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1. ÚVOD
Tento dokument je zpracován jako základní strategický dokument pro organizaci destinačního managementu
turistické oblasti Kroměřížsko (dále jen „destinace“), jedné z turistických oblastí Zlínského kraje. Organizaci
destinačního managementu v destinaci zajišťuje v současné době KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, z.
s. Na financování se podílejí jednak Zlínský kraj formou neinvestiční dotace, jednak ORP Kroměříž a členské
subjekty, jednak 40% přispívá Holešovsko-Hostýnsko, z.s. (ORP Holešov, ORP Bystřice p.H.). Smyslem tohoto
dokumentu není popisovat jednotlivé dílčí atraktivity, jejichž charakteristiku lze najít v běžně dostupných
veřejných zdrojích, a které v převážné většině jednotliví hráči již využívají, nebo rovnou vytvářet jednotlivé
produkty, aniž by byly vytvořeny potřebné předpoklady pro jejich úspěšné setrvalé fungování a úspěch na trhu
cestovního ruchu. Hlavním smyslem dokumentu v tomto okamžiku je
•
•
•

•

analyzovat potenciál oblasti, její postavení a její úzká místa z širšího pohledu
navrhnout organizační opatření s cílem napomoci vytvořit stabilní a funkční organizační strukturu pro
management destinace odpovídající přicházejícím potřebám a požadavkům trhu
navrhnout opatření, která bude možné uskutečnit v následujících 2-3 letech, a která povedou
k vytvoření konkurenceschopného produktu destinace s maximálním využitím existujících aktivit,
výstupů či produktů
navrhnout základní směry marketingové komunikace destinace a přispět tak k vyšší návštěvnosti
destinace a vyšší výtěžnosti cestovního ruchu v souladu s misí.

Obr. 1 – Schematická mapka turistických oblastí Zlínského kraje

3

1.1. MISE
Cestovní ruch v destinaci zaznamenává v současné době jisté pozitivní zprávy. Týkají se především nárůstu
návštěvnosti. Pro budoucí úspěch je nezbytné zamyslet se nad tím, do jaké míry lze tyto zprávy přičítat
řízení cestovního ruchu v destinaci a jejímu postavení na trhu, do jaké míry obecný důsledek příznivé
ekonomické situace v zemi (v letech 2016-2018 rostla návštěvnost všech krajů bez výjimky) a do jaké míry
projekce obav lidí cestovat dále kvůli hrozbě terorismu. Současně platí, že destinace a celá vý chodní
Morava sice dnes nepatří k předním turistickým cílům v naší zemi, ale má velmi specifický
konkurenceschopný potenciál, jak vyplývá z dalších kapitol. Ten je potřeba jednoznačně uchopit, intenzívně
využívat a propagovat.
Cestovní ruch jako celek je také zcela nepochybně na zásadní křižovatce. V ekonomicky aktivním věku (a
tedy cestující za odpočinkem, relaxací, na dovolenou) je stále více lidí se zcela odlišnými požadavky,
chováním a vnímáním než předchozí generace. To se netýká pouze samotné destinac e, platí to pro celý kraj
a potažmo pro celou zemi. Tyto generace jsou nejčastěji označovány jako generace X (lidé narození
přibližně před rokem 1980, dnes ve věku často hedonistickém, částečně „už prázdné hnízdo“), dále
generace Y (narozená přibližně 1980-1995, „kde mám telefon“, „millennials“) a generace Z (narozená
přibližně 1995 – 2010, generace „klik, klik“ „ještě prázdné hnízdo“). Dramaticky se tak mění situace na trhu.
Z toho vyplývá, že dosavadní metody a postupy v cestovním ruchu, jeho řízení a marketing obracející se
především ke generaci X nemohou stačit. Tyto metody jsou charakteristické pasivním důrazem na památky
a přemíru tištěných materiálů. Schopnost aktivně využívat v cestovním ruchu nové technologie bude
zásadním prvkem konkurenceschopnosti destinace. Jejich nositelem však nebude primárně veřejná sféra,
která dnes hraje v managementu destinací hlavní roli, nýbrž sféra soukromá. Tomu se musí budoucí
organizace destinačního managementu přizpůsobit.
Aby bylo možné se připravit na budoucnost a maximalizovat současné přínosy a příjmy, je třeba začít od
základů. Ty tvoří aktivity jednotlivých měst, obcí, institucí, krajské samosprávy, nevládních organizací i
byznysu. Bohužel se jedná v drtivé převaze o aktivity samostatné, málo navazující, směřující různým
směrem. A i když se řídící struktury zejména ve fázi změn bez politické podpory neobejdou, cestovní ruch
samotný je regulérní byznys a politické zásahy do něj jsou toxické. Proto by měla být řídící struktura
cestovního ruchu destinace co nejvíce nezávislá na volebním cyklu.

Shrnutí: Hlavním úkolem managementu destinace v období 2018-2020 je připravit a
realizovat strukturální změny v přístupu a řízení cestovního ruchu destinace v návaznosti na
řízení cestovního ruchu v celém Zlínském kraji, vycházející vstříc nastupujícím trendům, a při
maximálním využití dosavadních aktivit a výsledků jednotlivých hráčů. Dosavadní přístupy a
postupy nebudou v brzké době stačit s ohledem na měnící se strukturu zákazníků. Primárním
nositelem nutných změn nebude nadále samospráva, nutná je pro-byznys orientace.
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2. ANALYTICKÁ ČÁST
2.1. ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ - NABÍDKA
2.1.1.

LOKALIZAČNÍ FAKTORY

Hodnocení významu jednotlivých faktorů a jejich využitelnosti pro cestovní ruch je do značné míry subjektivní,
zejména pokud jejich význam hodnotí ti, kterým je daná problematika, resp. oblast, blízká. Další otázkou je, zda
lze danou atraktivitu objektivně využít, případně změnit nebo přizpůsobit její využití - zde hraje zásadní vliv
ochota subjektů, které s daným faktorem pracují (sdružení, spolků, úřadů, firem, institucí), se případnou
změnou vůbec zabývat či ji dokonce akceptovat. Důvodem je skutečnost, že návrh každé takové změny nemusí
být vnímán jako potřebný (cestovní ruch stojí velmi často na konci priorit odpovědných osob), nebo může být
chápán jako „vlamování se“ do výlučného pole působnosti předmětného subjektu. Dalším momentem je i to,
zda taková změna potřebuje nebo nepotřebuje finance.
Na lokalizační faktory v tomto dokumentu je pohlíženo jako na možné „spouštěče“ pro potenciální rozhodnutí
k návštěvě nebo „DNA“ destinace. Současně s dalšími prvky tvoří nedílnou součást tzv. positioningu destinace,
tedy pomyslného umístění na trhu. Smyslem této kapitoly proto není vyjmenovat všechny dostupné přírodní a
kulturní památky nebo akce (to už učinila do značné míry například Centrála cestovního ruchu východní Moravy
nebo další běžně dostupné zdroje), ale vybrat pouze ty, které mají dostatečnou váhu ovlivnit tvář a směr
cestovního ruchu destinace s ohledem na konkurenci, resp. nezbytnost odlišit se.
Turistická oblast (destinace) byla stanovena prakticky shodně s okresem Kroměříž. Hranice okresů jsou však
hranicemi administrativními, nikoliv marketingovými. Proto oficiální turistická oblast zahrnuje značně
nesourodé atraktivity.
Město Kroměříž je nejsilnějším aktérem destinace, nejznámější a nejnavštěvovanější atraktivitou je pak barokní
Arcibiskupský zámek se zahradami jako památka UNESCO. Východně od Kroměříže je zajímavým městem
barokní Holešov se zámkem a zajímavými zahradami. S okolní krajinou směrem k Olomouci se pak pojí pojem
„Haná“ či „východní Haná“.
Další částí destinace je pak oblast okolo Bystřice pod Hostýnem, resp. část Hostýnských a Vizovických vrchů, jež
má charakter „Valašska“ tak, jak jej vnímají návštěvníci (hornatý lesnatý kraj s hojnou lidovou architekturou a
valašskou gastronomií). Významnou živou památkou Bystřicka je barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie na
sv. Hostýně.
Na opačném konci destinace, přiléhajícím k jihomoravskému Slavkovsku, destinace zaujímá část Chřibů. Je to
kopcovitá oblast s poli a lesy, již samospráva zřizující destinace Zlínského kraje rozdělila na část náležející ke
Slovácku a na část přiřazenou ke Kroměřížsku. V této oblasti leží pozoruhodný barokní hřbitov ve Střílkách.
Destinace tak obsahuje značně nesourodé elementy v kategorii lokalizačních faktorů. Marketing destinace se musí
s těmito odlišnostmi zdárně vypořádat.
Mimo jmenovaná hlavní centra (Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem) v destinaci leží další městečka a
vesnice, jež svým charakterem odpovídají okolní krajině - „hanácké obce“ mezi Holešovem, Kroměříží, Chropyní a
Hulínem v nížině kolem řeky Moravy, nebo „valašské obce“ v okolí Rajnochovic a Rusavy.
Za účelem obecného zhodnocení lokalizačních faktorů byla proto celá destinace pracovně rozdělena na dvě
podoblasti – „barokní hanácké Kroměřížsko a Holešovicko“ a „přírodní valašské Bystřicko a Chřiby“.
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PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY
Nejvýznamnějšími přírodními atraktivitami oblasti jsou přírodní park Hostýnské vrchy a přírodní park Chřiby,
částečně i přírodní park Ždánický les. Ve všech oblastech se vyskytuje řada přírodních rezervací (Tesák, Čerňava,
Kelčský Javorník a další), národních přírodních památek (Chropyňský rybník) a menších přírodních památek. Z toho
vyplývá i nezbytná opatrnost při „otevírání“ těchto lokalit turistickému ruchu. Přírodní atraktivity jsou mj. vhodné
jako zajímavé cíle či zastávky při koncipování výletů pěších i cyklistických.
Samostatným fenoménem je připravované splavnění řeky Moravy tak, aby byl umožněn pohyb turistických lodí
z Kroměříže po celém Baťově kanálu.
Následující tabulka uvádí souhrnně nejvýznačnější přírodní atraktivity, s nimiž lze spojit typologii podoblastí.
Tab. 1 – Přírodní atraktivity
faktor/podoblast

atraktivní krajinný ráz

přírodní park/výrazná přírodní lokalita

Kroměřížsko
0)**
X
Bystřicko
X
X
Chřiby
X
X
)* hodnocení je velmi subjektivní; oblast přímo přiléhající k řece Moravě může být hodnocena jako atraktivní, zatímco ostatní
partie jako fádní průmyslově/zemědělské;

Shrnutí: Destinace je rozdělena z pohledu přírodních atraktivit na dva velmi odlišné celky – „barokní
hanácká nížinná oblast“ Kroměřížsko/Holešovsko a „přírodní valašská hornatá oblast“ Bystřicka a
severních Chřibů. Ačkoliv se ve všech podoblastech vyskytují zajímavé přírodní atraktivity, žádná jejich
charakteristika není společná pro celou destinaci a nemůže tedy plnit úlohu jednotícího tématu. Jejich
role spíše v kategorii „zajímavý turistický cíl“ nebo „zajímavá zastávka výletu“.

SPOLEČENSKÉ ATRAKTIVITY
•

•

•

•

V destinaci je kulturní památka zařazená na seznam UNESCO, tj. Arcibiskupský zámek a zahrady v
Kroměříži; jde o suverénně nejnavštěvovanější památku destinace a třetí nejnavštěvovanější památkou
Zlínského kraje s roční návštěvností v řádu 180 tis. osob/rok; zámek dnes patří církvi; vedení zámku se podle
vlastních slov řídí především „odpovědností k budoucím generacím“, kde cestovní ruch zřejmě nehraje hlavní
roli - zámek není členem destinační společnosti; návštěvníkům podle místních podnikatelů občas komplikují
zážitek uzavírky; přes značný podíl cizinců jsou některé informace pouze v češtině; v Květné zahradě byl
pozorován v různých obdobích různý přístup k péči o zeleň (během akce Hortus magicus nejvyšší); některé
stavební části trpí zřejmým nedostatkem běžné péče, ať už jsou důvody jakékoliv (např. loupající se výmalba
v kolonádě), což může vyvolat u návštěvníků až zklamání; v každém případě památka výrazně ovlivňuje život,
podnikání i charakter celého města Kroměříže, je nezbytné s ní v destinačním managementu a marketingu
počítat a hledat taková řešení, která budou ku prospěchu všem.
V srpnu probíhá v Květné zahradě v Kroměříži víkendový festival barokní kultury Hortus magicus, který je
„sourozencem“ barokního festivalu v Olomouci; podle údajů pořadatelů se návštěvnost pohybuje okolo 2000
osob, což lze považovat i při vědomí toho, že se jedná o „mladšího a menšího bratra Olomouce“, za
nepřiměřeně nízkou návštěvnost; význam akce pro marketing destinace je tudíž značně omezený, otázkou je
účinnost marketingu samotné akce.
Skutečnost, že kroměřížský zámek sloužil jako prostředí pro natáčení řady filmů (zřejmě nejznámější je
Formanův Amadeus) se snaží využít odborné struktury města při přípravě specifických brožur pro
návštěvníky; jde však spíše o samostatný počin než systémový produkt.
V oblasti jsou i další významné barokní památky - poutní bazilika Nanebevzetí Panny Marie na sv. Hostýně,
zámek v Holešově s ojedinělým designem zahrad (návštěvnost však pouze okolo 2000 osob/rok podle údajů
NIPOS, Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, http://statistikakultury.cz) a hřbitov
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•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

ve Střílkách; do této kategorie lze zařadit také krásnou Šachovu synagogu v Holešově (jako zděná stavba
založena asi 1560, výtvarně sjednocena 1737, návštěvnost okolo 3000 osob/rok).
S těmito památkami souvisejí „barokní“ aktivity města Holešova (barokní divadlo, opera, škola hudby), resp.
koncerty (barokní) hudby na sv. Hostýně.
Význam pro cestovní ruch v destinaci má Muzeum Kroměřížska v Kroměříži (monitoring CzT uvádí
návštěvnost cca 40 000 osob/rok, vedení muzea uvádí více než 60 000 osob/rok, viz dále); muzeum sestává
z více provozů; kromě muzea v samotné Kroměříži s expozicí zdejšího rodáka malíře a grafika Maxe
Švabinského (dle zveřejněné zprávy muzea v roce 2016 přes 50 000 osob/rok) se jedná o soubor lidových
staveb v Rymicích (cca 3000 osob), zámek v Chropyni (cca 5 600 osob) a větrný mlýn ve Velkých Těšanech
(cca 600 osob); tyto menší expozice a stavby mohou spíše sloužit jako „zajímavá zastávka na cestě“ než jako
samotný cíl cesty.
Tuto roli „zastávky“ může pravděpodobně hrát i zámek v Bystřici pod Hostýnem, v němž sídlí místní
turistické informační centrum, a současně zde probíhají různé výstavy; zahrady jsou nepřístupné (patří
Armádě ČR); návštěvnost se pohybuje dle údajů NIPOS mezi 5- 7000 osob/rok; zajímavá je zdejší stálá
expozice historického ohýbaného nábytku, který je v Bystřici pod Hostýnem vyráběn od roku 1861 (dnes
společnost TON).
V destinaci lze najít řadu hradních zřícenin, v terénu je možné narazit i na navigační tabule k nim;
odhadujeme, že jejich návštěvnost je nepatrná; výjimkou je hrad Cimburk u Koryčan, který uvádí ve výkazu
NIPOS návštěvnost cca 17 -22 000 osob.
Menší muzea nabízejí méně obvyklé expozice (např. Košíkářské muzeum v Morkovicích-Slížanech, Muzeum
Františka Skopalíka v Záhlinicích, Muzeum historické zemědělské techniky v Pravčicích); návštěvnost
odhadujeme ve stovkách, maximálně jednotkách tisíc osob/rok; i tato muzea mají potenciál být spíš
„zajímavou zastávkou na cestě“ než samostatným cílem výletu.
Viditelné a významné jsou aktivity společnosti Výstaviště Kroměříž, s.r.o., která pořádá řadu výstav pro
nejširší veřejnost, významné jsou zejména výstavy květin; je však potřeba vnímat poměrně specifickou
návštěvnickou strukturu „zahrádkářských“ výstav.
Sportovní událostí č. 1 je Bikemaraton Drásal České spořitelny.
Ve městě Kroměříži je viditelná snaha o inovativní postupy v marketingu a managementu; příkladem může
být promítání na radniční věž pomocí šlapání na stabilním kole, hravé dekorace v centru města v letní
sezóně, například optické iluze; tyto snahy hodnotíme jako jednoznačně pozitivní;
Lidová architektura je významným prvkem pro identifikaci části destinace jako „Valašska“ a je
nepřehlédnutelná zejména ve východní části destinace (Rajnochovice, Rusava, Tesák, Troják atd.) i
v jednotlivých menších obcích.
Zimní dovolená na Bystřicku je limitována relativně nízkou nadmořskou výškou 600 - 700 m n.m. a
podprůměrnými srážkami v posledních letech; z toho vyplývá poměrně vysoká nejistota odpovídajících
sněhových podmínek, přestože zdejší skiareály investovaly do zasněžovací techniky, která ale i v případě
vhodných teplot může být nepoužitelná s ohledem na všeobecný nedostatek vody.
Hostýnská běžecká magistrála je významnou tepnou pro běžkaře, avšak platí zde stejná omezení jako pro
skiareály.
Využitelnější se Hostýnská magistrála zdá být pro cykloturistiku, i když zdejší terény jsou charakteristické
poměrně velkým převýšením.
Využívaná je cyklostezka kolem řeky Moravy, vedoucí po rovině; v některých obdobích roku však začíná
docházet až k její přetíženosti.
V destinaci probíhá množství dalších potenciálně významných událostí a akcí; jejich význam a využitelnost
pro marketing destinace se může měnit; jejich váha je kromě návštěvnosti dána také jejich originalitou,
neopakovatelností; za významné považujeme akce s návštěvností alespoň okolo 2000 osob; do této
kategorie by mohly patřit Hanácké slavnosti v Chropyni, Hanácký den v Kroměříži, hudební festival
Holešovská regata, dožínky atd.
Žádná z akcí uvedených v předchozím odstavci nemá charakter jedinečné a autentické akce, jako jsou
například rakouské „almabtriebe“ (slavnosti u příležitosti shánění dobytka z hor na zimu); vždy jde o
nápodobu, která oslovuje pouze omezený počet lidí, tedy o „niche market“.
Baťův kanál v sousedním okrese Zlín přinesl myšlenku na splavnění řeky Moravy z Kroměříže po proudu
řeky; jedná se o investičně náročnou akci v gesci státu; již si lze v Kroměříži pronajmout malé lodě pro několik
osob k plavbě po uzavřeném okruhu, případně lodě přenášet přes jednotlivé splavy.
V destinaci nebyla zaznamenána významnější aktivita spojená s využitím typické valašské gastronomie,
pokud k nim nepočítáme některé restaurace nabízející valašskou kuchyni (častá je zejména polévka
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•

„kyselica“); největší podobná akce se koná ve Velkých Karlovicích, které ale leží mimo destinaci;
Gastronomická akce v Rajnochovicích, která proběhla v září (tzv. Festival chutí) takovou akcí není, nabídka
byla založena na běžných pokrmech (zejména smažená jídla).

Tab. 2 – Společenské atraktivity
faktor/podoblast

památky
UNESCO

hrady
a zámky

galerie
a muzea

kulturní
události

technické
památky

sportovní
události

Kroměřížsko

X

X

X

X

X)*

X)*

Bystřicko

0

X)*

X)*

X

0

X

Chřiby

0

X)*

0

0

0

0

)* Atraktivita se v podoblasti vyskytuje, ale její význam je omezený

Shrnutí: Jednoznačně nejtěžší váhou destinace a nejvýznamnějším lokalizačním faktorem je barokní
Arcibiskupský zámek v Kroměříži. Je to faktor ovlivňující celé své okolí, město, život lidí i ekonomické
aktivity v něm. Při rozvoji a marketingu destinace není ani moudré ani možné tuto památku ignorovat.
Vedení zámku zařazení na prestižní seznam UNESCO a svou roli vnímá podle svých slov především jako
„odpovědnost vůči budoucím generacím“, cestovní ruch může být z tohoto pohledu faktorem spíš
negativním. Byly zaznamenány připomínky k rozsahu a úrovni komunikace mezi zámkem, městem, krajem,
destinací, podnikateli a to na všech stranách. I další významné atraktivity a akce v destinaci jsou spojeny
s barokem - zámek v Holešově, bazilika na sv. Hostýně, hřbitov ve Střílkách, škola barokní hudby, kulturní
akce (barokní opera a divadlo) v Holešově a na Hostýně.
Je zřejmé, že se období baroka velmi výrazně podepsalo na tváři celé destinace a je hlavním prvkem pro
marketing a positioning destinace. Přesto každý pořadatel jedná při propagaci samostatně, ať už jsou
příčiny jakékoliv. Tato nedostatečná synergie všech hráčů vede k neuspokojivému využití potenciálu
destinace - barokního odkazu. Značné rezervy vidíme také v marketingu samotných akcí, vždyť například
návštěvnost největšího kroměřížského letního festivalu barokní kultury Hortus magicus dosahuje pouhé
2000 osob, přičemž akce má bezpochyby celostátní i mezinárodní potenciál.
O poznání menší marketingovou váhu mají „valašské“ oblasti destinace, protože jsou pouze malou
nápodobou „velkého“ Valašska, které si návštěvníci nejvíce spojují s Rožnovem pod Radhoštěm a velkými
Karlovicemi. To neznamená, že je nelze marketingově využít pro specifické cílové skupiny. Zimní dovolená
v těchto oblastech je spíše nejistým doplňkem kvůli změnám klimatu než nosným programem do budoucna.
Splavnění řeky Moravy až do k Baťovu kanálu má značný budoucí potenciál. Drobné technické památky a
menší muzea mimo Kroměříž hrají spíše doplňkovou roli atraktivity „navštívit cestou“. Sportovní akce jako
Bikemaraton Drásal nebo folklorní akce typu Hanácký den, dožínky nebo Hanácké slavnosti mají potenciál
oslovit spíše úzké cílové skupiny nebo místní obyvatele. Totéž platí i pro „zahrádkářské“ akce na výstavišti
Floria. Jak „barokní“ tak „valašské“ části destinace jsou příhodné pro cykloturistiku. Existující
gastronomické akce neakcentují ani hanáckou, ani valašskou kuchyni.
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2.1.2.

REALIZAČNÍ FAKTORY

Do této skupiny faktorů zahrnujeme kromě dopravy, ubytování a stravování také informační a navigační
infrastrukturu.

DOPRAVA
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

Kroměříž leží u dálnice D1;
Železniční spojení do Kroměříže je vždy s přestupem, městem neprocházejí hlavní tratě;
Hromadnou dopravu ve městě Kroměříži zajišťují Kroměřížské technické služby;
Hromadnou dopravu po regionu zajišťují další dopravci;
V destinaci není plošně zaveden integrovaný dopravní systém jako třeba v Jihomoravském kraji; funkci
koordinátora plní společnost KOVED; součástí systému jsou jednotlivé linky autobusových dopravců; lze se
tedy domnívat, že využití hromadné dopravy obecně je obtížnější než v sousedním Jihomoravském kraji;
Dopravní systém nepropaguje žádnou turistickou oblast kraje a nenabízí v této souvislosti žádné
zvýhodněné jízdenky;
Jízdenka (karta) se slevami do památek apod. není k dispozici;
Speciální autobusové linky například typu „hop on-hop off“ nejsou provozovány;
V destinaci jsou vyznačeny různé cyklotrasy, vedoucí často po běžných komunikacích; výjimečnou
kvalitu (z pohledu specializované cyklostezky s minimem kontaktů s motorovou dopravou) má stezka
kolem řeky Moravy; ta současně bývá v letních měsících přetížená;
CCRVM provozuje portál www.vmnakole.cz, kde jsou nabízeny různorodé výlety pro různorodé cílové
skupiny; výběr však není možné provést podle destinací, řazení je podle „lokací“; uživatel tedy musí
přesně vědět, odkud kam chce jet a pak si prohlédnout příslušné nabídky; názvy tras tento problém
neřeší, neboť značná část jich není v jiných zdrojích používána; pro nabídku „z Kroměříže“ systém
vygeneruje 7 možností různé obtížnosti; nabídku vygenerovanou na tomto webu nelze jednoduše
používat přímo při jízdě, například v podobě GPS navigace, přičemž již několik let se nabízí řada dobře
použitelných řešení;
Městský web www.kromeriz.eu se prezentuje jako turistický portál města; pod odkazem „turistická
nabídka“ se nabízí rastr nabídek (i z roku 2015,16,17), které je nutno dále otevřít; totéž platí pro odkaz
„volný čas“; po jeho otevření se teprve pod dalším odkazem „aktivní dovolená“ nabízejí tři cyklovýlety,
jejich popis je velmi skromný a pro orientaci neznalého turisty je nedostatečný;
Www.mojekromeriz.cz je otevřená databáze provozovaná soukromou osobou ve spolupráci
s městem; web je responzívní, nabízí jeden tip na výlet; jde trasa je popsána „krok po kroku“ a
obsahuje řadu fotek, takže je do jisté míry použitelná i při samotném výletu prostřednictvím mobilu;
Www.region-kromeriz.cz výběr „cyklo“ nenabízí;
Www.holesov.info informuje o několika možnostech na cyklovýlet, popis je ale více než skromný a nutí
uživatele zasednout k vlastní mapě a porovnávat;
Www.bystriceph.cz po chvíli hledání nabízí několik cyklovýletů do nejbližšího okolí; trasy jsou poměrně
podrobně popsány, web je responzívní; s ohledem na modelaci okolního terénu jde většinou o náročné
výlety (velká stoupání);
Systém vyhrazených cyklostezek je (s výjimkou stezky kolem řeky Moravy a kolem dálnice D1) je přes dílčí
pokrok nesouvislý; většinou je nutno využít nějakého jiného způsobu přepravy do výchozího místa a teprve
pak přesednout na kolo, nebo riskovat kontakt s frekventovanou motorovou dopravou;
Cyklobusy, které v minulosti obsluhovaly například i Troják a Tesák, již nefungují, zájem o cyklobusy
obecně klesá a kraj se je nechystá podporovat;
V některých lokalitách jsou k dispozici naučné stezky, jejichž existence ale není příliš známá, většinou chybí
marketing, někde chybí údržba;
Udržovanou stálicí jsou značené trasy pro pěší KČT.
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Shrnutí: Veřejná doprava v rámci destinace nemá stejný význam a rozsah služeb ve všech částech. U
žádného z dopravců nebyla nalezena propagace destinace, resp. některé její části. Zejména pro cizince je
velmi obtížné se v systému jízdenek vyznat, zjednodušení komunikace se přímo nabízí.
Shrnutí:
Infrastruktura pro cykloturistiku je přes určitý pokrok spíše nedostatečná. Populární cyklostezka kolem

řeky Moravy bývá v sezóně přetížená, další výstavba nových úseků je do značné míry závislá na projektové
přípravě a financování a je zde nutná souhra a vůle mnoha partnerů.
Návrhy cyklovýletů se liší podle zdroje, jejich kvalita je různá, všeobecně je obtížné se jimi řídit,
použitelnost nabízených řešení je pro turistu na kole nízká. Použitelná je tištěná papírová mapa z edice
Východní Morava. Chybí však většinou možnost využití dostupných aplikací a plánovačů pomocí chytrých
telefonů a navigací, což je dnes dostupný standard.
Nabídky prakticky nepočítají s cizími jazyky. Málo je využíván potenciál naučných stezek.

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
• Není cílem tohoto dokumentu sestavovat adresáře jednotlivých kapacit, k dispozici jsou renomované zdroje
jako booking.com, tripadvisor.com atd.
• Počet ubytovacích zařízení v regionu je v desítkách;
• Standard se pohybuje od 4 hvězdiček níže, nejlepší hotely jsou situovány převážně v Kroměříži a lze se
domnívat, že je to odpověď na existenci Arcibiskupského zámku jako památky UNESCO;
• K dispozici jsou i autokempy, ubytování na farmě i jednoduchá rekreační střediska;
• V regionu není žádná „michelinská“ restaurace, některé restaurace však mají poměrně vysoký standard;
poměrně časté jsou ale velmi kolísavé recenze;
• U žádné z restaurací nebyla nalezena systematická práce s pojmy „barokní“ či „zámecká“ kuchyně;
• V oblasti nebyla nalezena žádná gastronomická akce pracující s „barokními či zámeckými tématy“, například
v provedení „barokní hostina“ a to ani na barokním festivalu Hortus magicus;
• V Kroměříži sídlí Arcibiskupské vinné sklepy; specialitou je zejména mešní víno; sklepy nabízejí prohlídky,
bohužel jsou však celoročně zavřeny nejenom v pondělí, jako je u řady památek, běžné, ale také v neděli;
• V Kroměříži i v nedalekých Záhlinicích jsou malé pivovary, jejichž nabídka je pro turisty zcela přirozeně
zajímavá; žádný produkt typu „pivní stezka“ nebyl nalezen;
• V destinaci není zavedena značka „regionální produkt“, nejbližší jsou produkty se značkou „Haná“, případně
„Beskydy“;
• Řada regionálních výrobců má ocenění „regionální potravina“, které propůjčuje MZe;

Shrnutí: Kroměřížsko může uspokojit jak zákazníky vyhledávající vyšší standard (***-****), tak třeba i
kempaře. Každé ubytování potřebuje své hosty informovat o turistické nabídce a tyto subjekty jsou velmi
vhodnými partnery pro další rozvoj CR destinace. Oblast nenabízí gastronomii jako důvod k cestě, byť zde
existuje několik poměrně dobře hodnocených restaurací.

INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ INFRASTRUKTURA
•

•

Turistické informační tabule s mapou a popisem vybraných atraktivit (viz Příloha 2); někde jsou
instalovány, někde chybí; naopak v okolí Bystřice pod Hostýnem nebo na Rusavě je dokonce
„přetabulováno“; infotabule jsou většinou ve špatném technickém stavu a jejich obsah je velmi
různorodý;
Síť turistických informačních center (TIC) se zdá být dostatečná;
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•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Vzájemná spolupráce TIC není zdá se uspokojivá; fungují prakticky pouze pro své město a nejbližší
okolí; nabídky se sousedy nejsou propojené;
Tištěných propagačních materiálů je v informačních centrech obecně nadbytek, jejich využitelnost je
často problematická (leží na skladě), největší zájem je o 5-6 titulů; význam tiskovin bude i nadále klesat
a ohledem na nastupující způsoby komunikace; množství materiálů pořízených z evropských
prostředků zajišťuje CCRVM; většina materiálů je koncipována široce „pro každého“, obecně chybí
materiály šité na míru vybraným cílovým skupinám; zde více než kde jinde platí, že méně je více;
Web www.vychodni-morava.cz je responzívní, jeho všeobjímajícího provedení však má za následek
chybějící informace v nižších vrstvách infrastruktury - vzdálenost mezo centrem a regiony je příliš
velká; web nasazuje vlastní texty a obrázky i v místech, kde by byl logický prolink; časté jsou obecné
věty bez konkrétního obsahu, obrazová výbava je formální; jazykové mutace DE a PL jsou logickým
krokem vstříc nejpočetnější zahraniční klientele, motiv pro zařazení italštiny není zřejmý;
nepochopitelně chybí dnes základní angličtina;
Web www.region-kromeriz.cz je responzívní, poskytuje základní informace, nemá jazykové mutace;
web je rozdělen podle systému „památky“, „sport a relax“, „příroda“ atd., nikoliv podle činností nebo
podle pevného plánu budování značky; stačí několik jednoduchých obsahových úprav, aby web získal
podstatně větší kvalitu;
Turistický informační portál města Kroměříže http://www.kromeriz.eu má počítačovou a mobilní
variantu; varianta „počítač“ má jazykové mutace, používá slogan „Kroměříž, město podmanivé krásy“;
varianta „mobil“ nenabízí jazykové mutace a slogan; odkaz „turistická nabídka“ sestává mj. z informací,
co se chystá na roky 2015,6,7; aktuální (2018) má název „co nám přinese rok 2018“, přičemž rok se již
chýlí ke konci; po otevření se objeví dlouhé nepříliš zajímavé texty; skutečné turistické informace jsou
nelogicky pod odkazem „volný čas“, teprve však po otevření další vrstvy (např. tipy na výlety) se objeví
podrobné konkrétní itineráře a informace; jednoduchými organizačními a obsahovými kroky by bylo
možné web dostat na podstatně lepší úroveň; dobrým příkladem je web www.gotobrno.cz, který
pracuje s texty a obrazovou informací moderním způsobem, a proto z konkurence žádoucím způsobem
vyčnívá;
Weby jednotlivých TIC jsou responzívní, nabízejí různorodý obsah v různorodé kvalitě, který není
kompatibilní ani mezi sebou tam, kde obsah překračuje hranice působnosti daného TIC, ani s obsahem
webu destinace; s výjimkou webu města Kroměříže nemají jazykové mutace;
Weby soukromých subjektů mají různorodou technologickou kvalitu, často nejsou „mobile-friendly“;
výjimky potvrzují pravidlo;
Propojenost webů je obecně nízká;
Web Koordinátora veřejné dopravy www.koved.cz je responzívní, rychlý, ale pouze v češtině; otázkou
je jeho návštěvnost, název nebude veřejně známý a už vůbec ne u turistů;
Postavení webů, jejich analýza po stránce návštěvnosti a jejich SEO (Search Engine Optimisation)
nebyly provedeny;
Facebook, případně další profily, obsluhuje na úrovni pouze malá část aktérů cestovního ruchu;
slušnou sledovanost má https://www.facebook.com/vychodnimorava/
Destinační společnost Kroměřížsko má dobré propojení mezi webem (blog) a facebookem
https://www.facebook.com/regionkromerizsko/
(přes
900
sledujících),
Instagram
https://www.instagram.com/kromerizsko/ má sledovanost dokonce vyšší; jelikož jde o dva hlavní
sociální kanály pro propagaci destinace, je třeba jejich úspěchu věnovat prvořadou pozornost.
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Shrnutí: Celá informační infrastruktura se bez výjimky soustředí na informování návštěvníků a turistů,
kteří již v regionu jsou, resp. tuto službu poskytují místním obyvatelům, žádný prvek nemá primární
funkci „přijeďte“. Tento stav je třeba radikálně změnit. Ruku v ruce s nedostatkem synergie mezi hráči a
chybějícím hlavním propagovaným tématem destinace, jež by sloužilo na trhu jako poznávací znamení
(positioning), jde o nejslabší místo celé propagačně-marketingové konstrukce. Zřejmým příkladem je
nadbytek tištěných materiálů, které jsou však dostupné především v turistických informačních centrech,
přičemž až na výjimky chybějí materiály připravované se znalostí potřeb cílových skupin. Systém
infotabulí v terénu je nespojitý, jejich obsah a provedení jsou různorodé, většinou jsou v technicky
neuspokojivém stavu. Propojenost webů je zanedbatelná. Weby pracují s informacemi většinou
neúčinně, obrazová informace je neatraktivní, práce s informacemi je statická, někdy působí až
bezradně. Práce se sociálními médii má značné rezervy s ohledem na to, že jde o stále důležitější
komunikační kanály. Výjimkou je turistický blog destinace. Tento stav není udržitelný, nezbytná je
profesionální a zdůvodněná segmentace trhu, relevantní výběr cílů a změna strategie práce se značkou.

AKTÉŘI CESTOVNÍHO RUCHU
Pokud pomineme Zlínský kraj a Centrálu cestovního ruchu východní Moravy, pak se cestovnímu ruchu
v destinaci věnuje téměř výhradně samospráva (města, obce, svazky obcí). Z podnikatelského sektoru jde
především o hotely a restaurace, dopravce, cestovní kanceláře a agentury, regionální výrobce. Turistická
informační centra jsou provozována veřejnou sférou.
V destinaci působí DSO (dobrovolné svazky obcí), ne všechny se věnují cestovnímu ruchu. V některých
případech byly aktivity v cestovním ruchu předmětem nějakého projektu z EU, který však po své realizaci
většinou již dále není rozvíjen. Některé DSO na svých webech prezentují „tipy na výlety“ či „zajímavosti“, ale
otázkou je návštěvnost takových stránek a jejich přínos pro marketing CR. Na spolupráci managementu
destinace s DSO závisí především tvorba, obnova a údržba informačních a navigačních systémů v terénu.
•
•
•
•
•
•

mikroregion Chřiby, http://www.chribymikroregion.cz/
mikroregion Holešovsko, https://www.mikroregionholesovsko.cz/
mikroregion jižní Haná
mikroregion Kroměřížsko, https://sites.google.com/a/mikroregion-kromerizsko.cz/mikroregionkromerizsko/
mikroregion Morkovsko, http://morkovsko.cz/
Podhostýnský mikroregion, http://www.podhostynsko.cz/

Hlavními aktéry, kteří tvoří kostru rozvoje cestovního ruchu v destinaci, její brand, jsou město Kroměříž,
Holešov a Bystřice pod Hostýnem, tedy ta města, která provozují svá TIC (turistická informační centra). K nim
přistupuje Arcibiskupský zámek Kroměříž, který je vlastněn církví. Dalšími nezbytnými partnery, se kterými je
zásadní aktivity destinace nutné koordinovat, jsou organizace zřizované městy, případně krajem (muzea, galerie
atd.).
Jelikož destinační organizace má za sebou již jistou dobu činnosti, jejími členy jsou také podnikatelské subjekty
v oboru. Tento segment je pro efektivní práci destinace zásadní, neboť jeho prostřednictvím se realizuje
ekonomická stránka CR.
Základní nezbytností pro účinný rozvoj cestovního ruchu je profesní připravenost, ochota spolupracovat,
schopnost uplatnit potřebná rozhodnutí v praxi. V neposlední řadě jde také o co nejefektivnější využití
prostředků investovaných do rozvoje a propagace cestovního ruchu. Z tohoto pohledu není stav příliš
uspokojivý, jak vyplývá ze zkušeností platformy Travelbakers v letech 2016 - 2017. Zejména u veřejné sféry je
viditelná propast mezi chováním a očekáváním trhu, tedy konečným uživatelem výstupů cestovního ruchu,
strukturou činností, výstupů, které tato sféra produkuje a rozpočtováním potřebných prostředků. Neuspokojivá
je rovněž připravenost jednotlivých odborných pracovníků z pohledu znalosti a přenosu nejnovějších poznatků
a technik do praxe, stejně jako znalost potřeb, chování, očekávání a zvyklostí uživatelů (návštěvníků, turistů).
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V tomto kontextu jsou hlavními limity:
• Nízká míra kooperace i mezi jednotlivými osobami a organizacemi uvnitř jednoho území, konkurence
tam, kde by měla být primární synergie;
• Zvykové rozpočtování prostředků na cestovní ruch bez sledování a vyhodnocování účinnosti
předchozích investic, bez ohledu na vývoj oboru a očekávání a zvyklosti uživatelů;
• Uplatňování politických motivů při rozhodování o směrování peněz do cestovního ruchu;
• Rozhodování na základě osobních preferencí bez důkladné analýzy a racionálního profesního
rozhodování;
• Rezignace na vzdělávání a sebevzdělávání;
• Neznalost účinnosti tradičních a nových marketingových metod a postupů, neznalost fungování
jednotlivých součástí marketingového mixu;
• Neznalost online prostředí a efektivní komunikace na sociálních sítích, využití pro PR, propagaci a
reklamu;
• Nevhodné postupy v PR a obecně v komunikaci s médii;
• Nedostatečné obchodní dovednosti pracovníků IC.

Shrnutí: Město Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Arcibiskupský zámek Kroměříž jsou
nejtěžšími vahami a samostatnými aktéry cestovního ruchu. V destinaci působí několik DSO, ale ne všechny
svazky se věnují cestovnímu ruchu. Někde byly v minulosti realizovány projekty z oblasti cestovního ruchu
s podporou EU, které však většinou nejsou dále udržovány a rozvíjeny. Významným limitem je
neuspokojivá profesní připravenost značné části pracovníků CR. Výsledkem je tříštění sil, pozornosti
uživatelů, neefektivní vynakládání prostředků a konečným důsledkem zhoršování konkurenceschopnosti
destinace. Investice do permanentního vzdělávání je nezbytností.

ORGANIZACE ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
Aktivity CCR VM mají všeobecný zastřešující charakter a je zde patrná snaha řídit aktivity v nižších patrech
infrastruktury (DMO) a to i včetně vydávání tiskovin a provozování webu se všemi pozitivy i negativy. Taková
činnost není dlouhodobě udržitelná, vzdálenost z úrovně kraje po úroveň jednotlivých sídel a firem je příliš
velká, náročnost na udržování informací v aktuální podobě je enormní. Obtížnost takového úkolu je zřejmá při
bližším prozkoumání webu www.vychodni-morava.cz. Rozumná míra autonomie destinací a přenesení
odpovědnosti za obsah turistické nabídky na DMO obecně (na základě schválené strategie DMO) by jak kraji, tak
destinaci jednoznačně prospěla.
Řízení destinace Kroměřížsko (DMO) zajišťuje spolek KROMĚŘÍŽSKO - sdružení pro cestovní ruch, z.s., se
spolkem Holešovsko-Hostýnsko na základě smlouvy o spolupráci. Žádný dostupný dokument neupravuje
rozhodovací mechanismy v tomto „dvojspolku“ (finanční spolupráce je rozdělena 60/40). Jakkoliv je obecně
forma spolku pro řízení cestovního ruchu nejvhodnější (dovoluje velkou volnost v uspořádání vnitřních
mechanismů), „dvojspolek“ v sobě skrývá potenciál pro konflikty a neshody. Jde například o rozdílné názory ve
věci strategického směru celé turistické oblasti, postavení podoblastí, podoby značky atd. Je latentním zdrojem
nezdravé rivality tam, kde je nezbytná naprostá jednota.
Základním posláním, které má destinační společnost plnit, je odborné řízení rozvoje celé destinace po stránce
cestovního ruchu. V dostupných dokumentech však není nijak kodifikováno, který orgán je za odborné vedení
odpovědný. Výkonný výbor Kroměřížska tuto roli podle stanov nemá.
Další komplikací vycházející ze struktury „dvojspolku“ je postavení manažera, jehož pozice, úkoly, odpovědnost
a pravomoci nejsou v dostupných dokumentech nijak popsány. Tento stav je zdrojem nejistoty při každodenní
činnosti a působí jako silný demotivující faktor. K tomu přistupuje požadavek, aby manažer věnoval 60% svého
času a práce Kroměřížsku a 40% Holešovsku-Hostýnsku v souladu s financováním DMO. Takové nastavení
nevede k efektivnímu a profesionálnímu řízení cestovního ruchu celé destinace.
Všechny výše uvedené skutečnosti zasluhují změny dříve, že začnou limitovat akceschopnost a rozvoj destinační
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společnosti a profesionální plnění jejího poslání. Ideálním řešením je
•
•
•

sloučit obě organizace v jednu;
výkonný výbor ustanovit skutečně jako výkonný a odborný orgán, složený převážně ze zástupců
rozhodujících aktérů, profesionálů zabývajících se cestovním ruchem;
nejenom denní agendu, ale zejména koordinaci aktivit v destinaci a realizaci odborných činností svěřit
samostatnému odbornému managementu, který bude odbornou činnost vykonávat podle jasného a
předem schváleného plánu, vycházejícího ze zdůvodněné strategie na základě dostatečných pravomocí
a odpovídající odpovědnosti.

Nezbytnou podmínkou pro úspěch v efektivním řízení cestovního ruchu destinace je pak soulad mezi
rozhodujícími aktéry cestovního ruchu. V tomto směru jde zejména o Arcibiskupský zámek v Kroměříži,
město Kroměříž, město Holešov, město Bystřice pod Hostýnem a kraj, resp. CCR VM. Trvalé hledání
synergie mezi zámkem a jeho posláním a potřebami ostatních aktérů, vzájemné porozumění a souhra, je
pro úspěch nezbytné.

Shrnutí: Existence destinační organizace v podobě zapsaného spolku je výhodou, je však nezbytná změna
vnitřního fungování a odstranění neefektivních procesů. „Dvojspolek“ je zbytečně těžkopádný, rozhodování
je nutně poznamenáno potenciální vnitřní rivalitou a nadbytečnou administrativou namísto soustředění se
na řešení podstatných úkolů v oblasti cestovního ruchu. Rozhodovací pravomoci odborného managementu
jsou minimální. Uvolnění a zjednodušení rozhodovacích mechanismů v rámci destinační společnosti,
posílení postavení odborného managementu a shoda mezi aktéry cestovního ruchu na směru rozvoje
destinace bude jedním z nejdůležitějších úkolů managementu destinace v roce 2019.

2.1.3.

ANALÝZA POPTÁVKY

NÁVŠTĚVNOST A PŘENOCOVÁNÍ
Zlínský kraj zaujímá z pohledu návštěvnosti místo pod polovinou pomyslného žebříčku mezi ostatními kraji.
Oproti roku 2016 si Zlínský kraj pohoršil v celkové návštěvnosti o jedno místo a klesl pod kraj Plzeňský, naopak
si drží dobré postavení v délce pobytu. Převažují domácí turisté a letní dovolená, podíl zahraničních návštěvníků
je jeden z nejnižších. Co se délky pobytu týká, ta patří u rezidentů i nerezidentů k nejdelším v porovnání
s ostatními kraji. Jednoznačně se zde projevuje podíl lázeňských hostů a jejich kurativních pobytů
v Luhačovicích. Výsledky prezentované ČSÚ pocházejí ze statistických hlášení poskytovaných vybranými
ubytovacími kapacitami, podíl lázeňských hostů v roce 2015 pak uvádí Návrh organizace cestovního ruchu
(destinačního managementu) ve Zlínském kraji mezi 10 a 14%). Lázeňské provozy v destinaci nejsou, lze však
přemýšlet o nabídce návštěvy Kroměřížska směrem k těmto hostům. Co se týká zdrojových zemí nerezidentů,
v roce 2017 byli nejpočetnější Slováci (42,8 tis. osob), dále Němci (14,8 tis.) a Poláci (12,9 tis.). Ostatní
národnosti se pohybují okolo 3000 osob a méně. V této souvislosti není zřejmé, proč CCR VM vede na stránce
www.vychodni-morava.cz italskou jazykovou mutaci a současně chybí mutace anglická.
Tab. 3 – Návštěvnost krajů celková, počet osob
2017

Celkem

nerezidenti

rezidenti

Praha

7 652 761

6 562 518

1 090 243

Jihomoravský

1 886 416

637 506

1 248 910

Jihočeský

1 561 802

534 332

1 027 470

Královéhradecký

1 259 417

282 475

976 942
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Karlovarský

1 038 270

655 293

382 977

Středočeský

1 021 352

243 368

777 984

Liberecký

935 566

196 075

739 491

Moravskoslezský

896 742

191 547

705 195

Plzeňský

751 555

257 479

494 076

Zlínský

714 238

118 777

595 461

Olomoucký

658 059

136 905

521 154

Ústecký

592 462

206 274

386 188

Vysočina

563 648

72 237

491 411

Pardubický

468 273

65 682

402 591

CELKEM

20 000 561

10 160 468

9 840 093

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz

Tab. 4 – Počet přenocování v krajích a jeho délka

2017
Praha

celkem přenocování

nerezidenti
přenocování

rezidenti
přenocování

délka přenocování
nerezidenti

délka přenocování
rezidenti

18 055 838

16 132 282

1 923 556

2,46

1,76

Jihomoravský

3 777 317

1 122 119

2 655 198

1,76

2,13

Jihočeský

4 018 639

961 969

3 056 670

1,80

2,97

Královéhradecký

4 102 558

954 869

3 147 689

3,38

3,22

Karlovarský

5 160 766

3 495 241

1 665 525

5,33

4,35

Středočeský

2 425 079

527 726

1 897 353

2,17

2,44

Liberecký

2 874 880

627 180

2 247 700

3,20

3,04

Moravskoslezský

2 551 815

470 287

2 081 528

2,46

2,95

Zlínský

2 104 474

272 633

1 831 841

2,30

3,08

Olomoucký

2 030 618

269 853

1 760 765

1,97

3,38

Plzeňský

1 850 257

521 485

1 328 772

2,03

2,69

Ústecký

1 561 069

550 050

1 011 019

2,67

2,62

Vysočina

1 379 185

170 260

1 208 925

2,36

2,46

Pardubický

1 326 900
53 219 395

181 059
26 257 013

1 145 841
26 962 382

2,76
2,58

2,85
2,74

CELKEM

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz

Dotazováním na informačních centrech destinace bylo zjištěno, že pokud vedou statistiku, zaznamenávají
pouze počet hostů („čárkujeme, pokud se k tomu dostaneme“), zřídkakdy se jedná o další údaje. Tato úroveň
monitoringu je pro úspěšné řízení cestovního ruchu zcela nedostatečná. Nezbytné jsou odpovědi na otázky
nejméně „odkud jste k nám přijeli“ (otázka se týká i rezidentů), „jaký je důvod vaší cesty“ a „odkud jste se o nás
dozvěděli“. Bez dotazování hostů je možné případně zaznamenávat i zemi původu, pohlaví a přibližný věk,
nicméně první tři otázky a jejich pravidelné a systematické vyhodnocování jsou klíčové pro úspěšný
management a cílený marketing. K dispozici nejsou ani centrální údaje o motivaci. Výsledky monitoringu
organizovaného agenturou CzechTourism prostřednictvím společnosti Ipsos Tambor již nejsou aktuální,
http://monitoring.czechtourism.cz /CzechTourism/ uvod.html.

Shrnutí: Postavení kraje v absolutní návštěvnosti v porovnání s ostatními je pod polovinou
„startovního pole“ a oproti roku 2016 si kraj pohoršil v celkové návštěvnosti. Tzv. intenzita cestovního
ruchu, tj. přepočet na obyvatele, nemá pro hodnocení přínosu cestovního ruchu význam. Uspokojující
průměrná délka pobytu je ovlivněna kurativními pobyty hostů Lázně Luhačovice, jejichž podíl na
celkové návštěvnosti se pohybuje mezi 10-15%. Turistická informační centra neshromažďují údaje
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dostačující pro úspěšné řízení cestovního ruchu destinace, přičemž náprava je snadná.

DOSAVADNÍ PRODUKTY A ZPŮSOBY PROPAGACE
Destinace jako taková byla vytvořena v hranicích okresu Kroměříž, destinační organizace má za sebou už jistou
dobu činnosti.
Jakkoliv DOSAVADNÍ PRODUKTY (většinou v tištěné podobě) materiály v tomto dokumentu analyzované
vznikaly s nejlepšími úmysly, zaměření je většinou příliš široké a segmentace nejasná. Stávají se tak
neviditelným průměrem. Jak v tištěné, tak v elektronické podobě převažuje dělení „po oblastech zájmu v
místě“ (příroda, památky, kultura, volný čas, relax, sport), které může uspokojit návštěvníky, kteří jsou již
v místě, avšak nemají prakticky žádný význam pro ovlivnění rozhodování budoucího cestovatele „přijeďte“.
Důvodem je skutečnost, že tyto produkty nemají jasnou segmentaci a nejsou distribuovány odpovídajícími
cestami k vybrané cílové skupině. V produktech nebyla nalezena jednotná linie TOP 10 (tedy společná nabídka
destinace toho nejlepšího, výběr). Tiskoviny jsou šířeny především prostřednictvím infocenter (tedy se k nim
návštěvník dostane až poté, co již je v regionu), prezentace prostřednictvím veletrhů a výstav nemá pro
cílového zákazníka (turistu, návštěvníka) téměř žádný význam, neboť ten si pro nabídku na veletrhy prakticky
nechodí a tento trend se bude i nadále prohlubovat.
O to více roste význam sociálních sítí a médií obecně jako distribučních cest. Profesionální webová prezentace
optimalizovaná na vybraná klíčová slova a fráze, postavená v odpovídajícím vizuálním stylu, je naprostý základ
(současné weby měst či DSO s turistickými informacemi jsou často umně skryty ve spleti odkazů pro občany
těchto měst nebo členy DSO). Všem budoucím produktům musí předcházet striktní plánování, jasné
zdůvodnění a profesionální provedení, v ideálním případě pak pod jednou taktovkou destinační společnosti.
Dosavadní produkty nemají charakter potřebný pro „obchodní“ praxi v cestovním ruchu, nebylo zjištěno, že by
byly testovány na vybraném publiku před zveřejněním.
Většina současných dostupných produktů je tvořena centrálně na úrovni CCR VM, část vytváří města (TIC), resp.
DSO. Zaměření u CCR VM vychází ze strategických dokumentů (Marketingová strategie a značka Východní
Morava 2009 – 2015, Marketingová strategie upgrade 2012 – 2015). Za hlavní komunikační kanály jsou
považována turistická informační centra a web, část propagace je směrována na veletrhy. Za hlavní cílové
skupiny jsou považovány „prázdné hnízdo“, „aktivní rodina (s dětmi)“.
Pro jednotlivé turistické oblasti centrála vytvořila multispektrální Průvodce do kapsy, turistické oblasti jsou pak
jednou z možností při výběru z webu www.vychodni-morava.cz. Některé materiály jsou obsahově duplicitní a je
vidět, že vznikaly prostřednictvím různých „projektů“. Množství druhů tištěných materiálů je enormní Cykloturistika pro každého, Pro bikery a terénní cyklisty, Pro poutníky, Pro rodiny s dětmi, 25 tipů na výlety,
Nejlepší tipy na dovolenou a mnoho dalších. V roce 2017 pak CCRVM vydala Východní Morava – kouzlo
inspirace - 25 tipů, Hrady a zámky Východní Moravy, Vyhlídková místa a rozhledny Východní Moravy,
Agroturistika na Východní Moravě a Lidové tradice na Východní Moravě. Na úrovni CCRVM existuje snaha
reagovat na témata stanovená CzechTourismem. K dispozici je dokument Návrh marketingového plánu 2018 Východní Morava – kouzlo inspirace, který přebírá od CzT národní téma 100. výročí vzniku ČSR. Jsou zde
stanoveny hlavní komunikační osy (top nabídka kraje a hlavní komunikační téma CzT). Jako regionální témata je
zdůrazněno téma UNESCO, kulturní turistika, tradice (podpora prostřednictvím nového přeshraničního
projektu), Cykloturistika na východní Moravě, dále pěší turistika, agroturistika, hipoturistika, relaxace a zdravý
životní styl.
Vlastní tištěné materiály vydávají jednotlivá města prostřednictvím svých TIC. I zde jde o běžnou kvalitu,
některé tištěné materiály jsou již letité (vytvořené ještě v době fungování SROPu), formát je většinou uniformní
(1/3 A4). Jednotný vizuál vykazují pouze materiály z produkce CCR VM a města Holešova. Nadprůměrnou
grafickou úroveň mají tištěné materiály k akci Hortus magicus, jejich vliv na positioning a marketing destinace
je však k již dříve zmíněnému rozměru celé akce (kap. Společenské atraktivity) malý, ačkoliv potenciál akce je
velmi významný.
Samotná destinační společnost zatím vydala dva tištěné materiály pro rok 2019, tj. „Zimní radovánky na
Kroměřížsku“ a „Letní radovánky na Kroměřížsku. Postupně dojde k vydání specifických produktů v souladu
s výstupy této strategie.
Webová nabídka produktů již byla analyzována v kapitole Informační a navigační infrastruktura.
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DOSAVADNÍ ZPŮSOBY PROPAGACE DESTINACE jsou nejednotné, každý zúčastněný partner se chová
samostatně. V dokumentu Návrh marketingového plánu 2018 - Východní Morava – kouzlo inspirace je rámcově
popsán i marketingový komunikační mix. Zkoumat, s jakým úspěchem je naplňován, není předmětem této
strategie, žádné nové výrazné stopy v mediálním prostoru proti předchozím obdobím však nebyly
identifikovány. Skutečná řízená propagační kampaň i s vyhodnocením účinku nebyla dohledána, přestože
v minulosti CCRVM realizovala aktivitu s přívětivým a srozumitelným claimem „letos se jezdí k nám“.
Bez radikální proměny filosofie marketingu, konstrukce současné nabídky a změny způsobů práce s ní na všech
frontách a úrovních a v souhře všech relevantních partnerů, nemá destinace v rostoucí konkurenci naději na
úspěch. Naprosto zásadní je redefinování cílových skupin, na které bude primárně zaměřen marketing
produktů destinace, využití vybraných nejsilnějších témat, u nichž je nejvyšší „obchodní“ potenciál v poměru
k nákladům a realizace promyšlených produktově/propagačních kampaní směrem k cílovým segmentům.

Shrnutí: Destinace samotná se dosud prakticky nepropagovala vyjma plnění šablony webu, ale byla
propagována prostřednictvím CCRVM. Částečně přispěli svými produkty město Kroměříž a další.
Produkty partnerů na sebe nijak nenavazují. Přes dramatické změny na trhu je patrné stálé soustředění
se na tištěné materiály, jejich distribuci prostřednictvím TIC, případně na účast na veletrzích. Nabízí se
nadbytečné množství druhů tištěných materiálů. Weby nemají potřebnou úroveň, výběr cílových skupin
je nejasný. Nebyla zaznamenána řízená kampaň s využitím nových médií a nejmodernějších postupů.
Produkty nevznikají ze spolupráce partnerů podle jasného zdůvodněného strategického plánu a
netvoří je profesionálové s obchodní praxí v cestovním ruchu.

ZNAČKA DESTINACE - BRAND („DNA“)
Předchozí logo Kroměřížska (zelený kopeček se stylizovaným sluncem) bylo nahrazeno novým v kombinaci
barev modrá, zelená, oranžová a se stylizovanou mapkou. Název destinace vznikl jako výsledek rozdělení kraje
na podoblasti „po okresech“, aniž by byl brán více v potaz jednak přirozený charakter jednotlivých oblastí,
jednak (a to je ještě důležitější) jejich přirozená váha a známost na trhu (positioning, postavení). Tak byly do
oblasti administrativně přiřazeny částečně Chřiby a částečně „Valašsko“ v podobě oblastí kolem Bystřice pod
Hostýnem, Rajnochovic, Rusavy, Tesáku nebo Trojáku.
Je nezbytné zamyslet se nad tím, co oblast ve směru „nefér výhod“, tedy daností, nabízí. Jde o stejnou otázku,
jako je hledání „DNA“ turistické oblasti, tedy toho, co návštěvníkům automaticky vyvstane na mysli, slyší-li nebo
čtou-li název příslušné lokality nebo produktu. Tyto „spouštěče“ jsou základem pro nastartování touhy
cestovatele dané místo navštívit. Přirozené spouštěče vznikaly přirozeně desetiletí, někdy i staletí. Proto mají
v obchodu (a cestovní ruch obchod je) velkou váhu.
Zpracovateli není známo, zda proběhl průzkum na téma „co je Kroměřížsko“ nebo „co je Kroměříž“, je proto
nutné spolehnout se na odborný odhad podložený dlouholetou praxí, resp. využít jiné existující podklady. Těmi
může být následující srovnání návštěvnosti atraktivit Zlínského kraje (CzT 2018):
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Obr. 3 - Návštěvnost vybraných cílů Zlínského kraje

Návštěvnost ZOO Zlín je mimo jakoukoliv kategorii v rámci ČR, jde po pražské ZOO o druhou nejnavštěvovanější.
Je to jednoznačný výsledek dlouholeté systematické práce vedení ZOO, tento cíl však pro ukotvení značky
Kroměřížska nemá význam.
Jednoznačná je popularita Valašského muzea v přírodě. „Valašsko“ je region vnímaný prostřednictvím dřevěnic,
hor, slivovice nebo frgálů. Jelikož destinace má i část „valašsko“, má tento pojem pro destinaci Kroměřížsko
jednoznačný marketingový význam.
Barokní Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, památka UNESCO, je druhým výrazným momentem.
Památka leží přímo v centru oblasti. Její návštěvnost je i v porovnání s ostatními památkami UNESCO významně
vysoká (například zámek v Litomyšli vykazuje návštěvnost cca 48 tis. osob/rok, poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře, Žďár nad Sázavou, má návštěvnost cca 33 tis. osob/rok). Nepochybně to tedy
není jenom značka „UNESCO“ nebo pouhý fakt, že se jedná o barokní zámek. Lze se domnívat, že roli hraje
touha po kráse (zahrady, proslulá obrazárna se zřejmě nejproslulejším obrazem v Česku Apollo trestá Marsya
od Tiziana Vecelliho), „barokní zdobnost, bohatost“ a možná i vědomí, že se zde natáčel nejenom proslulý film
Miloše Formana Amadeus. Kromě toho je v Kroměříži druhá největší sbírka mincí na světě (po Vatikánu).
K váze těchto pojmů přidejme i „Holešov - učebnice baroka“ a barokní poutní baziliku na sv. Hostýně a barokní
hřbitov ve Střílkách, případně další drobné barokní stavby a artefakty v krajině. Teoreticky je možné počítat i
se synergickým efektem Olomouc + Kroměříž = barokní slavnosti. Jde však o citlivou záležitost, neboť
potenciálně významnou akci Hortus magicus prakticky realizuje soukromé sdružení Kulturní Morava
z Olomouce, které se podílí i na organizaci olomouckých barokních slavností. Proto je otázkou, zda a jak lze najít
styčné body destinace + vedení zámku + realizátor akce. Na druhou stranu je zde existující propojení Kroměříže
s Olomoucí a Lednicí pod pojmem Barokní poklady Moravy (aktivní odkazy ale vedou na olomoucké TIC,
zveřejněné akce jsou pouze akce olomoucké).
Váhu jednotlivých daností můžeme odhadnout takto:

Kroměřížsko = Kroměříž = „baroko“ (70%) x Bystřicko a Chřiby = „valašsko“
(30%)
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Pro úspěch v cestovním ruchu je nezbytná i sebeidentifikace protagonistů se svým územím, značkou, její
vahou. Nelze očekávat, že by se například provozovatelé vleků na Trojáku ztotožnili s „barokem“. Lze tento
rozpor nějak rozumně vyřešit?
Marketing a branding je vždy otázkou výběru, kompaktní nabídky toho nejlepšího, jedinečného, unikátního,
přičemž nabídka v jednom regionu může být i velice nesourodá a přesto vše je jedinečné. Stejný úkol řeší řada
destinací, příkladem může být rakouský region Salzbursko. I když je tento region vyhlášený i horskými středisky
(Ski Amadé), váha Salzburgu jako světové kulturní metropole je neoddiskutovatelná (jediné rodiště W.A.
Mozarta x řada horských údolí a středisek, která mají velké množství konkurentů). Také nabídka na léto a zimu
se logicky liší.
Proto je celá nabídka Salzburska postavena takto:
1.
2.
3.

nadpis regionu (destinace) Salzburgerland
hlavní atraktivita SALZBURG
atraktivity o vrstvu níž horská střediska

Tato konstrukce nijak nebrání pracovat s jednotlivými tématy samostatně, v samostatných kampaních a ve
směru ke specifickým cílovým skupinám, případně s časovou prioritou (v zimě není hlavním tématem Salzburg,
ale horská střediska, v létě je tomu naopak) a liší se i podle jazykových mutací (preferencí návštěvníků z různých
zemí).

Obr. 4 - 5 - Prinscreeny webu Salzburska
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Obdobně lze přistoupit i ke Kroměřížsku:
1.
2.
3.
4.

Název destinace Kroměřížsko
Hlavní atraktivitou je KROMĚŘÍŽ se zámkem, případně doplněno o Holešov a Hostýn
Atraktivity o vrstvu níž jsou Bystřicko (Troják, Rusava atd.) a Chřiby
Hlavní letní atraktivitou (pomocí slide show) je zámek Kroměříž, zahrady, barokní festivaly, opery,
koncerty + cyklistika a pěší turistika kolem Moravy, v Hostýnských vrších a Chřibech, hlavní zimní
atraktivitou je Bystřicko atd. atd.

Konečným cílem těchto úvah je nalezení takových atributů destinace, které umožní jednoznačně se odlišit od
ostatních, neopakovatelným způsobem na sebe upozornit. Takové atributy jsou současně základními prvky při
budování image - značky destinace, brandu a tím jejího úspěšného positioningu:
S výše uvedeným atributem destinace „baroko“ se dále přirozeně pojí tyto výrazy:
1.
2.
3.

zdobnost, bohatství tvarů a barev
krása a umění
rozmarnost i vznešenost

S výše uvedeným atributem destinace „valašsko“ se dále přirozeně pojí tyto výrazy:
1.
2.
3.
4.

rázovitost, přirozenost
hory, příroda, aktivní pohyb
lidová kultura, řemesla, stavitelství (roubenky)
lidová strava, bio, regionální potraviny

Z těchto pojmů dále vyplývá základní nasměrování komunikace na cílové skupiny, které budou na tyto atributy
s velkou pravděpodobností dobře reagovat:
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1.

2.

re „baroko“ – studenti a mladí dospělí (Kroměříž jako kulisy k seznamování se, líbánkám); prázdné
hnízdo (kultura, divadlo, film, malířské umění); rodiny s dětmi (nenáročná cyklistika, návštěva zámku,
výlety po okolí na „valašsko“);
re „valašsko“ – mladí dospělí, prázdné hnízdo (zpět ke kořenům, přirozenost, prostota, aktivní pohyb,
pěší turistika, náročnější cyklistika, zimní sporty, výlety do města), případně rodiny s dětmi (nenáročná
cyklistika, návštěva zámků a hradů, výlety po okolí a do města na „baroko“);

Tyto pojmy/základní směry je nezbytné dále profesionálně rozpracovat do podoby značky v širším pojetí,
přičemž samotné logo nemusí být stanoveno. Značka není totéž co logo (destinace již má své logo, které se ale
zdá být obtížně použitelné v souvislosti s výše naznačenými směry komunikace), ale reprezentuje určité
hodnoty, které jsou sdíleny jejími uživateli. Tyto hodnoty je nutné pojmenovat, rozpracovat do příslušných
způsobů prezentace a claimů, doplnit je o jednotné fonty, závazný výběr základních motivů, závazný způsob
práce s textem a obrazem atd. Z nich musí být zpětně zřejmé (vhodné byť nákladné je testování pomocí focus
groups), jaké hodnoty značka reprezentuje a dále že všechny výstupy, ač designovány pro různé uživatele,
patří do jedné vizuální, smyslové, pocitové rodiny, že jde o prezentaci jedné jedinečné „must to see“
destinace.
Tato činnost (profesionální příprava značky) dalece překračuje hranice tohoto dokumentu a vřele
doporučujeme angažovat pro ni nejlepší profesionály, neboť se jedná o dlouhodobou investici, jejíž přínos se
projeví až po několika letech.

Shrnutí: Destinace má silné atributy vhodné pro budování dobré značky na trhu. Jejímu vytvoření,
rozvinutí a možnému účinku je nutné věnovat maximální pozornost a angažovat nejlepší profesionály a
posléze nedopustit její rozmělnění a lidovou tvořivost. V této souvislosti je vhodné se zamýšlet i nad
současnou hodnotou značky „východní Morava“.

CÍLOVÉ SKUPINY
Snaha obsáhnout vše, vydat letáky ke všemu, co existuje, být „pestrý“, vede k nutnosti věnovat méně peněz a
slabší úsilí na mnoho účelů. Platí „MÉNĚ JE VÍCE“, doporučujeme výběr spíše omezovat a cílové skupiny
slučovat než rozšiřovat. Tím není řečeno, že produkty nemohou využít i ty cílové skupiny, které nejsou vybrány
jako primární marketingový cíl, nebo že nemohou být připraveny specifické produkty pro specifické cílové
skupiny. Vždy však je nutné zvažovat, jaký velký je cíl a jaká je cena za jeho dosažení. Tento „podnikatelský“
přístup se radikálně liší od praxe nedávné doby, kdy se s pomocí fondů EU produkovala absurdní množství
tištěných materiálů, nabídek a „produktů“, jejichž velká část už navždy mine své (neexistující) publikum.
Segmentaci je možné pojmout tradičním způsobem podle demografických, socioekonomických a podobných
údajů, nebo například podle rozdílných potřeb generací (X,Y,Z), pohybujících se na trhu. Současně je třeba mít
na paměti, že výběr cílových skupin je úzce spjat se značkou, brandem.
Pro tyto účely navrhujeme pro nejbližší 3 roky následující hlavní cílové skupiny, jejichž základ stanovila CCRVM
v roce 2009:
•
•
•
•
•

(ještě) prázdné hnízdo, lidé 25 – 45, bez dětí, generace Y
(už) prázdné hnízdo, lidé 46 a více, již bez dětí, generace X
studenti, lidé do 25 let, generace Z (klikklik) jako doplňkovou cílovou skupinu pro specifické produkty
dospělí (rodiče/prarodiče) s dětmi jsou doplňkovou cílovou skupinu pro specifické produkty
návštěvníci akcí jsou doplňkovou cílovou skupinu pro specifické produkty

Specifičtí hosté pak mohou být hosté lázeňští (Luhačovice), pro něž může být výlet na Kroměřížsko vítanou
alternativou (např. i v podobě fyzicky méně náročných aktivit v zámeckých zahradách atp.) Zde je však nutné
sledovat náklady na produkci a výnosy. V této souvislosti se jako ideální jeví spolupráce se sousední destinací
Zlínsko Luhačovicko. Podobně se stavíme i k produktu církevní turistiky - ten potřebuje podstatně větší
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základnu, množství partnerů i investic, než je schopna poskytnout samotná destinace. Lze se tedy připojit
(probíhají práce na Cyrilometodějské kulturní stezce), ale není v silách destinace nabídnout smysluplný
produkt. Na druhou stranu jsou početnou návštěvnickou skupinou Poláci, kteří by mohli na speciální produkty
s náboženskými tématy reagovat velmi dobře.
Pro destinaci jako celek budou i nadále rozhodující rezidenti, z nerezidentů pak slovenský, případně německý
a polský trh a individuální návštěvníci. S ohledem na řádově nižší návštěvnost u ostatních zdrojových trhů není
jejich zásah prioritou, současně ale nelze rezignovat na produkty v angličtině, zejména s barokní tématikou.
Zámek samotný jako památka UNESCO již nyní věnuje určité úsilí informovat zahraniční trhy o svých
možnostech a nezdá se ale nezbytné pro destinaci od zámku za současné úrovně komunikace tento úkol
přebírat.
Za účelem budování značky může být dobrá možnost udělat si z návštěvníků akcí ambasadory - přidat
specifickou nabídku/informaci jako doplněk návštěvníkům probíhajících akcí - slavností Hortus magicus,
koncertů na sv. Hostýně, divadelních představení v Holešově, případně barokního festivalu v Olomouci,
například v podobě distribuce informací jako součásti programu akce, reklama na webech a sociálních profilech
akcí, soutěže apod.. Nelze očekávat, že by bylo možné takovou nabídku uplatnit rovnou (tito lidé jedou za svým
specifickým cílem), ale jako „příslib do budoucna“, součást budování značky, ideálně pak za účelem navázání
osobní komunikace v podobě newsletterů apod. Pro tyto činnosti je nezbytná úzká spolupráce s organizátory
akcí.
Návrh vybraných cílových skupin a témat (typů produktů) uvádí následující tabulka. Na slovenské turisty se
vzhledem k jazykové a kulturní blízkosti pohlíží jako na domácí. Návrh je rámcový, k upřesnění jednotlivých
produktů dojde při jejich přípravě a bude záležet na tom, zda se podaří zajistit pro ten který produkt všechny
potřebné součásti (ubytování, stravování, dopravu atd.), případně obchodní partnery.

Tab. 5 - Návrh cílových skupin a typologie produktů; šedě jsou podbarveny doplňkové cílové skupiny
cílová skupina

domácí
Studenti
(Ještě) prázdné hnízdo

(Už) prázdné hnízdo

Kroměříž, Holešov,
Hostýn

KROMĚŘÍŽ
zahraniční

Bystřicko a Chřiby
domácí

zahraniční

Líbánky

Aktivní dovolená

Líbánky

Aktivní dovolená
Kulturní město

Autoturistika
Aktivní dovolená

Kulturní město

Autoturistika
Pohodová dovolená

Dospělí s dětmi
Návštěvníci akcí

Pohodová dovolená
Speciální produkty ve spolupráci pořadateli

Návaznosti na komunikační témata CzT Česko, země příběhů - Cesty za poznáním, Cesty pro zdraví, Cesty
krajinou jsou:
•
•
•

Cesty za poznáním = Kulturní město, Autoturistika, Speciální produkty
Cesty pro zdraví = Aktivní dovolená
Cesty krajinou = Autoturistika, Aktivní dovolená, Pohodová dovolená

Produkty Pohodová dovolená, Autoturistika, Kulturní město mají návaznost na Otevřené brány
https://otevrenebrany.cz/

Návrh obsahu jednotlivých produktů a vhodné formy distribuce shrnuje tabulka:

22

Tab. 6 - Návrh obsahu a typologie produktů
produkt

struktura

témata

Obsah

vhodné kanály

pozn.

Líbánky

Individuální
návštěvníci

Seznam se
Poznejte se
Romantika

Zámecké zahrady,
kavárny a restaurace,
festivaly, wellness,
činnosti pro dva

Web, blog, FB,
SnapChat,
Instagram, UseIt

Design produktů tvořit
vždy se zástupci cílové
skupiny

Aktivní dovolená

Individuální
návštěvníci

Na kole (včetně
adrenalinu), pěšky,
na koni, sjezdovky,
běžky, včetně
ubytování;

Vytipované trasy okruhy i vícedenní;
přesah do jiných
oblastí bude nutný,
zimní střediska

web, blog, FB,
Youtube, malá
tištěná mapa;
plánovač tras
(např.SygicTravel),
lifestylové magazíny
možnost local guides

Trasy musí dělat
specialista osobně; trasy
by měly být identické s
trasami na infotabulích a
všech webech; highlights
by měly odpovídat co
nejvíce výběru TOP10

Kulturní město

Individuální
i skupinoví
návštěvníci

Festivaly, koncerty,
divadlo, umělecké
Kalendář ve
performance,
spolupráci s partnery
výstavy, filmová
Kroměříž

web, bloggeři, FB,
youtube, Instagram,
lifestylové
magazíny pro
prázdné hnízdo

Napojení na vstupenkový
servis

Autoturistika

Individuální
i skupinoví
návštěvníci
(„klasická
poznávačka“)

Kulturní a přírodní
TOP 10 včetně
muzeí, folklóru,
místní gastronomie

web, FB, youtube,
tištěná
mapa/průvodce;
lifestylové magazíny
pro ženy

Trasy musí dělat
specialista osobně;
highlights nižší vrstvy než
TOP10 nepropagovat
aktivně, ale zapojit do
produktu

web, blog, FB,
tištěná
mapa/průvodce;
lifestylové magazíny
pro ženy

Obsah musí tvořit
specialista z cílové
skupiny

Pohodová
dovolená

Dospělí s dětmi

Zimní a letní
radovánky, včetně
ubytování (zázemí
pro děti),
Kroměřížsko hrou;
pěšky (nenáročně),
výstavy pro děti;
Zvířata

Vytipované trasy okruhy i vícedenní;
přesah do jiných
oblastí bude nutný
Zrcadlové bludiště,
Dětský svět,
hippoturistika
Koryčany/Těšánky
(děti jezdí, rodiče
fotí), výstavy na
Zámku Holešov,
turistický vláček KM,
zvířata
v Podzámecké
zahradě, SKI areály,
vytipované trasy,
geocaching

Každý z produktů, resp. distribučních cest, musí mít navržen rovněž způsob získávání zpětné vazby. Ten se může
případ od případu lišit a může mít podobu třeba práce s daty mobilních operátorů, zadání zvláštního výzkumu
prostřednictvím TIC, spotřebitelské soutěže/ankety apod. Produkty typu „ambasador“ nejsou v přehledu
uváděny. Důvodem je skutečnost, že mají své funkční struktury a postupy, do kterých není cílem se
„nabourávat“, vyjma možných propojení v aktivitě 2.2.2 Multiplikace (viz Návrhová část).

Shrnutí: Dosavadní způsoby tvorby a distribuce produktů patří do minulosti. Pro úspěch je nezbytné
koncentrovat se na několik málo vybraných cílových skupin, u nichž je největší „obchodní“ potenciál,
tedy očekávaná pozitivní reakce na nabídku oblasti. Takové soustředění se přinese silnější a viditelnější
účinek. Nezbytností je správná volba distribučních nástrojů a cest podle preferencí té které cílové
skupiny. Další nezbytností je komplexnost, tedy zajistit vždy celý řetězec od tvorby přes kalkulaci po
realizaci všech částí mixu. Součástí je rovněž příprava způsobů měření a hodnocení zpětné vazby.
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2.2. ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
2.2.1.

ANALÝZA KONKURENCE

Hlavními konkurenty jsou sousední turistické oblasti. Je to dáno dělením kraje na destinace „podle okresů“, kdy
Valašsko nebo Slovácko je víceméně marketingově homogenní, ale Kroměřížsko stejně jako Zlínsko a
Luhačovicko v sobě spojuje zcela odlišná prostředí, „barokní“ Kroměříž a Holešov a „valašské“ Bystřicko a
Chřiby.
Neférovou výhodou destinace č.1, tedy takovou, kterou ostatní konkurenti nemohou nijak získat, je
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži i při vědomí jistých komplikací v komunikaci, jak byly popsány
v předchozích kapitolách, které vedou k tomu, že město Kroměříž hledá pro sebe sama náhradní řešení typu
„Kroměříž nezastavíš“. To lze využít pro specifické produkty, ale ne pro město či destinaci jako celek, neboť jde
o „foukání proti větru“. Příběh zámku a zahrady je jednoznačně nejsilnější marketingové střelivo.
Výhodou, kterou ale mají jak sousední Slovácko, tak i Valašsko a Zlínsko a Luhačovicko, je blízkost Slovenska
jako přirozeného zdrojového území. Na jeho využití je možné s těmito sousedy participovat nebo nasadit
agresívní marketing samostatně.
Konkurencí i možným partnerem je nedaleká Olomouc. Tam jsou pořádány delší a mediálně více propagované
barokní slavnosti (byť za oběma akcemi stojí prakticky totožné osoby). Kroměřížsko může těžit z tématu, ale
musí být aktivnější, aby netahalo za kratší konec.
Konkurencí v tématu je Kuks, který je jako barokní perla prezentován prostřednictvím CzechTourismu, případně
i západní Čechy (produkt Západočeské baroko). Je docela dobře možné, že lze s Kuksem navázat podobný vztah
jako s Olomoucí.
Konkurencí mezi kraji je jižní Morava (těží z jednoznačného pozitivního vnímání mezi potenciálními návštěvníky
ve smyslu víno, pohostinnost, slunce, úrodnost, cykloturistika) a město Brno, případně město Ostrava. Jak Brno,
tak i Ostrava již vybudovaly výkonné struktury pro marketing cestovního ruchu a jsou lídry trhu. Slabší
konkurencí je pak Moravskoslezský kraj jako celek, stejně jako kraj Olomoucký jako celek. Tomuto postavení
odpovídá i návštěvnost (viz kapitola Návštěvnost a přenocování).

2.2.2.

SWOT ANALÝZA

Silné stránky (S)
• Existence Arcibiskupského zámku a zahrad jako
památky UNESCO (vysoká návštěvnost,
potenciálně jednoduchá identifikace cíle)
• Zámek jako prostředí pro natáčení historických
filmů
• Kroměříž jako barokní město
• Holešov jako barokní město
• Sv. Hostýn s barokní bazilikou
• Existence brandově vhodných akcí (barokní
divadlo, opera, hudba ve více místech)
• Fenomén „valašsko“ jako identifikátor pro
Bystřicko a Chřiby
• Dobré dopravní spojení s vnějškem pomocí D1

Slabé stránky (W)
• Značná komunikační vzdálenost mezi hlavními
aktéry (zámek versus ostatní partneři)
• Chybí atraktivní brand destinace
• Chybí jednotný výběr atraktivit (TOP 10)
• Existující produkty jsou nekompatibilní,
případně duplicitní (kolik autorů, tolik produktů)
• Weby hlavních aktérů nejsou propojené, obsah
webů není kompatibilní
• Systém infotabulí v terénu je nespojitý, má
různý obsah, tabule jsou poškozené
• Nadprodukce tištěných materiálů, diskutabilní
distribuce
• Slabé a neefektivní využívání online nástrojů
• Významné akce nejsou využívány pro nabídku
speciálních produktů
• Profesní nepřipravenost značné části odborných
pracovníků
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Příležitosti (O)
• ČR, kraje, destinace jsou bezpečné
• Využít naplno fenomén „baroko“
• Připojit se k aktivitám okolo zámku u příležitosti
přípravy akce Hortus magicus, resp. města
Olomouce ve smyslu Barokní Olomouc;
• Propojit se s Kuksem ve smyslu „baroko“
• Propojit weby měst Kroměříž, Holešov, Bystřice
p.H. a destinační společnosti a sjednotit obsah
• Využít nově ustanovených DMO pro zadání
společných standardů pro hodnocení
návštěvnosti
• Využít know-how platformy Travelbakers
• Využít závodu Nestlé, výrobce sladkostí
(lentilek) k partnerství pro speciální produkty
(děti jako cílová skupiny);
• Využít významného regionálního výrobce
nábytku TON Bystřice p.H. k partnerství pro
speciální suvenýry
•

Ohrožení (T)
• Neochota hlavních aktérů spolu jednat a
definovat společný cíl v cestovním ruchu
• Neochota hlavních aktérů definovaný cíl
realizovat
• Neochota pořadatelů existujících akcí
spolupracovat s destinační společností za
společným cílem
• Neochota zainteresovaných aktérů přijmout
strategii destinace
• Neochota členů přijmout vnitřní změny v řízení
destinace
• Nedostatek financí
• Přerušení systémového financování
• Zásahy politiků do odbornosti
• Utužování direktivního řízení cestovního ruchu
z krajské úrovně
• Nezájem aktérů o zvyšování odbornosti.
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NÁVRHOVÁ ČÁST
3.1.

VIZE

Kroměřížsko je na trhu jednoznačně identifikovatelnou destinací s rostoucím tržním
podílem oproti konkurenci, chytře využívající své přednosti a příležitosti.

3.2.

STRATEGICKÉ CÍLE, PRIORITY, AKTIVITY

STRATEGICKÉ CÍLE směřují k naplnění vize. PRIORITY rozpracovávají jednotlivé cíle tematicky a vycházejí
z potřeb identifikovaných v předchozích kapitolách. Priority jsou konkretizovány do AKTIVIT („AKČNÍ PLÁN“).
AKTIVITY V ROCE 2019 se soustředí zejména na položení stabilních základů značky Kroměřížsko, vytvoření
prvních produktů s novou značkou a jejich úspěšné uvedení na trh a provedení organizačních změn
v destinační společnosti pro úspěšný management cestovního ruchu destinace.
AKTIVITY V DALŠÍCH LETECH již staví na těchto základech a rozvíjejí je. Další vývoj bude rovněž záležet na
případných požadavcích ze strany kraje, resp. CCR VM a zajištění stabilního financování.

STRATEGICKÝ CÍL 1: VÝKONNÉ STRUKTURY DESTINACE
PRIORITA 1.1 - EFEKTIVNÍ ČINNOSTI DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTI
Nutným předpokladem pro realizaci poslání destinační společnosti ve vztahu k turistické oblasti
(destinaci Kroměřížsko) je efektivní a profesionální výkon všech složek destinační společnosti. Jak toho
dosáhnout? Zajistit profesionální výkon odborných činností bez zbytečného „schůzování“. Mluvit
spolu, aktivně hledat a nalézat společná řešení, odstraňovat možné duplicity a zdroje konfliktů.
Motivovat ke spolupráci partnery ze všech sektorů podílející se na rozvoji cestovního ruchu
(samosprávy, byznysu i nevládních organizací) a tuto spolupráci institucionalizovat v podobě účasti
v destinační společnosti.
AKTIVITA 1.1.1 EFEKTIVNÍ DESTINAČNÍ SPOLEČNOST
Destinační management v turistické oblasti Kroměřížsko zajišťuje KROMĚŘÍŽSKO – sdružení pro cestovní ruch,
z.s. se spolkem Holešovsko-Hostýnsko na základě smlouvy o spolupráci. Taková konstrukce spolu s dalšími
faktory může zdrojem potíží (viz kap. Organizace řízení cestovního ruchu).
Cíl 1: Zajistit změny v řízení destinace tak, aby zdroje rivality, dvojkolejností a konfliktů byly nahrazeny synergií
ve prospěch celé turistické oblasti. Jednoznačně identifikovat, kdo je pověřen přípravou a realizací odborných
činností, zajistit dostatečný prostor pro jejich uskutečnění a adekvátní kontrolní mechanismy jasně
kvantifikovaných ukazatelů.
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•
•
•
•
•

Indikátor: změny příslušných dokumentů
Financování: vlastní zdroje
Odpovídá: předsedové obou spolků
Kde: celé území turistické oblasti (destinace) Kroměřížsko
Frekvence hodnocení: 1x v roce 2019

Cíl 2: Pravidelně 1 - 2x ročně pořádat setkání všech subjektů aktivních v cestovním ruchu v destinaci („kulaté
stoly“) bez ohledu na jejich roli v řízení CR destinace za účelem výměny informací a zkušeností. Součástí je
motivace ke koordinované spolupráci v cestovním ruchu a vytváření si předpokladů k naplnění Cíle 3.
•
•
•
•
•

Indikátor: realizovaná setkání
Financování: vlastní zdroje
Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko
Kde: destinace
Frekvence hodnocení: 1x ročně, poprvé k 31.12. 2019

Cíl 3: Nejpozději k 31.12.2022 sdružovat v destinační společnosti většinu rozhodujících aktérů na poli
cestovních ruchu ze všech sektorů (samospráva, příspěvkové organizace kraje a krajského města, podnikatelské
subjekty, NNO).
• Indikátor: počet sdružených subjektů
• Financování: vlastní zdroje
• Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko
• Kde: území celé destinace
• Frekvence hodnocení: 1x ročně, poprvé k 31.12. 2019

PRIORITA 1.2 - VÝKONNÝ TÝM
Na odborné zdatnosti pracovníků CR závisí dlouhodobá konkurenceschopnost destinace. Rozhodující
činitelé destinačního týmu musí znát marketingové techniky spojené s rychlým nástupem nových
informačních technologií a uplatňovat je. Musí vědět, jaké komunikační nástroje používají a jaké
návyky mají jejich uživatelé, jak psát skutečně účinné texty, jak pracují sociální sítě a mnoho dalšího.
Jak to provést? Realizovat pravidelné odborné vzdělávání pro všechny, kteří se na realizaci
strategických cílů podílejí, přičemž ne každý potřebuje stejné informace. Systém vzdělávání to musí
reflektovat.
AKTIVITA 1.2.1 ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Stále menší význam tištěných materiálů a tradičních veletrhů pro marketing cestovního ruchu a naopak prudce
posilující role online komunikace (sociální sítě, blogy, influenceři apod.) vyžaduje dobrou znalost tohoto
prostředí, jeho algoritmů, způsobů uvažování spotřebitelů a jejich preferencí. Ovládnutí nových způsobů
komunikace je pro úspěch destinace v konkurenci naprosto klíčové.
Cíl: V roce 2019 zahájit pravidelnou odbornou přípravu pracovníků TIC destinace a odborných útvarů partnerů
(měst, marketingových pracovníků podnikatelských subjektů atd.). Návrh vzdělávacích modulů je v Příloze 1.
•
•
•
•
•

Indikátor: počet odborných seminářů
Financování: vlastní + externí zdroje
Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko
Kde: destinace
Frekvence hodnocení: 1x ročně, poprvé k 31.12. 2019
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PRIORITA 1.3 - INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA
Turista nesmí bloudit, vše musí hladce plynout, ať už hledá na webu v telefonu nebo v terénu. To dnes
zdaleka není samozřejmostí. Jak to změnit? Propojit základní síť turistických webů destinace,
maximálně sjednotit jejich obsah, v terénu sjednotit a případně doplnit systém informačních tabulí
a zajistit funkční postupy v oblasti sociálních sítí.
AKTIVITA 1.3.1 PROPOJENÁ ONLINE INFRASTRUKTURA
Prakticky každý subjekt v destinaci činný v cestovním ruchu provozuje nějaký web, případně i facebook.
Technologická úroveň webů je velmi různorodá stejně jako obsah, jejich prolinkování je minimální. Plánovat a
dosáhnout technologické, vizuální a obsahové sjednocení se nezdá být reálné (některé weby infocenter jsou
součástí informačních systémů příslušných měst a jejich strukturu a obsah nelze samostatně přizpůsobit, někde
může panovat neochota investovat do změn, které nejsou hodnoceny jako prioritní, někde existuje určitý
„odstup od počítačů“ atd.). Maximem a současně funkčním minimem je prolinkování těchto webů (FB profilů)
na web (FB profil) destinační společnosti.
Cíl 1: do 31. 3. 2019 zajistit, aby destinace měla funkční profesionálně vedený FB profil
•
Indikátor: existence FB
•
Financování: vlastní zdroje
•
Kde: FB destinace
•
Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko
•
Frekvence hodnocení: 1xročně, poprvé k 31.12. 2019
Cíl 2: do 31. 3. 2020 zajistit obsahové změny na webu destinace (www.region-kromerizsko.cz) v souladu
s výstupy analytické části podle vzoru Salzbursko; texty podřídit profesionálnímu copywritingu, obrazovou část
podřídit požadavku na autentičnost
•
Indikátor: existence webu
•
Financování: vlastní zdroje
•
Kde: vlastní web
•
Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko
•
Frekvence hodnocení: 1xročně, poprvé k 31.3. 2020
Cíl 3: do 31. 3. 2020 zajistit, aby nejméně do webů jednotlivých TIC oblasti byl vložen prolink na web
Kroměřížska, na FB Kroměřížska a na Instagram Kroměřížska
•
Indikátor: existence příslušných funkčních prolinků
•
Financování: vlastní zdroje + zdroje partnerů
•
Kde: weby TIC destinace
•
Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko ve spolupráci s TIC oblasti
•
Frekvence hodnocení: čtvrtletně, dále kontrola vždy ke konci roku

AKTIVITA 1.3.2 INFORMAČNÍ TABULE V TERÉNU
V některých částech destinace jsou instalovány informační tabule, které mají různý obsah, jsou v různém stupni
opotřebení a neobsahují většinou propojení s elektronickými kanály (např. v podobě QR kódů). Ačkoliv by se
mohlo zdát, že infotabule jsou již zastaralým informačním nosičem, opak je pravdou a ve spojení s ostatními
prvky (jednotný mapový podklad, jednotný výběr atraktivit, jednotná stavba produktů) jsou stále efektivní
článkem informačního systému, viz Příloha 2
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Cíl: Provést podrobnou inventuru infotabulí a do 30.6. 2020:
a) připravit návrh jednotného obsahu tabulí s využitím TOP 10
b) nechat vyrobit QR samolepky směřující na web destinace a umístit je na stávající tabule v dobrém
stavu
c) zhodnotit technický stav stávajících infotabulí a připravit návrh na případné fyzické doplnění nových
infotabulí či stavební obnovu stávajících;
• Indikátor: inventurní sestava
• Financování: vlastní zdroje
• Kde: destinace
• Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko
• Frekvence hodnocení: 1x za příslušné období, poprvé k 30.6. 2020

STRATEGICKÝ CÍL 2: ZVĚTŠIT TRŽNÍ PODÍL
PRIORITA 2.1 - ZNAČKA DESTINACE
Destinace má k dispozici potenciálně velmi výrazné atributy, avšak nepoužívá je ani jednotně ani
systematicky při marketingové komunikaci. Přitom jsou to právě tyto atributy, které dávají destinaci
nezaměnitelnou podobu. Ta je základem úspěchu v konkurenci. Jak to změnit? Ve spolupráci
s profesionály vytvořit značku destinace, stanovit její hodnoty a začít je intenzívně uplatňovat
v praxi všech partnerů.
AKTIVITA 2.1.1 – BRANDING DESTINACE
Aktivita se soustředí na stanovení základních atributů značky v návaznosti na výstupy analytických kapitol,
(„baroko“, „valašsko“), stanovení hodnot, které má značka ztělesňovat, a na přípravu závazného brand
manuálu. V této souvislosti nejde o logo, ale o obecnější pravidla, která je třeba respektovat pro žádoucí účinek
značky (styl obrazové prezentace, fonty, barevnost a další elementy). Nezbytné je soustředit se na co nejmenší
počet nejtypičtějších atributů a ty rozpracovat do závazného způsobu komunikace. K tomu přistupují požadavky
agentury CzechTourism na jednotný branding v případě „státní“ certifikace.
Cíl: Do 31. 1. 2021 navrhnout brand destinace ve spolupráci s profesionály
• Indikátor: brand manuál
• Financování: vlastní + externí zdroje
• Kde: destinace
• Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko
• Frekvence hodnocení: 1x za období

PRIORITA 2.2 - MĚŘIT = ŘÍDIT
Co neměřím, nemohu řídit. Bez zpětné vazby se nelze správně rozhodovat o marketingových
investicích. Jak hospodařit efektivně? Systematicky vyhodnocovat marketingové činnosti a sledovat
jejich účinnost s ohledem na vynaložené finance a cílové skupiny. To umožňuje zvyšovat výnosy z
cestovního ruchu a redukovat náklady.
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AKTIVITA 2.2.1. MONITORING
Provozovatelé památek i turistická informační centra sledují většinou pouze počet návštěvníků. V některých
případech dokonce nejsou ani odděleně sledovány návštěvy turistů a návštěvy místních (například nákup
vstupenek, uhrazení místního poplatku atd.). Nebyl zaznamenán sběr dalších informací nezbytných pro efektivní
řízení marketingu v destinaci. Na tuto problematiku navazují další dodatečné požadavky na výstupy pro tzv. MIS
CzechTourism (Marketingový informační systém) vyplývající z případné „státní“ certifikace.
Cíl: Od 1.4.2020 zavést nejméně v infocentrech destinace, ideálně pak i ve vybraných památkách, povinnost
sbírat jednoduché anonymizované údaje:
a) oddělovat turistickou a neturistickou návštěvnost místních
b) turistickou návštěvnost doplnit o otázky „odkud jste k nám přijeli“ (například v podobě PSČ), „proč
jste k nám přijeli“ (výlet/dovolená, léčení, konference, pracovní cesta) a „odkud jste se o nás dozvěděli“
(web/facebook/blog/instagram, veletrh, noviny/časopisy/rozhlas/televize, leták v TIC, doporučení
známých, jiné).
• Indikátor: výstupy TIC, případně provozovatelů památek
• Financování: vlastní zdroje
• Kde: sídla TIC destinace a vybraných památek
• Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko ve spolupráci s TIC a manažery vybraných památek
• Frekvence hodnocení: vždy k 30.11. běžného roku

AKTIVITA 2.2.2. MULTIPLIKACE
V destinaci jsou organizovány významné akce (viz kap. Společenské atraktivity). Jejich návštěvnost vyhodnocují
organizátoři, návštěva účastníků však není dále využita. Jako vhodné se jeví využít ve spolupráci s organizátory
návštěvníky k získání jejich názoru (například „co vám v regionu chybí“, „co dalšího navštívíte kromě akce
samotné“ apod.), k získání kontaktu pro mailing (například v podobě ankety a výher, výzvy k zasílání novinek
atd.) a současně k motivaci pro příští návštěvu destinace s cílem získat loajálního návštěvníka (například
nabídkou čerpání určité výhody při příští návštěvě).
Cíl: Vytipovat vhodné TOP akce nadregionálního významu, kontaktovat jejich organizátory a dohodnout způsob,
jak využít jejich akce pro benefit destinace od roku 2020.
• Indikátor: společná akce
• Financování: vlastní zdroje + zdroje partnerů
• Kde: sídla organizátorů akcí
• Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko ve spolupráci s organizátory akcí
• Frekvence hodnocení: vždy k 30.11. běžného roku

PRIORITA 2.3 - PRODUKTY
Produkty jsou „zbožím“ cestovního ruchu. Dnes jsou jich v destinaci desítky. Kolik autorů, tolik
produktů – a letáků. Ale který z nich upoutá pozornost? Který z nich vzbudí touhu „must to see“?
Konečný uživatel je přesycen – a znuděn. Jak to změnit? Vytvořit nikoliv od stolu omezený počet
vybraných produktů s nejsilnějšími tématy a nejsilnějším obchodním potenciálem a na ty soustředit
marketingové úsilí. Nelze mít „něco pro všechny“, nutností je odlišit se a získat své věrné zákazníky.
AKTIVITA 2.3.1. INVENTURA
V celé destinaci existuje velké množství zejména tištěných produktů různého obsahu, zaměření a kvality. Často
prezentují a propagují odlišné atraktivity, jejichž výběr závisí na autorovi. Některé produkty bude možné využít i
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do budoucna, některé naopak. Více než kde jinde zde platí, že méně je více. Smyslem aktivity je jednak
vytipovat atraktivity v kategorii TOP10, jednak stávající produkty porovnat s analyzovaným potenciálem.
Cíl 1: zhodnotit atraktivity, jež destinace nabízí a vybrat z nich TOP 10; počet není nutno brát dogmaticky, jde o
nalezení nejvhodnějších nosných atraktivit destinace jako základních kamenů nabídky a ty široce, jednotně a
opakovaně propagovat; současně tak bude prověřeno, zda lze produkty definované v analýze naplnit; atraktivity
budou prezentovány v produktech, případně na infotabulích
• Indikátor: vybrané atraktivity
• Financování: vlastní zdroje
• Kde: destinace
• Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko
• Frekvence hodnocení: jednorázově k 31.3. 2020
Cíl 2: Prověřit, které z existujících produktů je vhodné zachovat (případně upravit, doplnit podle pravidel značky)
a s jejich autory projednat další postup (dotisk, rozšíření nebo zúžení obsahu, využití informací atd.). Současně
tak bude stanoveno, které produkty z analyzovaných směrů chybějí.
• Indikátor: vybrané produkty
• Financování: vlastní zdroje
• Kde: destinace
• Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko
• Frekvence hodnocení: jednorázově k 31.3. 2020

AKTIVITA 2.3.2. PRODUKTY
V návaznosti na předchozí kapitoly (Značka destinace a další) budou sestaveny nové základní produkty
destinace pro definované cílové skupiny a uvedeny na trh.
Cíl: Do 31. 3. 2020 finalizovat produkty destinace - jak ty postavené na dosavadních produktech (viz předchozí
aktivita), tak nové produkty, a připravit jejich distribuční cesty podle podrobného marketingového plánu pro
rok 2020, který bude vycházet z dostupného financování; uvést je na trh v roce 2020;
• Indikátor: počet produktů uvedených na trh
• Financování: vlastní zdroje (organizace, koordinace, odborné konzultace), externí zdroje a partneři
(produkty a distribuční cesty, jako jsou weby, tisky, medializace apod.);
• Kde: destinace
• Odpovídá: manažer destinace Kroměřížsko
• Frekvence hodnocení: 1x za rok
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3.3.

RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Tab.7 - Časový harmonogram

2.1.

PRIORITA
název
EFEKTIVNÍ ČINNOSTI
VÝKONNÝ TÝM
INFORMAČNÍ
INFRASTRUKTURA
ZNAČKA

2.2.

MĚŘIT = ŘÍDIT

2.3.

PRODUKTY

číslo
1.1.
1.2.
1.3.

číslo
1.1.1.
1.2.1.
1.3.1.
1.3.2.
2.1.1.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.

AKTIVITA
název
Efektivní destinační společnost
Odborná příprava
Propojená online infrastruktura
Infotabule v terénu
Branding
Monitoring
Multiplikace
Inventura
Produkty

I

II

2019
III

IV

I

II

2020
III

IV

I

II

2021
III

IV
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PŘÍLOHY
Příloha 1 - VZDĚLÁVACÍ MODULY (NÁVRH)
Úvod
V tuto chvíli neexistuje jednotná koncepce neformálního vzdělávání v cestovním ruchu v ČR. Formální
vzdělání nemůže zprostředkovat aktuální informace reagující na bouřlivý rozvoj nových technologií a
poznatků. Jednotlivé neformální kurzy a semináře jsou pak spíše solitérními aktivitami, byť často se
zajímavými tématy. Pracovníkům v cestovním ruchu často chybí základní znalosti v oblasti
marketingového a obchodního myšlení, bez nichž pak těžko mohou využít informace na takovýchto
kursech získané. Současně je běžné, že témata cestovního ruchu školí nespecializované firmy. Látka
tak není podložena konkrétní hlubokou znalostí praxe a reálnými daty.

Východiska
Platforma Travelbakers má za sebou za rok a půl působnosti proškolení více než 400 osob
v cestovním ruchu od TIC, destinací, krajských pracovníků nebo soukromých subjektů. Jednou
z hlavních chyb vzdělávání v cestovním ruchu je příliš široké a obecné zaměření kursů. Každá cílová
skupina má jiný způsob komunikace, znalostí, prostředků a cílových zákazníků. Z dat a zkušeností
nasbíraných během našich školení jsme vyselektovali témata a informace potřebné pro pracovníky
TIC a pracovníky destinací. Při sestavování sylabu vzdělání jsme proto vycházeli z této zkušenosti.

Návrh vzdělání pro TIC a zástupce destinací
Při hodnocení současného stavu odborné připravenosti pracovníků TIC a destinačních agentur
jsme identifikovali dva hlavní problémy. Prvním je pouze elementární znalost offline prostředí a práce
s PR a novináři. Druhým, daleko závažnějším problémem, je nepochopení základních principů online
světa a práce s daty. Na tato úzká místa reaguje návrh témat vzdělávání, přičemž je rozdělen do dvou
obtížností. Všechna témata školí špičkoví lektoři s praxí v cestovním ruchu.
Offline základní
•
•
•
•
•

Jak komunikovat s novináři
Jak správně napsat TZ (tiskovou zprávu)
Jak správně komunikovat pozvánky
Příklady z praxe
Workshop psaní TZ

Práce s textem základní
•
•
•
•
•
•
•

Copywritting (jak napsat reklamní text, jak zaujmout textem, využití základů interpretace)
Co udělat ještě než začnete psát
Co chcete textem říct a jak s tím pracovat
O čem a kdy psát
Jak je to s titulky a klíčovými slovy
Webcopywriting aneb nezapomeňte na SEO
Různé typy textů (blogy, rozhovory, tiskovky, sociální sítě, newslettery) a kdy je použít
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• Jak zpětně zjistit úspěšnost textu?
Online základní
•
•
•
•
•

Základy online komunikace, jak pracovat s odkazy, práce s webovými stránkami, facebook
Jaké jsou základní prvky online komunikace
Jak pracovat s webovou stránkou
Jak pracovat s facebookem
Facebooková komunikace

Online pokročilý
•
•
•
•
•
•

Facebook reklama, SEO, optimalizace, Google Analytics a měření úspěšnosti
Jak na facebookovou reklamu
Jak dělat vlastní SEO
Jak optimalizovat webové stránky
Jak analyzovat data
Instagram
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Příloha 2 - NAVIGAČNÍ A INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA - INFOTABULE
Současný stav je zřejmý z následujících obrázků:
•
•
•
•
•
•
•

různé technické provedení
různé mapové podklady
různé grafické ztvárnění
různá obsahová náplň
bez návazností na tištěné a elektronické produkty
příliš mnoho textu („encyklopedie nastojato“)
tristní je zejména stav informačních nosičů v Rymicích

Obr. 6 - 10 - Infotabule z různých míst destinace
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Řešením je:
a) sjednotit obsah, tj. vybrat jednotný mapový podklad, vybrat TOP xy atraktivity
b) instalovat nový obsah do stávajících nosičů
c) doplnit do území další nosiče tam, kde chybějí

Celý informační a propagační systém by měl mít na konci následující strukturu:

produkty pro cyklo
produkty pro pěší

=

jednotný mapový poklad
jednotný výběr TOP xy

produkty pro auto

web destinace

infotabule
tištěné
materiály

infocentra
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