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Summary 

In this bachelor thesis we focused on the newly developed recreational area 

around the lake of Most, we characterised this area from the technical point of view and 

described the utilisation process in similar cases of two other Czech lakes and two lakes 

of the same origin in Germany. According to their example we compiled a 

questionnaire in which we offered similar activities to the respondents (167). We 

analyzed the recieved data and suggested the winning possibilities to the company that 

is going to run the investment process (the city of Most). In conclusion we propounded 

the posibility of development of already existing tourist attractions and investment into 

the new ones, brought up by the questionnaire results. We also suggested using of the 

particular marketing tools. 

Key words: the lake of Most, the lake area of Leipzig, the Medard lake, the Milada 

lake, the Goitsche lake, marketing research, marketing strategy. 

Anotace 

V této bakalářské práci jsme se zabývali nově vznikající rekreační oblastí v okolí 

jezera Most, charakterizovali jsme toto území z hlediska jeho vzniku parametrů, stavu 

napouštění a rizik, kterým čelí. Popsali jsme praxi ve využití nově vzniklých jezer 

v Čechách a v Německu a inspirovali se zde při tvorbě dotazníku, ve kterém jsme 

respondentům přenositelné možnosti nabídli. Byl sestaven dotazník, ten byl rozšířen a 

zodpovězen sto šedesáti sedmi respondenty. Získaná data jsme analyzovali a navrhli 

firmě (v tomto případě magistrátu města Mostu) možnosti využití jezera Most a jeho 

okolí. V závěru jsme navrhli rozvoj stávajících turistických atrakcí a doporučili zřízení 

nových na základě vyhodnocení dotazníkového šetření. Navrhli jsme užití konkrétních 

marketingových nástrojů.  

Klíčová slova: jezero Most, jezerní krajina Lipsko, jezero Medard, jezero Milada, 

jezero Goitsche, marketingový výzkum, marketingová strategie 
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1 Úvod, cíl práce 

Bakalářská práce si klade za cíl navrhnout Magistrátu města Mostu užití 

marketingových strategií při realizaci rekreační revitalizace území přiléhajícímu k 

jezeru Most. Vzhledem k faktu, že rekultivace a revitalizace povrchových lomů je 

vždy výrazným antropogenním zásahem do krajiny, a vzhledem ke skutečnosti, že 

těžbě v místech dnešní rekultivace muselo kdysi ustoupit královské město Most, je 

právě zde na místě jistá citlivost k těmto kulturně-historickým souvislostem a je 

záhodno vytvořit rekultivaci komerčně úspěšnou a veřejností hojně využívanou. 

Vodní rekultivace, tedy vznik jezera zatopením zbytkové jámy lomu, s následným 

využitím krajiny pro rekreační účely obyvatelstva přilehlých oblastí není záležitostí 

ojedinělou. Je tedy možné čerpat inspiraci i poučení z oblastí, které podobnou 

rekultivací už prošly. Na Mostecku jsou to jezera Benedikt a Matylda, ovšem kvůli 

získání určitého odstupu se v této práci zaměříme také na jezera vzdálenější. 

Proces návrhu užití marketingových strategií a nástrojů tak, jak je pojímán touto 

prací, byl rozčleněn do tří základních kroků: 

Je zmapován proces rekultivace a užití marketingových nástrojů v analogických 

případech- konkrétně při rekultivaci území v okolí jezera Milada u obce 

Chabařovice, dále u jezera Medard na Sokolovsku a v neposlední řadě ve dvou 

německých oblastech - v jezerní krajině Lipsko a v sasko-anhaltské oblasti Bitterfeld.  

V další fázi je provedeno marketingové šetření, ve kterém občané Mostecka 

vyjadřují své preference týkající se rekreačních možností využití nově vznikající 

krajiny. Dotazník je sestaven na základě předběžných marketingových záměrů, které 

byly publikovány v Marketingovém plánu města Most
1
 pro území v okolí jezera 

Most. 

V závěru práce jsou zpracovány výsledky marketingového šetření a je formulován 

návrh marketingové strategie pro využití zmíněného území.  

                                                 
1Euroconsultants: Marketingový plán. 
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2  Charakteristika zrekultivovaného území 

Mostecké jezero (nebo také jezero Most) je antropogenní jezero, které vzniklo jako 

projekt rekultivace bývalého lomu Ležáky sloužícího od 70. let 20.století do 31. 

srpna 1999 k těžbě hnědého uhlí.
2
 

Tabulka č.1 - Parametry Jezera Most:
3
 

plocha  311 ha 

max. hloubka 75 m 

obvod 9 815 m 

objem vody 68,9 mil. m³ 

hladina 199 m n.m 

2.1 Napouštění Jezera Most 

Napouštění bylo zahájeno 24. 10. 2008. Předpoklad ukončení napouštění byl rok 

2011. Napouštění bylo v roce 2012 pozastaveno kvůli nutnosti dalšího zpevnění 

břehů.
4
 

Od roku 2002 do doby zahájení napouštění se voda v budoucím jezeře akumulovala z 

atmosférických srážek a z vývěrů ve svazích lomu po ukončení čerpání důlních vod v 

nejnižší části dna zbytkové jámy. Ke dni zahájení napouštění mělo jezero rozlohu 

21,6 ha, hloubku 21,12 m a výšku hladiny 145,12 m. n. m. 

Hlavním zdrojem vody od zahájení napouštění je voda z řeky Ohře, přiváděna do 

jezera v množství 0,6 – 1,2 m
3
/s z Nechranické přehrady na Chomutovsku 

přivaděčem z průmyslového vodovodu Nechranice o celkové délce 4,9 km. 

                                                 
2h t tp : / / c s .wik ip ed i a .o r g / wik i /Mos t eck %C3 % A9 _ jezer o

 
3h t tp : / /www. j ezer om os t . eu / ?p ag e_ id =2  

4 h t t p : / /www.c esk en o vin y. c z / zp ra v y/n ap ou s t en i - j ezera -u - mos tu -s e - zas t a v i l o -h oto v e-b u d e-a z- za -

rok /7 9 9 2 2 9
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antropogenn%C3%AD_jezero
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sanace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C5%BE%C3%A1ky_(lom)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1999
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bd%C3%A9_uhl%C3%AD
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2.2 Moţná ekologická rizika 

Jezero Most musí čelit i ekologickými rizikům jako jsou projevy nestability svahů, 

vyskytují se zejména na severních a severozápadních svazích lomu a jsou či budou 

řešeny v rámci sanačních prací Palivovým kombinátem Ústí s.p.. 

Podle studie skupiny Cobraman 
5
 Ekonomické vyhodnocení území jezera Most 

(Euroconsultants) „budou  městu tyto lokality v případě zájmu předány až v poslední 

etapě (2017), a to po dokončení všech sanačních opatření a ve stavu ukončené 

biologické rekultivace.“ 

V jezeře byla také zbudována tzv. norná stěna, která se oficiálně nazývá „Podzemní 

těsnící stěna“, byla zbudována v r. 2010. Cílem výstavby této stěny bylo zamezení 

možné komunikace kontaminovaných podzemních vod z jižního předpolí bývalých 

skládek (Unipetrol) Chemopetrol a.s. do severozápadních svahů lomu a dále do 

tvořícího se vodního díla jezera Most. Tímto opatřením byla snaha eliminovat možné 

riziko znečištění vody z nedaleké chemické výroby.  

2.3  Aktuální veřejné informace 

Palivový kombinát, Ústí, státní podnik, který zajišťuje napouštění jezera Most, 

o situaci týkající se napouštění jezera Most na svých webových stránkách informuje 

následovně: „Ke dni 25. 6. 2012 bylo ukončeno napouštění jezera Most z důvodu 

naplnění smlouvy o dodávce vody (naplnění plánovaného objemu vody), sepsané 

mezi PF ČR a Povodím Ohře, s.p., hladina +198,06 m n. m. Nyní bude tento stav 

trvat do doby dokončení úpravy, resp. opravy břehové komunikace a stabilizačních 

prvků břehové linie (předpoklad dokončení září 2013). Tato hladina bude udržována, 

bude prováděno jen dopouštění k eliminaci ztrát odparem a saturací. Po dokončení 

těchto úprav bude jezero v době říjen – prosinec 2013 dopuštěno na konečnou kótu 

+199 m n.m.“
6
 

                                                 
5
 
h t tp : / /www.c ob raman -c e . eu /Lin k Cl i ck . a sp x ?f i l e t i ck et=J P Rer vS TaRc%3 D &tab id =6 5

 
6
 
h t tp : / /www.p k u .cz /p k u / s i t e . p h p ?loca t i on =5 &t yp e=n ap ou s t en i_ mos t
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Hlavní nasazenou rybou je síh severní, dalšími jsou candát, štika, sumec a okoun. 

Nežádoucí jsou kapři, kteří rozrývají dno a uvolňují usazeniny. Čistotu jezera nesmí 

ohrozit ani škodliviny z průmyslu a hnojiva. Kvalita vody odpovídá normám pro 

přírodní koupaliště. 

Hladina je v nadmořské výšce 198 metrů. Po dokončení oprav břehové komunikace 

a stabilizace břehů bude jezero mezi říjnem a prosincem 2013 dopuštěno na konečnou 

kótu 199 metrů. 

Jezero se stále nachází v původním dobývacím prostoru a na celém území prozatím 

platí zákaz vstupu. Za porušení hrozí pokuta až 15 tisíc korun. Naučná stezka se 

v zimě neudržuje a vstup na ni je na vlastní nebezpečí.“
7
 

Zdržení napouštění jezera Most také komentuje Mostecký deník: „Most a stát budou 

muset znovu řešit bezúplatné převody jezerních pozemků na město schválené v roce 

2010, které neodpovídají aktuálním požadavkům státu. Na jaře navštíví jezero další 

vědci.“
8
 

  

                                                 
7h t tp : / /www.k u d yzn u d y.c z / Ak t iv i t y -a -ak ce/ Ak t i v i t y/ J ezer o -Mos t . a sp x  

8h t tp : / /mos t eck y.d en ik . cz / zp r av y_ r egi on / j ezer o -mo s t - s e - zap ln i -az - za - r ok - zb yva -d op u s t i t - j es t e - j ed en -

met r -2 0 1 2 1 2 28 .h tml  
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3 Charakteristika pouţitých marketingových nástrojů u 

zrekultivovaných území v ČR a v zahraničí 

V následující části budeme zjišťovat marketingové strategie užité v případě dvou 

českých jezer – Milada a Medard a ve dvou německých jezerních oblastech.  

3.1  Jezero Milada 

Bývalý Lom Chabařovice je prvním z velkých povrchových dolů v České republice, 

u kterých po dokončení těžby dospěly sanační a rekultivační práce do stádia, kdy 

zbytková jáma po těžbě je již zaplavována vodou. Tím se stává modelem pro ostatní 

lokality. V roce 1994 byla ukončena těžba a zahájena rekultivace, v roce 2001 bylo 

započato napouštění jezera a v roce 2006 byly otevřeny cyklotrasy v areálu jezera, které 

dostalo název Milada. V roce 2012 měl být podle reportáže Jana Stuchlíka na ČT 24 

z 9. 9. 2010
9
 zrušen zákaz koupání a okolí jezera má být zpřístupněno investorům. Rok 

2012 měl být zároveň rokem dokončení všech rekultivačních prací a uvedení jezera do 

zkušebního provozu.  Analyticko-strategická studie možnosti rozvoje cestovního ruchu 

v oblasti jezera Milada
10

 navrhuje jako základní možnosti využití jezera a přilehlých 

oblastí takto: 

 Centrum vodních atrakcí, letní relaxace 

 upravené a vybavené pláže (včetně gastronomických provozů) 

s množstvím vodních atrakcí jak adrenalinového, tak klidnějšího typu, 

přístaviště, hotel, půjčovna loděk, šlapadel, sportovního vybavení 

 Pestrá nabídka lákadel pro rodiny s dětmi 

 výletní lodní doprava (parník, šlapadla), výletní vláček, vodní atrakce 

pro děti, síť dětských hřišť, nedaleká rozhledna, projížďka na 

kole/bruslích, naučná stezka, kemp s penzionem, naučná stezka 

 Celoroční sportovní vyžití 

 indoorová a outdoorová sportoviště, veslování a rychlostní kanoistika 

 

                                                 
9h t tp : / /www.c esk a t e l ev i ze . c z / c t2 4 / reg i on y/1 0 0 9 4 2 - j eze ro - mi lad a -n a -u s t eck u -s e- s t an e - tu r i s t i ck ym -

h i t em/  

10h t tp : / /www.u s t i -n l . c z / f i l es /Mi lad a_ rep or t_ 2 6 _ 4 _ 20 1 0_ k ey_ 2 0 10 0 61 6 .pd f
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 Sportovní soustředění na jezeře 

 Využití pro vrcholové a výkonnostní sportovce 

 Potápění 

 Škola potápění 

 

 Rybaření 

 Sportovní i rekreační 

Jezero Milada se také potýká s technickými potížemi: „Jezero Milada mezi Ústím 

nad Labem a Teplicemi je první svého druhu v republice. Podle původních plánů mělo 

už letos přilákat desítky tisíc turistů. Jenomže stavba za dvě a půl miliardy je kvůli 

sesuvům zavřená. Okolní města teď váhají, jestli dodrží původní dohodu a rekreační 

zónu od státu převezmou. Nemají totiž peníze na provoz. 

Stát nám plánuje dát díru v zemi plnou vody – stěžují si zástupci měst. K jezeru 

totiž nevedou žádné cesty, není tu kanalizace ani elektřina. Jezero je v jámě po bývalém 

hnědouhelném dole. Plnit vodou se začalo před jedenácti lety. Jenomže v okolí pod 

zemí stále uhlí zůstává a může se kdykoli začít těžit. "To znamená, že se tam nedá 

postavit ani plot," říká Josef Kusebauch (SNK ED), starosta Chabařovic. Starostové teď 

chtějí usilovat, aby okolí jezera bylo vyškrtnuto ze seznamu možných těžebních míst. 

Náklady na provoz by ročně mohly jít do milionů. 

Zájem o pronájem pozemků měli třeba lidé z vesnic, které kdysi kvůli těžbě 

zmizely. Peníze měl přinést i plánovaný kemp a hotel. Počítalo se také se zájemci o 

sportovní jachting. Na ten je ale nutná minimální rychlost větru 3,6 m/s a počet dní, kdy 

vítr dosahuje této hodnoty, je v místě nízký. Přitom náklady na samotný provoz jezera 

mohou jít ročně do miliónů. Hlídá se kvalita vody, seká se tráva a monitorují svahy. Ty 

se totiž opakovaně sesunuly. "Vkládali bychom do toho peníze, ale nemohli bychom 

tady nic realizovat," říká Kusebauch. Pod hrozbou patnáctitisícové pokuty k jezeru teď 

nikdo nesmí. Čeká se, zda se neprojeví nějaký další problém.“
11

 

                                                 
11

 
h t tp : / /www.c esk a t e l ev i ze . cz / c t2 4 / reg io . . . t i ck ou -a t rak c i - za t im- j e - sp i s e -p r i t ez i /
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3.2 Marketingové strategie a nástroje 

Marketingové strategie shrnuje studie zpracovaná společností KPMG12 takto: "Za 

hlavní segmenty klientely (Příloha 2, obr č.1) považujeme segment Mladí, svobodní 

a Rodiny s dětmi. Z hlediska ekonomického přínosu lze považovat za nejvýnosnější 

segment Konference, školení, akce. Vzhledem k povaze území a plánovanému zaměření 

klíčových projektů v území lze za vysoce potenciální klientelu považovat segment 

Sportovci. Významnou část návštěvníků budou tvořit místní obyvatelé, (tj. jednodenní, 

bez přespání), kteří netrpí tolik předsudky ve vztahu k zájmovému území v otázce 

negativní image.“ Na základě klimatických ukazatelů zpracovatelé studie předpokládají, 

že hlavní vytíženost jezera návštěvníky bude od konce měsíce května do začátku měsíce 

září, s důrazem na prázdninové měsíce. Lze také očekávat, že největší podíl na 

návštěvnosti jezera Milada bude tvořit místní klientela díky jednoduché dostupnosti. Po 

dokončení dálnice D8 se pak výrazně zjednoduší dostupnost pro pražskou aglomeraci.13 

Zde by bylo zajímavé zkoumat, jaké marketingové nástroje budou noví investoři 

používat. Vzhledem k technickým problémům, díky kterým vázne zprovoznění jezera a 

jeho otevření pro investory, zatím zde ale neexistuje PR činnost, kterou bychom zde 

mohli vyhodnotit. 

Jediným zdrojem informací o jezeru Milada může mít potenciální klient z webového 

portálu www.jezeromilada.cz. Portál je vyveden v graficky ne příliš poutavém 

vyvedení, dominuje zelená barva. Úvodní strana je členěna do pěti základních záložek 

Domů, Akce, Cyklotrasa, Fotogalerie a Kontakt. V při rozkliknutí záložky akce se 

zobrazí pozvání na cyklozávod, který se koná 25. 5. 2013. Stránky se tedy aktualizují, 

bohužel je z nich patrné, že jediný funkční zrealizovaný záměr je síť cyklostezek. 

Fotografie ve fotogalerii jsou všechny stejné povahy, dominuje tráva, v pozadí vodní 

hladina. Fotografie nepoutají a nezvou k návštěvě. Následují fotografie z cyklistického 

závodu, opět se jedná o fotografie, které nemají za úkol upoutat pozornost a pozvat 

klienta, jedná se spíše o dokument (památku účasti jednotlivých cyklistů). 

  

                                                 
12

 
http://www.jezeromilada.cz/files/2010-04-26_as-studie.pdf 

13 http://www.jezeromilada.cz/ 

http://www.jezeromilada.cz/
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Obr. č.1 

 

3.3  Jezero Medard 

Podle vlastních webových stránek představuje projekt Medard „komplexní řešení 

obnovy území po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku a přichází s návrhem řešení 

přeměny zdevastovaného území na lokalitu atraktivní pro turistické, kulturní a podobné 

aktivity. Z územního hlediska se jedná o lokalitu o rozloze 44 km
2
, která se nachází 

v těsné blízkosti obcí Bukovany, Svatava, Citice a měst Habartov a Sokolov.“ 

Vzhledem k faktu, že území je tvořeno dvěma odlišnými částmi. Liší se v podmínkách, 

poloze, topografii, formě i postupu rekultivací. Z toho se odvíjí i odlišný přístup k jejich 

řešení.  

Hlavní témata východní části (prostor Medard – Libík, výsypka Čistecká, Gustav 

a Antonín) tvoří rekreace ve vazbě na vodní plochu Medard – vodní sporty, sportovní 
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centrum, rekreační ubytovací zařízení různých forem, vytvoření podmínek pro 

koupání a kotvení lodí, zajištění vazby na město Sokolov.  

Obr. č. 2 

Tématy západní části (prostor Lítov – Boden) by se měly stát kultura a umění ve 

vazbě na Chlum Sv. Maří (landart), školství, věda, výzkum, golfové hřiště, rekreace 

ve vazbě na vodní nádrž Boden.  

Vodní nádrž Boden u Habartova
14

 je také bývalým dolem užívaným jako koupaliště. 

Už dříve zde byla zřízena in-linová dráha (3150m). V plánu je i zde zřízení sportovišť 

a zábavních atrakcí, zejména se jedná o vybudování minigolfu, zakoupení skluzavky na 

                                                 
14 h t t p : / / sok o lo vsk y .d en ik . cz / zp rav y_ r egi on /b od en 2 0 0 9 0 6 04.h tml , zp ráva  ze  4 .6 .  2 0 0 9  
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pláž, pořízení dětského hřiště či hřiště na volejbal. Do budoucna se plánuje propojit 

oblast v okolí nádrže Boden s oblastí v okolí jezera Medard páteřní cyklostezkou. 

Dle urbanistické studie z listopadu roku 2005
15

 by v budoucnu (roky ale studie 

neuvádí)  mělo být okolí nádrže Medard využito jednak pro rekreační a sportovní 

aktivity: 

 Krytý bazén 

 Bikrosový areál 

 Dráha pro bruslení na kolečkových 

bruslích 

 Fotbalové hřiště 

 Golfové hřiště 

 Hotelový komplex 

 Základna sportovního jachtingu 

 Jezdecká základna 

 Kempink, karavany, sruby 

 Koupaliště 

 Areál lanových sportů 

 Letiště ultralehkých letadel 

 Motokrosový areál 

 Potápěčská základna 

 Softbalové hřiště 

 Vodácké tábořiště vysokoškolský areál 

 Windsurfing 

 Zábavní park 

Ale také pro kulturní, vzdělávací a naučné aktivity: 

 Přírodní amfiteátr 

 Umění v přírodě – „land art“ 

 Botanická zahrada 

 Expozice důlní techniky 

 Geologická zajímavost 

 informační centrum 

 konferenční centrum 

 naučná stezka muzea 

 kulturní pamětihodnosti,  

 vyhlídky a rozhledny 

Při jezeru Medard je také plánováno zřízení výcvikového centra pro záchranáře 

– „s hlavní budovou, krytým bazénem, posilovnou, polygonem, vyhlídkovou a cvičnou 

věží. Na stavbu za půl miliardy korun shání kraj peníze přes ministerstvo vnitra z 

evropských fondů.“ 
16

 

 

                                                 
15Po láčk o vá ,  V la s t a .   Záp ad n í  čá s t  sok o lov sk é  p án v e,  Urb a n i s t i ck á  s t u d i e .  2 0 0 5

 
16 Zd r o j :  h t t p : / / va r y . i d n es . c z /n ap ou s t en i - j ezera -m ed a rd -n a - sok o lov sk u -k omp l ik u j e - v e lk e -su ch o-p vn -

/va r y- zp ra v y . a sp x ?c= A1 1 0 6 0 7 _ 0 95 0 59 _ va r y - zp rav y_ sou  

 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/obdelnikovy-bazen/829209?rtype=V&rmain=7867662&ritem=829209&rclanek=11276224&rslovo=419294&showdirect=1
http://vary.idnes.cz/napousteni-jezera-medard-na-sokolovsku-komplikuje-velke-sucho-pvn-/vary-zpravy.aspx?c=A110607_095059_vary-zpravy_sou
http://vary.idnes.cz/napousteni-jezera-medard-na-sokolovsku-komplikuje-velke-sucho-pvn-/vary-zpravy.aspx?c=A110607_095059_vary-zpravy_sou
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Pokud budeme sledovat situaci ohledně jezera Medard v tisku, dozvíme se, že se 

jezero potýká se stejnými problémy jako jezero Most, a sice nestabilnost břehů: „K 

jezeru Medard na Sokolovsku, kde vzniká rekreační zóna, se překvapivě vrátí znovu 

bagry, aby tady vytěžily miliony tun uhlí. Sokolovská uhelná totiž zjistila, že navršený 

svah nad břehem není stabilní a mohl by se sesunout. Při monitoringu svahu jsme 

narazili na rizikové místo. Nesplňuje vyhláškou požadovaný koeficient bezpečnosti 

dlouhodobé stability 1,5. Číslo vychází o něco nižší. Proto k odtěžení horních partií nad 

bývalým montážním místem Josef přistoupíme," vysvětlil technický ředitel Sokolovské 

uhelné Jiří Pöpperl. 

Dokončené břehy jezera Medard 

Těžařská firma se tedy kvůli zvýšení bezpečnosti rozhodla snížit vršek stráně. 

Rozryje už částečně zrekultivovanou plochu o rozloze 11 hektarů, kde po terénních 

úpravách rostou zasazené stromky. 

Při té příležitosti odsud vydoluje a odveze asi 1,2 milionu tun uhlí, které nechala v 

zemi, když v roce 2001 bývalý lom Medard opouštěla.“
17

(zpráva i-dnes ze dne 24. srpna 

2011) 

V roce 2011 také komplikovalo napouštění jezera Medard veliké sucho a další 

obtíže musely řešit obce, které „vzdaly svůj plán postavit v okolí 46 kilometrů 

cyklotras. Starostové zjistili, že nemají peníze na spoluúčast k evropské dotaci, o kterou 

chtěli společně jako mikroregion Pod Chlumem požádat.“
18

 

Kromě zmínky o kiteboardistech věnujících se svému sportu na jezeru Medard, 

které je zatím napouštěné, pak tisk o osudu jezera Medard po dva roky poměrně mlčí, 

další zmínka o jeho osudu pochází až z dubna tohoto roku: 

„Bydlení u jiného jezera - u Medardu - nabídne v příštích letech Habartov. Už 

dříve město skoupilo osm hektarů a mohlo by se rozrůst až o šedesát domů.  

                                                 
17 Zd r o j :  h t t p : / / zp ra v y . i d n es . c z /u - j ezera -m ed a rd -n a -s ok olo vsk u - zacn ou - zn o vu - t ez i t -u h l i -p p e-

/d omac i . a sp x ?c= A1 1 0 8 2 4 _1 25 6 1 1_ va r y - zp rav y_ s ou  

18
 
Zd r oj :  h t t p : / / va r y . i d n es . c z / c yk los t ezk y -k o l em - j eze ra -m ed a rd -n eb u d ou -ch yb i -n a -n e -p en i ze-p a r -

/ va r y- zp ra v y . a sp x ?c= A1 1 0 5 2 4 _ 1 42 0 00 _ va r y - zp rav y_ sou
 

http://vary.idnes.cz/cyklostezky-kolem-jezera-medard-nebudou-chybi-na-ne-penize-par-/vary-zpravy.aspx?c=A110524_142000_vary-zpravy_sou
http://vary.idnes.cz/cyklostezky-kolem-jezera-medard-nebudou-chybi-na-ne-penize-par-/vary-zpravy.aspx?c=A110524_142000_vary-zpravy_sou
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"Zatím tu překáží přeložka vedení, vypsali jsme na ni výběrové řízení. Parcely 

bychom mohli prodávat v příštím roce," řekl starosta Habartova Ivo Zemek. Není 

rozhodnuto, zda inženýrské sítě vybuduje město samo nebo jestli projekt svěří 

developerovi. 

Své plány u napouštěného obřího jezera Medard má také majitel většiny zdejších 

pozemků - společnost Sokolovská uhelná.  

"Jistě připravíme parcely pro stavbu rodinných domů. Do některých projektů 

možná vstoupíme, některé uděláme sami a některé necháme vzniknout," naznačil před 

nedávnem předseda představenstva firmy Jiří Pöpperl.“
19

 

3.3.1 Marketingové strategie a nástroje 

Zde by nás opět vzhledem k povaze práce zajímalo, prostřednictvím jakých 

marketingových nástrojů osloví investor klienty a nabídne prodej parcel. Zda zvolí 

formu webového portálu, či použije služeb firem zprostředkovávajících nabídku realit. 

Bohužel je opět vinou technických obtíží investiční a tím pádem i marketingová činnost 

blokována. 

O jezeru Medard se veřejnost může dozvědět ze stránek www.medard-cyklo.eu. 

Na úvodní straně jsou uvedeny aktuality týkající se jezera Medard, bohužel jsou 

všechny z roku 2010. Podtitul stránek je „Portál cyklostezek  

a cyklotras v okolí jezera Medard“, což naznačuje, že podobně jako u jezera Milada, 

jednou z prvních funkčních činností spuštěnou v okolí jezera Medard je provozování 

cyklostezek. Na rozdíl od Milady se zde provozuje také kiteboarding, který ale 

nepotřebuje žádné speciální zázemí. Stránky vinou zastaralých článků působí 

neaktuálně, fotografie ve fotogalerii zobrazují významná místa v okolí. Fotografie 

nepoutají. Autorem a provozovatelem stránek je svazek obcí Bukovany |Citice |Dasnice 

|Habartov |Chlum Sv. Máří |Josefov |Kaceřov |Krajková |Svatava a stránky působí spíše 

jako neúčinná a neaktuální prezentace jejich činnosti. 

                                                 
19

 
Zd r oj :  h t t p : / / va r y . i d n es . c z /u - j eze r -n a - sok o lo vsk u -p o s t av i -n o ve -d o m y-f0 y- / va r y-

zp ra v y. a sp x ?c= A1 3 0 4 1 8 _ 19 18 3 8 1_ va r y - zp rav y_ s lv
 

 

http://www.medard-cyklo.eu/
http://vary.idnes.cz/u-jezer-na-sokolovsku-postavi-nove-domy-f0y-/vary-zpravy.aspx?c=A130418_1918381_vary-zpravy_slv
http://vary.idnes.cz/u-jezer-na-sokolovsku-postavi-nove-domy-f0y-/vary-zpravy.aspx?c=A130418_1918381_vary-zpravy_slv
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3.4  Jezerní krajina Lipsko v Německu 

„Nová jezerní oblast Lipsko na severozápadě Saska je jednou z nejkrásnějších 

jezerních oblastí v Německu (Příloha č. 2 obr. č. 3). Bylo vytvořeno na území bývalé 

středoněmecké hnědouhelné pánve. Na místě dřívější těžby se dnes nachází rekreační 

oblast se spoustou volnočasových zařízení. V době před teprve 15 lety produkovaly 

povrchové doly této oblasti až 150 milionů tun hnědého uhlí, které zásobovaly četné 

elektrárny a továrny na brikety v celém Německu. I nyní lze těžební vybavení obdivovat 

ve stále aktivním dole Schleenhain a je také možné navštívit „Město železa“ u jezera 

Gemmin či Park těžebních strojů (Příloha 2, obr. č. 4) u jezera Störmthal.“
20

 

3.4.1 Sportovní využití 

Na webových stránkách http://www.leipzigerneuseenland.de je možné se dočíst 

o hojných možnostech sportovního vyžití v jezerní oblasti. Jedná se jednak o vodní 

sporty jako je rafting na zpěněné uměle vytvořené řece, vodní lyžování 

a wakeboarding
21

, plachtění na plachetnicích i katamaránech, kitesurfing
22

, jízda na 

kánoích a kajacích a potápění. 

Z ostatních sportů zde lze provozovat paragliding, plážový fotbal, in-linové bruslení, 

Nordic bruslení (varianta Nordic walking), tenis, golf, pěší a cykloturistiku, lezení ve 

dvou odlišných lanových centrech a na jedné horolezecké věži unikátní v Evropě 

(Příloha 2, obr. č. 5) a jízdu na koních, na čtyřkolkách a dvoukolkách – tzv. segwejích 

(Příloha 2, obr. č. 6). Mezi ne příliš obvyklé sporty zde patří létání balónem či možnost 

pronajmutí vozu taženého koňmi či jízdu dostavníkem. 

                                                 
20h t tp : / /www. l e ip z i g ern eu s een l an d .d e  –  vla s tn í  p ř ek lad  s t rá n ek  

21h t t p : / /www. g2 .cz / c s / x t r em e/ wak eb oa rd in g  -  s t rán k a  o  ex t rémn ích  sp or t ech  d ef in u j e  w ak eb oa rd in g  

j ak o  d ru h  vod n íh o  l yžo ván í ,  k d y j e  j ezd ec  t a žen  mot or o v ým č lu n em a  j ed e  n a  k rá tk é  su r fu  p od ob n é 

vod n í  l yž i .  

22Ki t esu r f i n g  j e  sp or t  sp oč íva j í c í  v  j í zd ě  p o  vod ě  n a  sp ec i á ln ím p rk n ě  ( t zv .  „k i t eb oa rd “)  za  v yu ži t í  

t a žn éh o  d rak a .  

http://www.leipzigerneuseenland.de/
http://www.leipzigerneuseenland.de/
http://www.g2.cz/cs/xtreme/wakeboarding
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3.4.2  Odpočinkové aktivity 

Novojezerní oblast nabízí možnosti různých výletů pro širokou škálu návštěvníků. 

Jedná se například o zábavný park BELANTIS s horskou dráhou a netradičními 

pouťovými atrakcemi, dále o multigenerační kulturní park, který nabízí výuku ručních 

prací z přírodních materiálů. 

3.4.3 Marketingové nástroje 

Jako marketingový nástroj slouží subjektu celou oblast provozujícímu přehledně 

zpracované a barevně poutavé webové stránky (viz odkaz výše). Stránky jsou dostupné 

ve dvou jazycích –česky a německy a jsou strukturované podle povahy relaxace, kterou 

klient hledá (kategorie Fit-sport, či kultura, služby, rodinné aktivity apod.) a dále podle 

jednotlivých aktivit, které jezerní oblast nabízí (po rozkliknutí předchozích kategorií). 

Každá činnost je doprovázena barevnými ilustračními fotografiemi, je zde dostupné i 

video z posledních konaných akcí. Stránky působí živě a aktuálně. 

3.5  Sasko-anhaltské jezero Goitzsche 

Těžba hnědého uhlí v sasko-anhaltské oblasti Bitterfeld byla zahájena na dole 

Leopold už v roce 1908. V roce 1945 došlo ke kompletnímu vytěžení dolu. Od roku 

1976 do 1993 se zdejší krajina využívala k těžbě jantaru, k jehož nálezu zde došlo. 

K zásadní rekultivaci krajiny poznamenané těžbou hnědého uhlí došlo ale až v roce 

1991.V roce 1999 začalo zaplavování povrchových dolů vodou.Nyní se v dané oblasti 

nachází soustava jezer. V této práci se zaměřujeme na krajinný park Goitzsche. 

3.5.1 Sportovní využití 

Oblast Goitzsche nabízí systém až 108 km dlouhých cyklostezek, in-linových tras 

a stezek pro pěší turistiku. Návštěvník si může zvolit okruh dle jeho délky a svých 

fyzických dispozic, v oblasti je také půjčovna kol a in-line bruslí.  

Nordic Walking park nabízí instruktory, půjčení holí a systém tras s různou 

obtížností. 
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Vodní sporty jsou zde zastoupeny půjčovnou plachetnic. Písčité pláže 

hlídané plavčíky jsou vybavené nezbytnými bufety, restauracemi, dětskými hřišti 

i půjčovnou šlapadel. 

V areálu se nacházejí dvě bowlingové dráhy. 

 

3.5.2  Rekreace krátkodobá 

Jako cíl školních, rodinných či seniorských výletů lze zvolit naučnou stezku s panely 

upozorňujícími na živočichy, rostliny a dřeviny, které se vyskytují v okolí. Tato 

odpočinková zóna je lemována lavičkami a místy vybavenými pro piknik. Je zde také 

možnost si prohlédnout zbytky uhelné sloje. Naučná stezka je rozdělena do sekcí 

a vybavena přilehlými bezplatnými parkovišti.  

Další turistické atrakce jsou následující: 

 Agora – replika antického amfiteátru o průměru 142m s mimořádnou akustikou 

pro 3800 osob, 

 Muzeum jantaru, 

 Barokní kostel Burgkemnitz z roku 1722, 

 Ocelová konstrukce oblouku BitterfelderBogen (Příloha 2, obr. č. 7)  je funkční 

jako vyhlídková věž připomínající těžební průmysl, 

 Přístav s kotvištěm, 

 Modrá lavička – 60m dlouhá lavice pobitá štítky, která nesou jména lidí, kteří 

nezištně pomáhali při povodních 2002, 

 Bludiště, 

 Molo a věž z ocelové konstrukce, 

 Krajinné umění (umělecké landartové projekty): 

 Kůže, 

 Plovoucí kameny, 

 Zmizelá řeka – ústí původního koryta řeky zmizelé zaplavením dolu, 

 Strážci krajiny Goitzsche – přes dva metry vysoké figurky „strážců“ z 18. století, 

kteří dohlížejí na restrukturalizaci krajiny. 
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3.5.3  Rekreace dlouhodobá 

Pro dlouhodobou  rekreaci, nabízí oblast možnost pobytu  v hotelu. Pro tyto účely 

mají provozovatelé připravenou celou škálu výletů od pěších přes cyklistické a lodní 

výlety (Osobní loď VINETA s kapacitou 200 lidí, (Příloha 2, obr. č. 8)). až po celodenní 

či půldenní zájezdy autobusem po okolních místech a městečkách.  

3.5.4 Marketingové nástroje 

Podobně jako u předchozí německé jezerní oblasti, klient je s možnostmi rekreace 

obeznámen pomocí graficky zdařile provedených webových stránek, tentokrát ovšem 

pouze v jazyce německém (http://www.goitzsche.eu/). Obdobně jako v předchozím 

případě, je stránka strukturována podle činností, které se zde nabízí (přenocování, jídlo, 

sport, výlety) a jednotlivé činnosti jsou doprovázeny barevnými fotografiemi. Po 

rozkliknutí „rozcestníku“ se opět zobrazí detailní nabídka jednotlivých možných aktivit 

s kontaktem, případně ceníkem, či otevíracími hodinami. Stránky opět působí živě a 

aktuálně. Dostupná je i mapa oblasti. 

  

http://www.goitzsche.eu/
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4 Realizace marketingového výzkumu 

Pro účely marketingového výzkumu byla zvolena metoda dotazníkového šetření. 

Dotazník byl vytvořen pomocí webového portálu www.vyplnto.cz. Jedná se o službu, 

která nabízí možnost vytvořit dotazník zdarma. Tvorba dotazníku je řízena programem, 

otázky jsou vkládány a jsou dále voleny parametry, zda se jedná o otázku otevřenou, 

uzavřenou, polootevřenou či filtrační. U filtračních otázek dochází k zobrazení další 

otázky pouze v návaznosti na předchozí odpověď, nedochází tedy ke zmatku a nutnosti 

orientace respondenta v otázkách, které se ho netýkají. Služba také nabízí poměrně 

kultivovanou grafickou podobu dotazníku a po skončení šetření data automaticky 

zpracovává do grafů. Autor dotazníku si na tomto portále může volit metadata, např. 

dovolí-li, aby z jedné IP adresy bylo možné vyplnit dotazník vícekrát.  

Šíření dotazníku je snadné – pomocí e-mailu je možné rozeslat odkaz (link) na 

webovou stránku, přičemž při pouhém kliknutí na něj se dotazník spustí a dotazovaného 

sám vede. Pro rozšíření dotazníku užila autorka této práce sociální sítě Facebook 

a efektu „sněhové koule“ (respondenti jsou požádáni, aby po vyplnění dotazníku 

požádali své kontakty o vyplnění), dále e-mailových kontaktů.  

Nevýhodou takto vytvořeného a šířeného dotazníku je možnost publikovat dotazník 

pouze po dobu jednoho měsíce. Možnost delší publikace je zpoplatněna. Další 

nevýhodou je, že vybraný vzorek není úplně v sociologickém smyslu slova 

reprezentativní, ale vlastně náhodný. 

Pokud bylo v otázkách použito cizího výrazu např. Wakeboarding, byl tento 

v závorce vysvětlen. 

Oslovení respondentů proběhlo pomocí facebooku a zasláním odkazu na stránku  

e-mailovým kontaktům autorky práce. Je těžké odhadnout, kolik uživatelů facebooku 

bylo s probíhajícím průzkumem obeznámeno a jaké procento z nich na něj fakticky 

odpovědělo, protože mnou oslovení uživatelé byli vyzváni, aby informaci o průzkumu 

„sdíleli dále na své zdi“ a tak došlo k lavinovému šíření informace.  

http://www.vyplnto.cz/
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Portál vyplnto.cz uvádí ve vyhodnocení položku návratnost dotazníků, kterou 

vysvětluje následovně: „Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných 

a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené 

respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).“Tato 

návratnost dotazníku je 63,4% (tzn. že 63,4% respondentů, kteří klikli na odkaz, 

dotazník také vyplnili). 

Celkový počet respondentů byl 167. 

Portál www.vyplnto.cz také ve vyhodnocení uvádí, ze kterých webových stránek 

přicházeli respondenti: facebook.com (74.6%), nezjištěno (17.2%), vyplnto.cz (4.4%). 

Je patrné, že „nezjištěno“ budou zřejmě respondenti oslovení e-mailem. Facebook se 

zde ukázal být nejúčinnějším způsobem oslovení respondentů.  

Jednotlivé otázky jsou formulovány a výsledky hlasování zpracovány v samostatné 

příloze č. 3. Data jsou převzata z údajů o provedeném průzkumu, které vyhodnocuje 

služba poskytovaná portálem www.vyplnto.cz. U každé otázky je uvedeno: 

 její znění,  

 škála, ze které respondent vybíral 

 tabulka s počtem respondentů a převedením na procenta 

 grafické zpracování odpovědí pomocí koláčového grafu 

 Vlastní dotazník se respondentům zobrazil s následujícím úvodním textem: 

Vážený obyvateli Mostecka, 

věřím, že patříte mezi ty, kterým není lhostejné, jakým směrem se rozvíjí náš region. 

Možná také vnímáte, že některým volnočasovým aktivitám vybavenost našeho okresu 

přeje, zatímco jiných se tu zoufale nedostává. Začínáte vyplňovat dotazník, který má 

zjistit preference občanů Mostecka v souvislosti s revitalizací oblasti v okolí jezera 

Most, a který bude zpřístupněn Mosteckému magistrátu jako inspirace. Staňte se i vy 

spolutvůrcem kvality života v našem regionu a vyplněním následujícího dotazníku 

http://www.vyplnto.cz/
http://facebook.com/#_blank
http://vyplnto.cz/#_blank
http://www.vyplnto.cz/
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přispějte k vytvoření obrazu o tom, jaké potřeby volnočasových aktivit má mostecká 

veřejnost v souvislosti s rozvojem nově vzniklého jezera Most pod Hněvínem. 

Dotazník je rozdělen do dvou částí. První část se týká objektů, které již na jezeře 

zřízeny jsou či se budují, druhá část se týká území, o jehož využití ještě nebylo 

rozhodnuto. Zde budete moci vyjádřit své preference. 
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5  Návrhy a doporučení 

Při navrhování marketingových strategií je třeba brát v potaz, že cíl, který jsme si 

v této práci stanovili, a sice nalézt co nejefektivnější využití oblasti v okolí jezera Most, 

je specifický a nekoresponduje se situací, kdy firma podniká a vstupuje na trh za účelem 

maximalizace zisku. Funkci podnikatelskou v dané situaci plní obec, která samozřejmě 

hledá návratnost svých investic, případně maximalizaci zisku, nicméně si klade i jiné 

cíle jako je efektivní služba veřejnosti a vytvoření lokalit turisticky atraktivních. 

5.1  Segmenty klientely 

Za hlavní segmenty klientely považujeme segment Mladí, svobodní a Rodiny 

s dětmi. Vzhledem k povaze území lze stejně jako v případě jezer Milada a Medard za 

vysoce potenciální klientelu považovat segment Sportovci. Nezanedbatelný je ovšem 

i segment Střední věk a Senioři, lze předpokládat, že ti budou využívat odpočinkovou 

zónu nejvíce pro turistiku a cyklistiku. Významnou část návštěvníků budou tvořit místní 

obyvatelé, (tj. jednodenní, bez přespání). Hlavní vytíženost jezera návštěvníky bude lze 

rovněž předpokládat od konce měsíce května do začátku měsíce září, s důrazem na 

prázdninové měsíce.  

5.2  Analýza dotazníkového šetření, doporučení 

Máme-li analyzovat výsledky dotazníkového šetření a stanovit doporučení na jejich 

základě, je třeba vzít v první řadě v potaz fakt, že věk respondentů byl vinou způsobu 

šíření dotazníku (nejvíce přes Facebook) poměrně nízký – 79,04% respondentů bylo ve 

věku do 30let. Jistě není bez signifikance, že 66,47% respondentů byly ženy a je také 

třeba uvážit, že 12,57% respondentů nežije trvale na Mostecku, čili nemusí vykazovat 

o danou lokalitu výraznější zájem.  

První část dotazníku, která se zabývala turistickými objekty již v lokalitě v okolí 

jezera Most zbudovanými zvýraznila nejpopulárnější aktivity, na které se respondenti 

těší a silně chystají využívat, a sice cyklotrasy (75,45% respondentů), arboretum (59%) 

dále pak sousoší a Minimost (47,91 a 46,29%). Zde je na místě vyslyšet volání 

respondentů z jiné části dotazníku, že je potřeba zviditelnit stávající a rozšířit služby 
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s již zbudovanými atrakcemi spojené. V této části tedy navrhujeme zřízení zázemí pro 

cyklisty (bufet, půjčovna a servis kol), centra pro Nordic Walking (označení tras 

různých délek a náročností), nabídnutí možnosti programu pro školy (naučná stezka, 

která povede přes arboretum, sousoší a Minimost do případné Ekofarmy) a můžeme se 

i inspirovat u německého jezera a pro účely školních výletů nabídnout dětem k přepravě 

segweye užívané v jezerní krajině Lipsko. V ústeckém kraji je možné vozítka segwey 

pouze zapůjčit, ale v souvislosti s jezery zaplavenými po hornické činnosti tato atrakce 

nemá v severních Čechách obdoby.  

V druhé části dotazníku jsme nabídli respondentům nové možnosti turisticko-

rekreačního vyžití, inspirací byla obdobným způsobem vzniklá jezera v Čechách 

a v Německu. Největšímu zájmu se těšilo zřízení možnosti wakeboardingu (83,83% 

kladných ohlasů), což je nespíš dáno nízkým věkem respondentů a jejich zájmem 

o nové sportovní aktivity. V této souvislosti je ovšem třeba zmínit, že možnost 

wakeboardingu nabízí i nedaleké chomutovské Kamencové jezero, což je v kombinaci 

s jeho přilehlým kempem, půjčovnou šlapadel a možností koupání významný 

konkurent). Dále se velkému ohlasu těšila možnost zřízení lanového centra (80,24% 

respondentů). Lanové centrum v dětské variantě je možné navštívit v Chomutově 

(Lanáček), ale varianta pro dospělé se na Mostecku, Chomutovsku ani Teplicku 

nenachází.  Třetí populární aktivitou se v dotazníku stala možnost zřízení půjčovny kol 

(70,66), což odpovídá k velkému ohlasu zřízení cyklotras v první části dotazníku. Nad 

60% mělo ještě ohlas zřízení paintballového areálu, Legolandu, Centra pro Nordic 

Walking a Ecofarmy, naopak kongresové centrum či hotel si respondenti v lokalitě 

jezera Most z větší části nepřejí. Co se týče výstavby rodinných domů, jsou respondenti 

rozděleni téměř na dvě poloviny mezi odpovědi ANO a NE. 

5.3  Formulace marketingových strategií pomocí 5C 

Vrátíme-li se k Jakubíkové
23

 formulaci marketingových strategií pomocí 5C (Příloha 

č. 1 Vymezení pojmů), v případě jezera Most je stanovujeme takto: 

                                                 
23 J AKUB ÍKO V Á,  Da gma r .  S t r a t eg i ck ý  mark et i n g .  P rah a  :  Grad a ,  2 0 0 8 .  2 72  s .  ISB N 9 7 8 -8 0 -2 4 7 -

2 6 9 0 -8 .   
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1. Potřeby zákazníků (customer needs). Na uspokojení kterých potřeb 

a kterých zákazníků se zaměříme? 

a. Potřeby zákazníků jsou potřeby lokálních obyvatel užívat novou 

relaxační zónu s novými možnostmi. Jedná se ale i o potřeby 

klientů z blízkého okolí (Teplicko, Chomutovsko, Bílinsko), kteří 

hledají možnost výletu. Zákazníci pocházení ze segmentu Mladí, 

svobodní, Rodiny s dětmi, Střední věk i Senioři, dále segmentu 

Sportovci, případně Školy. 

b. Jedná se o potřeby zřízení klidné relaxační oblasti skýtající 

možnosti (sportu, koupání, rybolovu), které ovšem klid lokality 

nenaruší. 

2. Schopnosti a kompetence firmy (company skills). Jaké specifické 

schopnosti a dovednosti potřebujeme k tomu, abychom uspokojili potřeby 

cílových zákazníků? 

a. Firma (magistrát města Mostu, nebo případný investor) potřebuje 

zprostředkovat zřízení budov, pořízení zboží a získání zaměstnanců 

pro provoz jednotlivých atrakcí).  

3. Konkurence (competition). Kdo s námi soutěží o uspokojení těchto potřeb 

zákazníků? 

a. Konkurencí jsou blízká zaplavená jezera (Benedikt, Most, 

Matylda),  

b. další jezera (Kamencové jezero, Barbora) 

4. Splupracovníci (collaborators). Koho máme oslovit, aby nám pomohl? 

a. Školy pro zřízení „programu pro školy“ na dopoledne (naučná 

stezka), 

b. investory (např. pronajímatel Segweyí) 

5. Kontext (context). Jaké kulturní, technologické a právní faktory limitují 

činnost firmy? 

a. Město Most se soudí se státem o vlastnictví pozemků v okolí jezera 

Most
24

 

                                                 
24

 http://www.homerlive.cz/zpravodajstvi/most_versus_stat_komu_patri_pozemky_kolem_jezera.html 
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b. Potřeba zpevnění hroutících se břehů, kvůli kterému bylo 

napouštění jezera Most pozastaveno
25

 

c. Blízkost chemické továrny skýtající neatraktivní výhled pro turisty 

d. Blízkost skládky Celio 

e. Blokování vzniku silnice Most-Mariánské Radčice státem 

 

5.4 Návrh marketingových nástrojů 

 

Má-li být jezero Most turisticky úspěšné, musí budoucí investor účinně komunikovat 

o svých činnostech s klienty, tedy s veřejností na Mostecku. Samozřejmostí je tedy 

zřízení samostatných webových stránek, které jednotlivé aktivity při jezeru Most 

veřejnosti nabídnou.  

V současnosti existují stránky http://www.jezeromost.eu, které ale informují pouze o 

technických parametrech jezera, stavu napouštění a je zde i kolonka „významné firmy 

Mostecka“, které při rozkliknutí zobrazí text: „zde je připravený prostor pro naše 

sponzory“. Stránky působí zastarale, barevně nejsou poutavé. Fotografie nepřitahují 

pozornost. V sekci „aktuality, napsali o nás“ se nachází článek z roku 2010, což budí 

dojem opuštěnosti a neaktuálnosti.  

Kromě vytvoření poutavého webového portálu by měl investor komunikovat přímo 

s institucemi zastupujícími cílové segmenty, a to s konkrétní nabídkou. Např. školám 

může být nabídnuta možnost „kompovaného dopoledne“ či „projektového dne“, kdy se 

vzdělávací činnost (naučná stezka) propojí s činností sportovní. Podobné aktivity 

mohou být nabídnuty různým „domům pro seniory“ či klubům důchodců.  

Reklama v lokálních médiích přivede další klienty.  

                                                 
25

 http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/napousteni-jezera-u-mostu-se-zastavilo-hotove-bude-az-za-rok 

http://www.jezeromost.eu/
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6 Závěr  

V této práci jsme se zabývali nově vznikající rekreační oblastí v okolí jezera Most, 

charakterizovali jsme toto území z hlediska jeho vzniku (je na místě starého Mostu 

zničeného těžbou, proto je na místě určitá citlivost při výběru potenciálních rekreačních 

aktivit), parametrů a stavu napouštění. Zabývali jsme se podobně vzniklými jezerními 

oblastmi v Čechách a v Německu a inspirovali se zde při tvorbě dotazníku, ve kterém 

jsme respondentům přenositelné možnosti nabídli. Tyto oblasti jsme charakterizovali i  

z hlediska marketingových nástrojů, které k zveřejnění své činnosti používají. Ukázalo 

se, že česká jezera se potýkají s technickými problémy, a tak jejich provoz nebyl dosud 

spuštěn, také činnost investorů je proto pozastavena a nelze je hodnotit z hlediska 

užitých marketingových strategií. Jiná situace je v německých jezerních oblastech 

Lipsko a Goitsche, kde provozovatelé oslovují klientelu pomocí poutavých a aktuálních 

webových stránek.  

Byl sestaven dotazník, ten byl rozšířen přes sociální sítě a email a následně 

zodpovězen sto šedesáti sedmi respondenty. Získaná data jsme analyzovali a navrhli 

firmě (v tomto případě magistrátu města Mostu) možnosti využití jezera Most a jeho 

okolí. 

V dotazníkovém šetření se podařilo získat dostatečné množství respondentů, nicméně 

však jeho výsledky zkresluje v největší míře nízký věk odpovídajících. Pro získání 

respondentů širšího věkového rozpětí by bylo třeba zvolit i jiný způsob šíření dotazníku 

než jen sociální sítě, které jsou masově užívány právě lidmi do 30 let.  

V závěrečné fázi jsme navrhli rozvoj stávajících turistických atrakcí a doporučili 

zřízení nových, právě na základě vyhodnocení dotazníkového šetření. Samotná 

dotazníková data samostatně uložená v příloze č.3 mohou sloužit k další inspiraci. Dále 

jsme navrhli užití konkrétních marketingových nástrojů.  
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