouze Máchovým jezerem 

a v roce 1961 vychází turistický průvodce s názvem Máchův kraj. Dnes již nikdo 

nenazve Máchovo jezero a zdejší kraj jinak.  

Po druhé světové válce Doksy ztratily svou lázeňskou proslulost a městské lázně 

byly v šedesátých letech zrušeny úplně. Doksům zůstal pouze statut rekreačního města. 

Další výstavba v Doksech se ve velké části podřídila rozmáhajícímu se cestovnímu 

ruchu.“32 

Za dob socialismu se Máchovo jezero těšilo velké návštěvnosti, kdy se 

vybudovali kolem jezera ubytovny ROH, kempy, a další ubytovací zařízení, která 

nabízela dovolenou pro širokou československou veřejnost. Lidé této dovolené 

využívali z ekonomického hlediska a všeobecné dostupnosti, velká část obyvatel si 

nemohla dovolit či nemohla vycestovat do zahraničí. Rekreační zařízení kempového 

typu z dob socialismu slouží dodnes, bohužel bez tolik potřebných investic do 

modernizace vybavení. 

Pokles cestovního ruchu je u Máchova jezera a obecně v Máchově kraji rok od 

roku větší, protože lidé raději tráví dovolenou buď v exotických koutech světa, nebo 

jinde v Evropě. Místní turistika lidi už tolik neláká, obzvlášť při hlavní dovolené v roce, 

preferují dva týdny u moře se stabilním počasím, než na dva týdny u jezera. Proto se 

propagace musí zaměřit na krátkodobější aktivní a poznávací pobyty v kraji, k jejichž 

zpřístupnění veřejnosti pomůže vytvoření tzv. package, ucelených balíčků služeb pro 

jednotlivé segmenty návštěvníků. 

2.2 Turistické nabídky turistického regionu Máchův kraj 

V této podkapitole jsou shrnuty turistické nabídky Máchova kraje a to jak 

novinky, tak dlouholeté a zaběhnuté „atrakce“.  

Byly vybrány nejzajímavější nabídky, které mohou přilákat veliký počet návštěvníků. 

                                                
32MAUSEROVÁ, Renata a Věra SPILKOVÁ. Historie Města. Doksy a okolí, Turistický průvodce. 2011. 

str. 9, 44 s. 
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Seznam vytvořen dle Bičíkové a Jasné Kubínové a jejich analýzy potřeb rozvoje 

cestovního ruchu Máchova kraje, 2009  

Hrady 

V turistickém regionu Máchův kraj se nacházejí Státní hrad Bezděz, Hrad 

Houska, Vodní hrad Lipý, Hrad Kokořín a Skalní hrad a poustevna Sloup v Čechách. 

Zámky 

Zámky kraj neoplývá tolik, jako hrady a zříceninami. V kraji se nachází Státní 

zámek Zákupy, Zámek v Doksech, Zámek Bělá pod Bezdězem a Státní zámek 

Lemberk. 

Zříceniny hradů 

Zřícenin je v kraji nespočet. Mezi nejvýznamnější patří Zřícenina hradu Ralsko, 

Zřícenina hradu Jestřebí, Zřícenina hradu Ronov, Zřícenina hradu Starý Bernštejn, 

Zřícenina hradu Zakšín, Zřícenina hradu Děvín,... 

Muzea 

Novinkou je vznik muzea slavného komiksu Čtyřlístek, který má své kořeny 

v Máchově kraji (Třeskoprsky – Doksy, Blaťák – Máchovao jezero, Bezzub – Bezděz). 

Pomocí cílené propagace tohoto segmentu trhu a provázání nabídky muzea 

s procházkou po naučné stezce „Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku“ zde vzniká prostor pro 

nový turistický produkt. Dalšími muzei jsou Památník Karla Hynka Máchy a Vísecká 

rychta.  

Lidová architektura 

V Máchově kraji se nachází značné množství lidové architektury s roubenými 

stavbami. Jedná se o největší území s těmito starými budovami v Libereckém kraji. 

Největší výskyt lidové architektury je ve vesnici Žďár, vesnické památkové 

rezervaci, kde se nachází 33 chráněných domů.33 Kromě Žďáru lze lidovou architekturu 

obdivovat téměř v každé vesnici, např. Vojetín u Doks, Dobřeň, Nosálov, Staré Splavy, 

Nedvězí, Vrchovany, Holany, … 

  

                                                
33 Pořad Výletníci vysílaný na ČT1, 4. 9. 2011, Máchův kraj 
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Církevní památky 

Mezi církevní památky v kraji patří Boží hrob v Mimoni, Skalní kaple Božího 

hrobu u Velenic, Kostel sv. Bartoloměje v Doksech, Kostel Nanebevzetí sv. Kříže, 

Bazilika Minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí,... 

Kulturní akce 

Kulturní akce se konají ve valné většině v letním období. Na jaře lákají 

k návštěvě masopustní průvody, velikonoční jarmarky, na podzim a v zimě pak Dokské 

pověsti, které se pořádají v listopadu a Vánoční jarmark v prosinci. Vybrány jsou 

nejdůležitější kulturní akce, které mají potenciál přilákat velké množství návštěvníků: 

Máchovi v patách, Noční výstup na Bezděz, Májový karneval, Bělské balonové 

hemžení, Hvězdy nad jezerem, České hrady- Bezděz, Dokská pouť, Starosplavská pouť, 

Mácháč 200X, Renesanční, středověké jarmarky na hradě Houska, Noc s hvězdami na 

hradě Houska, Eurohry Doksy. 

Přírodní zajímavosti 

Máchův kraj disponuje nesčetným množstvím přírodních památek. Jsou to skalní 

útvary a města, romantické rokle, bažiny s  rozmanitou flórou, hluboké lesy, rybníky  

a rybniční soustavy. 

V okolí Doks byly vybudovány ve 14. a 15. století rybniční soustavy čítající šest 

rybníků, z nich největší a nejvýznamnější byl Velký rybník, nynější Máchovo jezero. 

Mezi nejzajímavější a nejatraktivnější přírodní úkazy patří:  

Máchovo jezero, Národní přírodní památka (dále NPP) Swamp (rašeliniště  

u Máchova jezera s výskytem více než 170 druhů řas a sinic), Přírodní rezervace (dále 

PR) Malý a Velký Bezděz, Národní přírodní rezervace (dále jen NPR) Novozámecký 

rybník (zjištěno 222 druhů ptáků, 110 zde hnízdí), NPR Břehyně – Pecopala ( „Tato 

rezervace je jedním z nejvýznamnějších chráněných území na Českolipsku. Břehyňský 

rybník je od roku 2004 součástí Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce  

a mokřady, které byly vyhlášeny v rámci soustavy evropsky významných chráněných 

území NATURA 2000).“34, PR Hradčanské rybníky, řeka Ploučnice, CHKO 

Kokořínsko,... 

                                                
34 Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala. Národní přírodní rezervace v ČR [online]. [cit. 2012-

02-15]. Dostupné z: 

http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPR_brehyne_pecopala_cz 
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Adrenalinové sporty 

Pro adrenalinové nadšence je v turistickém regionu Máchův kraj k dispozici 

Jungle creek, Paintball v Doksech, Tandem Paragliding či Autodrom v Sosnové. 35 

2.3 Hlavní cíle marketingového plánu  

 V případě turistického regionu Máchův kraj, jakožto neziskové organizace, je 

vytyčení cílů jasné - prodloužení turistické sezóny a zavedení turistického regionu 

Máchův kraj jako samostatné turistické značky a s tím spojené zvýšení počtu 

návštěvníků. Tyto cíle jsou dlouhodobého rázu - upozorňují na činnosti, které je 

nezbytné provést v současnosti pro dosažení budoucích záměrů. 

 Prodloužení turistické sezóny 2.3.1

Tohoto cíle lze dosáhnout komunikační kampaní, ve které bude turistický region 

Máchův kraj představen nejen jako Máchovo jezero, ale hlavně jako kraj oplývající 

množstvím kulturních a historických památek (viz. podkapitola 2.2).   

Tento kraj je ideální nejen na letní dovolenou, ale také na jarní a podzimní 

procházky po romantické přírodě, hradech, zámcích a zříceninách. Turistický region 

také nabízí velké množství cyklostezek a turistických stezek, které vedou borovicovými 

lesy, jejichž vzdušná vlhkost je vhodná pro astmatiky. 

V zimě je zde možnost běžkování či bruslení na jezeře. Za příznivých sněhových 

podmínek je zde také běžkařský okruh s upravenými stopami.  

To vše je zapotřebí dát do povědomí široké veřejnosti, aby si lidé pod pojmem 

turistický region Máchův kraj představili mnohem víc, než jen letní dovolenou u jezera. 

  

                                                                                                                                          
 

35 BIČÍKOVÁ, Pavla ; JASNÁ KUBÍNOVÁ, Jana. Analýza potřeb rozvoje cestovního ruchu Máchova 

kraje. 2009. str. 38, 97 s. 
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 Zvýšení počtu návštěvníků  2.3.2

Tento cíl úzce souvisí s předchozím cílem. Lidem už nestačí jen vidina koupání 

v jezeře. To raději jedou na dovolenou k moři. Turistické nároky se výrazně zvedly, 

proto musí být trh připraven zvedající se nároky na služby uspokojit.  

Návštěvníkům se musí nabídnout široké spektrum kulturních akcí, zábavy pro 

děti i dospělé a obeznámit je s možnostmi, které kraj nabízí. 

 Zavedení turistického regionu Máchův kraj jako samostatné turistické 2.3.3

značky 

Současná propagace turistického regionu Máchův kraj je pod záštitou 

destinačního managementu sdružení Českolipska, kam spadá Máchův kraj a Lužické 

hory. Marketing turistické destinace je název „Českolipsko“. Tento pojem je neznámý  

a z marketingového hlediska neatraktivní a nesrozumitelný pro návštěvníky.  

Cílem marketingového plánu je mimo jiné navrátit turistickému regionu Máchův 

kraj jeho věhlas a propagovat ho jako samostatný turistický region se širokou nabídkou 

přírodních, kulturních a historických památek.  

Tomuto cíli může pomoci navržení Corporate identity pro Máchův kraj, jako 

samostatného turistického regionu, který by byl pod svou samostatnou značkou 

propagován na veřejnosti (např. na veletrzích cestovního ruchu, mediální prostředky, 

apod.). 

  



34 
 

2.4 Statistika návštěvnosti turistického regionu Máchův kraj 

v uplynulých dvou letech 

Turistický region Máchův kraj, jak ukazuje statistika návštěvnosti níže, je 

nejvíce turisticky vytížen v měsících červenec, srpen a navštěvují ho především Češi. 

Na ně bude také zacílena komunikační kampaň. Češi mají totiž největší potenciál na 

prodloužení turistické sezóny.  

 
Porovnání počtu návštěvníků infocentra v Doksech podle země původu 

v letech 2010- 2011   
 

Tabulka 1 - Celkový počet návštěvníků infocentra podle země původu v roce 2010 

 

 Měsíc -> 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11  
Česko  219 403 429 485 622 834 2154 2105 554 277 129 
Německo 5 2 14 24 38 62 265 279 25 20   
Holandsko     2 7 6 16 64 38       
Ostatní       14 18 20 62 64 13     
USA             4     4   
Rusko              8 16   2   
Británie                10 2 1   
Polsko             10 4     1 
Slovensko            3 6 10   9   
Francie               18       
CELKEM 224 405 445 530 684 935 2573 2544 594 313 130 
Zdroj: Infocentrum v Doksech 

 

Roční návštěvnost infocentra Doksy v roce 2010 činí:  9377 osob 

 
Tabulka 2 - Celkový počet návštěvníků infocentra podle země původu v roce 2011 

 

Měsíc > 1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11  12 
Česko  198 390 422 502 636 861 2126 2237 512 305 295 324 
Německo 2 4 5 22 43 58 305 286 32 16 3 1 
Holandsko       8 14 19 52 34         
Ostatní 1   3 2 12 26 60 58 16 4     
USA             2           
Rusko              9 7         
Polsko             6 10         
Slovensko              4 8         
CELKEM 201 394 430 534 705 964 2564 2640 560 325 298 325 
Zdroj: Infocentrum v Doksech 

 



35 
 

Roční návštěvnost infocentra Doksy v roce 2011 činí:  9940 osob. 
 

Graf 1 - Srovnání návštěvnosti v roce 2010-2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Infocentrum v Doksech 

 

Podle porovnávacího grafu návštěvnosti Dokského infocentra je vidět, že se 

turistický ruch v turistickém regionu Máchův kraj zvedl o 563 návštěvníků v roce 2011 

oproti roku 2010. Návštěvnost se zvedla především v zimním a jarním období.  

K nárůstu došlo jistě tím, že v zimě 2011 byly dobré podmínky na zimní sporty a také 

byl v únoru první ročník masopustu. Potenciál kraj tedy nepopiratelně má. Statistika 

návštěvnosti by se měla nadále zvyšovat každým rokem při dodržení níže navrhované 

propagace turistického regionu. 
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3. SITUAČNÍ ANALÝZA TURISTICKÉHO REGIONU 

MÁCHŮV KRAJ 

„Součástí marketingové situační analýzy je: 

- SWOT analýza 

- identifikace a analýza cílových segmentů a trhu obecně 

- analýza konkurence 

- prognóza vývoje cestovního ruchu“36 

Praktická část, konkrétně situační analýza turistického regionu Máchův kraj 

zahrnuje jednotlivé analýzy, které byly vyvozeny ze sekundárního sběru dat (SWOT 

analýza, analýza cílové skupiny, analýza trhu, konkurence, služeb,...).  

Na základě těchto analýz bude dále vytvářen komunikační mix a časový 

harmonogram kampaně. 

 

Při tvorbě praktické části se čerpá ze strategických dokumentů rozvoje 

cestovního ruchu. Konkrétně z Dlouhodobé strategie a střednědobého plánu 

udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera, Analýzy potřeb rozvoje 

cestovního ruchu Máchova jezera (BIČÍKOVÁ, Pavla; JASNÁ KUBÍNOVÁ, Jana, 

2010), Monitoringu návštěvníků v turistických regionech ČR – Metodika průzkumu 

(CzechTourism) a Monitoringu návštěvníků Libereckého kraje (VYSTOUPIL, Jiří  

a spol.).  

 

Cílem situační analýzy je zjištění situace na trhu cestovního ruchu, vytyčení trendů 

v cestovním ruchu, analýza cílové skupiny, konkurence a dostupnosti služeb. Z těchto 

dat se vychází při následné tvorbě marketingové strategie. 

 

  

                                                
36ZELENKA, Josef. Marketing cestovního ruchu. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. str. 

43, 240 s. ISBN 978-80-86723-95-2 
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3.1 SWOT analýza 

Při tvorbě SWOT analýzy bylo čerpáno z Dlouhodobé strategie a střednědobého 

plánu udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera (BIČÍKOVÁ Pavla; 

JASNÁ KUBÍNOVÁ Jana, 2010). 

 

Silné stránky (Strengths) 

- Tradiční turistická oblast 

- Pestrost turistických aktivit (historie, příroda, koupání,...) 

- Velký počet kulturně-historických památek 

- Možnost vodních sportů na Máchově jezeře 

- Kraj spojován s atraktivními tématy- K. H. Mácha, Čtyřlístek 

- Hustá síť turistických tras a cyklotras 

- Dobrá dostupnost z krajského a okresního města (Liberec a Česká lípa)  

dále z Mladé Boleslavi a Prahy 

- Vysoký počet základních služeb cestovního ruchu 

- Ralsko pro in-line bruslení  

 

Slabé stránky (Weaknesses) 

- Výrazná sezónnost- závislost na počasí 

- Většina nabídky se váže na dovolenou  

u Máchova jezera 

- Vysoký podíl málo kvalitního ubytování ve formě kempů a chatiček 

- Dovolenou zde tráví spíše ekonomicky slabší skupiny obyvatel 

- Málo efektivní marketingové aktivity   

- Malá nabídka pro rodiny s dětmi a cyklisty 

- Omezené množství služeb vysoké kvality 

- Malá spolupráce mezi veřejnými a podnikatelskými subjekty 

 

Příležitosti (Opportunities) 

- Využití území pro venkovskou a aktivní turistiku 

- Vybudování bio farem 

- Oživení image lázeňského centra  
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- Růst zájmu o domácí cestovní ruch 

- Získávání prostředků na rozvoj cestovního ruchu z Evropských fondů a českých 

dotačních titulů 

- Oživení a vytvoření nových tradic 

- Znovuoživení zájmu zahraničních návštěvníků 

- Zájem podnikatelů o spolupráci na rozvoji cestovního ruchu 

- Spojení CHKO Kokořínsko s turistickým regionem Máchův kraj  

 

Hrozby (Threats) 

- Špatná kvalita vody v Máchově jezeře 

- Ekonomická krize 

- Nezájem o aktivity směřující k rozvoji cestovního ruchu z řad představitelů 

veřejné správy 

- Odpor nepodnikajících místních obyvatel proti rozvoji cestovního ruchu 37 

 Využití silných stránek na eliminaci hrozeb (S – T strategie) 3.1.1

Eliminovat hrozby prostřednictvím silných stránek lze tak, že se propagace kraje 

zaměří na historické, přírodní a kulturní vyžití v kraji, rozšíří se o další aktivity  

a nebude se zaměřovat pouze na Máchovo jezero. Tím se eliminuje hrozba špatné 

kvality vody, což každoročně odláká mnoho návštěvníků, kteří by jinak do Máchova 

kraje zavítali. Hrozbu ekonomické krize lze prostřednictvím silných stránek eliminovat 

propagací sportovního vyžití, jako je pěší turistika, cyklistika, nebo in-line bruslení. 

K tomu není potřeba velkých finančních výloh, opomeneme-li pořizovací ceny 

sportovního vybavení. Nezájem o rozvoj cestovního ruchu, stejně jako odpor místních 

obyvatel proti cestovnímu ruchu, lze eliminovat tak, že se představitelům veřejné správy 

i místním obyvatelům představí benefity, které pro ně plynou z cestovního ruchu  

a přesvědčí je, že by se měl turistický region spíše podporovat, než negovat.   

                                                
37BIČÍKOVÁ, Pavla ; JASNÁ KUBÍNOVÁ, Jana. Dlouhodobá strategie a střednědobý plán udržitelného 

rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera. 2010. str. 9, 65 s. 
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 Odstranění slabin pro vznik nových příležitostí (W – O strategie)  3.1.2

Nejpodstatnějšími slabinami jsou výrazná sezónnost a propagace pouze 

Máchova jezera. Tyto dvě slabiny se dají eliminovat propagací „Máchova kraje“, jako 

turistického regionu s nepřeberným množstvím aktivit v různých ročních obdobích. 

Vznikne tím příležitost prodloužení turistické sezóny. 

Dalšími slabými stránkami jsou nízká kvalita ubytovacích zařízení, omezení 

služeb vysoké kvality a fakt, že kraj navštěvuje spíše ekonomicky slabší skupina 

návštěvníků. Tyto slabé stránky lze změnit v příležitosti zvýšením úrovně ubytovacích 

zařízení, vytvořením samostatné turistické značky „Máchův kraj“, která se bude 

prezentovat jako turistický region s velkým množstvím možností pro různé skupiny 

návštěvníků. Své vyžití tu najdou mladí lidé, kteří touží po zábavě, rodiny s dětmi 

s nárokem na bezpečí a dostatek aktivit pro děti, stejně jako senioři, kteří uvítají vše, co 

je vytrhne ze životního stereotypu. 

Primárně slabou stránku, spočívající v nedostatečné spolupráci mezi veřejnými  

a soukromými subjekty lze navržením balíčků služeb proměnit v příležitost, kdy se 

zainteresují jak soukromé, tak veřejné subjekty a vzájemnou spoluprací budou získávat 

prostředky, které pomohou zlepšit poskytované služby a tím vzroste i úroveň celého 

turistického regionu. 

3.2 Analýza cílové skupiny 

Nejdůležitějším krokem pro vytvoření kvalitního marketingového plánu, který se 

nemine účinkem je vytvoření analýzy cílové skupiny. Bude určena primární  

a sekundární cílová skupina ve vztahu k zadaným cílům marketingového plánu, na 

základě Monitoringu návštěvníků Libereckého kraje, jehož je turistický region Máchův 

kraj součástí. Dotázaných bylo 2 800, z hlediska věkové struktury byly nejsilněji 

zastoupeny kategorie 35 – 49 let (34 % respondentů) a 26 – 34 let (30 %). 

Příjezdová vzdálenost 

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje ukazuje, že dvě třetiny návštěvníků 

pochází ze vzdálenosti větší než 50 km. Téměř polovina respondentů pak přijela do 

regionu ze vzdálenosti větší než 100 km.  
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Graf 2 - příjezdová vzdálenost 

 

  
zdroj: VYSTOUPIL, Jiří a spol. Monitoring návštěvníků Libereckého kraje. Masarykova univerzita  

v Brně, 2005. str. 8, 44 s. 

 

S kým respondenti do regionu přijeli 

Z průzkumu vyplývá, že více než polovina návštěvníků trávila pobyt v regionu 

se svým partnerem, popřípadě svými známými nebo příbuznými. Skupina rodin s dětmi 

tvoří okolo třetiny všech pobytů, přičemž 40 % těchto rodin přijelo s dětmi 

předškolního věku. Pouze každý  desátý návštěvník přijel do regionu sám.  

  

Graf 3 - S kým respondenti region navštívili 

 
zdroj: VYSTOUPIL, Jiří a spol. Monitoring návštěvníků Libereckého kraje. Masarykova univerzita  

v Brně, 2005. str. 10, 44 s. 

 

Délka a frekvence pobytu 

Z hlediska délky pobytu v regionu mírně převažují turisté nad jednodenními 

návštěvníky (poměr 3:2). Turisté nejčastěji přijíždějí na dobu 3 až 7 nocí (58 % v rámci 

tohoto segmentu) - zpravidla se jedná o typické týdenní pobyty.  Kratší a delší pobyty 

16 16
20

47

0

10

20

30

40

50
pr

oc
en

t

do 20 km 21-50 km 51-100 km nad 100 km

s partnerem, 
přáteli, známými

55%

sám
10%

s dětmi školního 
věku
20%

s malými dětmi
15%



41 
 

jsou vzácnější. Jednu nebo dvě noci zde strávila třetina z turistů, téměř každý desátý 

turista zde pak pobyl dobu delší než jeden týden.  

Hosté nad 50 let přijíždějí de regionu častěji na jednodenní pobyty a na pobyty 

delší než jeden týden.  

 

Graf 4 - Délka pobytu v regionu 

 
zdroj: VYSTOUPIL, Jiří a spol. Monitoring návštěvníků Libereckého kraje. Masarykova univerzita  

v Brně, 2005. str. 10, 44 s. 

 

Počet předchozích návštěv území 

Vyhodnocení odpovědí na otázku, která zjišťovala, počet návštěv potvrzuje 

vysoký stupeň znalosti regionu mezi respondenty. Pouze zhruba pro čtvrtinu 

respondentů byla jejich současná cesta první návštěvou regionu. Celých 36 % 

respondentů navštívilo region dříve jednou až třikrát, vícekrát pak dalších 37 % 

návštěvníků. Nejčastěji zde byli jednodenní návštěvníci a respondenti nad 50 let.   

 
Graf 5 - Kolikrát navštívili respondenti dříve region 

 
zdroj: VYSTOUPIL, Jiří a spol. Monitoring návštěvníků Libereckého kraje. Masarykova univerzita  

v Brně, 2005. str. 11, 44 s. 
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Vícenásobné návštěvy regionu jsou častější mezi respondenty, kteří přijeli pouze 

na jeden den (velké procento místních) a respondentů, kteří zde tráví více než týden 

(zřejmý vztah k regionu – opakovanost návštěv). 38 

 

Z průzkumu návštěvníků vyplývá, že nejvíce návštěvníků přijíždí do kraje ze 

vzdálenosti do 100 kilometrů, nejčastěji přijíždějí návštěvníci s partnerem, přáteli či 

známými. Rodin s dětmi ať už školního či nižšího věku přijíždí do kraje 35 %. 

Pravidelně navštěvují region spíše lidé nad 50 let a jednodenní návštěvníci.  

 Primární cílová skupina 3.2.1

Primární cílovou skupinou, jsou, podle cílů marketingového plánu (viz. 2.3), lidé 

vyhledávající aktivní dovolenou. Ti totiž mohou prodloužit sezónu na celý rok.   

Na jaře, v létě a na podzim mohou jezdit na kole, provozovat pěší turistiku, navštěvovat 

kulturně - historické pamětihodnosti a v zimě mohou bruslit na jezeře či běžkovat. 

 
Geografická segmentace 

Z průzkumu vyplývá, že většina návštěvníků přijíždí do kraje z vzdálenosti 

menší než 100 kilometrů. Může se tedy jednat jak o lidi z bližších měst, jako je Česká 

Lípa, Mělník, Mladá Boleslav, Liberec, tak i o turisty, z hlavního města. Tito lidé 

především vyhledávají klid v přírodě a aktivní dovolenou, aby si odpočinuli od ruchu 

města. Většinou zde mají chaty či chalupy, kde tráví svůj volný čas. 

Demografická segmentace 

Zde by se jednalo převážně o mladé aktivní lidi do 25 let, kteří volí častěji zimní 

měsíce a  lidé nad 50 let, kteří ve statistikách vedou co do počtu návštěv kraje, tak do 

                                                
38 VYSTOUPIL, Jiří a spol. Monitoring návštěvníků Libereckého kraje. Masarykova univerzita  

v Brně, 2005. str. 14, 44 s.  
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délky dovolené. Tito lidé zde tráví jak jednodenní dovolené, tak i dovolené trvající 

týden a více. Zároveň z ročních období upřednostňují jaro a podzim.39  

Lidé středního věku (od 30 - 45 let) muži i ženy, zadaní i svobodní, s dětmi  

i bezdětní jsou beze sporu také významnou cílovou skupinou. Jedná se o lidi s středními 

příjmy okolo 15 - 25 tisíc  měsíčně. Skupina převážně se středoškolským  

a vysokoškolským vzděláním, lidé, kteří rádi sportují, zajímají se o historii, mají rádi 

aktivnější způsob trávení dovolené, rádi poznávají nové věci, tráví volný čas v přírodě. 

Jsou to lidé, kteří mají rádi českou kulturu a pamětihodnosti. Jejich postavení je na 

střední úrovni, mohou to být učitelé, lidé s běžným kancelářským zaměstnáním. Proto 

vyhledávají dovolenou v pohybu.  

Lidé s dětmi většinou tráví svou dovolenou v letních měsících, kvůli školním 

prázdninám, v jarních či podzimních měsících by mohli podnikat výlety do turistického 

regionu Máchův kraj, nebo přijet na prodloužený víkend.   

Psychografická segmentace 

Životní styl těchto lidí je volný, jsou to lidé zajímající se o přírodu. Spíše 

upřednostňují sportovní vzhled. Lidé, kteří jsou zastánci zdravého životního stylu. 

Neutrácejí peníze za luxusní zboží, spíše šetří. Volné chvíle tráví v přírodě. Osobnostně 

jsou to vyrovnaní lidé.40 (rozdělení segmentace) 

 Sekundární cílová skupina 3.2.2

Sekundární cílovou skupinou jsou ostatní návštěvníci turistického regionu 

Máchův kraj, kteří míří převážně za rekreační dovolenou k Máchovu jezeru. Na tyto 

návštěvníky se propagace bude vztahovat jen z části, protože hlavní důraz v propagaci 

bude kladen na prodloužení turistické sezóny, tedy na propagaci kultury a historických 

památek a na sportovní vyžití v regionu. 

                                                
39 SMUTEK, Miloš. Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR. Institut rozvoje podnikání  

v Ostravě, 2004. str. 9, 53 s.  
40 KOTLER, Philip. Marketing v otázkách a odpovědích. Brno: CP Books a.s., 2005. str. 37, 136 s. ISBN 

80-251-0518-0.  
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3.3 Analýza trhu 

Analýza trhu čerpá podobně jako analýza cílové skupiny z monitoringu 

návštěvníků Libereckého kraje. 

Důvod návštěvy regionu a oblíbené aktivity 

Dotázaní uváděli za nejoblíbenější aktivity poznání (zahrnuje návštěvy 

turistických atraktivit, poznávání historie, architektury, kultury, folkloru apod.), relaxaci 

(rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky apod.) a turistiku a sport (zahrnuje  

pěší túry, cykloturistiku, vodáctví, tenis, ostatní sporty apod.). Tyto tři důvody uvedlo 

vždy okolo 30 % respondentů. Těsně pod 5% hranicí se umístily důvody zábava  

a návštěva příbuzných a známých.  
 

Graf 6 - Hlavní důvod návštěvy regionu 

 
zdroj: VYSTOUPIL, Jiří a spol. Monitoring návštěvníků Libereckého kraje. Masarykova univerzita  

v Brně, 2005. str. 12, 44 s. 
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zábavě, podle předpokladů též různým sportovním aktivitám. Respondenti starší 50 let 

zase častěji provozují pěší turistiku, jako nejlákavější aktivitu ji označily dvě třetiny. 41 

 

Graf 7 - Struktura nejlákavějších aktivit v regionu 

 
zdroj: VYSTOUPIL, Jiří a spol. Monitoring návštěvníků Libereckého kraje. Masarykova univerzita  

v Brně, 2005. str. 13, 44 s. 

 
Graf 8 - Struktura nejlákavějších aktivit v regionu dle věku návštěvníků  

zdroj: VYSTOUPIL, Jiří a spol. Monitoring návštěvníků Libereckého kraje. Masarykova univerzita  

v Brně, 2005. str. 14, 44 s. 

                                                
41 VYSTOUPIL, Jiří a spol. Monitoring návštěvníků Libereckého kraje. Masarykova univerzita  

v Brně, 2005. str. 14, 44 s. 
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Aby se analýza trhu, v našem případě trhu cestovního ruchu se neminula 

účinkem, „musí se zaměřit na globální trendy cestovního ruchu“42.  

 Motivy pro pobyt v době dovolené v Máchově kraji 3.3.1

Nejrozšířenějším motivem pro trávení dovolené, jak vyplývá ze statistiky je 

rekreace nebo regenerace. Tato forma se soustředí v turistickém regionu Máchův kraj 

hlavně na Máchovo jezero.   

Dalším, neméně důležitým motivem je poznávání. Zde se jedná o poznávání 

České historie, návštěvy hradů, zámků, muzeí a vesnic s lidovou architekturou.  

Mnohé lidi také může turistický region Máchův kraj lákat ze sportovně 

turistického hlediska. Aktivně trávit dovolenou zde mohou návštěvníci buď na kole, při 

pěší turistice, nebo využít jezero k vodním sportům.  

Máchův kraj oplývá mimo jiné velkým množstvím cyklotras. 

Dle prvního národního in-line a cyklo průzkumu z roku 2011 vyplývá, že „jízdu 

na kole během tohoto roku provozovalo 4,75 milionů osob a jízdu na kolečkových 

bruslích 1,33 milionů osob. Největší procento z cyklistů (42,5%) jsou rekreační cyklisté, 

kteří preferují výlety po zpevněných trasách. 25 % z těchto cyklistů přitom provozuje 

také in line bruslení. In line bruslaři jsou převážně mladí lidé ve věku 15-29 let. 

Cykloturisté jsou nejčastěji ve věku 30-44 let. V případě pěší turistiky se věk může 

vyšplhat až na 60.“43 

To pokrývá celou škálu cílové skupiny, na kterou bude kampaň zaměřena  

a zároveň tito aktivní lidé spadají do psychografické segmentace primární cílové 

skupiny.  

Z tohoto vyplývá, že nejvíce se kampaň zaměří na cykloturisty, potažmo in-line 

bruslaře, dále na pěší turisty. (Seznam cyklotras a in-line tras v turistickém regionu 

Máchův kraj viz. příloha D) 

 
  

                                                
42ZELENKA, Josef. Marketing cestovního ruchu. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. str. 

44, 240 s. 
43 ŠEDOVÁ, Renata a spol. CZECHTOURISM. První národní cyklo a in-line průzkum. 2011. 
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Zimní aktivity 

„Zimní Máchovo jezero láká každoročně nejen spousty bruslařů, běžkařů, ale 

i jachtařů, kteří na speciálně upravených plachetnicích, tzv. eiskách, plachtí křížem 

krážem po zamrzlém jezeře.  

Když není kvalitní led na jezeře, je k dispozici umělé kluziště, které leží na 

opačné straně Doks v areálu TJ Doksy Termit. Zde je možnost bruslení na speciálně 

upravené umělé ploše. 

Termit je i výchozí bod dvou běžeckých okruhů, červeného (9,2 km)  

a žlutého (3,8 km). Nejen tyto okruhy, ale i turistické stezky slouží v zimních 

měsících jako tratě pro běžkaře. V loňském roce vzniklo několik nových, strojově 

upravených tras.“ 44 

3.4 Analýza konkurence 

„Ke konkurenci patří všechny aktuální a potenciální nabídky konkurentů 

a představuje tak, co by mohl návštěvník brát v úvahu.“45 

Při určení konkurence se vycházelo ze vzdálenosti od turistického region Máchův kraj 

do 100 km a z turistické nabídky, která v jistých ohledech koresponduje s nabídkou 

turistického regionu Máchův kraj. 

 Český ráj 3.4.1

„Český ráj leží padesát kilometrů severovýchodně od Prahy. Geograficky je 

ohraničen spojnicí Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Hodkovice nad Mohelkou, vrch 

Kopanina, Železný Brod, Semily, Nová Paka, Jičín, Kopidlno, Sobotka a Dolní Bousov. 

Na východě tento region přechází v Podkrkonoší a na severu je ohraničen pásem 

Jizerských hor a Krkonoš. V tomto kraji ležícím na středním toku Jizery se snoubí 

                                                
44 Pozvánka do zimního Máchova kraje: Máchův kraj. . Http://www.liberecky-kraj.cz/. 2011 [cit. 2011-

12-22]. Dostupné z: http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/10388-pozvanka-do-zimniho-machova-kraje.html 
45KOTLER, Philip. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 2007. str. 64, 792 s. ISBN 978-80-

247-1359-5. 
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rozmanitost přírodních krás s bohatými historickými památkami - hrady, zámky, 

lidovou architekturu.“ 46 

 

Turistický region Máchův kraj versus Český ráj 

V tomto ohledu je Český ráj velkým konkurentem Máchova kraje, protože 

nabízí stejné „atrakce“ na které je potřeba nalákat lidi do Máchova kraje, aby se 

prodloužila turistická sezóna. Výhodou Máchova kraje oproti Českému ráji je fakt, že 

Máchův kraj oplývá množstvím rybníků. Zde je lákadlem především Máchovo jezero, 

které však láká návštěvníky pouze v letní sezoně.  

Aby mohl Máchův kraj konkurovat Českému ráji a mít konkurenční výhodu, 

musí propagovat a apelovat především na vodní plochy a jejich celoroční využití.  

 České Švýcarsko 3.4.2

„Území Českého Švýcarska se nachází severně od Máchova kraje. Je součástí 

širší oblasti Labských pískovců.“47 

Turistický region Máchův kraj versus České Švýcarsko 

V případě Českého Švýcarska je situace podobná, jako v případě Českého ráje. 

Tento kraj nabízí také podobné „atrakce“ jako Máchův kraj a Český ráj. Největší 

konkurenční výhodu má Máchův kraj opět v rybnících a v Máchově jezeře. Zde je opět 

nevýhoda krátké sezónnosti, proto se i v tomto konkurenčním boji bude použita 

převážně propagace sportovního využití v kraji. 

  

                                                
46Turistický region. SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ. Český ráj [online]. [cit. 2012-01-09]. Dostupné  

z: http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/ 
47Národní park České Švýcarsko. ČESKÉ ŠVÝCARSKO. České Švýcarsko [online]. 2007  

[cit. 2012-01-09]. Dostupné z: http://www.ceskesvycarsko.cz/narodni-park-ceske-svycarsko/ 
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 Berzdorfské jezero 3.4.3

„Jezero leží v Německu jihozápadně od města Görlitz poblíž hranic s Polskem. 

Je to zatopený hnědouhelný důl, který má název podle blízké obce Schönau-Berzdorf. 

Kolem jezera vede 18 kilometrů dlouhá cyklostezka, v okolí jsou i možnosti projížďky 

na koních. 

Co tam bude: přístav, kemp, parkoviště, centrum vodních sportů, golfové hřiště, 

budují se volejbalová hřiště a stezka pro koně. Nevšední stavbou bude také vodní hrad 

na bukových pilířích, jezero vhodné pro windsurfing a jachting. Hlavním magnetem by 

se mělo stát potápěčské centrum a skleněný tunel vedoucí pod vodní hladinou. 

Vodní plocha:  960 ha 

Max. hloubka:  72 m 

Objem vody:  330 milionů m³ 

Délka břehu:    15,5 km 

Délka přístavu:  500 m“48 

 

Až bude tento komplex dokončen, to znamená, že tam budou ubytovací zařízení 

a veškerá infrastruktura, bude to velká konkurence pro Máchovo jezero.  

„Berzdorfské jezero je čtyřikrát větší než Máchovo jezero“49, což razantně oslabí vodní 

sporty na Máchově jezeře, převážně jachting, a razantně se omezí příjezd německých 

turistů, kterých postupně ubývá oproti počátku 90. let50. Berzdorfské jezero je pouhých 

sedmdesát kilometrů od Máchova jezera. Je zde proto velká pravděpodobnost, že si  

i Češi raději najedou pár desítek kilometrů, aby se vykoupali v průzračné vodě a uviděli 

„největší umělé jezero ve střední Evropě.“51 

                                                
48 U hranic otevřelo pláže koupaliště velké jako čtyři Máchova jezera. Cestovani.idnes.cz [online]. 2011 

[cit. 2011-12-15]. Dostupné z WWW: <http://cestovani.idnes.cz/u-hranic-otevrelo-plaze-koupaliste-

velke-jako-ctyri-machova-jezera 1fp/igcechy.aspx?c=A110707_174112_liberec-zpravy_alh>. 
49 Obří jezero u hranic nabídne koupání už v červnu. 'Mácháč' je proti němu prcek. 

Cestovani.idnes.cz [online]. 2010 [cit. 2011-12-15]. Dostupné z WWW: <http://cestovani.idnes.cz/obri-

jezero-u-hranic-nabidne-koupani-uz-v-cervnu-machac-je-proti-nemu-prcek-15t 

/igcechy.aspx?c=A100106_134132_igcechy_tom>. 
50 Informace ze statistiky návštěvnosti Máchova kraje dle národnosti.  
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Turistický region Máchův kraj versus Berzdorfské jezero 

Berzdorfské jezero je velkým konkurentem Máchova jezera, kraji jako takovému 

ovšem konkurovat nemůže. Máchův kraj má oproti Berzdorfskému jezeru dlouholetou 

tradici, je to místo, které nabízí krásnou krajinu, přírodní úkazy, lidovou architekturu, 

historické památky,...  

Většina lidí má bohužel stále zafixováno, že Máchův kraj je pouze Máchovo 

jezero a okolí. Tuto představu je potřeba vyvrátit už z toho důvodu, že Máchovo jezero, 

ač je to malebné místo s dlouhou historií, vedle takového giganta jakým je Berzdorfské 

jezero působí pro většinu lidí neatraktivně. Oproti Berzdorfskému jezeru může 

konkurovat cenami za poskytované služby. 

3.5 Analýza ubytování a výdajů za pobyt 

Dle statistiky vztahu místních obyvatel k návštěvníkům agentury CzechTourism 

vyplývá, že „požadavky českých turistů se značně změnily. Zatímco ještě v 90. letech se 

většinou spokojili pouze s faktem, že mohou odjet  na dovolenou a příliš si na nic 

nestěžovali, v současnosti  znají svá práva a vyžadují je. Mají mnohem více různých 

požadavků a jsou náročnější. Jsou bohatší a více zcestovalí (v roce 2009 utratili za cesty 

do zahraničí 77,16 mld. Kč). Mění se také vztah Čechů k možnostem trávení volného 

času v Česku.   

94 % obyvatel České republiky se shoduje na tom, že naše země nabízí řadu 

atraktivních turistických lákadel. O poznání více jsou Češi kritičtější ke službám pro 

turisty: o jejich kvalitě pochybuje celá čtvrtina. Nejvíce připomínek ke kvalitě služeb 

přitom mají mladí lidé a také lidé s nejvyššími příjmy.“52 Výjimkou není ani turistický 

region Máchův kraj.  Jak bylo již zmíněno v kapitole 2.1, rekreační zařízení kempového 

                                                                                                                                          
51 Obří jezero u hranic nabídne koupání už v červnu. 'Mácháč' je proti němu prcek. 

Cestovani.idnes.cz [online]. 2010 [cit. 2011-12-15]. Dostupné z WWW: <http://cestovani.idnes.cz/obri-

jezero-u-hranic-nabidne-koupani-uz-v-cervnu-machac-je-proti-nemu-prcek-15t 

/igcechy.aspx?c=A100106_134132_igcechy_tom>. 
52 Vztah místních obyvatel k návštěvníkům. Czech Tourism [online]. 2010 [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: 

http://www.czechtourism.cz/didakticke-podklady/3-vztah-mistnich-obyvatel-k-navstevnikum/ 
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typu slouží už řadu let bez patrných investic do vybavení. Podobně jsou na tom až na 

výjimky i hotely a pensiony. 

Dále ze statistiky vyplývá, že „alespoň 1x ročně podniknou jednodenní výlet po 

Česku tři čtvrtiny populace, 94 % Čechů si myslí, že naše země nabízí mnoho turisticky 

atraktivních lokalit, 66 % Čechů si myslí, že Česko nabízí turistům kvalitní ubytování 

nebo stravování, 64 % Čechů si myslí, že tuzemská dovolená je srovnatelná se 

zahraniční a 63 % Čechů si myslí, že je dovolená u nás levnější než v zahraničí.“53 

Toto jsou celkem pozitivní čísla. Je však potřeba zahájit aktivitu, která 

dopomůže těmto číslům spíše k růstu, než k poklesu. Proto by se měla zvednout kvalita 

nabízených služeb, hlavně v oblasti ubytování a to jak v zařízeních nabízejících 

ubytování v letní sezóně (kempy, chatové osady), tak i v zařízeních s celoročním 

provozem (hotely a pensiony). 

 
Monitoring návštěvníků Libereckého kraje: 

Ubytování  

Ubytování využilo během svého pobytu v regionu celých 60 % návštěvníků. 

Nejčastěji využívaným typem zařízení byl kemp – bylo v něm ubytováno 26 % 

respondentů. Druhé nejčastější ubytování bylo u známých nebo příbuzných, popřípadě 

ve vlastní chatě (24 % respondentů). Téměř stejná skupina návštěvníků pak využilo 

ubytování v penzionu (23 % dotázaných). V hotelích bylo ubytováno celkem 12 % 

návštěvníků (nebyla zohledňována hotelová kategorizace).  

  

                                                
53 Vztah místních obyvatel k návštěvníkům. Czech Tourism [online]. 2010 [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: 

http://www.czechtourism.cz/didakticke-podklady/3-vztah-mistnich-obyvatel-k-navstevnikum/ 
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Graf 9 - Struktura ubytování 

 
zdroj: VYSTOUPIL, Jiří a spol. Monitoring návštěvníků Libereckého kraje. Masarykova univerzita  

v Brně, 2005. str. 14, 44 s. 

 

Čím jsou respondenti starší, tím častěji využívají relativně luxusnější ubytování 

– byli tedy častěji ubytováni v hotelech a penzionech. Podíl hotelové ubytování se také 

zvyšuje s vzrůstající délkou pobytu. Mladí návštěvníci do 25 let se očekávaně 

významně častěji ubytovali v zařízení typu turistických chat, ubytoven nebo hostelů.   

Výdaje na pobyt 

Respondenti byli požádáni, aby uvedli veškeré náklady pobytu na osobu a den, 

tj. včetně dopravy, ubytování, zábavy, nákupů apod. Při vyhodnocení byly uvažovány 

jen odpovědi ubytovaných respondentů. 

 

Graf 10 - Výše denních výdajů na pobyt pro jednu osobu (v Kč) 

 
zdroj: VYSTOUPIL, Jiří a spol. Monitoring návštěvníků Libereckého kraje. Masarykova univerzita  

v Brně, 2005. str. 16, 44 s. 
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Celá polovina respondentů uvedla jako výši svých denních výdajů částku 201 

– 500 Kč. Druhou nejčastěji uváděnou kategorií je 501 – 1000 Kč, kterou utratí 29 % 

respondentů. Denní výdaje nižší než 200 Kč má při své návštěvě regionu 13 % 

respondentů. Pouze 7 % respondentů pak za den vydá více než 1000 Kč. 

Mladší respondenti do 25 let mají významně častěji nižší celkové výdaje než 

ostatní věkové kategorie. 54 

 

Na základě této statistiky je možné vidět, že nejvíce frekventovanými 

ubytovacími zařízeními v Libereckém kraji jsou pensiony a kempy.  

V hotelech druhé a třetí kategorie a pensionech v Máchově kraji se ceny za 

osobu na noc pohybují v rozmezí od 300 Kč do 1000 Kč. V kempech je to potom 

v sezoně do 200 Kč na noc pro jednu osobu. 55 Ze statistiky také vyplývá, že největší 

procento lidí dá za jeden den dovolené i s ubytováním 200 - 500 Kč. To ovšem s cenami 

v pensionech a hotelích není příliš reálné. 

 Bylo by proto potřeba ceny mimo sezónu přizpůsobit sezónním cenám v kempech, 

které se pohybují okolo 200 Kč na noc, aby měli návštěvníci možnost levného 

ubytování po celý rok. 

Dostupnost služeb během hlavní letní sezóny, tedy od května do září je 

v Doksech a okolí dostačující. Mezi nejpočetnější ubytovací zařízení patří kempy 

s chatkami a autokempy. Až na pár výjimek jsou ovšem kempy od září do května 

neobyvatelné. Jestliže je jedním z hlavních cílů kampaně prodloužit sezonu, je zapotřebí 

mít takové služby, jaké jsou poskytovány v létě i po zbytek roku. Tyto služby zahrnují 

jak ubytování, stravování, tak i půjčovny sportovních potřeb a další služby nezbytné 

k trávení plnohodnotné dovolené jako jsou i otevřené historické památky, muzea,... 

                                                
54 VYSTOUPIL, Jiří a spol. Monitoring návštěvníků Libereckého kraje. Masarykova univerzita  

v Brně, 2005. str. 17, 44 s 
55 Ubytování. Máchův kraj [online]. 2012 [cit. 2012-01-19]. Dostupné  

z: http://www.machuvkraj.cz/ubytovani/ 
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3.6 Prognóza vývoje cestovního ruchu v turistickém regionu Máchův 

kraj 

Turistický region Máchův kraj se musí ponaučit z propagace jeho konkurence  

a nabídnout neméně zajímavé služby. Potom může teprve obstát na trhu cestovního 

ruchu a dostat zpět renomé, jaké měl před rokem 1989, respektive před rokem 1939, do 

kdy byly Doksy a Staré Splavy významnými lázeňskými letovisky, kam jezdili na 

dovolenou lidé z vyšší třídy. 

Největším problémem je dnes fakt, že turistický region Máchův kraj 

reprezentuje převážně Máchovo jezero. To sice samo o sobě lidi přiláká, ale jen v letní 

sezóně. Když vejde do médií zpráva o zhoršené kvalitě vody, je cestovní ruch zabitý 

úplně. To je třeba napravit.  

Máchův kraj potřebuje pouze „oživit“, než budovat nové a nové atrakce. Lidé si 

odvykli trávit zde svou dovolenou a mnozí neznají širokou nabídku, kterou tento kraj 

nabízí. Cílem je dát lidem do povědomí Máchův kraj jako turistický region s bohatým 

potenciálem pro cestovní ruch nejen kvůli Máchovu jezeru, ale hlavně kvůli kulturně 

- historickým památkám, vysoké koncentraci vesnických památkových zón a krásné 

přírodě.  
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4. MARKETINGOVÁ STRATEGIE 

Tato kapitola je zaměřena na vymezení prostředků a způsobů propagace, kterými 

se turistický region Máchův kraj bude propagovat na veřejnosti a jaké kroky by měl 

region podniknout k sebeprezentaci před potenciálními návštěvníky.   

 

Turistický region Máchův kraj si podle ředitelky obecně prospěšné společnosti 

Máchovo jezero přeje být vyhledávanou turistickou destinací se širokou nabídkou 

kvalitních služeb pro různé segmenty návštěvníků (rodiny s dětmi, mladí lidé, senioři, 

školní výlety, aktivní turisté,...) ve všech ročních obdobích. Turistický region tohoto 

dosáhne dobře fungujícím destinačním managementem, který se zaměří především na 

lepší a efektivnější propagaci a na spolupráci subjektů, které v cestovním ruchu 

podnikají.  

Dále je potřeba více komunikovat se samosprávou měst a obcí, které do 

turistické oblasti spadají, aby se zapojily do propagace turistického regionu Máchův 

kraj a cestovní ruch vnímaly jako možný přínos do svého rozpočtu. 

Aby těchto cílů bylo dosaženo, v kapitole jsou navrženy marketingové nástroje, 

pomocí níž se bude turistický region Máchův kraj propagovat.  

Nástroje byly vybírány s ohledem na cílovou skupinu a na cíle marketingového 

plánu. Propagace turistického regionu Máchův kraj bude probíhat především v tištěných 

médiích- časopisech, novinách, na webových stránkách, dále prostřednictvím veletrhů 

cestovního ruchu nebo press tripů („pomáhají navázat a udržet vztahy s novináři, jde  

o reportážní výlety do kraje, následné představení kraje a zajímavosti pro turisty“)56. 

 

 

  

                                                
56Press trip. Zajímavosti moderního marketingu [online]. 2008 [cit. 2012-01-09]. Dostupné  

z: http://www.m-journal.cz/cs/marketingovy-slovnicek/press-trip__s294x4497.html 
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4.1 Marketingové nástroje 

V kapitole jsou navrženy konkrétní marketingové nástroje v průřezu tištěných, 

internetových a televizních médií. 

 

Turistické magazíny 

TIM 

„Turistický informační magazín, zjednodušeně – časopis TIM je určen pro lidi, 

kteří mají rádi přírodu, architekturu, kulturu, historii, poznání a pohyb. TIM vydává tipy 

na výlety, představuje nové stezky, nabízí zajímavé trasy, ať už pro jízdu na kole, lyžích 

nebo pěší turistiku, ukazuje fotografie dosud neznámých památek nebo seznamuje 

s pověstmi, které se vážou k zajímavým místům naší země. 

Magazín je poskytován zdarma pro informační centra, nebo jako předplatné, kdy 

je doručován každý měsíc lidem až domů. Náklad magazínu je 20 000 výtisků 

měsíčně.“ 57 

KAM po Česku 

„Je občanské sdružení – nezisková organizace, jejímž posláním je především 

podpora domácího a příhraničního cestovního ruchu. Prostřednictvím svých tištěných 

médií, internetového serveru nebo ediční řady publikací oslovuje cílové skupiny jako 

rodiny s dětmi, studenty, aktivní populaci a seniory.“ 58 

 

Webové stránky 

Kudy z nudy 

Webový portál Kudy z nudy propaguje cestování po Česku, jak také napovídá 

jeho slogan: Dovolená v Česku - to letí! Do tohoto portálu informační centrum 

v Doksech posílá informace o právě probíhajících akcích v turistickém regionu Máchův 

kraj a o nových turistických produktech.  

                                                
57O časopisu. Turistický informační magazín [online]. [cit. 2012-01-09]. Dostupné  

z: http://www.czech-tim.cz/?cl=o-casopisu 

 
58O nás. KAM po Česku [online]. 2011 [cit. 2012-01-09]. Dostupné  

z: http://www.kampocesku.cz/o-nas 
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Českolipsko 

Cesklipsko.info je webový portál, který nabízí informace z českolipského okolí, 

tedy území turistických oblastí Máchův kraj a Lužických hor s Ještědským hřbetem. 

Jsou zde tipy na výlety, kam s dětmi, kam za sportem, zábavou, kulturou  

a zajímavostmi.  

Akce v Česku 

Tento portál nabízí tipy na kulturní a sportovní akce z celé republiky. 

Slevové portály 

Prostřednictvím slevových portálů se budou propagovat balíčky služeb pro 

návštěvníky. Slevové portály dosáhly v posledním roce nebývalé popularity a Česká 

republika se stala velmocí v nabízení slev prostřednictvím těchto e-shopů. Jednorázový 

poplatek slevovému portálu je 20 % z utržené částky.   

Máchův kraj 

V neposlední řadě infocentrum Doksy přispívá samozřejmě na webové stránky 

machuvkraj.cz. Tyto stránky informují o možnostech ubytování, tipy na výlety, aktivní 

trávení dovolené,... 

 

Celorepublikový deník 

MF Dnes- páteční příloha Cestování 

Tyto noviny jsou z hlediska cílové skupiny optimálním tištěným médiem. Je to 

nejčtenější zpravodajský deník. „Čtenáři MF Dnes jsou vzdělaní - ti s maturitou či 

vysokoškolským vzděláním tvoří 34 % všech čtenářů deníku. Oblast Čechy v MF Dnes 

zaznamenává 300 000 čtenářů, převážně mladších, ekonomicky aktivních čtenářů 

s vyšším vzděláním, příjmem i pracovním postavením.“59 

  

                                                
59Regionální deníky. In: Deníky [online]. [cit. 2012-01-27]. Dostupné  

z: http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A111229_TVE_CENIK_REGIONALNI_2012.PDF 
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4.2 Způsoby propagace 

Propagace turistického regionu Máchův kraj se bude zaměřovat na vytvoření 

Corporate identity kraje, jako samostatné destinace cestovního ruchu, dále na články 

v turistických magazínech a MF Dnes, webových stránkách a vytvoření brožur, které 

budou zahrnovat mapy a aktivity na jednotlivá roční období. 

Corporate identity Máchova kraje 

Než budou navrženy jednotlivé způsoby propagace, je zapotřebí vytvořit 

Corporate identity.  

Corporate identity, neboli jednotný styl podniku, v tomto případě destinace 

cestovního ruchu je nedílnou součástí při tvorbě propagačních materiálů a při propagaci 

kraje na veřejnosti. Turistický region Máchův kraj tento korporátní styl nemá vyřešený. 

Je proto zapotřebí zadat vytvoření Corporate identity reklamní agentuře, která určí 

jednotný grafický styl propagačních materiálů, navrhne logo manuál a sjednotí i webové 

stránky.  Tento styl se bude nadále používat při propagaci kraje na veřejnosti. 

PR články v novinách, magazínech a webových stránkách 

K naplnění cílů marketingového plánu je potřeba, aby se reklama zaměřovala 

nejen na informování o pořádaných akcích, ale na stálou připomínající propagaci kraje, 

která by probíhala v celorepublikovém tisku MF Dnes formou tipů na výlety a na 

slevových portálech formou propagace zážitkových balíčků. 

Kromě tipů na výlety by se v tisku a na webových stránkách měla propagace 

zaměřit i na přírodní bohatství, které kraj nabízí. Jedná se především o existenci 

chráněných území v Máchově kraji s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Jasným 

příkladem takovéto oblasti je národní přírodní památka Swamp. Jedná se o bažinaté 

území o rozloze 12 ha přímo u Máchova jezera. NPP Swamp je východiskem naučné 

stezky Swamp, která vede kolem celého Máchova jezera a na šesti informačních 

tabulích seznamuje s kriticky ohroženými živočišnými a rostlinnými druhy. 

Veletrhy cestovního ruchu 

Veletrhů cestovního ruchu jako jsou Holiday World - Praha, Go + Regiontour  

- Brno, For bikes - Praha, ITB Berlín, TC Lipsko, ... se turistický region Máchův kraj 

účastní pod hlavičkou Libereckého kraje, Sdružení Českolipsko a agentury 

CzechTourism. Je zde ovšem podobný problém, jako u všech propagačních cest tohoto 

kraje. Máchův kraj zde není prezentován jako samostatný turistický region, ale pod 
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hlavičkou Českolipska a propagaci opět kraluje Máchovo jezero. To je také potřeba 

změnit, vytvořit propagační brožury zaměřující se na představení turistického regionu 

Máchův kraj jako kraje čtvero ročních období, kde si každý návštěvník vybere aktivitu 

od jara do zimy.   

Propagační brožury - čtvero ročních období 

Brožury by se měly orientovat na aktivity v kraji a pro každý měsíc, či roční 

období nabídnout výčet aktivit, kulturních akcí a jiných vyžití, které se v kraji dají dělat.  

Jak je známo, obraz je působivější, než slovo. „Fotografie díky své síle 

reprezentace vytvářejí destinaci jako produkt. Fotografie představují přírodní a kulturní 

aktivity a události v nejlepším světle a kontextu.“ 60 Proto by brožury měly být 

zaměřeny hlavně na fotografie, které budou mít jednotný ráz a kvalitu. 

V brožurách by se měly objevovat fotografie z kraje v různých ročních 

proměnách. Aby potencionální návštěvníci viděli, že v turistickém regionu Máchův kraj 

je krásně i v jiných ročních obdobích, než jen v hlavní letní sezoně.  

 

Mapy s turistickými nabídkami a zajímavostmi - čtvero ročních období 

Podobně jako u brožur, i mapy by se měly zaměřit na aktivity ve čtvero ročních 

obdobích. Například by se měla vytvořit mapa s běžkařskými trasami a mapa s trasami 

pro in-line bruslaře. 

Výroba prezentačních CD 

Prezentační CD nazvaná „Máchův kraj čtyřikrát jinak“ by se rozdávala na 

veletrzích a samozřejmě by prezentace byla volně přístupná na internetových stránkách 

„Máchova kraje“, kde je potenciál návštěvy turistů. Tato prezentace by měla být 

čtyřjazyčná, tedy česky, německy, anglicky a rusky. Prezentace bude také sloužit mimo 

jiné pro press tripy.  

Press tripy pro novináře 

V neposlední řadě by se kraj měl zaměřit na prezentaci prostřednictvím televize. 

Tento způsob propagace je sám o sobě dost nákladný. Kraj by si mohl zaplatit nanejvýš 

reklamu v regionální televizi, což se mine účinkem, protože na tyto kanály se lidé moc 

nedívají a když, tak to jsou lidé místí, které není potřeba nalákat na trávení dovolené. 
                                                

60ZELENKA, Josef. Marketing cestovního ruchu. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. str. 

32, 240 s. ISBN 978-80-86723-95-2. 
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Nejlepší cestou se proto jeví propagace prostřednictvím cestovatelských pořadů 

jako je například Toulavá kamera, nebo pořad Výletníci. Tento způsob reklamy je 

přesně zacílen do pořadu, u kterého se kraj nemusí bát, že se mine účinkem, 

cestovatelské pořady totiž sleduje primární skupina, na kterou je marketingový plán 

zaměřen. Na stránkách „Máchova kraje“ by se měl vytvořit přehled reportáží  

o turistickém regionu Máchův kraj z vysílání České televize. (Přehled reportáží viz. 

příloha C). 

 
Balíčky služeb 

Balíčky jsou typem cíleného marketingu, což znamená „orientaci podniků na 

vybrané skupiny zákazníků, kterým se mohou přiblížit v nabídce a kterým mohou 

uzpůsobit výrobek či službu „na míru“, ba co víc, které osloví reklamou, cenou, 

způsobem prodeje.“61  

Ceny balíčků budou zahrnovat ubytování  a stravování v jednotlivých zařízeních, 

popřípadě vstupy do muzeí či historických památek a služby průvodců. Záleží na typu 

balíčku. V případě kompletního balíčku se bude cena pohybovat kolem 700 Kč na 

osobu na den. (Tematické okruhy zážitkových balíčků viz. příloha E) 

Balíčky služeb se budou prezentovat na stránkách Máchova kraje, 

v propagačních brožurách a na slevových portálech (slevin.cz, slevomat.cz,...). Ve stylu 

tipů na výlety budou prezentovány v tisku a na webových stránkách Kudy z nudy. 

V případě školních výletů budou zasílány direct maily62 jednotlivým školám s nabídkou 

výletů a balíčků služeb, či tipů na školy v přírodě. 

  

Spolupráce 

Aby se daly vytvořit plnohodnotné balíčky služeb, musí začít v region fungovat 

spolupráce. Ať už jednotlivých podnikatelů mezi sebou, nebo i spolupráce podnikatelů 

s městem. Tato spolupráce by měla fungovat stylem doporučování služeb ostatních 

podnikatelů, čímž se zvýší kvalita informovanosti návštěvníků a i celý jejich pobyt. 

  

                                                
61 UHEREK, Ladislav. Marketing. Olomouc: Polygrafické středisko VUP, 2002. str. 17, 54 s. ISBN 80-

244-0154-1. 
62 Jedná se o e-maily s konkrétní nabídkou služeb, které oslovují přímo klienta.  
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5. KOMUNIKAČNÍ MIX A ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Složky komunikačního mixu: 

Public relation (dále jen PR) 

PR v televizi, a na webových stránkách by se zaměřovala především na kulturní 

akce pořádané v kraji v průběhu roku.  V televizi se kraj bude propagovat 

prostřednictvím pořadů s tématikou cestování (Toulavá kamera, Výletníci,...) a nově 

vzniklé turistické produkty budou prezentovány v událostech z regionů. V tisku se bude 

propagace zaměřovat na představení tipů na výlety pro rodiny s dětmi, aktivní turisty, 

školní výlety a seniory. Tyto tipy se budou objevovat v MF Dnes, příloze Cestování  

a v cestovatelských magazínech TIM a Kam po Česku.  

Na webu to pak jsou stránky Kudyznudy.cz, Českolipsko.info, akcevcesku.cz, 

machuvkraj.cz, kde se budou objevovat tipy na výlety. 

PR články zaměřující se na přírodní rozmanitost regionu a existenci chráněných 

území v Máchově kraji s ohroženými druhy rostlin a živočichů se budou vkládat na 

webové servery (cestovani.idnes.cz) a do speciální přílohy Cestování MF Dnes. 

Sales promotion 

Podpora prodeje by se uplatňovala ve formě letáků představujících turistický 

region Máchův kraj jako region s celoročním vyžitím v místě konání kulturních akcí  

a na veletrzích cestovního ruchu. Další podporu prodeje budou tvořit zážitkové balíčky 

služeb, které se budou propagovat na slevových portálech a účast na veletrzích 

cestovního ruchu. 

Osobní prodej 

Osobní prodej zprostředkovávají informační centra Máchova kraje, hotely a jiná 

ubytovací zařízení, která mohou mimo jiné i nabízet ucelené turistické nabídky kraje dle 

potřeb konkrétních návštěvníků. Dále se osobní prodej uplatňuje i na veletrzích. 

Direct marketing 

„Přímý marketing využívá především poštovní zásilky, telefony, e-mail a další 

prostředky kontaktu pro bezprostřední poskytování informací a k získávání přímých 
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odpovědí od určitých zákazníků a k průzkumu jejich názoru.“63 V praxi se bude 

používat zejména na rozesílání direct mailů školám. Maily budou obsahovat 

kompletní  školní výlety a nabídku pro trávení školy v přírodě. „Stejně jako u kterékoliv 

jiné metody direct marketingu úspěšnost e-mailů závisí na dobré databázi zákazníků.“64 

Proto je nutné vybudovat databázi škol v okolí turistického regionu, které by měli zájem  

o dlouhodobou spolupráci s regionem. 

5.1 Časový harmonogram kampaně 

Kampaň se rozloží rovnoměrně po celý rok s přihlédnutím na balíčky a na 

kulturní akce pořádané v průběhu celého roku. Největší frekvenci bude mít kampaň od 

dubna do října, kdy se dá v turistickém regionu Máchův kraj provozovat aktivní 

dovolená, sporty, návštěvy historických památek a kdy je v kraji nejvíce kulturních akcí 

a vyžití. Udržovací ráz bude mít kampaň v měsících od listopadu do března, kdy jsou 

aktivity v kraji hodně závislé na počasí. Pokud budou v zimě dobré podmínky na 

běžkování, bruslení a další zimní aktivity, bude mít kampaň větší frekvenci, nebudou-li 

podmínky příznivé, bude kampaň čistě udržovacího rázu ve stylu informování o akcích 

konajících se v kraji v dané roční době.  

Kulturní akce obecně se budou propagovat prostřednictvím datového skladu 

Libereckého kraje, odkud jdou informace do informačních center, na webové stránky 

www.liberecky-kraj.cz, na stránky sdružení Českolipska (ceskolipsko.info). Dále by se 

propagace zaměřovala na bezplatné webové servery akcevcesku.cz, kudyznudy.cz, 

machuvkraj.cz a na propagaci prostřednictvím televizních pořadů s cestovatelskou 

tématikou. V tisku se tipy na výlety budou propagovat v MF Dnes, příloze Cestování  

(v souvislosti s tím i na webových stránkách cestovani.idnes.cz) a turistických 

magazínech TIM a Kam po Česku. Kulturní akce a tipy na výlety potažmo zážitkové 

balíčky se samozřejmě zapracují i do propagačních materiálů Máchův kraj - čtvero 

                                                
63 SRPOVÁ, Jitka a spol. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 

str. 27, 200 s. ISBN 80-247-4103-2. 
64 KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. str. 160, 855 s.  

ISBN 80-247-0513-3. 

 



63 
 

ročních období. Také se vytvoří kalendář kulturních akcí, který bude zdarma k dispozici 

v infocentrech, a na veletrzích,... Direct maily pro školy se budou rozesílat od května, 

kdy už jsou přístupné historické památky, do října. 

 
 

Konkrétní soupis propagace v jednotlivých měsících: 

Leden 

Leden je ve znamení veletrhů cestovního ruchu. Konkrétně se jedná o Go  

+ Regiontour Brno. Zde je potřeba prezentovat turistický region Máchův kraj na 

vlastním stánku a mít připravenou ucelenou nabídku. Důležitý je zde osobní kontakt  

a přilákání návštěvníků do regionu na nadcházející turistickou sezonu.  

Leden bývá měsícem, kdy se v Máchově kraji nekoná moc kulturních akcí. 

Jedinými akcemi konanými v tomto měsíci jsou novoroční běh kolem Máchova jezera, 

který je vždy první den v roce a novoroční ohňostroj v Doksech a Zahrádkách. O těchto 

akcích mohou informovat webové stránky Českolipsko.info, stránky Máchova kraje, 

Kudy z nudy a Akce v Česku.  

V tomto měsíci bude propagace zaměřena na vyzdvihnutí zimních sportovních 

aktivit v kraji, jako je běžkování či bruslení na jezeře, pokud ovšem k tomuto budou 

podmínky.  

V případě dobrých podmínek by se bruslení na jezeře a závody na „eiskách“ 

(lední jachting) mohly objevit ve zprávách z regionu, v MF Dnes, příloze cestování  

a turistických magazínech by se objevily tipy na zimní vyžití v kraji, mapy s okruhy pro 

běžkaře by se vyvěsily na webové stránky Kudy z nudy, Českolipsko nebo na stránky 

Máchova kraje. 

Únor 

V tomto měsíci se koná nejvýznamnější středoevropský veletrh cestovního ruchu 

Holiday World Praha. Propagace turistického regionu Máchův kraj by zde probíhala 

stejně jako na GO + Regiontour Brno. Tento měsíc tradičně otevírá filmový festival 

Expediční kamera. Festival se pořádá první víkend v měsíci. Tento úspěšný festival 

bývá odstartován právě v Doksech a zdejší kino Máj patří mezi první místa v republice, 

kde jej diváci mohou navštívit. 

Další akcí v únoru je Masopust. Ten se koná v posledním víkendu.  
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Tyto akce by se vyvěsily na webové stránky Kudy z nudy, akce v Česku a na 

stránky Českolipska. Stejně jako u ledna, za příznivých podmínek pro zimní sporty by 

se v tisku zveřejnily tipy na zimní vyžití v kraji. 

Březen 

Třetí měsíc nabízí etapové kulturně-didaktické pochody Máchovy v patách. 

Jedná se o putování, které probíhá jeden víkend v březnu, dubnu a květnu. Každý ročník 

je putování zaměřeno na jiný okruh a každý rok má putování jiné téma. V loňském roce 

to bylo např. téma Pivovary spatřené aneb Mácha a jeho přátelé. O putování Máchovi 

v patách se objeví článek na webových stránkách Kudy z nudy, akce v Česku a na 

stránkách Českolipska. Dále by se tato akce mohla propagovat prostřednictvím Toulavé 

kamery a ve zprávách z regionu. 

 Koncem března se koná veletrh cyklistiky a všeho co k ní patří „For Bikes“. Na 

tomto veletrhu má možnost turistický region Máchův kraj nabízet cyklistické výlety. 

Duben 

Duben podobně jako březen nabízí kulturní akci Máchovy v patách. Zároveň je 

už lepší počasí, proto se mohou začít propagovat cyklistické výlety a balíčky služeb na 

slevových portálech a tipy na výlety na webových stránkách Kudy z nudy a v tisku (MF 

Dnes, příloha Cestování, TIM a Kam po Česku). V dubnu lákají do Máchova kraje 

návštěvníky velikonoční jarmarky. Nejvyhledávanějším je tradiční Velikonoční jarmark 

Vísecké rychty v Kravařích. Hrady a zámky zahajují sezonu a otevírají své brány 

veřejnosti o víkendech. 

Květen 

V květnu probíhá již tradiční otvírání Máchova jezera. Jedná se o kulturní akci, 

která je první velkou akcí v roce a oficiálně zahajuje turistickou sezonu na Máchově 

jezeře. Otvírání jezera se bude propagovat na webových stránkách Kudy z nudy  

a Máchův kraj. 

Současně by v tisku a na webových stránkách probíhala propagace cyklistických 

výletů, pěších výletů. Na slevových portálech by se propagovaly ucelené balíčky služeb 

pro jednotlivé vrstvy cílové skupiny. Zároveň se už začínají rozesílat direct maily pro 

školy, které se budou zasílat každý měsíc až do října.  
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Červen, červenec a srpen 

Tyto měsíce, obzvláště pak červenec a srpen jsou nejvíce frekventovanými 

měsíci v roce. „Probíhá zde řada kulturních akcí jako je Starosplavská pouť v červenci, 

Dokská pouť, Beach open air festival Mácháč, či Euro hry Doksy v srpnu, což je 

sportovní klání družstev v několika sportovních disciplínách.“65 

V tomto ročním období se bude reklama zaměřovat na propagaci v tisku a na 

webových stránkách prostřednictvím tipů na výlety. 

Září, říjen 

Tyto měsíce už nejsou tolik turisticky vytížené, mají ale velký turistický 

potenciál. V tomto období se kraj může propagovat jako romantická krajina s možností 

relaxace a odpočinku, návštěvou historických památek, malebných vesniček s lidovou 

architekturou a s možností velkého sportovního vyžití. V září a říjnu by probíhala 

propagace balíčků služeb (přes slevové portály) a tipy na výlety se budou objevovat 

v tisku (MF Dnes, příloha Cestování, TIM a Kam po Česku) a na webových stránkách 

Kudy z nudy. Pořad Toulavá kamera je vhodný pro prezentaci reportáží z historických 

památek turistického regionu Máchův kraj. 

Listopad, prosinec 

Se začátkem sychravého počasí odchází i turistický potenciál kraje. Listopad je 

měsícem, kdy se v Doksech konají tradiční Dokské pověsti, což je pouť městem se 

zastávkami u hraných pověstí z tohoto kraje. Informace o akci budou umístěny na 

webových stránkách Kudy z nudy. V prosinci probíhá v kraji množství tradičních 

vánočních jarmarků a akcí spojených s adventem. Na tyto aktivity by mohla být 

zaměřena reportáž v Toulavé kameře. 

Informace o sněhových podmínkách a s tím spojených aktivitách budou 

pravidelně zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, včetně vyvěšení map 

s běžkařskými okruhy. 

Veškeré kulturní akce se budou propagovat na webových stránkách. Dále budou 

zahrnuty v brožurách turistického regionu a v turistických magazínech TIM a Kam po 

Česku. 

                                                
65MAUSEROVÁ, Renata a Věra SPILKOVÁ. Kultura. Doksy a okolí, Turistický průvodce. 2011. 
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(Tabulky s konkrétními kulturními akcemi a propagace ucelených zážitkových 

balíčků a sportovního vyžití v ročních obdobích v příloze B). 

5.2 Shrnutí propagace a časového harmonogramu 

Propagace turistického regionu Máchův kraj bude zaměřena především na tipy 

na výlety po historických památkách a malebné krajině. Tento způsob propagace bude 

především v tisku a na webových stránkách. Tato propagace bude umístěna také do 

propagačních brožur a bude probíhat v průběhu celého roku. Zároveň se budou 

propagovat zážitkové balíčky, které budou zahrnovat cenu za ubytování, stravu, cenu 

vstupů do historických památek, do muzeí, či služby průvodce. Budou vytvořeny 

varianty s ubytováním i bez, pro jednodenní a vícedenní návštěvníky. Zážitkové balíčky 

budou propagovány především prostřednictvím slevových portálů, dále potom budou 

zahrnuty v brožurách a k dispozici budou i na stránkách „Máchova kraje“. 

Dalším způsobem propagace kraje budou kulturní akce konané v průběhu roku. 

Některé budou na televizních obrazovkách (viz. příloha B). Všechny se zahrnou 

v kalendáři kulturních akcí, který bude společně s propagačními materiály volně 

k dispozici na veletrzích a v informačních centrech. Současně budou akce vyvěšeny na 

webových stránkách a v turistických magazínech. 

Neopomenutelnou částí propagace je také podpora prodeje a osobní prodej. Tyto 

dvě složky spolu úzce souvisí. Podpora prodeje a osobní prodej zahrnují rozdávání 

letáčků, map a propagačních materiálů na veletrzích, kulturních akcích a v infocentrech.  

 

Správná propagace musí být ucelená, atraktivní a musí umět vyzdvihnout danou 

značku. Proto je do způsobů propagace zahrnuta i Corporate identity, tedy jednotný 

vzhled turistického regionu na venek.  
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6. ROZPOČET 

Rozpočet se určuje na konkrétní období trvání kampaně. V tomto případě se 

bude vytvářet rozpočet na rok 2013. 

V rozpočtu se zohlední jednotlivé nástroje na propagaci kraje a časový 

harmonogram kampaně. Největší položkou v rozpočtu bude propagace v tisku, dále 

brožury, mapy a propagační materiály na veletrhy a na podporu prodeje. Televizní PR 

propagace, která bude prováděna prostřednictvím press tripů v pořadech 

s cestovatelskou tématikou a prostřednictvím informací v regionálním zpravodajství, 

propagace kraje v MF Dnes, příloze Cestování a webové stránky jsou bezplatná forma 

propagace. V těchto případech stačí dát pouze tip na výlet. V případě slevových portálů 

se odvádí 20 % procent ze zisku na daném propagovaném balíčku.  

6.1 Rozpočet na propagaci v tiskových médiích 

V tisku se bude reklama zaměřovat především na propagaci kraje z hlediska 

sportovního vyžití. Budou zde konkrétní cyklistické okruhy, okruhy pro in-line bruslaře 

a okruhy pro pěší turistiku. Tyto tipy na výlety budou vytvářené pro různé skupiny 

návštěvníků. V zimním období se vytvoří podobné okruhy, jen pro běžkaře a bruslaře.  

Propagace v jednotlivých denících a turistických magazínech: 

MF Dnes, páteční příloha Cestování 

Nabízení tipů na výlety je v MF Dnes, příloze Cestování zdarma. Po dohodě 

s paní Michaelou Bučkovou, která má rubriku cestování na starost, lze tyto tipy na 

výlety a zážitkové balíčky prezentovat zdarma i na webových stránkách 

cestovani.idnes.cz.66 

Tipy na výlety by se do přílohy cestování vkládaly v prvním období (listopad 

- březen) v případě dobrých podmínek na běžkování a bruslení v prosinci- únoru 2x do 

měsíce (každý druhý týden). V případě nepříznivých podmínek by se propagace kraje 

                                                
66 Informace získány po osobní návštěvě MF Dnes na adrese Anděl Media Centrum Karla Engliše 519/11, 

150 00 PRAHA 5 
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v těchto měsících zaměřila pouze na kulturní akce konané v kraji. Ty by se však v MF 

Dnes neprezentovaly. 

V druhém období (duben- říjen) by se tipy na výlety v příloze objevovaly 2x do 

měsíce, každý druhý týden a to každý měsíc. To znamená sedm měsíců, každý po dvou 

příspěvcích. Celkem tedy čtrnáct příspěvků na tipy na výlety v letním období a šest 

příspěvků v zimním období (zde je to ovšem ovlivněno počasím).  

 
TIM 

Tabulka 3 - Rozpočet do cestovatelského magazínu TIM na 12 měsíců 

 I+II II+I

V 

V+VI VII+VIII IX+X XI+XII 

česky 1 1 1/2 1 1/2 ½ 

anglicky     1  ½ 

TIM plus       

placená plocha  neplacená plocha plocha 

celkem 

cena s 

bonusy 

sleva 

CZ 2x1,1/2 2x1/2 2x1,1/2  

103.000,- Kč 

50% 

AJ 2x1,1/2  2x1, 1/2  

CENA PROJEKTU CELKEM (bez 20% 

DPH) 

103.000,- Kč 

REKAPITULACE PLOCHA CENA 

Placená plocha v obou mutacích  4x1,2x1/2  83.000,- Kč 

Redakční plocha v obou mutacích 2x1/2  20.000,- Kč 

CENA CELKEM 103.000,- Kč 

Základ pro slevu bez bonusů  83.000,- Kč 

Poskytnutá sleva 50%  52.500,- Kč 

CENA PROJEKTU 

CELKEM 

41.500,- Kč 

 

Zdroj: Cenová nabídka pro Českolipsko na rok 2012 
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Kam po Česku 

Tabulka 4 – Rozpočet do turistického magazínu Kam po Česku 

Roční období Frekvence 

propagace 

Velikost 

sloupku 

Cena za 

sloupek 

Celková 

částka za dané 

období 

Leden- únor 1x (v případě 

dobrých 

podmínek) 

1/2 strany na 

šířku 

14 000 Kč 14 000 Kč 

Duben- říjen 5 x(duben, 

květen, červen, 

září, říjen) 

1/2 strany na 

šířku 

14 000 Kč 70 000 Kč 

    84 000 Kč 
 

Zdroj: KAM PO ČESKU, občanské sdružení. Mediaplan 2012. 2012, 4 s. 

6.2 Rozpočet na výrobu a tisk propagačních materiálů 

U těchto materiálů se bude jednat hlavně o podporu aktivit a kulturních akcí 

v průběhu roku.  

Tabulka 5 - Rozpočet na výrobu a tisk propagačních materiálů 

Propagační materiál Počet kusů Obsah Celková cena 

A5 Brožury čtvero 

ročních období  

5 000 44 vnitřních stran + 

4 strany obálky 

cca. 48 000,- bez 

DPH 

Propagační CD 5 000 Prezentace kraje  

a online mapy  

Cena prezentace  

1 700 Kč, cena CD 

nosičů přibližně  

25 000 Kč, celkem  

cca. 27 000 Kč 
 

Zdroj: Rozpočet na propagační materiály u firmy MS Polygrafie, cena prezentace na propagační CD je 

stanovena firmou Milton. 
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6.3 Rozpočet na vytvoření loga, grafického manuálu, Corporate 

identity, www stránek a webhostingu 

Kalkulace na vytvoření Corporate identity byla zpracována po předchozí 

nezávazné objednávce u firmy Miton. 

 

Tabulka 6 – Rozpočet na Corporate identity 

Název Rámcová cena 

Zpracování Manuálu vizuálního stylu (Logo 

manuál) – definice značky a její varianty, použití, 

typografie a barevnost 

14 tis. Kč 

Zpracování grafického návrhu dle  vizuálního stylu 

do tiskové podoby 

ceny jsou rozepsány níže 

Grafický manuál 6 800 Kč 

Hlavičkový papír 1700 Kč 

Vizitky 4000 Kč 

Razítko 850 Kč 

Blok (A4, A5) 850 Kč 

Propagační desky (A4) 2250 Kč 

Tvorba firemních webových stránek – grafické 

zpracování, redakční systém  

25 tis. Kč 

Celková částka 63 100 Kč 

 

Zdroj: Kalkulace firmy Miton (zdenek.kosina@miton.cz) 
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6.4 Rozpočet na press tripy pro novináře 

Za reportáže v pořadu Toulavá kamera se neplatí. Je možné poslat náměty na 

zajímavé akce či výlety přímo do redakce Toulavé kamery, kde si z nich redaktoři 

vybírají nejzajímavější témata na vytvoření reportáže.67 

Zdarma je také vkládání tipů na výlety či kulturní akce na webové stránky 

kudyznudy.cz, akcevcesku.cz, ceskolipsko.info, cestovani.idnes.cz. 

6.5 Celkový rozpočet na komunikační kampaň včetně vytvoření 

Corporate identity pro rok 2013 

Tabulka 7 – Celkový rozpočet kampaně 

Cena za propagaci 

v tištěných 

médiích 

Cena za výrobu a 

tisk propagačních 

materiálů  

a prezentačních 

CD 

Cena za vytvoření 

Corporate identity 

Celkové výdaje za 

komunikační 

kampaň pro rok 

2013 

Cca. 123 000 Kč Cca. 75 000 Kč 63 100 Kč Cca. 262 000 Kč 

 

Zdroj: Syntéza jednotlivých rozpočtů    

                                                
67 Informace byly získány z emailové komunikace s paní Světlanou Tvrdíkovou 

(svetlana.tvrdikova@gmail.com) z Toulavé kamery. 
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7. KONTROLA PLNĚNÍ CÍLŮ KAMPANĚ 

„Práce marketingových manažerů v kontrolní fázi směřuje:  

Od porovnání a hodnocení skutečných výkonů s výkony předpokládanými, k určení 

rozdílů - odchylek od standardních veličin, jejich rozboru a stanovení příčiny,  

k nezbytnosti pracovat se zjištěnými odchylkami a k přijetí opatření v případě nutnosti. 

(Jestliže je dosažený výsledek lepší než plánovaný předpoklad, potom je třeba odhalit 

příčinu tak dobrého výsledku a neočekávanou příležitost využít. Jestliže je naopak 

odchylka záporná, potom na základě zjištěných příčin je nezbytně její vlivy v dalším 

období eliminovat.)“ 68 

 

Cíle kampaně se budou kontrolovat statistikou návštěvnosti kraje 

v mimosezónním období. Tato statistika se vytvoří z využívání služeb jako jsou hotely, 

restaurace, půjčovny sportovních pomůcek, návštěvy muzeí, historických památek,... 

Tyto údaje se porovnají s údaji z roku 2012. Zjistí se tak, zda došlo k nárůstu 

návštěvnosti turistického regionu. 

Dále se budou cíle kampaně kontrolovat i prostřednictvím dotazníků, které 

budou k dispozici na webových stránkách „Máchova kraje“, v penzionech, hotelích, 

muzeích, zkrátka na místech navštěvovaných turisty. Dotazník se bude týkat 

turistického regionu Máchův kraj, jakožto kraje s celoroční využitelností. Dotazník je 

určen pro lidi, kteří region právě navštěvují a tráví zde svou dovolenou. Zaměřen  

je především na zjištění účinnosti kampaně pro prodloužení turistické sezóny. Proto se 

většina otázek zaměřuje na mimosezónní aktivity. (dotazník viz. příloha G) 
  

                                                
68HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. str. 181, 204 s. 

ISBN 80-247-0447-1. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout marketingový plán pro turistický region 

Máchův kraj na podporu zvýšení návštěvnosti kraje v mimosezónním období. 

Významnými motivy propagace tohoto kraje je dlouholetá historie, přírodní bohatství, 

historické památky, naučné stezky a široké spektrum sportovního vyžití nejen v létě, ale 

i v ostatních ročních obdobích.  

V propagační kampani byly navrženy mediálně  účinné prostředky marketingové 

komunikace především televize, internet a tisk. 

Kromě standardní a zažité propagace kraje se navržený marketingový plán 

zaměřuje především na zdůraznění nabídky krajových zvláštností při návštěvě 

v  mimosezónním období. Podpora marketingových aktivit, se dále zaměřuje na cílené 

public relations podle zájmových skupin návštěvníků (rodiny s dětmi, aktivní mladá 

generace nebo senioři).  

Dalším propagačním nástrojem je návrh na vytvoření Corporate identity 

turistického regionu Máchův kraj, s čímž souvisí i vytvoření vizuálně jednotných 

propagačních materiálů.  

Marketingový plán je navrhován pro období roku 2013, jde o první 

marketingový plán, který byl pro turistický region Máchův kraj vypracován.  

 
Naplnění cíle práce  

Cíle bakalářské práce bylo dosaženo zpracováním „Marketingového plánu pro 

turistický region Máchův kraj.“ Významnou součástí tohoto návrhu je vytvoření 

korporátní značky kraje a navržení komunikační kampaně, která byla zpracována na 

základě situační analýzy (kapitola 3.).  

Nejdůležitějším krokem pro prodloužení turistické sezóny je propagovat 

turistický region jako kraj se širokým spektrem vyžití jak pro rodiny s dětmi, aktivní 

mladou generaci tak pro seniory. Turistický region Máchův kraj potřebuje nabídnout 

něco nového, tedy méně známého než Máchovo jezero nebo hrad Bezděz a přitom 

atraktivního, aby se zde turistický ruch mohl nadále rozvíjet. Potřebuje propagovat 

kompletní nabídku jak koupání, tak přírodních úkazů, hradů, zámků a bohatého 

sportovního vyžití, prostřednictvím PR článků v tisku a prostřednictvím reportáží  
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v televizních pořadech s cestovatelskou tématikou v průběhu celého roku. Tyto aktivity 

prodlouží nejen turistickou sezónu, ale také podstatně zvýší počet návštěvníků. 

 

Hypotéza: Má turistický region Máchův kraj potenciál pro prodloužení 

turistické sezóny. Hypotéza je potvrzena v situační analýze (kapitola 3.), konkrétně 

podkapitolách 3.1 SWOT analýza, 3.3 Analýza trhu a 3.5 Analýza ubytování a výdajů 

za pobyt. 
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PŘÍLOHY 

Příloha A - Území a kontrolní etapy 

OBRÁZEK 1 ÚZEMÍ MÁCHOVA KRAJE 

 
zdroj: www.15.oblast.cz 

 

OBRÁZEK 2 ÚZEMÍ ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zdroj: www.ceskesvycarsko.cz 
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OBRÁZEK 3 UMÍSTĚNÍ BERZDORFSKÉHO JEZERA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zdroj: www.cestovani.idnes.cz 

 
 

OBRÁZEK 4 KONTROLNÍ ETAPY 

 
 

 

 

 

 

 

 
zdroj: HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. str. 181 
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Příloha B - Seznam tradičních kulturních akcí, propagace v ročních 

obdobích 

TABULKA 8 TRADIČNÍ KULTURNÍ AKCE KONANÉ V MÁCHOVĚ KRAJI 

 
Zdroj:  Seznam kulturních akcí infocentrum Doksy 
 
 
 
 

Měsíc Název akce Místo konání Propagace v TV 

Únor 

 

Masopust Mimoň, Zákupy, 

Doksy, St. Splavy 

 

Filmový festival Expediční kamera  Doksy TV- události z regionu 

Březen 

 
Velikonoce na rychtě 

Vísecká rychta, 

Kravaře 

TV- Toulavá kamera- 
velikonoční díl 

 

Duben 

 

 

 

 

Květen 

Máchovi v patách – putování 

Máchovým krajem 

 TV- Toulavá kamera 

Velikonoční výstup na kostelní věž Kostel sv. Petra a 

Pavla, Mimoň 

TV- Toulavá kamera- 
velikonoční díl 

Máchovské imaginace - podobizny 

slavného básníka očima řezbářů   

Památník K. H. 

Máchy v Doksech 

TV- Toulavá kamera 

Otvírání Máchova jezera  Doksy TV- události z regionu 

 

Červen 

 

Červenec 

 

 

Srpen 

Hradní slavnosti Hrad Bezděz  

Šermířské oživení, jarmarky Hrad Bezděz, Houska TV- Toulavá kamera- hradní 
slavnosti a jarmarky 
 

Noc s hvězdami - koncert popmusic Hrad Houska TV- události v regionech 

Městské slavnosti v Doksech – 

Dokská pouť  

Doksy  

Mezinárodní jazzové dny Autokemp Nedamov  TV- události v regionech 

Mácháč – beach open air festival Doksy  TV- události v regionech 

 

Září 

 

Řezbářké sympozium 

 

Doksy 

 

TV- události v regionech 

Listopad 

Prosinec 

Dokské pověst Doksy  

Tradiční vánoční trhy  

v muzeu       

Česká Lípa  

Vánoční jarmark s Živým betlémem Bělá pod Bezdězem  TV- Toulavá kamera- adventní 
díl 



 IV 

TABULKA 9 PROPAGACE UCELENÝCH ZÁŽITKOVÝCH BALÍČKŮ A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ 
V ROČNÍCH OBDOBÍCH 
 
Roční období Obsah propagace Použitá média 

Listopad- březen Tipy na běžkařské  

a bruslařské okruhy, propagace 

ledního jachtingu 

Propagační brožury, webové 

stránky kudyznudy.cz, 

cestovani.idnes.cz, tisk MF Dnes- 

páteční příloha Cestování, 

cestovatelské magazíny TIM a 

Kam po Česku, veletrhy 

cestovního ruchu 

Duben- říjen Propagace ucelených zážitkových 

balíčků a tipů na výlety a 

sportovního vyžití- cyklistika, 

pěší turistika, jachting, dále PR 

články zaměřující se na chráněná 

území v Máchově kraji – naučné 

stezky s odborným výkladem, 

zasílání direct mailů školám  

Propagační brožury, webové 

stránky kudyznudy.cz, 

cestovani.idnes.cz, tisk MF Dnes- 

páteční příloha Cestování, 

cestovatelské magazíny TIM a 

Kam po Česku, nabízení balíčků 

služeb na slevových portálech 

slevomat, slevín,...    

 
Zdroj: Autorka práce 
 
  



 V 

Příloha C – Seznam reportáží z archivu ČT, které se zabývaly 

propagací turistického regionu Máchův kraj  

Reportáže z turistického regionu Máchův kraj ve vysílání České televize: 

Výletníci 

4.9. 2011- Máchův kraj 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320991349-

vyletnici/211562220400018-vyletnici/ 

Události v regionech 

11.12. 2011- muzeum Čtyřlístku 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-

brno/311281381901211-udalosti-v-regionech-vikend/obsah/181774-ctyrlistek-ma-

vlastni-muzeum/ 

18.1. 2012- CHKO Máchův kraj 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-

praha/212411000140118-udalosti-v-regionech/obsah/186662-vznikne-nova-chko-

machuv-kraj/ 

Magické hory 

27.8. 2011- Bezděz 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10214728374-magicke-

hory/210572230130002-bezdez/ 

Toulavá kamera 

5.2. 2012- Muzeum Čtyřlístek v Doksech 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-

kamera/212411000320205/ 

26.6. 2011- Hrad Houska 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-

kamera/211411000320626/titulky/ 

18.10. 2009- Hrad Bezděz 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-

kamera/209411000321018/ 

26.12. 2006- Hrad Bezděz

 



 VI 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-

kamera/206411000320702/ 

16.7. 2006- Máchovo jezero 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-

kamera/206411000320716/69

                                                
69Vyhledávání- iVysílání. Česká televize [online]. 1996-2012 [cit. 2012-01-12]. Dostupné: 

http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=M%C3%A1chuv+kraj&submitSearch=Hledej+video&cx=00049

9866030418304096%3Afg4vt0wcjv0&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8 
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Příloha D – Seznam cyklotras a in-line tras 

 

Cyklotrasy a in-line trasy v Máchově kraji 

V Máchově kraji má velký potenciál přilákat tyto aktivní lidi in-line okruh 

v Ralsku a velký počet cyklotras jako například: 

- Cyklotrasa Hamerský okruh - Hamr na Jezeře  

- Cyklotrasa Hradčanské peklo - Hradčany     

- Cyklotrasa Za roubenkami v sedle kola - Staré Splavy   

- Cyklotrasa Zámecká - Zákupy   

- Cyklostezka a in-line stezka Česká Lípa - Vlčí Důl    

- Cyklostezka a in-line stezka Varhany - Česká Lípa   

- Cyklotrasa Devatero rybníků      

- Cyklotrasa Hradčanská        

- Cyklotrasa Kolem vod, lesů a strání     

- Cyklotrasa Okolo Máchova jezera     

- Cyklotrasa z Mimoně k Průrvě Ploučnice     

- Mezi našimi kopečky - Hamr na Jezeře   

- Na kole Máchovi v patách po stopách zaniklých hradů - Doksy  

- Houska - Doksy   

- Přes Kokořínský důl a Pokličky- Lhotka70 

 

                                                
70 Cyklotrasy. Turistika [online]. 2008  [cit. 2011-12-22] Dostupné z: http://www.severnicechy.info/dr-

cs/k-turistika/s-cyklotrasy/r-machuv-kraj/ 
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Příloha E- Tematické okruhy zážitkových balíčků 

1. Historie a kultura- balíčky vhodné pro starší generaci či bezdětnou 

střední generaci. 

Doksy po stopách K. H. Máchy  - procházka s průvodcem po Máchově stezce 

– naučné stezce pro pěší a cyklisty, návštěva Památníku K. H. Máchy (dle časové 

náročnosti možno vybrat ze 2 okruhů Doksy a Staré Splavy). Doporučené ubytování: 

Památník K. H. Máchy (celoroční provoz, dvoulůžkové pokoje, společné sociální 

zařízení, společná kuchyňka), stravování: Hotel Bezděz (celoroční provoz), Hotel Grand 

(celoroční provoz).  

Procházka Tréglovou Bělou – procházka historickým centrem města Bělá pod 

Bezdězem, návštěva muzea v zámku a Galerie Česká Brána. Doporučené ubytování: 

Penzion Jarošovi.  

Historie města Mšena – návštěva pobočky regionálního muzea v budově 

radnice, procházka historickým centrem města až k lokalitě městských lázní (styl art 

deco), návštěva městského parku Debř s přírodním divadlem. Doporučené ubytování: 

Penzion a restaurace „V Ráji“ 

Za šlechtici zákupského panství – návštěva zámku Zákupy a přilehlého parku 

s průvodcem, prohlídka muzea Eduarda Helda - muzea papírových masek  

Poutní cesta Mimoní – trasa naučné stezky (dále jen NS) spojená s návštěvou 

muzea a Božího hrobu.  

 
2. Příroda- balíčky vhodné pro mladší aktivní generaci, páry či skupinky 

návštěvníků bez dětí 

Máchovo jezero není jenom koupání, ale také poznání – procházka 

s průvodcem po NS Swamp okolo Máchova jezera spojena v letních měsících s lodní 

dopravou a výletním vláčkem, popřípadě pro zdatné turisty je možno Máchovo jezero 

obejít v celé délce 16 km. Výlet je pro pěší i cykloturisty. Doporučené ubytování: 

Poslův Mlýn (duben – listopad, chatky), Hotel Port (celoroční ubytování), stravování: 

Restaurace Sklípek ve Starých Splavech (celoroční provoz), Hotel Bezděz v Doksech. 
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Do Hradčanských stěn – procházka bývalým vojenským prostorem, kam byl 

ještě donedávna vstup zakázán. Výběr ze tří okruhů naučných stezek dle náročnosti 

trasy. NS Jeřáb vhodná pro pěší turisty má délku 3, 5 km, další NS jsou v délce 8,5 km  

a 16 km do blízkého okolí borových lesů, rybníků a pískovcových skal. Zajímavá je 

návštěva místní mini zoo nedaleko informačního centra, kde lze z blízkosti pozorovat 

divoká zvířata žijící v našich lesích. 

Do Pekla – procházka po NS údolím Robečského potoka semknutým mezi 

skalními stěnami v délce 4 km. Národní přírodní památka Peklo se rozprostírá mezi 

Českou Lípou a Zahrádkami. Na začátku trasy spatříte jednu z technických památek 

Českolipska, kterou je železniční most přetínající údolí Robečského potoka.  Navštívit 

lze také zámecký park u zámku Zahrádky, který je bohužel po požáru nepřístupný. Dále 

je možné pozorování ptactva u Novozámeckého rybníka, který je součástí soustavy 

Natura 2000. Doporučené stravování: Na Kovárně v Zahrádkách (celoroční provoz). 

Za krásami Dubského Švýcarska – cesta Čertovou roklí, která vede údolím 

Dolského potoka. Návštěvníky čekají například dvě nové opravené studánky nebo šest 

úplně nových mostků přes vodní tok. Na tuto stezku je možné se napojit z Dřevčic, 

které jsou známé i svou lidovou architekturou. Tato stezka je vhodná jak pro pěší, tak  

i cyklisty. Doporučené ubytování v Dubé: Autokemp Nedamov (letní měsíce), 

stravování: Tam vedle (celoroční provoz, od 17 hod.) 

Po naučné stezce Dubsko – Kokořínsko – tato naučná stezka seznamuje 

s kulturními a přírodními památkami Dubé a okolí. Za návštěvu stojí také Sušárna 

chmele, technická památka a ojedinělá stavba ve střední Evropě. Do města Dubá, kde je 

výchozí i cílový bod naučné stezky, je možné se dopravit buď autem, nebo autobusem. 

 

3. Nejen pro nejmenší- balíčky vhodné pro rodiny s dětmi a školní výlety 

Stezkou hastrmanů – na této stezce se dozvíte vše o životě kolem vody, 

významu mokřadů a lužních lesů. Na trase stezky je možné shlédnout stavby lidové 

architektury, 2 mlýny, dřevěné sochy pohádkových bytostí, hornické mini muzeum  

i sbírku drážních cedulí. Stezka hastrmanů se nachází v obci Brniště a je 6 km dlouhá, 

vhodná pro pěší a cyklisty. Doporučené ubytování a stravování: Zlatá Lípa v Novinách 

pod Ralskem (celoroční provoz). 
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Se Čtyřlístekem okolo Blaťáku - společně s Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem  

a Pinďou na výlet kolem Blaťáku (Máchova jezera). Po cestě jsou skalní útvary, dozvíte 

se nejeden zajímavý příběh a to nejlepší čeká na konci, návštěva Muzea Čtyřlístek.  

Celá trasa naučné stezky je vedena po žluté turistické trase kolem Máchova jezera a je 

spojena s lodní dopravou a výletním vláčkem. Doporučené ubytování: Poslův Mlýn  

v Doksech (duben – listopad, chatky), Penzion Mlýn u Máchova jezera (březen – říjen), 

Hotel Kamýk (celoroční provoz, slevy pro dětské kolektivy). 71 

Vandrování s Ralskými strašidly - V místech, která byla desítky let veřejnosti 

nepřípustná, odhalte skalní města a přírodní krásy. Společníky vám budou Ralská 

strašidla, která střeží tajemství jednotlivých skalních útvarů. Výchozím bodem Stráž 

pod Ralskem. Doporučené ubytování: Klubovna Šešule ve Stráži pod Ralskem 

(celoroční provoz), Tip pro mlsné jazýčky: Cukrárna Schwarzkopf s více než 300 druhy 

zmrzlin (provoz v letních měsících). 

 

                                                
71Turistické balíčky byly vytvořeny za spolupráce ředitelky OPS a Věry Spilkové, pracovnice 

informačního centra v Doksech. 
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Příloha F- Řízený rozhovor 

Rozhovor s ředitelkou obecně prospěšné společnosti (dále jen OPS) Máchovo 

jezero slouží ke zjištění jejího profesního pohledu na stav cestovního ruchu 

v turistickém regionu Máchův kraj. Řízený rozhovor je členěný do sedmi otázek. 

 

Otázka č. 1: 

Jakým směrem se v současné době ubírá propagace turistického regionu 

Máchův kraj? 

Propagaci Máchova kraje zajišťují převážně informační centra, především pak 

Informační centrum Doksy, což je centrum Máchova kraje. Jednotlivá informační centra 

vydávají propagační materiály, dávají podklady do tisku a webových stránek České 

centrály cestovního ruchu, patřičného města, či Libereckého kraje. Dalšími subjekty 

propagujícími Máchův kraj je OPS Máchovo jezero, Sdružení Českolipsko, MAS 

Podralsko a mikroregiony. Jak vidíte, propagace je roztříštěna mezi několik subjektů  

a chybí jí koncepčnost. Propagují se hlavně nově vzniklé turistické produkty, které však 

postrádají začlenění do ucelené turistické nabídky. Turistické oblasti Máchův kraj chybí 

značka, pod kterou by propagace probíhala.  

 Otázka č. 2: 

Co by jste vy osobně na propagaci kraje změnila, co se vám při současném 

stavu nelíbí a co by jste naopak ponechala? 

Propagaci v Máchově kraji chybí dobře propracovaný destinační management, 

který by celou turistickou oblast prezentoval jako celek. Zejména chybí práce s médii 

v cestovním ruchu. Máchův kraj je tradiční značka, ale chybí sjednocený vzhled 

propagačních materiálů a propagace obecně. Dále chybí propagace přírodních krás, 

nabídka služeb a aktivit mimo hlavní sezónu. Propagace se zaměřuje stále na to samé  

a to je hrad Bezděz a Máchovo jezero. Máchův kraj má přitom mnohem víc co 

nabídnout. Rozhodně bych ponechala informační centra, která patří co do nabízených 

služeb mezi nejlepší v republice a personálně i finančně je posílila. 
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Otázka č. 3: 

Na jakou cílovou skupinu by jste se vy zaměřila? Koho chcete do kraje 

přilákat? 

Zaměřila bych se především na rodiny s dětmi, školní výlety, na aktivní turisty 

všech věkových skupin. Do Máchova kraje bychom chtěli přilákat zejména aktivní 

turisty, kteří zde stráví v průměru alespoň tři dny a kteří sem budou přijíždět i mimo 

hlavní letní sezónu. Ze zahraničních návštěvníků bych ráda nalákala Němce, Rusy, 

Holanďany. 

Otázka č. 4: 

Má podle vás kraj potenciál stát se vyhledávanou turistickou destinací po 

celý rok? 

Určitě ano. Je zde vybudována bohatá síť cyklostezek, pěších tras, velké 

množství hradů a zámků, které jsou otevřeny od dubna do října. Máchův kraj je znám 

především velkým množstvím vodních ploch, které se využívají v letních měsících na 

koupání, v zimě na bruslení, běžkování či lední jachting. 

Malebnost kraje utváří lidová architektura, zříceniny hradů a s historií seznámí 

návštěvníky regionální muzea, která jsou přístupná po celý rok.  

Otázka č. 5: 

Jaké má turistický region Máchův kraj dle vašeho názoru výhody oproti 

konkurenci? (Jaká je jeho konkurenční výhoda) 

Oproti konkurenci má Máchův kraj výhodu v množství přírodních a historických 

památek. Ve zdejší pestrosti a různorodosti krajiny, málo objevených a nedotčených 

roklí. Je zde široká síť nenáročných cyklotras vedoucích hlubokými lesy, roklemi, 

bývalým vojenským prostorem, vesnicemi s lidovou architekturou. Dostupná 

infrastruktura cestovního ruchu a blízkost velkých měst. 

Otázka č. 6: 

Co by se dalo ještě zlepšit, co by prospělo ke zvýšení počtu návštěvníků? 

Stále je co zlepšovat na kvalitě nabízených služeb a na přístupu místních 

obyvatel k turistům. Ke zvýšení počtu návštěvníků by jistě prospěla ucelená turistická 

nabídka propagována formou zážitkových balíčků, které by se zaměřovaly přímo na 

cílovou skupinu návštěvníků. K tomuto by měl přispět dobře fungující destinační 
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management, který by měl promyšlenou koncepci rozvoje a propagace regionu. Chybí 

komunikace s médii v cestovním ruchu. Je potřeba dát vědět více o Máchově kraji  

a jeho nabídce formou propagace v tisku, internetu, rozhlasu a televizi. Problémem je  

i dostupnost památek pro návštěvníky bez automobilu a špatné vlakové a autobusové 

spojení do míst s atraktivitami cestovního ruchu. Řešením by bylo posílit provoz 

cyklobusů. V současné době zajišťuje cyklobus spojení pouze na trase Doksy – Dubá – 

Mšeno.  

 Otázka č. 7: 

Plánují se pro rok 2013 nějaké nové kulturní akce? 

V Máchově kraji se pořádá řada tradičních kulturních akcí, které se každý rok 

obnovují o nový program a jsou vyhledávány velkým množstvím návštěvníků. V roce 

2013 se chceme v kulturních akcích zaměřit na turistický produkt Čtyřlístek a tyto čtyři 

kreslené postavičky zapojit do kulturního programu. 
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Příloha G- Dotazník pro zjištění úspěšnosti kampaně 
 

Z jakého regionu jste do Máchova kraje přijel/a? 

Pohlaví: 

1. Muž 

2. Žena 

Věk: 

1. 15-25 

2. 25-40 

3. 40-60 

4. 60-? 

S kým jste do Máchova kraje přijel/a? 

1. Sám 

2. S přítelkyní/přítelem, manželkou/manželem 

3. S dětmi (rodinou) 

Jak jste se o Máchově kraji dozvěděl/a? 

1. Prostřednictvím tisku (uveďte konkrétní zdroj) 

2. Prostřednictvím internetu (uveďte konkrétní zdroj) 

3. Prostřednictvím televize (uveďte konkrétní zdroj) 

4. Doporučením 

5. Známost kraje z předchozích návštěv (pravidelní návštěvníci) 

Měsíc návštěvy Máchova kraje: 

Co si představíte pod pojmem Máchův kraj? 

1. Máchovo jezero 

2. Krásnou přírodu s mnoha hrady, zříceninami a skalními útvary 

3. Ráj pro cyklisty a pěší turisty 

4. Hudební festivaly, diskotéky 

Co Vás do Máchova kraje přilákalo? 

1. Houbaření a návštěva hradů a zřícenin, lidová architektura 

2. Máchovo jezero a letní rekreace

3. Kulturní a sportovní akce (konkrétně) 

4. Kombinace předchozích možností 
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Co by Vás do Máchova kraje přilákalo mimo letní sezónu? 

1. Cyklovýlety, turistika, houbaření a návštěva hradů a zřícenin 

2. Bruslení, muzea a běhání na lyžích  

3. Nic mě nenapadá 

Navštívil/a jste někdy Máchův kraj v jiném ročním období než v létě? 

1. Ano 

2. Ne 

V případě kladné předchozí otázky, přišly vám služby v Doksech a okolí 

dostačující? 

1. Ano 

2. Ne 

Pokud ne, uveďte prosím, co by jste ocenil/a, aby se zlepšilo. 

Jezdíte do Máchova kraje za historickými památkami a za sportem? 

1. Ano za obojím 

2. Pouze za historií 

3. Pouze za sportem 

4. Jezdím se rekreovat k Máchovu jezeru 

Doporučil/a by jste Máchův kraj svým známým? 

1. Ano  

2. Ne  

3. Nevím 

Kvůli čemu by jste se do Máchova kraje vrátil/a? 

1. Kvůli přírodě, památkám, lidové architektuře 

2. Kvůli Máchovu jezeru a letní rekreaci 

3. Kvůli sportovnímu vyžití  

Kombinace předchozích možnost
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Příloha H- Seznam zkratek 
 
CHKO- chráněná krajinná oblast 

MF- Mladá fronta 

NPR- národní přírodní rezervace 

NPP- národní přírodní památka 

NS- naučná stezka 

OPS- Obecně prospěšná společnost 

PR- přírodní rezervace 

PR- public relations 

SWOT- analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
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