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1 Úvod 

 

Kultura a historie jsou důleţitou součástí kaţdé země. Kulturní statky nepatří k těm, jeţ 

uspokojují nezbytné lidské potřeby. Jejich spotřeba však přispívá ke vzdělanosti národa a jeho 

celkového uvědomění. V minulosti se kultuře a historii věnovaly především vzdělanější a movitější 

vrstvy obyvatelstva. V současné době je mnoho památek ve správě státu, který se stará o to, aby byly 

zpřístupněny široké veřejnosti.  

Ve 20. století došlo k rozvoji cestovního ruchu a ke vzniku masového turismu, coţ mělo na 

návštěvnost kulturních památek velký vliv. Pro rozvoj cestovního ruchu v České republice měl zásadní 

význam rok 1989, kdy byly otevřeny české hranice, a to způsobilo příliv zahraničních návštěvníků. 

Mnozí se zajímali o českou kulturu a historii a sami vyhledávali kulturní objekty, které doposud 

neměli moţnost zhlédnout. 

V současnosti se situace pomalu mění. České památky stále lákají spoustu domácích i 

zahraničních návštěvníků, ale ekonomická situace, která ve světě panuje, má na turistický ruch a 

spotřebu kulturních statků značný vliv. Z těchto důvodů návštěvnost zahraničních turistů výrazně 

poklesla. V této situaci můţe být marketing pro kulturní památky přínosem. Jeho vhodnou aplikací lze 

tlumit výkyvy v návštěvnosti a znalost poţadavků a přání zákazníků můţe na kulturní objekty přilákat 

nové návštěvníky a přispět k tomu, aby se návštěvníci rádi vraceli. 

Má diplomová práce se zabývá marketingovým mixem státního hradu Karlštejn. Tento hrad 

patří k nejznámějším a nejvzácnějším kulturním objektům v České republice a povaţuji za nezbytné, 

aby marketing plně vyuţíval, přestoţe do neziskových kulturních organizací pronikl mnohem později 

neţ do komerčních společností. Cíle a poslání neziskových organizací, spravujících národní kulturní 

památky, se liší od cílů ziskových organizací a v aplikaci marketingu je nutné brát ohled na jejich 

specifika. Základ ale zůstává stejný a orientace na zákazníka by měla být i pro ně směrodatná.  

Analýza stávajících prvků marketingového mixu SH Karlštejn odhalí jejich přednosti a 

nedostatky a poskytne moţné tipy na zkvalitnění nabídky. Zaměřila jsem se na jejich významnost při 

návštěvě hradů a zámků a na to, jak jsou vnímány konkrétně na SH Karlštejn. Účelem je zvýšit 

celkovou spokojenost zákazníků s poskytovanými sluţbami a zajistit si tak pozitivní reference, které 

jednak přilákají nové zákazníky, jednak přispějí k opakovaným návštěvám. 

Cílem mé diplomové práce je zjistit, jak SH Karlštejn vyuţívá nástroje marketingového mixu 

a na základě poznání preferencí zákazníků navrhnout moţná zlepšení.  
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2 Charakteristika národní kulturní památky 

2.1 Charakteristika státního hradu Karlštejn 

V současné době je Karlštejn jedním z nejnavštěvovanějších hradů v ČR, náleţí do vlastnictví 

státu a spravuje ho Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. 

Karlštejn nemá právní subjektivitu a veškeré právní úkony probíhají na úrovni odborného pracoviště. 

Národní památkový ústav 

Národní památkový ústav je odbornou organizací státní památkové péče podle zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Pracoviště NPÚ vznikla z původně 

samostatných úřadů a byla upravována a v konečném stavu odpovídá krajskému členění, působení 

odborných pracovišť znázorňuje příloha 1, příloha 2 zobrazuje organizační schéma celého Národního 

památkového ústavu a příloha 3 organizační schéma Národního památkového ústavu územního 

odborného pracoviště středních Čech v Praze.  

Národní památkový ústav je příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je stát. Jedná se o 

právnickou osobu veřejného práva, která plní úkoly ve veřejném zájmu. Základní právní úprava 

příspěvkové organizace je v české legislativě zakotvena v zákonu o rozpočtových pravidlech státu a 

v zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na základě těchto zákonů si organizace 

vytváří organizační sloţky státu a územní samosprávné celky se samostatnou právní subjektivitou. 

Příspěvková organizace vzniká na základě zřizovací listiny, kterou vydává zřizovatel. Ten také 

jmenuje, odvolává, kontroluje a odměňuje ředitele organizace a šetří stíţnost proti němu, má právo na 

dohled hospodaření celé příspěvkové organizace. Finanční prostředky získává z rozpočtu zřizovatele i 

z vlastní činnosti, popř. jiných zdrojů jako jsou dary apod.    

Cíle NPÚ jsou prvotně zaměřeny na správu a údrţbu kulturních památek. Hlavní úkoly 

vycházející z cílů se zaměřují na odbornou ochranu, péči a dohled na objekty ve správě ústavu. Úkoly 

jsou sestaveny tak, aby umoţnily plynulý provoz jednotlivých územních pracovišť, která mají své 

pravomoci a mohou fungovat a rozhodovat se samostatně, podle jejich individuálních potřeb. Na 

druhou stranu zabezpečují jednotu celého NPÚ navenek, koordinaci mezi jednotlivými pracovišti a 

harmonizaci v metodice a postupech. 

Dané úkoly se druhotně dotýkají ekonomické stránky činnosti NPÚ, stanovují ţádoucí směr a 

způsoby, jak by poţadovaného stavu mělo být dosaţeno. Úkoly se v neposlední řadě týkají i 

výzkumné a vědecké činnosti. 
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Státní hrad Karlštejn 

Hrad Karlštejn je gotický hrad, zaloţený roku 1348 Karlem IV jako jeho sídlo a pevnost 

uchování Říšských korunovačních klenotů. V dnešní době představuje jeden z nejznámějších a 

nejnavštěvovanějších českých hradů. 

Hrad Karlštejn nese od roku 1962 označení národní kulturní památka (NKP), coţ je titul 

udělovaný nejvýznamnějším památkám, které tvoří kulturní bohatství národa. Národní kulturní 

památky mohou být jak nemovité, tak movité, prohlašuje je vláda České republiky svým nařízením a 

jejich vývoz mimo Českou republiku je moţný opět pouze za souhlasu vlády. Seznam NKP je uveden 

v publikaci Ústřední seznam kulturních památek ČR. 

Geografická poloha 

Karlštejn se nachází ve středních Čechách, 30 km jihozápadně od Prahy a 10 km jihovýchodně 

od Berouna na levém břehu řeky Berounky. Spadá do okresu Beroun. Leţí v obci Karlštejn 

v Chráněné krajinné oblasti Český kras. 

Poloha hradu byla vybrána strategicky nedaleko hlavního města Zemí koruny české a 

tehdejšího centra Svaté říše římské Prahy. Dostupnost hradu z Prahy byla dobrá, zároveň byl hrad 

mimo město lépe chráněn. Poloha Karlštejna zůstává strategická i nyní, po více neţ šesti set padesáti 

letech. Většina zahraničních turistů přijíţdí poznávat českou kulturu a historii, automaticky míří do 

hlavního města a mnoho z nich navštíví významný český hrad, který leţí v jeho blízkosti. Do Prahy 

přijíţdí i spousta tuzemských turistů, kteří mohou v rámci výletu Karlštejn navštívit. 

Organizace a řízení 

Provoz hradu zajišťují zaměstnanci stálí, externí a sezonní. Se stálými zaměstnanci uzavírá 

NPÚ ÚOP střední Čechy pracovní smlouvy s nerovnoměrně rozloţenou pracovní dobou, kdy v období 

uzavření hradu v zimních měsících čerpají napracované volno, externí a sezónní zaměstnanci 

vykonávají činnost na základě DPČ. 

Mezi stálé zaměstnance se řadí:  

 správa hradu – vedoucí odboru (=kastelán), vedoucí návštěvnického provozu, administrativní 

pracovníci,  

 pokladní, 

 stálí průvodci a dispečeři (zajištění plynulého provozu prohlídek, tzn. Plánování prohlídek a 

průvodců, poskytování informací), 

 zaměstnanci v obchodech se suvenýry, 

 uklízečky a údrţbáři. 

Celkem se jedná o 18 stálých zaměstnanců. 
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Externí zaměstnanci fungují jako nepravidelná výpomoc v rámci celé sezony, jsou to 

především průvodci, také údrţbáři. Sezónní zaměstnance představují průvodci, kteří posilují provoz 

v nejvytíţenějších měsících sezony. Ročně je uzavřena DPČ přibliţně s 60 zaměstnanci. 

Provoz v hlavní sezoně si vyţaduje aţ 35 zaměstnanců na den, z toho aţ 14 průvodců. 

Produkt 

Budova a její interiéry – pro SH Karlštejn představuje budova hradu základní produkt, 

prohlídka samotného hradu a jeho interiérů je pro turisty hlavním motivem k návštěvě. Vzhled 

Karlštejna je výrazný a nezaměnitelný, jeho silueta se automaticky stala jeho znakem.  

Expozice a sbírky – Karlštejn je gotický hrad a stejně tak jeho původní vybavení bylo 

gotické, tedy ze 14. století. Je logické, ţe se mnoho z původního mobiliáře nedochovalo, přesto se na 

hradě nachází historicky cenné předměty. Nejedná se jen o kusy původního nábytku, sochy a obrazy, 

ale i samotnou výzdobu, jako jsou nástěnné malby, inkrustace (technika výzdoby, kdy jsou do 

pozlacených stěn vkládány polodrahokamy) atd.  

Odborné služby – prohlídka hradu je moţná pouze s odborným výkladem, provádí se nejen 

v češtině, ale ve všech světových jazycích. Na Karlštejně jsou zpřístupněny dvě prohlídkové trasy, 

podrobnější informace o jednotlivých trasách jsou shrnuty v tabulce 2.1. 

  

Tab. 2.1: Prohlídkové trasy SH Karlštejn 

 První prohlídková trasa Druhá prohlídková trasa 

Limit návštěvníků ve 

skupině 

55 osob 15 osob 

trasa prohlídky první a druhé patro Císařského 

paláce (hlavní reprezentační a 

soukromé místnosti) 

Mariánská věţ (první patro) 

první patro Císařského paláce 

druhé patro Mariánské věţe (Kostel 

Nanebevzetí P. Marie) 

Velká věţ (Kaple Sv. kříţe)  

Doba prohlídky 50 min 90 – 120 min 

Zdroj: [23, upraveno] 

 

První prohlídková trasa je základní a není nutno, aby si ji zákazníci dopředu objednávali. 

Objednávka je nutná pouze pro skupiny nad 10 osob. Trasa je přístupná po celou dobu otevření hradu 

veřejnosti a prohlídky mohou být pořádány v desetiminutových intervalech, přičemţ v praxi 

samozřejmě záleţí na aktuální návštěvnosti. 
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 Druhá prohlídková trasa má omezenou otvírací dobu, frekvenci prohlídek i počet návštěvníků 

ve skupině. Zpřístupněna je pouze od začátku června do konce října a konají se pouze 1 aţ 2 prohlídky 

za hodinu, přičemţ je nezbytná předchozí rezervace. Vstupné na tuto prohlídku je draţší. 

Volně přístupné prostory jsou přístupné všem bez ohledu na to, zda si turisté zakoupí vstupné 

či nikoliv. Na Karlštejně se jedná o hlavní nádvoří a hradby, spadá zde také studniční věţ. 

 SH Karlštejn se uţ řadu let aktivně účastní vzdělávacího programu NPÚ o památkové péči a 

v případě zájmu spolupracuje se vzdělávacími institucemi, jako jsou školy, univerzity apod.  

Programy a akce – na SH Karlštejně probíhá kaţdoročně bohatý kulturní program. Kulturní 

akce jsou pečlivě vybírány, aby zůstala zachována patřičná kulturní úroveň. Na hradě se kaţdoročně 

konají různé koncerty, divadelní představení a také tradiční akce jako je vinobraní nebo v posledních 

letech průvod Karla IV. z Prahy na Karlštejn.  

Některé akce pořádá přímo správa hradu Karlštejn, většinou ve spolupráci s obcí Karlštejn, 

Karlštejnským kulturním sdruţením a dalšími. Jiné akce pořádá soukromý organizátor a prostory 

hradu si pronajímá.   

Výrobky kulturních institucí – zákazníkům se nabízí výběr ze široké škály pohlednic, 

průvodců hradem ve všech světových jazycích v několika různých provedeních a mnoho dalších. 

Veškeré publikace jsou pravidelně obnovovány.  

Komerční služby – na Karlštejně se nachází celkem čtyři obchody se suvenýry. Dva z nich 

provozuje přímo hrad, další dva vedou soukromé osoby, které platí hradu nájem za pronajaté prostory. 

Stejně tak je v nájmu stánek s občerstvením, který je umístěn na nádvoří a kovář před druhou vstupní 

bránou.  

Na Karlštejně probíhají také různé reportáţe, jak přímo o hradě samotném, tak taky programy, 

kde hrad představuje kulisu pro daný pořad. Velmi oblíbeným se na hradě stalo rovněţ pořádání 

svatebních obřadů. 

Doprovodné služby – představují nezbytné sluţby, které ale nemohou být nabízeny 

samostatně. Jedná se např. o zajištění toalet, informační ukazatelé, popisky u exponátů apod. 

Toalety na SH Karlštejně zajišťuje soukromá firma, která má v nájmu přízemní prostory 

Císařského paláce. Na nádvoří hradu se nachází několik laviček, které mohou turisté vyuţít při čekání 

na prohlídku. Vedle pokladny je umístěn velký digitální panel, který informuje o nejbliţších 

prohlídkách, také informace o jednotlivých prohlídkových trasách a samozřejmě ceník vstupného. 

Označeny jsou vstupy na obě prohlídkové trasy a toalety. Rovněţ při vstupu do hradu jsou zavěšeny 

informační nápisy a symboly, jak se mají návštěvníci během prohlídky chovat.   
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Vstupné 

Výše vstupného závisí na vybrané prohlídkové trase. První prohlídková trasa nerozlišuje jen 

základní, sníţené a rodinné vstupné, ale cena se liší také v závislosti na výkladu, tj. výklad v českém 

jazyce a cizojazyčné prohlídky, jejichţ cena je vyšší. Konkrétní ceny jsou uvedeny v tabulce 2.2. 

 

Tab. 2.2: Ceník vstupného pro první prohlídkovou trasu 

Návštěvníci Cena 

Český výklad Cizojazyčný výklad 

Dospělí  

 

150 Kč 250 Kč 

Děti (6 – 15 let), studenti, senioři (nad 65 

let) 

100 Kč 150 Kč 

Děti do 6 let (v organizovaných 

skupinách) 

20 Kč 20 Kč 

Rodinné vstupné (rodiče a jejich děti do 

15 let)  

390 Kč -  

Vyhrazená prohlídka s tlumočením  

po předchozí rezervaci (Min 30 osob) 

-  180 Kč / 130 Kč 

k výše uvedené ceně vstupného je nutné připočíst cenu povinné rezervace pro hromadné skupiny nad 

10 osob ……. + 20 Kč/osobu (jak pro výklad v českém jazyce, tak pro cizojazyčné) 

Zdroj: [24] 

 

Cena vstupu na druhou prohlídkovou trasu je v českém i cizím jazyce shodná, je 

diferencovaná pouze z pohledu věku a statutu návštěvníka. Konkrétní ceny jsou uvedeny v tabulce 2.3. 

 

Tab. 2.3: Ceník pro druhou prohlídkovou trasu 

Návštěvníci Cena (český i cizojazyčný výklad) 

Dospělí 300 Kč 

Děti (6 – 15 let), studenti, senioři (nad 65 let), invalidé 200 Kč 

k výše uvedené ceně vstupného je nutné připočíst cenu povinné rezervace pro hromadné skupiny nad 

10 osob (+ 30 Kč/osob) 

Zdroj: [24] 

Ceny za komerční činnost 

Cena za pronájem je individuální a liší se od doby pronájmu, typu a rozlohy pronajímaných 

prostor, ovlivňuje ji také období, kdy pronájem probíhá (mimosezona, hlavní sezona apod.). Rozlišuje 

se pronájem krátkodobý (do 48hodin) a dlouhodobý (nad 48 hodin), kdy hlavním rozdílem mezi 
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těmito typy pronájmů je sazba DPH. Ta u krátkodobého pronájmu činí 19 %, u dlouhodobého 

pronájmu je sníţená sazba 9 %. 

Cena za natáčení se pohybuje v rozmezí 2 000 aţ 5 000 Kč za hodinu. Tato cena platí pro 

soukromé pořady televizních stanic, natáčení pro zpravodajské relace, které přináší informace o hradě 

(např. o otevření, uzavření, speciálním programu a akcích) je samozřejmě bezplatné. 

Cena za svatební obřady pořádané na Karlštejně závisí na místě konání obřadu a na národnosti 

nevěsty a ţenicha.  

Svatební obřad konaný v reprezentačních prostorách budovy Purkrabství: 

 oba občané ČR            9 000 Kč, 

 1 občan ČR a 1 cizinec (nebo bez trvalého pobytu na území ČR)  10 000 Kč, 

 oba cizinci (nebo oba bez trvalého pobytu na území ČR)   12 000 Kč. 

Svatební obřad konaný v Sále předků, interiéru I. prohlídkové trasy je moţný pouze 

v podvečerním čase po odchodu poslední prohlídky v pátky a soboty po dobu otevření hradu pro 

veřejnost a cena za něj činí 20 000 Kč. 

Obřad pořádaný v exteriéru mezi Mariánskou a Velkou věţí je rovněţ moţný v pátky a soboty po 

dobu otevření hradu pro veřejnost a jeho cena je 20 000 Kč.  

Ekonomické výsledky 

Hospodaření převáţné většiny kulturních objektů končí záporným výsledkem, coţ vyplývá 

z jejich poslání a náročnosti na jejich údrţbu a provoz. SH Karlštejn patří mezi několik málo objektů, 

které mají kladný hospodářský výsledek a část jeho výnosů tak můţe být přerozdělena mezi ostatní 

kulturní památky ve správě NPÚ ÚOP středních Čech. 

V tabulce 2.4, je přehled hospodaření Karlštejna v uplynulých dvou letech a schválený 

rozpočet na letošní rok. 

 

Tab. 2.4: Rozpočet SH Karlštejn pro rok 2007, 2008, 2009 

 2007 2008 2009 

Výnosy celkem 44 483 938 39 245 049 36 665 500 

Náklady celkem 18 187 690 19 299 108 14 309 923 

Hospodářský výsledek 26 296 248 19 945 940 22 355 575 

Zdroj: [28; 31, upraveno] 

 

Rok 2008 byl poznamenán ekonomickou recesí, to se odrazilo jak v návštěvnosti, tak 

především ve výnosech ze vstupného. To činilo 34 480 605 Kč, coţ je o 10, 5 % méně neţ rok 

předchozí. Na tento pokles má velký vliv úbytek zahraničních turistů (vstupné na cizojazyčnou 



 

9 

 

prohlídku je draţší), kterých navštívilo hrad o 15 % méně neţ v roce 2007. V roce 2008 činila trţba za 

obchodní zboţí 1 386 381 Kč, a to je o 500 000 Kč méně oproti roku 2007. 

Na podzim podávají jednotlivé objekty návrhy rozpočtu pro následující rok na své územní 

odborné pracoviště, které je popřípadě upraví a schvaluje. Rozpočet pro hrad Karlštejn na rok 2009 byl 

schválen v následující podobě, viz tabulka 2.5. 

 

Tab. 2.5: Rozpočet SH Karlštejn na rok 2009 

Výnosy  Náklady  

Výnosy ze vstupného 34 200 000 Opravy a údrţba 3 000 000 

Rezervační sluţby 1 065 500 Zajištění statiky Studniční věţe 1 500 000 

Ostatní (nájmy a dlouhodobé 

pronájmy) 

1 400 000 Oprava fasády Císařského paláce 340 000 

Údrţba parku a zahrad 35 000 

  Údrţba kancelářských prostor 8 000 

  Údrţba vozového parku 20 000 

  Ostatní opravy a údrţba 1 097 000 

  Mzdy  2 557 000 

  Ostatní osobní náklady 1 200 000 

  Propagace 80 000 

  Ostatní 7 472 923 

Celkem 36 665 500 Celkem  14 309 923 

Zdroj: [28, upraveno] 

 

2.2 Marketingová analýza 

Marketingové prostředí se skládá ze všech vlivů a prvků, které ovlivňují dosaţení cílů 

organizace. Prostředí se neustále vyvíjí a chce-li být organizace úspěšná, musí prostředí pravidelně 

analyzovat a reagovat na jeho současný i očekávaný vývoj. 

Analýza makroprostředí 

Do makroprostředí se řadí faktory, které organizace není schopna ovlivnit. Pro plynulou a 

efektivní činnost je však nutné, aby se jimi zabývala a přizpůsobila se jim. 



 

10 

 

Demografické faktory 

Na návštěvnost hradů a zámků můţe mít z demografického prostředí vliv věk, ţivotní cyklus 

rodiny, vzdělání a příjem. 

Vzdělanost obyvatelstva roste, coţ můţe být pro návštěvnost kulturních památek pozitivní, 

protoţe jejich návštěvníci patří všeobecně ke vzdělanější části obyvatelstva. Následující tabulka 2.6 

znázorňuje vývoj vzdělanosti obyvatelstva ČR od roku 1950. 

 

Tab. 2.6: Vývoj vzdělanosti obyvatelstva ČR 

Rok  
sčítání  

Stupeň nejvyššího dokončeného vzdělání  Úhrn obyvatelstva  
ve věku 15  

a více let  

 Základní odborné  

bez maturity  

úplné  

středoškolské 

vysokoškolsk

é 

bez 

vzdělání  

nezjištěno  

 absolutně  

1950  5 606 019  660 949  344 627  61 687  21 673  62 802  6 757 757  

1961  5 743 688  546 852  642 825  156 412  24 478  28 707  7 142 962  

1970  4 086 749  2 225 013  1 043 936  263 127  22 226  59 942  7 700 993  

1980  3 511 734  2 556 344  1 348 453  393 524  20 061  49 794  7 879 910  

1991  2 696 065  2 878 645  1 866 983  582 849  27 778  85 459  8 137 779  

2001  1 975 109  3 255 400  2 431 171  762 459  37 932  113 127  8 575 198  

 v %  

1950  83,0  9,8  5,1  0,9  0,3  0,9  100,0  

1961  80,4  7,7  9,0  2,2  0,3  0,4  100,0  

1970  53,1  28,9  13,6  3,4  0,3  0,8  100,0  

1980  44,6  32,4  17,1  5,0  0,3  0,6  100,0  

1991  33,1  35,4  22,9  7,2  0,3  1,1  100,0  

2001  23,0  38,0  28,4  8,9  0,4  1,3  100,0  

Zdroj: [19] 

Politicko-legislativní faktory 

Tato oblast makroprostředí se veřejných a z rozpočtu dotovaných organizací dotýká mnohem 

více neţ těch soukromých. Příspěvkové organizace podléhají řadě dalších nařízení a vyhlášek a také 

jejich kontrola je častější a důkladnější. 

Specifické zákony upravující státní příspěvkové organizace. 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 505/2002 Sb., k provedení zák. o účetnictví pro územní samosprávu a organizační 

sloţky státu, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích 

 

Ekonomické faktory 

Hrubý domácí produkt se v uplynulém roce zvýšil podle odhadu meziročně reálně o 3,1 %, 

v běţných cenách o 4,9 % na 3 705,7 mld. Kč. Obrázek 2.7 ukazuje jeho dlouhodobý vývoj. 

 

Obr. 2.7: Vývoj hrubého domácího produktu 

 

Zdroj: [22] 

 

Státní příspěvkové organizace jsou státním rozpočtem silně ovlivněny, jsou z něj částečně 

financovány a má na ně dopad, v jaké výši bude schválen, jak bude rozdělen, čerpán apod. 

V roce 2008 byly státní výdaje ve výši 1 107 310 540 tis. Kč, z toho Ministerstvu kultury bylo 

přiděleno 8 844 329 tis. Kč, coţ činí 0,8 % z celkových státních výdajů. Je nutno podotknout, ţe toto 

procento se od roku 2005 mírně zvyšovalo, spolu s tím rostly také státní výdaje. Z toho vyplývá, ţe i 

částka věnovaná Ministerstvu kultury se v průběhu let zvýšila. Avšak plány na rok 2009 nejsou s tímto 

trendem v souladu. I kdyţ jsou výdaje státního rozpočtu na rok 2009 vyšší neţ v minulém roce, na 

Ministerstvo kultury bylo vyhrazeno prostředků méně neţ v roce 2008. Konkrétní výše výdajů státního 

rozpočtu i výdajů na kulturu uvádí tabulka 2.8. 
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Tab. 2.8: Podíl Ministerstva kultury na výdajích ze SR za rok 2005 - 2009 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Celkové výdaje 

SR 908 415 643 958 791 799 1 040 777 420 1 107 310 540 1 152 101 697 

Výdaje na Min. 

kultury 5 757 145,00 6 357 161,00 7 909 779,00 8 844 329,00 8 411 947,00 

podíl Min. k. na 

výdajích SR 0,63 0,66 0,76 0,80 0,73 

Zdroj: [25] 

 

Kurz CZK má vliv především na zahraniční turisty, resp. na jejich návštěvnost a útraty v rámci 

jejich pobytu u nás. Dochází-li k posilování CZK, jak tomu bylo od jara 2008, stávají se výrobky a 

sluţby v ČR pro zahraniční turisty draţší. I tento fakt mohl mít mimo jiné svůj podíl na sníţení 

návštěvnosti SH Karlštejn v průběhu sezóny 2008.  

Cestovní ruch se na kulturních sluţbách, kde spadá návštěvnost hradů a zámků, podílel za rok 

2007 z 28,9 %. Lze tedy sledovat souvislost mezi vývojem cestovního ruchu a vývojem kulturních 

sluţeb. V posledních letech měl cestovní ruch trend mírného růstu, to se tedy promítlo do vývoje 

kulturních sluţeb. V tabulce 2.9 se nachází vývoj hlavních ukazatelů cestovního ruchu v ČR. 

 

Tab. 2.9: Hlavní ukazatelé cestovního ruchu v ČR v letech 2003 - 2007  (v mil. Kč) 

Ukazatel 2003 2004
 

2005
 

2006
 

2007
1 

Produkce cestovního ruchu celkem 215 365 231 581 223 865 224 387 239 275 

HDP cestovního ruchu 88 332 99 882 96 608 95 374 101 783 

1 
předběţná data  

Zdroj: [21, upraveno] 

 

Je však nutno brát v úvahu, ţe kulturní sluţby samotné jsou velmi široký pojem a zahrnují v 

sobě dvě hlavní sloţky, návštěva divadel a koncertů a návštěva muzeí a ostatních kulturních sluţeb 

(rozdělení podle čsú). O tom jak se tyto dvě sloţky podílí na kulturních sluţbách, vypovídá následující 

obrázek 2.10. 
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Obr. 2.10: Podíl divadel a koncertů a muzeí a ostatních kulturních služeb na kulturních 

službách 

 

Zdroj: [21, upraveno] 

 

Kulturně-sociologické faktory 

Na zvyky a tradice spadající do tohoto prostředí se můţeme dívat ze dvou stran, jako na zvyky 

lidí chodit na hrady a zámky v rámci výletů, dovolených a poznávání české historie nebo jako na 

zvyky a tradice konkrétních hradů a zámků. Například na Karlštejně jiţ přes 10 let probíhá na konci 

září vinobraní a na jaře byla nedávno zavedena nová akce, Průvod Karla IV z Prahy na Karlštejn. I jiné 

hrady a zámky mají své tradiční trhy, slavnosti apod., které přilákají návštěvníky. 

 

Technologické faktory 

Nové technologie a postupy je nutné zavádět s velkou opatrností, tak aby nebyly historické 

kulturní památky poškozeny. V mnoha případech nejsou vzhledem k jejich historické hodnotě 

ţádoucí. Technologické změny a inovace jsou zaváděny a vyuţívány především při pomocných 

pracích rekonstrukcí, restaurací a hlavně v oblasti řízení a správy památek.  

Technologické prostředí ovlivňuje především způsob komunikace mnoha kulturních 

historických památek. Velmi důleţitým médiem se stal internet, kde se nachází nejen veškeré potřebné 

provozní informace, ale dnes je moţno si rezervovat či přímo koupit vstupenky on-line.  

 

Geografické faktory 

Poloha v tomto případě hraje důleţitou roli. Hrad Karlštejn je vzdálen 30 km JZ od hlavního 

města ČR. Je tedy velmi pravděpodobné, ţe mnoho z návštěvníků Prahy si zajede prohlédnout také 

tento hrad, a to ať uţ se jedná o návštěvníky zahraniční či tuzemské.  

Karlštejn se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras, coţ přitáhne i turisty, kteří tíhnou 

k přírodě. 

 

60%

40% divadla a koncerty

muzea a ostatní 

kulturní služby
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Analýza mikroprostředí 

Zákazníci  

Zákazníky SH Karlštejn tvoří zejména návštěvníci, které na hrad přivádí především motivy 

kulturní, kde se řadí prohlídka kulturního objektu, poznání historie atd. K návštěvě hradu je mohou 

vést i další pohnutky jako estetika, poznání a učení se něčemu novému, nebo přijedou-li na návštěvu 

příbuzní či známí. Tyto pohnutky spadají do motivačních faktorů emocionálních, osobních a osobního 

rozvoje.  

SH Karlštejna má dvě základní návštěvnické skupiny, které jsou určeny na základě typu 

zakoupené vstupenky. Jsou to návštěvníci domácí a zahraniční. Podíl domácích a zahraničních 

návštěvníků za poslední tři roky znázorňuje obrázek 2.11. 

 

Obr. 2.11: Podíl domácích a zahraničních návštěvníků na celkové návštěvnosti SH Karlštejn 

 

Zdroj: [29] 

 

Ekonomická recese, která zasáhla rok 2008, návštěvnost SH Karlštejn značně poznamenala. 

Hrad navštívilo o 21 377 osob méně oproti roku 2007 a významný byl především pokles zahraničních 

návštěvníků, coţ se výrazně odrazilo ve výnosech ze vstupného (viz ekonomické výsledky). 

Zákazníci jsou diferencováni také podle trasy, kterou navštíví. Z celkového počtu 254 173 

osob v roce 2008 jich 15 156 navštívilo druhou prohlídkovou trasu. Ačkoliv celková návštěvnost v 

roce 2008 poklesla o 7, 8 %, návštěvnost druhé prohlídkové trasy zůstala víceméně stejná jako rok 

předešlý.  
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Zákazníky nejsou jen návštěvníci, i kdyţ ti tvoří tu nejpočetnější a hlavní skupinu. Další zákazníci 

jsou z řad stálých nájemců, zájemců o pronájem, televizní produkce či zájemců o uspořádání 

svatebního obřadu na hradě. 

Stálí nájemci – v současné době se jedná o 5 stálých nájemců, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o 

nájmu nebytových prostor, popř. pozemku v rámci komerční činnosti hradu 

Zájemci o pronájem  - můţe se jednat o filmaře, soukromé společnosti, organizátory kulturních 

akcí apod. Rozlišuje se pronájem krátkodobý (do 48hodin) a dlouhodobý (nad 48 hodin), kdy hlavním 

rozdílem mezi těmito typy pronájmů je sazba DPH. Ta u krátkodobého pronájmu činí 19 %, u 

dlouhodobého pronájmu je sníţená sazba 9 %. 

Televizní produkce – kdy jsou na hradě natáčeny pořady nebo jejich části. Jedná-li se o natáčení 

těchto pořadů, platí filmaři za hodinu natáčení, přičemţ sazba se pohybuje od 2 000 do 5 000 Kč. 

V případech, kdy se jedná o spoty, které budou vysílány ve zpravodajských relacích či podobně, se 

natáčení neplatí. 

Zákazníci se zájmem o svatební obřad konaný na SH Karlštejně, přičemţ ceny obřadu se pohybují 

od 9 000 do 20 000 Kč. 

 Konkurence  

SH Karlštejn zaujímá mezi českými hrady a zámky výjimečné postavení. Není jen svázán 

s významným obdobím v české historii, ale stal se přímo symbolem české historie i českého národa. 

Právě to mu pozici v konkurenčním boji ulehčuje. K výhodám patří bezesporu jeho geografická 

poloha v blízkosti Prahy.  Cestovní ruch hlavního města ČR je na velmi vysoké úrovni, sjíţdí se tam 

turisté z celého světa, které zajímá především česká kultura a historie. Praha samotná nabízí velmi 

bohatý kulturní ţivot, velké mnoţství volnočasových aktivit od historických památek aţ po nákupy ve 

velkých centrech a představuje tak zároveň velkou konkurenci. 

Konkurence mezi jednotlivými organizacemi, která je v ziskovém sektoru velmi ostrá, se v tak 

velké míře v oblasti kulturních památek nevyskytuje. Většina památek, muzeí i galerií funguje jako 

nezisková příspěvková organizace a je pro ni typická vysoká míra spolupráce.  

SH Karlštejn spadá pod správu Národního památkového ústavu, který spravuje další stovky 

objektů. Nedá se říct, ţe by si objekty navzájem konkurovaly. Zde se právě setkáme spíše se 

spoluprácí, která funguje na principu vzájemné propagace. Např. i na zámku Červená Lhota či 

dokonce na Hluboké se setkáme s pohlednicemi, letáky a průvodci propagující právě SH Karlštejn. Na 

Karlštejně byl zase v od jara 2008 umístěn poutač na nově zrekonstruovaný SZ Mníšek pod Brdy. 

Státní hrady a zámky v Středočeském kraji lze povaţovat za konkurenci značek, všechny jsou 

spravovány jediným právnickým subjektem.  
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SH Karlštejn je nejnavštěvovanější objekt spadající pod správu NPÚ ÚOP Střední Čechy. Od 

návštěvnosti se odvíjí jeho roční výnosy. Postavení SH Karlštejn v rámci konkurence značky resp. 

v rámci konkurence jednotlivých objektů ve správě NPÚ ÚOP střední Čechy znázorňuje následující 

obrázek 2.12. 

 

 

Obr. 2.12: Výnosy jednotlivých kulturních objektů ve správě NPÚ ÚOP střední Čechy 

 

Zdroj: [30]
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3 Teoretická východiska marketingového mixu 

Kulturní památka má poněkud rozlišný charakter neţ trţní ziskové organizace a v rámci 

marketingu je nutné brát na tento fakt ohled.  

 

3.1 Kulturní odvětví 

Tato kapitola vysvětluje význam jednotlivých pojmů v rámci kulturního odvětví. „Kulturní 

dědictví země zahrnuje v nejširším pojetí její paměť a historii od počátku do současnosti v podobě 

hmotné i nehmotné, živé i neživé.“
1
Hmotná neţivá podoba představuje předměty a umělecká díla, 

stavby. Nehmotná podoba zahrnuje tradice, zvyky, báje, pověsti, hudební díla, myšlenky atd. a ţivá 

podoba obsahuje faunu, floru, lidi. 

V této práci budu pojem kulturní dědictví chápat v jeho uţším pojetí jako muzea, galerie, 

památky, historické objekty a místa.   

Kulturní objekt je podmnoţina kulturního dědictví, jednou z jeho součástí. Jedná se o hmotné 

neţivé prvky kulturního dědictví.  

V rámci kulturního dědictví a umění můţeme rozeznávat mezi několika typy objektů, které 

mají podobné charakteristiky: všeobecná muzea, umělecká muzea a galerie, historická muzea, 

památky a historická místa, muzea vědy techniky a technologie, antropologická a etnografická muzea, 

zoologické a botanické zahrady, speciální muzea. [8] 

Kulturní památka je historická stavba, popř. její zbytek. Společnost ji shledává důleţitou a 

hodnou uchování z hlediska paměti národa a kulturního dědictví.  

Některé památky existují bez funkce muzea, tedy nenabízejí exponáty. Jsou to např. zříceniny, 

hrady bez vybavení apod. Podstatou návštěvy je prohlídka samotné stavby. Jiné památky plní 

současně funkci muzea. Jejich interiéry jsou vybaveny historicky či jinak cennými předměty. 

Vztah mezi těmito třemi pojmy názorně vysvětluje následující obrázek 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0. 

str. 31. 
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Obr. 3.1: Vztah mezi jednotlivými pojmy  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

V oblasti kultury se vyskytují zejména organizace neziskové, veřejné i soukromé. Jsou 

zřizovány za účelem sbírání, chránění a spravování kulturního dědictví, které je jejich prostřednictvím 

zpřístupněno veřejnosti a uchováváno pro další generace. V rámci společnosti mají tyto organizace 

důleţité postavení, protoţe plní základní vzdělávací, vědeckou, historickou a estetickou funkci. 

 

3.2 Marketing 

Marketing je „společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny 

uspokojují své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“
2
 Hlavním cílem 

marketingu je uspokojení potřeb zákazníků, k tomu je potřeba dobře je poznat a porozumět jim. 

Marketingová koncepce obsahuje prvky, které na sebe navazují a jsou vzájemně v souladu. 

Základy marketingové koncepce znázorňuje příloha 4. 

Marketing v závislosti na typu organizace 

Marketing v dnešní době hraje důleţitou roli, a to nejen v soukromém sektoru. Postupně se 

rozšířil z oblasti výrobků, do sluţeb a do neziskových a státních sektorů. Je nutné se přizpůsobit 

jednotlivým odlišnostem a specifikům různých typů organizací. Pro všechny však zůstává zásadní 

přístup k zákazníkovi. 

Typy organizací a jejich marketingové cíle  

 Kaţdá organizace si stanovuje své hlavní cíle, se kterými musí být marketingové cíle v souladu. 

Ziskové organizace - mezi hlavní cíle těchto organizací patří vytváření zisku. Na tento fakt musí 

marketing navazovat a měl by k naplnění tohoto cíle přispět.  

                                                           
2  KOTLER, P. a ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3. str. 31. 

kulturní 
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Neziskové a státní organizace – si za cíl nekladou vytvářet zisk, ale měly by hlavně splňovat úkoly, 

pro které byly zřízeny a které na ně klade jejich zřizovatel. Úkoly je třeba splnit v rámci daného 

rozpočtu a je nutné zajistit, aby finanční příspěvky byly účinně vyuţity.   

Dobročinné organizace – jejich hlavním úkolem je zajišťovat kvalitní sluţby v rámci rozpočtu. [6] 

Marketingový mix (MM) 

Organizace si nejprve určí celkovou marketingovou strategii, následně specifikuje sloţky 

marketingového mixu, pomocí kterých je realizována. Jednotlivé sloţky by měly být vzájemně 

v souladu a podporovat se. Marketingový mix umoţňuje přizpůsobit nabídku přáním zákazníků, které 

chce daná organizace získat.  

V základní verzi má marketingový mix čtyři prvky, tzv. „4 P“ – produkt (product), cena 

(price), distribuce (place), komunikace (promotion), který je vhodné aplikovat na výrobky, ale pro 

marketing ve sluţbách byly čtyři prvky nedostačující. Specifický charakter sluţeb si vyţadoval, aby 

byl rozšířen o další prvky.  

Existují dvě varianty rozšířeného marketingového mixu. 

„7P“ (Cowell): produkt – sluţba, cena, místo, komunikace, lidský faktor, materiální předpoklady, 

procesy. 

„8P“ (Morrison): produkt – sluţba, cena, místo, komunikace, lidský faktor, tvorba packagů, 

programování, kooperace. 

Vzhledem k povaze kulturního dědictví, jsem v této práci aplikovala rozšířený marketingový 

mix „7P“. Lidský faktor a materiální předpoklady povaţuji za velmi důleţité prvky. 

 

3.3 Produkt  

„Produkt představuje vše, co tvoří nabídku na trhu. Jedná se o veškeré hmotné i nehmotné 

statky, které mohou být nakupovány, používány a spotřebovávány a které mohou uspokojovat potřeby 

a přání. Podrobněji definováno, produkty rozumíme fyzické předměty, služby, události, osoby, místa, 

organizace, myšlenky či různé kombinace těchto prvků.“
3
  

Nabídka organizací se většinou skládá z různých kombinací výrobků a sluţeb, kdy se liší 

jednotlivé podíly hmotných a nehmotných prvků. Kulturní organizace nabízí produkt, kde převaţuje 

nehmotná sloţka. Proto je dále věnována pozornost sluţbě a jejím vlastnostem.  

                                                           
3  KOTLER, P. a ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3. str. 381-382. 
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„Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, 

je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí být 

spojena s hmotným produktem.“ 
4
Sluţby mají specifické vlastnosti, na které je nutno brát ohled. 

Úrovně produktu 

Philipp Kotler rozdělil produkt na tři úrovně. 

Základní produkt neboli jádro je to, co dělá produkt daným produktem. Patří zde základní 

charakteristiky a funkce nezbytné pro konkrétní produkt. 

Reálný produkt představuje atributy, které produkt odlišují od konkurence. Náleţí zde 

charakteristické prvky, obal, styl provedení, kvalita, obchodní značka.  

Rozšířený produkt je něco navíc. Většinou to bývají doprovodné sluţby související se samotným 

produktem či s jeho uţíváním. 

Kultura a její spotřeba nestojí v hierarchii potřeb na úrovni ţivotní nutnosti a nabízí se spousta 

moţností jak trávit volný čas a uspokojovat osobní potřeby.  „Muzea i další kulturní destinace dnes 

stále více čelí skutečnosti, že kvalita a hodnota sbírek a kulturního dědictví, které tvoří podstatu jejich 

produktu, nejsou samy o sobě dostačujícím předpokladem poptávky.“
5
 Zákazníci poţadují více, proto 

by organizace měla nabízet nejen kvalitní základní produkt, ale i neméně kvalitní rozšířený produkt, 

při jehoţ tvorbě by měla organizace brát ohled na své moţnosti a specifika. [9] 

Produkt v oblasti kulturního dědictví 

Chce-li kulturní organizace obstát v konkurenci na trhu volného času, měla by její nabídka 

vycházet ze tří pilířů, které tvoří jednotlivé produkty, resp. skupiny produktů. Tyto pilíře znázorňuje 

obrázek 3.2. 

Obr. 3.2: Tři pilíře kulturní organizace 

Budova a její interiéry, prostředí 

 

 

 

 

Sbírky a výstavy, odborné sluţby, programy a akce  Komerční a doprovodné sluţby 

Zdroj: [9, str. 162, upraveno.] 

                                                           
4  VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing sluţeb efektivně a moderně. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-

2721-9. str. 13. 

5  KESNER, L. Marketing a management muzeí a památek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 304 s. ISBN 80-247-

1104-4. str. 162. 
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První pilíř 

Budova a její interiéry – pro památky, jako jsou archeologická naleziště, trosky, hrady, ale i 

moderní budovy, představuje budova a její interiéry produkt základní. Nachází-li se na v objektech 

sbírky či expozice, jsou v tomto případě druhořadé, stejně jako akce, pořádají-li se tam nějaké. 

Druhý pilíř 

Sbírky a výstavy – představují základní produkt pro muzea a galerie, které právě na ně lákají 

své zákazníky. Pro zvýšení atraktivnosti se přistoupilo k nabídce tematických výstav, které přibliţují 

určité období komplexně. Takto koncipované výstavy jsou pro zákazníky srozumitelnější a 

přehlednější neţ výstavy sestavené podle skupin předmětů, kdy jednotlivé kusy splývaly, a pozornost 

návštěvníků klesala. 

Odborné sluţby – jsou v přímé souvislosti s hlavní činností instituce. Zahrnují prohlídku 

s odborným výkladem, který je často i v jiných jazycích. Mezi odborné činnosti spadají přednášky, 

semináře s odborníky a umělci, také se zde řadí speciální programy upravené pro školy atd. Lze zde 

zařadit také znalecké posudky a oceňování. 

Programy a akce – nemusí se vţdy vztahovat k činnosti organizace a mohou mít kulturní, 

vzdělávací či zábavný charakter. 

Výrobky kulturních institucí – mezi ně se řadí katalogy výstav, letáky, pohledy, broţury, 

modely exponátů či historických objektů apod. Tyto výrobky si zákazník můţe s sebou odnést a díky 

nim daný objekt dále propaguje. 

Třetí pilíř 

Komerční sluţby – lze je chápat jako doplňkové, ale pro určitý segment lidí můţe právě tato 

sluţba představovat důvod k návštěvě. Zastupují je restaurace, kavárny, obchody se suvenýry, které 

jsou samy o sobě ziskové a navíc lákají další zákazníky. Řadí se zde také pronájmy (pro společenské 

události, oslavy či filmování) a pořádání svatebních obřadů. Ne všechny komerční sluţby přináší zisk 

ve finanční podobě, ale můţe se jednat o publicitu (v případě natáčení dokumentů, naučných pořadů 

apod.) nebo tvorbu pozitivní image. 

Doprovodné sluţby hrají v uspokojení zákazníků zcela zásadní úlohu, nejsou-li organizací 

zajištěny, nemůţe dojít k celkovému uspokojení zákazníků.  Jedná se pouze o doplňkové sluţby, které 

nelze nabízet jako samostatný produkt, ale chybět nesmí. Představují popisky a texty u exponátů, 

orientační panely a nápisy, lavice, toalety apod.   
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Životní cyklus 

Ţivotní cyklus produktu „vypovídá o vývoji objemu prodejů a zisku během životnosti 

produktu“
6
 a skládá se z pěti základních fází – vývojové, zaváděcí, růstové, zralosti a úpadku. 

V oblasti kulturního dědictví je pojetí ţivotního cyklu odlišné. Podstata zůstává stejná, mění se 

ale jednotlivé fáze, jejich průběh a závislost na čase. Je třeba rozlišovat mezi ţivotním cyklem 

památek a stálých výstav a ţivotním cyklem výstav dočasných. 

Životní cyklus památek a stálých expozic koresponduje s turistickou sezonou, silný vliv na 

něj má také počasí. Existuje několik způsobů, jak v slabších obdobích podpořit návštěvnost. 

Organizace můţe zvolit cenovou strategii, která v obdobích niţšího zájmu zvýhodňuje vstupné, nebo 

pokles vyrovnává speciálními nabídkami akcí a programů. Je moţné uspořádat dočasnou výstavu, 

která přiláká nové zákazníky a přispívá k opakované návštěvnosti. Rozšířením či změnou 

doprovodných a vedlejších sluţeb a programů můţe organizace oslovit i zcela nové cílové skupiny. 

Dočasné výstavy, programy a akce by okamţitě po zavedení měly dosáhnout svého vrcholu 

a tam setrvat více či méně po celou dobu, coţ je způsobeno omezenou dobou konání, která vyvolává 

nutnost okamţitě a jednat, neodkládat rozhodnutí na pozdější dobu. Jejich úspěch je ve velké míře 

závislý na vhodné a včasné propagaci. 

Dočasné výstavy, programy a akce představují účinný prostředek, jak vyrovnávat výkyvy 

návštěvnosti památek a muzeí se stálými expozicemi. [8] 

Package 

Vytváření package neboli balíčků přináší organizacím i zákazníkům určité výhody. Působí 

pozitivně na efektivnost a rentabilitu produktu, zmírňují působení času a mohou přilákat i specifické 

segmenty zákazníků. Tvorba balíčků podporuje spolupráci vzájemně závislých organizací. 

V oblasti kulturního dědictví představuje vytváření packagů perspektivní strategii, kdy je hlavní 

produkt doprovázen komplexem sluţeb, které zákazníci vyţadují. Legislativní a ekonomické moţnosti 

kulturních organizací nedovolují, aby ony samotné organizovaly a prodávaly kompletní balík, a tak 

dochází ke kooperaci s jinými, zpravidla komerčními subjekty. 

Kulturní organizace spolupracují nejčastěji se subjekty z oblasti turistického ruchu (cestovní 

kanceláře a agentury, tour-operátoři, hotely apod.). Ty do svého produktu zakomponují nabídku 

kulturní organizace, coţ jí zajistí nové zákazníky a přísun stálé klientely. Kulturní organizace naproti 

tomu podstupuje určitá rizika, její produkt můţe být ovlivněn cestovní agenturou, která v rámci 

programu vyhradí na prohlídku kulturní destinace určitý čas, přičemţ mnohdy je tento časový limit 

nedostačující, nebo vede prohlídku přímo průvodce cestovní agentury apod. 

                                                           
6 KOTLER, P. a ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3. str. 463. 
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Navazování vztahů a různých forem partnerství získává neustále na důleţitosti, protoţe se 

kulturní organizace musí přizpůsobovat i masivnímu turismu, který jí přináší značné zisky. Přesto by 

si měla zachovat plnou kontrolu nad způsobem prezentace své nabídky zákazníkovi a aktivněji se 

angaţovat v tvorbě a realizaci specifických produktů a balíčků. [6] 

 

3.4 Cena 

 Cena je „částka, za kterou jsou výrobek nebo služba nabízeny na trhu; je vyjádřením hodnoty 

pro spotřebitele, tj. sumy, kterou spotřebitel vynakládá, výměnou za užitek, který získá díky 

zakoupenému výrobku či službě“
7
. 

 Cena představuje důleţitou součást marketingového mixu. „Tvorba ceny výrobku nebo služby 

se neoddělitelně váže ke všem ostatním prvkům marketingového mixu.“
8
  Výrobek, jeho propagace a 

distribuce cenu předurčují.   

Cena v neziskovém sektoru kulturního dědictví  

 V neziskovém sektoru se ale důleţitost ceny sniţuje, finance plynou z jiných zdrojů, 

především z veřejných rozpočtů, grantů a sponzoringu. Kulturní dědictví je závislé hlavně na státním a 

místním rozpočtu, nestojí však v popředí jejich zájmů, proto je i v této oblasti potřeba řešit cenové 

strategie. „Organizace, které se budou chtít rozvíjet a zlepšovat svojí nabídku a úroveň služeb, budou 

muset v rostoucí míře hledat cesty, jak doplnit příspěvky veřejných (státních, krajských, městských a 

obecních) rozpočtů různými formami dodatečných finančních zdrojů.“
9 

 
Teoretických moţností oceňování sluţeb neziskových organizací v oblasti kultury je velká 

řada, avšak při tvorbě cenových strategií je nutné zohlednit právní rámec a společenskou přijatelnost. 

Činnost neziskových organizací je omezována legislativou více neţ ziskový sektor. Na druhé straně 

jsou tyto ztíţené podmínky kompenzovány dotacemi i daňovými úlevami.  

 Stanovování ceny sluţeb v oblasti kultury je atypické, nemusí se totiţ brát ohledy na náklady 

či zisk. V ceně těchto organizací se odráţí jejich hlavní poslání, coţ je zachování kulturního dědictví a 

                                                           
7  KOTLER, P. a ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3. str. 483. 

8  HORNER, S. a SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času. Praha: Grada Publishing, 

2003. 488 s. ISBN 80-247-0202-9. str. 177, upraveno. 

9  KESNER, L. Marketing a management muzeí a památek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 304 s. ISBN 80-247-

1104-4. str. 246, upraveno. 
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jeho zpřístupnění veřejnosti. „Cena je tedy dotovaná státem, který má zájem na široké dostupnosti 

kulturních organizací pro všechny vrstvy obyvatelstva.“
10

 

 Cenová strategie kulturních organizací se odvíjí od hodnoty, kterou nabízejí a také od toho jak 

hodnotu vnímají zákazníci. Teprve pak se rozhoduje o stanovení ceny.  

 Ceny kulturních organizací mohou být rozděleny do čtyř skupin: vstupné, členské vstupné a 

abonentní karty, speciální nabídky, ceny za komerční činnost a sluţby. [8] 

Vstupné  

Existuje řada moţností koncepce vstupného, přičemţ je většinou lze také kombinovat.  

Vstup volný můţe nabývat tří podob. Vstup volný stále, kdy se památka stává dostupnou pro 

širokou veřejnost a plní tak svou základní funkci. Volný vstup stále zvyšuje zájem o umění a 

podporuje vzdělanost. 

Vstup volný v pravidelný den v měsíci nebo týdnu nebo v určitých hodinách v týdnu rovněţ 

zpřístupňuje kulturní dědictví veřejnosti, zejména pak sociálně slabším skupinám jako jsou rodiny 

s dětmi, studenti či důchodci. Tento typ volného vstupu však s sebou nese pro zákazníky nevýhodu 

vyšší návštěvnosti a návalu lidí. Hrozí i riziko zneuţívání volného vstupu incomingovými cestovními 

agenturami, protoţe jejich zákazníci jsou hlavně zahraniční turisté, kterým vstupné není určeno. Není 

v zájmu státu, aby doplácel na zahraniční turisty, ti by měli platit plné vstupné. 

Vstup volný příleţitostně vyhlašovaný minimalizuje zneuţívání volného vstupu cestovními a 

průvodcovskými agenturami, zároveň je zachován přístup kulturního dědictví sociálně slabším 

skupinám, ale v tento den se počítá s výrazně vyšší návštěvností. „Z ekonomického hlediska s ohledem 

na rozpočtovou politiku je sociálně nejspravedlivější.“
11

Tento typ volného vstupu se určují obvykle 

k různým výročím, důleţitým událostem a významným dnům apod. 

Dobrovolné vstupné můţe být čistě dobrovolné, které představuje kasička umístěna většinou 

u vchodu popř. východu, a zákazníci mohou na objekt přispět, přičemţ důleţitou roli hraje 

spokojenost zákazníků.   

Doporučené dobrovolné vstupné se přijímá většinou ve formě daru proti potvrzení. Zákazník 

platí pracovníkovi u vchodu, který vstupné vybírá. Ten, kdo zaplatit odmítne, resp. nestydí se přiznat, 

ţe finanční prostředky na vstup nemá, je do objektu puštěn zadarmo. 

                                                           
10

 JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0. 

str. 164, upraveno. 

11
 JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0. 

str. 166. 
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Vstupné na základě ceníku můţe být pozitivně diskriminační vstupné, které je nejběţněji 

pouţívané. Na základě diferenciace cen jsou zvýhodňovány určité skupiny, které jsou obecně 

povaţovány za sociálně slabší. Jedná se tedy o děti, rodiny s dětmi, studenty, invalidy, důchodce apod. 

Tato forma bývá často kombinována s příleţitostným volným nebo dobrovolným vstupným. 

Jednotné všeobecné vstupné je určeno povinně pro všechny zákazníky stejně. Organizace, 

které jsou dotovány z rozpočtů, jej ale pouţívají málokdy. Tento druh vstupného je totiţ v rozporu se 

společenskou funkcí kulturních organizací.  

Sezonní vstupné můţe pomoci regulaci návštěvnosti kulturních památek, kdy v hlavní sezoně 

zaplatí návštěvník vyšší vstupné neţ mimo sezonu. Sezonou se nemyslí jen roční období, ale i dny 

v týdnu či hodiny určitých dnů. Toto vstupné vhodně usměrňuje návštěvnost, čímţ chrání exponáty a 

zpřístupňuje objekt i sociálně slabším skupinám. [8] 

Členské vstupné a abonentní karty 

 Členské vstupné funguje na základě příspěvku za členství, v rámci něhoţ pak člen získává 

různé výhody a slevy. Pro organizaci by mělo přinášet výhody v podobě častějších návštěv a v rámci 

distribuce a marketingové komunikace dané organizace.  

 „V zahraničí jsou členské kluby významným nástrojem pro vytváření trvalé návštěvnické 

základny kulturních organizací a často i nezanedbatelným zdrojem příjmů.“
12

 V České republice 

nemají členské kluby takový význam, nicméně je vhodné je vytvářet, a to jako prostředek komunikace 

a získávání příznivců. [9] 

Speciální nabídky  

 Jako speciální nabídky jsou brány balíčky sluţeb, mimořádné výstavy, akce a programy, cena 

za doplňkové komerční sluţby či za půjčování exponátů. Vstupenky prodávané jako balíčky umoţňují 

vstup do více objektů téţe instituce a obdobou mohou být i multivstupenky do partnerských 

organizací. Jako balíčky je moţné zkombinovat vstupné do objektu se vstupným na mimořádnou 

výstavu, akci či program. Balíčky by vţdy měly přinášet výhodu pro obě strany, tedy pro zákazníka i 

danou organizaci. 

Mimořádné akce a programy jsou obvykle zpoplatněny zvlášť, protoţe s sebou nesou náklady 

na uspořádání. Zároveň přitahují další zákazníky a pozornost, a to i opakovaně. 

Cena za doplňkové komerční sluţby vzniká v souvislosti se speciálními potřebami zákazníků, 

jako např. prohlídka s odborným výkladem v cizím jazyce. S těmito sluţbami vznikají organizaci 

náklady, které se spolu s přiměřeným ziskem promítnou v ocenění těchto sluţeb. 

                                                           
12  KESNER, L. Marketing a management muzeí a památek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 304 s. ISBN 80-247-

1104-4. str. 257, upraveno. 
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Cena za půjčování exponátů se většinou stanovuje jen ve výši nákladů spojených 

s vypůjčením, protoţe probíhá na základě vzájemné spolupráce mezi partnerskými institucemi. 

Zapůjčit umělecká díla mohou instituce také sponzorům či zřizovateli. [8] 

Ceny za komerční činnost a služby 

Komerční činnost a sluţby kulturních organizací zahrnují provozování obchodu, 

pohostinského zařízení či občerstvení a pronájmy. Obchody se suvenýry mohou být provozovány buď 

přímo organizací, nebo soukromou firmou, která platí organizaci pronájem. Cena suvenýrů, 

občerstvení i pronájmů vychází z komerčních základů, tedy z nákladů, ke kterým je připočtena zisková 

přiráţka. Ta můţe být často stanovena vyšší neţ je průměrná či obvyklá v oboru. [9] 

Stanovení vstupného 

 Se stanovením vstupného kulturních objektů se váţe celá řada problémů. Rozpor se vyskytuje 

uţ mezi výši vstupného a hlavní funkcí organizací zpřístupnit kulturní památku široké veřejnosti. 

Existují názory, ţe veřejné organizace dotované ze státního rozpočtu by měli mít vstup volný, je ale 

důleţité si uvědomit, ţe vstupné neplní jen funkci jednoho ze zdrojů kulturních organizací.  

 Vstupné hraje důleţitou roli z hlediska regulace návštěvnosti a od jeho výše se pak odvíjí 

poptávka po návštěvě kulturních organizací.  „Návštěva muzeí, galerií a památek je zbytný statek, a 

proto bude ovlivněna cenovou elasticitou.“ 
13

Na druhé straně jsou ale částky vynaloţené na tento 

statek spíše jednorázové a v důchodu představují relativně zanedbatelnou část.   

 Cena je vţdy spojena s hodnotou a tak je tomu i u kulturních organizací. Je nutné brát v úvahu 

význam nabídky, který by se měl v ceně odrazit. Důleţité je i to, jak zákazníci hodnotu vnímají. Za 

zhlédnutí významných děl světového formátu je moţné stanovit vstupné vyšší neţ u lokálních expozic 

a výstav. 

 K určení výše vstupného je moţno pouţít také index obrátky „čelem vzad“, kdy se porovnává 

celkový počet návštěvníků, kteří přišli a kteří si vstupné skutečně koupili. Tato metoda však s sebou 

přináší nutnost speciálního technického vybavení a i tak můţe dojít k částečnému zkreslení. [8] 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13  JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0. 

str. 167. 
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3.5 Distribuce  

 „Distribuce je proces, jehož cílem je doručit zákazníkovi produkt (hodnotu, která mu přináší 

užitek a uspokojení) v místě a čase, které zákazníkovi vyhovují.“
14

  

 Distribuce v sobě obsahuje fyzický pohyb zboţí od výrobce přes různé distribuční kanály aţ 

ke spotřebiteli a také konečnou distribuci, coţ znamená prostředí a atmosféru posledního distribučního 

článku, který přichází do kontaktu se zákazníky. Konečná distribuce je úzce svázána s dodáváním 

sluţeb, jejichţ podstata si to vyţaduje. Výroba, distribuce i spotřeba sluţeb představují jeden proces.  

Distribuce kulturního dědictví  

 Kulturní destinace představují cíl návštěvy a chce-li zákazník daný produkt, musí se k němu 

nejdřív dostat, tedy v rámci distribuce by se měla pozornost zaměřit na místo, jeho atmosféru a image.  

 V případě mnoha kulturních památek se jedná o nemovitosti a zákazníci si často jejich 

návštěvu spojují právě s místem, kde se nachází. A z toho vychází i zaměření jejich distribuce na 

přístupnost, atraktivitu a atmosféru. 

 Lze rozlišit přístupnost fyzickou, kde se řadí, dopravní vzdálenost a dostupnost, parkování, 

moţnost veřejné dopravy či pěší dostupnost, ale i bezbariérový přístup a náročnost prohlídky a 

přístupnost časovou, tam spadá otevírací doba, přizpůsobení se roční době apod. 

 Atraktivita a atmosféra vycházejí z místa a charakteru stavby, z jejího exteriéru a interiéru. V 

tomto ohledu se distribuce prolíná s prvkem rozšířeného marketingového mixu, s materiálním 

prostředím. Někteří autoři pracují pouze se čtyřmi základními prvky a materiální prostředí zahrnují 

právě do distribuce, jiní do komunikace. V mé práci jsem se rozhodla pouţít marketingový mix se 

sedmi prvky, z nichţ jeden představuje materiální prostředí. Ten se zabývá podrobnějším rozborem 

externích a interních faktorů a jejich vlivu na návštěvníky. 

 V současné době se vyskytuje řada moţností, jak nabídku, nebo alespoň její část veřejnosti 

přiblíţit a udělat kulturní organizace přístupnější. Mezi tyto moţnosti se řadí krátkodobé výstavy a 

zápůjčky exponátů partnerským organizacím jsou běţně vyuţívaný distribuční kanál. Smysl spočívá 

v přiblíţení se potenciálním zákazníkům, ve vyvolání zájmu navštívit organizaci, která výstavu 

připravila nebo zapůjčila exponáty. Tato forma s sebou přináší určitou publicitu a obohacuje nabídku 

organizací. 

Zápůjčky a výstavy ve veřejném prostoru nejsou pouţívány příliš často (to můţe být 

způsobeno historickým kontextem, kdy byly některé organizace nucené díla půjčovat k vyzdobení 

                                                           
14  JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0. 

str. 180. 
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veřejných prostor úřadů apod.), přesto by tato forma distribuce mohla umění zákazníkům přiblíţit. 

V zahraničí bývá vyuţívána mnohem více a přináší s sebou také větší povědomí i zájem veřejnosti. 

Dalšími způsoby jak umění přiblíţit veřejnosti je tvorba malých tematických výstavek ve 

veřejném prostoru (reprezentativní prostory státních institucí, radnice apod.) nebo zapůjčit díla 

soukromým firmám při pořádání večírků, zdobení reprezentativních prostor apod. 

Kulturní organizace pořádají v rámci své činnosti spoustu různých akcí a programů ve snaze 

přiblíţit se tak svým zákazníkům. Akce a programy mohou být pořádány přímo v místě organizace 

nebo i mimo ní. Konkrétně se jedná o různé přednášky a semináře, speciální programy pro školy, ale i 

tradiční obyčeje a poutě, historické slavnosti apod. Mnohé z těchto akcí se řadí k jedněm 

z nejvýznamnějších akcí v dané lokalitě se spoustou účastníků, avšak pořádající organizace často 

neumí tyto akce marketingově vyuţít, např. v rámci propagace a zvýšení povědomí. 

Publikace v oblasti kulturních organizací hrají poměrně důleţitou roli, tvoří totiţ součást 

základního produktu a jednu z forem odborné činnosti. K základní nabídce kaţdého kulturního objektu 

by měly patřit průvodce, katalogy výstav a expozic a knihy o historii, která se k dané památce váţe. 

Publikace typu průvodce by měly být cenově dostupné pro veřejnost a je vhodné je prodávat ve více 

jazycích. Plní tak současně funkci distribuční i komunikační, slouţí jako reklamní materiál v místech, 

kde osloví potenciální zákazníky (informační centra, cestovní agentury, školy atd.)nebo jsou 

předávány a ukazovány dále známým a přátelům. V tomto případě se jedná o osobní doporučení, které 

je velmi důleţité a ţádané v kaţdé organizaci. Jako zvláštní formy publikací mohou být brány hry, 

jako pexeso, karty apod. Tyto materiály se zaměřují na nejmladší návštěvníky. Řadí se zde i knihy bájí 

a pověstí či modely památek a exponátů.  

Řada kulturních organizací publikuje svá odborná periodika, můţe se jednat o různé sborníky 

či časopisy. Zabývají se především odbornou problematikou a je moţné k nim připojit i výroční 

zprávu. Tyto bulletiny oslovují různé cílové skupiny od odborníků a zájemců o historii aţ po 

sponzory, proto bývá část nákladu bezplatně zasílána důleţité skupině adresátů, jako jsou média, 

vybrané domácí i zahraniční instituce apod.[8; 9] 

 

3.6 Komunikace  

 V rámci vytváření marketingové strategie je nutné si uvědomit, co bude předmětem 

komunikace a koho má komunikační sdělení zasáhnout. Dle těchto kritérií je třeba zvolit odpovídající 

zakódování sdělení, aby je příjemci z vybrané cílové skupiny mohli správně dekódovat a reagovat na 

něj. 
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Komunikační mix  

 Komunikační mix je soubor nástrojů, pomocí nichţ je dosahováno komunikačních cílů. Jedná 

se o reklamu, osobní prodej, podporu prodeje a public relations. Jako nástroj komunikace je 

povaţován také přímý marketing. „Pro vytvoření účinné komunikační kampaně, je nutno zvolit 

správnou kombinaci těchto nástrojů.“
15

  

Reklama je definována jako „jakákoli forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje 

výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu.“
16

 V rámci marketingového rozhodnutí je třeba stanovit 

reklamní cíle, rozpočet, připravit reklamní strategii a vyhodnotit reklamní kampaň.  

 Výhoda reklamy spočívá v oslovení širokého okruhu veřejnosti a moţnosti opakovaně na něj 

působit. Vyskytuje se zde prostor pro tvůrčí zpracování sdělení a vytvoření image a prestiţe. Na 

druhou stranu působí neosobně, je méně přesvědčivá a hrozí, ţe bude ignorována. Měření reklamy je 

dost obtíţné, stejně jako získání rychlé zpětné vazby. 

Reklamní cíle vychází ze strategických cílů organizace a mohou být: komunikační, které 

vytvářejí povědomí o organizaci, o její znalosti, oblíbenosti nebo prodejní, které se týkají vlastní 

koupě. „Instituce působící v oblasti kulturního dědictví musí především specifikovat svoji nabídku, co 

je jejich (jedinečným) produktem, v čem se liší od své přímé i nepřímé konkurence v oblasti využití 

volného času.“
17

 Klasifikace reklamních cílů probíhá na základě jejich primárního účelu, coţ můţe být 

informovat, přesvědčit či připomenout.   

 Rozpočet na reklamní výdaje lze stanovit několika způsoby. [8; 9; 11; 15] 

 Podle moţnosti firmy – o výši rozpočtu, kterou si organizace můţe dovolit vydat na reklamu, 

rozhoduje management dle svého uváţení. Moţnosti kulturních organizací jsou často značně omezeny. 

Mnohé z nich jsou zřízeny jako dotované veřejné organizace závislé na státním rozpočtu a jejich 

výdaje na reklamu bývají nízké. O to je důleţitější správně je vyuţít. 

 Procentem z trţeb – jedná se o jednoduchou metodu, která však často zaměňuje výsledek za 

důvod. Úspěšná komunikační podpora má pozitivní vliv na výši trţeb a ne naopak. 

 Metodou konkurenční rovnosti – při stanovování výše rozpočtu se vychází z průměrných 

reklamních výdajů v určitém odvětví. Neziskové organizace však sledují reklamní výdaje svých 

konkurentů pouze symbolicky.  

                                                           
15  HORNER, S. a SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, vyuţití volného času. Praha: Grada 

Publishing, 2003. 488 s. ISBN 80-247-0202-9. str. 205, upraveno. 

16  KOTLER, P. a ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3. str. 630. 

17  JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0, 

str. 200. 
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 Metodou úkolů a cílů – bývá povaţována jako nejvíce logická. Výše rozpočtu vyplývá 

z nákladů na dosaţení reklamních úkolů a cílů, které si organizace stanovila. U neziskových 

organizací není tato metoda vţdy realizovatelná. 

 Příprava reklamní strategie v sobě zahrnuje tvorbu reklamního sdělení a výběr médií, kterými 

bude sdělení předáno cílovým skupinám. Oba tyto prvky musí být vzájemně v souladu a podporovat 

se. V oblasti kulturních organizací se vyuţívá marketing zaměřený na segmenty, a to by se mělo 

promítnout také do reklamní strategie. Obsah reklamního sdělení i výběr médií by měl vycházet 

z poznatků o cílovém segmentu. Sdělení by mělo být koncipováno tak, aby bylo pro daný segment 

srozumitelné a zajímavé. U výběru médií je nutno zvolit taková, která cílový segment zasáhnou. „Na 

základě segmentace je možné zpřesnit cíle kampaně, zvolit správný obsah a média, vše ve vazbě na 

dostupný rozpočet a načasování.“
18

 V rámci výběru médií je třeba si ujasnit, jaký by měl být dosah a 

frekvence sdělení. Na základě toho se volí druh média a časový harmonogram. 

 Účinnost reklamy by měla být pravidelně kontrolována. Vyhodnocení by mělo probíhat jak 

z pohledu obchodních výsledků - srovnání výsledků z minulých období apod., tak z pohledu 

komunikačních efektů - je-li sdělení správně komunikováno a chápáno cílovými skupinami. 

Hodnocení obchodních výsledků je povaţováno za obtíţnější, neboť na ně působí mnoho dalších 

faktorů (produkt a jeho vlastnosti, cena, dostupnost atd.), které je nutno brát v úvahu.  

 Kulturní organizace v ČR přikládají reklamě v posledních letech značný význam a zaměřují na 

ní svou pozornost. Je dobré zváţit jakou váhu reklamě přidělit ve srovnání s ostatními 

marketingovými aktivitami a jakou výši rozpočtu na ní vynaloţit v kontextu celé komunikační a 

marketingové strategie. [8] 

Osobní prodej se povaţuje za zásadní sloţku marketingové komunikace sluţeb. Je zaloţen na 

oboustranné komunikaci a tím zajišťuje okamţitou zpětnou vazbu. To umoţňuje přesnější identifikaci 

zákazníkových potřeb a přání a eliminuje šumy. Ve srovnání s reklamou oslovuje jen malé skupiny či 

jednotlivce a s tím souvisí i poměrně vysoké náklady. 

Vysoké jsou také poţadavky na kontaktní zaměstnance, kteří přichází se zákazníky do styku, a 

ovlivňuji tak jejich vnímání organizace a její nabídky, postoje i jednání. Výběr zaměstnanců a jejich 

následné školení hraje velmi důleţitou roli. Organizace by měla mít rovněţ stanovené dobře 

propracované metody prodeje, kterými by se zaměstnanci měli řídit. [6; 15] 

Podpora prodeje představuje komunikační nástroj, který má zákazníka zaujmout a stimulovat 

k nákupu výrobku či sluţby, měl by podnítit okamţitý nákup. Podpora prodeje je krátkodobou 

záleţitostí, coţ má přispět k rychlému rozhodnutí nebo reakci. 

                                                           
18  KESNER, L. Marketing a management muzeí a památek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 304 s. ISBN 80-247-

1104-4. str. 230. 



 

31 

 

Kulturní organizace by měly k podpoře prodeje přistupovat opatrně, protoţe by mohla hrozit 

ztráta hodnoty produktu. „Podstatou podpory prodeje je přijít s takovými stimuly, které přitáhnou a 

uspokojí cílové skupiny zákazníků a současně budou v souladu se strategickými, taktickými i 

operativními cíli organizace, tedy budou přínosem k příjmům nebo ziskům organizace, zvýší její 

návštěvnost, rozloží návštěvnost pravidelněji v čase apod.“
19

 

Podpora prodeje disponuje mnoţstvím nástrojů, které je moţno navzájem kombinovat. Často 

vyuţívaný nástroj podpory prodeje představuje určitá přidaná hodnota, kterou zákazník získá při 

nákupu produktu. Můţe jít např. o suvenýr, poukaz se slevou do jiného kulturního objektu apod. 

V prostředí českých kulturních organizací jsou hodně rozšířené slevy vstupného pro určité 

skupiny návštěvníků nebo příleţitostně vyhlašované volné vstupy.   

Kulturní organizace mají moţnost uspořádat i různé soutěţe nebo hry, které by byly zaměřené 

na znalost organizace a jejich produktů a přispěly by tak k zvýšení jejího povědomí. Odměnu by 

představoval produktový balíček, ve formě věcných dárků či volného vstupu, popř. vstupu se slevou 

atd. V českém prostředí je tento nástroj aplikován poměrně málo, přestoţe se dá snadno kombinovat 

s dalšími. Přináší navíc pozitivní vedlejší výsledky, jako je zvýšení zájmu o daný objekt a pozornosti 

v průběhu prohlídky, je-li k tomu návštěvník v rámci soutěţe motivován. 

Dalším nástrojem, který se u nás mnoho nevyskytuje, jsou různé aliance a spolupráce mezi 

kulturními organizacemi. Na jejich základě je moţno poskytovat výhody v podobě balíčků sluţeb, 

multivstupenek, „návštěvnických pasů“, umoţňujících výhodný vstup do daných partnerských 

organizací. [8; 9] 

Public relations „představují plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je vytvářet a 

upevňovat důvěru, porozumění a dobré vztahy organizace s klíčovými skupinami veřejnosti a posilovat 

její identitu.“
20

 Dá se tedy říct, ţe díky PR můţe organizace částečně ovlivňovat chování veřejnosti.  

Náklady na public relations jsou podstatně niţší neţ na reklamu, přitom mnozí odborníci se 

shodují, ţe přináší aţ pětkrát vyšší účinnost, také větší důvěryhodnost a prestiţ. Trvalou přízeň však 

PR zaručit nemohou a jejich kontrola bývá nedostatečná. 

Činnosti public relations je moţno rozdělit na reaktivní činnosti, které přichází jako reakce na 

vzniklou situaci. Jedná se např. o obranu proti nepříznivým situacím, neutralizaci negativních zpráv a 

nepřátelských postojů. Nebo to jsou proaktivní činnosti, jeţ se zaměřují na cílené a plánovité působení 

na postoje a mínění veřejnosti a cílových skupin. Měly by krizovým situacím předcházet. 

                                                           
19  JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0. 

str. 225.  

20  FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 276 s. ISBN 80-7226-558-X. 2003, str. 209.  
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Pro sektor neziskových kulturních organizací představuje PR velmi důleţitý a vyuţívaný 

prostředek marketingové komunikace, nejen z hlediska relativně nízkých nákladů. Zákazníci 

kulturních organizací se vyznačují vyšším stupněm vzdělání a tito zákazníci jsou obecně více 

rezistentní vůči reklamě, takţe PR jsou pro kulturní organizace velmi cenné. 

PR aktivity v kulturních organizacích vycházejí ze tří základních, obecných úkolů – tvorba 

image, rutinní PR a krizové PR. V minulých letech začaly kulturní organizace stále více pouţívat PR 

k modernizaci svého image a přiblíţení se k zákazníkovi. Základem je ukázat organizaci jako 

atraktivní místo, o které bude mít moderní zákazník zájem.   

Rutinní PR kulturních organizací představuje neustále udrţování kladného povědomí o 

organizaci, jejich sbírkách a exponátech. Informuje o nových produktech (výstavách, expozicích, 

akcích), spolupracuje s médii a zájmovými skupinami. PR představují pro neziskové kulturní 

organizace zásadní nástroj při řešení krizových situací. Tyto organizace jsou odkázané na veřejnou 

podporu a dojde-li k poškození organizace, klesá k ní všeobecná důvěra i podpora. Dojde-li však ke 

krizové situaci, měla by se k ní organizace otevřeně vyjádřit a nastínit další moţné postupy. Nejhorší 

řešení by představovalo obrátit se k celé situaci zády a nemluvit o ní. Krizové situace mohou mít různé 

podněty a příčiny a kaţdá organizace by na ní měla být připravena.  

Nástroje PR mohou být zprávy, události, vztahy s médií (interview, obrazový materiál a 

fotografie atd.), projevy, účast na přednáškách a seminářích, vlastní tiskoviny organizace apod. 

Přímý marketing je formou osobní a velmi účinné komunikace, kde v zájmu pozornosti stojí 

individuální zákazník. Jeho podstata spočívá v „navázání přímých vztahů s pečlivě vybranými 

zákazníky.“
21

 Přímý marketing umoţňuje přizpůsobit sdělení jednotlivým cílovým skupinám či 

jedincům, vytváří a upevňuje dlouhodobé vztahy a přináší okamţitou zpětnou vazbu. Mezi další 

výhody patří moţnost operativního načasování a poměrně snadná měřitelnost účinnosti.   

Přímý marketing můţe být realizován poštou (direkt mail), elektronicky, telefonicky. V oblasti 

kulturních objektů není poslední způsob příliš pouţíván ani v České republice ani v zahraničí. Význam 

poštovního a elektronického přímého marketingu je podstatně vyšší. Kulturní organizace je pouţívají 

především k objektivnímu informování významných klientů o aktuální nabídce, akcích a programech. 

Kromě toho jej mohou vyuţít k podpoření prodeje nebo vytvoření členské základny. 

Sdělení můţe být psáno jak neosobní tak osobní formou, v podobě přímo adresovaných dopisů 

od ředitele organizace, významného umělce či autora výstavy apod. Existuje mnoho návodů, jak 

vytvořit sdělení přímého marketingu a co vše by mělo obsahovat. To nejdůleţitější, co nesmí nikdy 

chybět, jsou veškeré kontakty a odkazy na osobu, která je schopná poskytnout další informace. 

Elektronická zpráva by měla vţdy nabízet moţnost zrušení zasílání obdobných zpráv. 

                                                           
21  KOTLER, P. a ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3. str. 704.  
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Přímý marketing je zaloţen na databázi adresátů, která se podílí na jeho úspěchu. Databáze 

vychází z různých existujících seznamů a organizace by se měla snaţit ji neustále rozšiřovat a 

aktualizovat. Způsobů jak toho dosáhnout je několik, v českém prostředí se často vychází ze 

stávajících seznamů hostů vernisáţí, kulturních akcí apod. Při takových akcích můţe organizace 

návštěvníky oslovit a poţádat o kontakt, kde by jim mohli v případě zájmu posílat aktuální informace. 

Ve světě se vyuţívají způsoby získávání zájemců či potenciálních klientů na základě partnerské 

spolupráce mezi kulturními organizacemi, ale u nás tento způsob příliš rozvinut není. 

Je také vhodné, aby databáze zahrnovala kontakty na média, jak domácí tak zahraniční. Mělo 

by se jednat především o tištěná média, jako jsou deníky, časopisy, různé programy a také by neměla 

chybět média elektronická.  

Má-li kulturní objekt významné klienty jako sponzory, dárce apod., měla by je mít rovněţ 

zahrnuty v databázi. Informace o nich by měly být komplexnější a obsahovat historii vzájemné 

spolupráce. 

Sponzoring je další moţností komunikace. Neziskové organizace mohou být samy sponzory, 

ale častěji se v praxi vyskytuje, ţe ony samy jsou sponzorovány. Jejich sponzoři získávají prestiţ a 

uznání a kulturní neziskové organizace finanční či jiné výhody. 

 

3.7 Lidský faktor  

Lidský faktor má v marketingu sluţeb zásadní postavení, nelze jej ničím nahradit. Poskytování 

sluţeb je neoddělitelně spojeno s personálem, který sluţby vykonává. Lidé danou sluţbu odlišují, 

určují její kvalitu a hodnotu, kterou mohou jak zvyšovat, tak sniţovat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vliv zaměstnanců na zákazníky se různí a odvíjí se od jejich role. Stěţejní je význam 

zaměstnanců tam, kde si sluţby vyţadují vysoký kontakt se zákazníky. Následující tabulka 3.3 

zaměstnance klasifikuje právě na základě kontaktu se zákazníkem a jeho vztahem k marketingovému 

mixu. 

Obr. 3.3: Klasifikace zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [14, str. 169.] 
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Jak je vidět, zaměstnanci působí na zákazníky nejen přímo, tím, ţe s nimi přichází do 

kontaktu, ale také nepřímo přes marketingový mix.  

Spokojenost zákazníků závisí na kvalitě sluţeb, která se odvíjí od přístupnosti sluţeb zákazníkům, 

vzhledu a chování zaměstnanců, jejich vzájemných vztahů, významu kontaktního personálu a jeho 

znalosti sluţeb. 

Také samotní zákazníci mohou mít na kvalitě a hodnotě sluţby svůj podíl. Ne vţdy ji jen 

pasivně uţívají, ale mohou být spoluproducenti, kdy se na výkonu sluţby přímo podílí, např. vytváří 

atmosféru procesu. Důleţitou roli hrají zákazníci jako nositelé informací, kdyţ svými referencemi 

dotváří image organizace. [15] 

Interní marketing 

Do interního marketingu lze zahrnout personální řízení, tj. výběr, školení a další vzdělávání, 

odměňování, vývoj i kontrolu zaměstnanců. To ale není vše, interní marketing v sobě obsahuje 

celkový přístup k zaměstnancům, k jejich potřebám a přáním, představuje způsoby personálního 

řízení, měl by vytvořit ţádoucí interní prostředí a zajistit spokojené a motivované zaměstnance. 

V rámci aplikace interního marketingu by měla organizace pečlivě vybírat své zaměstnance, 

následně je řádně vyškolit a seznámit s interní kulturou, čímţ zajistí alespoň částečnou standardizaci a 

jednotné vystupování organizace navenek. Zaměstnanci by měli nabýt dojmu, ţe jsou pro organizaci 

důleţití a náleţí k ní, to totiţ zajistí jejich loajalitu a kladné reference. 

Je-li zaměstnanec spokojený, projeví se to v jeho chování a pracovní výkonnosti, proto by 

v organizacích neměly chybět motivační programy a pracovní výhody. S tím souvisí také systémy 

hodnocení, moţnost profesního růstu a vzdělávání se. Kromě toho je ve sluţbách důleţité rozdělení 

pravomocí a odpovědnosti. Zaměstnanci musí disponovat určitou volností v rozhodování, zároveň 

musí vědět, kde jejich kompetence končí. S tím souvisí otázka důvěry v organizaci a její podpora 

v případě potřeby. „Zaměstnanci si musí být s podporou organizace stoprocentně jisti a vědět, za 

jakých podmínek podpora platí.“
22

 

V rámci dobře fungujícího interního marketingu musí existovat také hodnotící a kontrolní 

systémy. Můţe se jednat o systémy závislé na prodeji, systémy stíţností a návrhů nebo průzkum 

spokojenosti zákazníků. Jednotlivé kontrolní systémy lze kombinovat a organizace by měla zvolit 

takové, aby co nejlépe korespondovaly s její činnosti a moţnostmi. 

 

                                                           
22  STAŇKOVÁ, P. a VORLOVÁ, R. a VLČKOVÁ, I. Marketing obchodu a sluţeb. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 

2007. 153 s. ISBN 978-80-7318-532-9. str. 110. 
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Lidský faktor v kulturních organizacích 

Vzhledem k tomu, ţe sluţby tvoří nedílnou součást nabídky kulturních organizací, ovlivňuje 

lidský faktor významně úspěch jejich marketingové činnosti. Má velký podíl na tvorbě image celé 

organizace a působí na zákazníky, jejich postoje a proţitky. 

 

3.8 Materiální prostředí  

Prostředí představuje důleţitou sloţku marketingového mixu, působí na více smyslů najednou 

a informace jsou vnímány automaticky bez zaměření pozornosti. Podněty prostředí vyvolávají reakce, 

které ovlivňují chování zákazníků i zaměstnanců. Budou-li se cítit příjemně, zákazník setrvá delší 

dobu, je větší pravděpodobnost k jeho návratu a šíření dobrých referencí, zaměstnanec můţe 

vykazovat vyšší produktivitu, je aktivnější, komunikativnější a stálejší. Naopak, jsou-li reakce na 

prostředí záporné, bude se zákazník snaţit co nejdříve odejít a příště se místu vyhnout. U zaměstnance 

způsobují záporné reakce na prostředí fluktuaci, nekázeň a sníţení pracovní morálky.  

Materiální prostředí můţeme rozdělit na základní a periferní prostředí. Základní prostředí 

obsahuje exteriér (architektura budovy, okolí, prostor vstupu, značení aj.) a interiér (vzhled a výzdoba 

vnitřních prostorů, osvětlení, sály, chodby, schodiště, orientační systém a označení uvnitř, 

odpočinková místa, vůně, hluk, teplota aj.). Periferní prostředí zahrnuje prvky, které se váţí 

k poskytované sluţbě, a zákazník si je můţe s sebou odnést. Prvky periferního prostředí by měly 

vycházet z moţností organizace. Můţe se např. jednat o vizitky, ceníky, vstupenky, reklamní letáky aj. 

Základní prostředí kulturních objektů 

Zásadním externím faktorem je architektura budovy. „V soudobých podmínkách je kvalita 

architektury stále důležitějším aspektem úspěšné kulturní destinace. V podmínkách České republiky 

jsou to památkové objekty – hrady a zámky – spíše než muzea, které mohou vizuálních 

architektonických kvalit programově využívat jako základu své značkové image a budovat na nich 

svoji identitu.“
23

 Významným externím faktorem, který působí na smysly zákazníků je okolí, v kterém 

se kulturní objekt nachází, další jsou prostor před objektem, značení atd. 

Interiér kulturního objektu a jeho kvalita ve velké míře ovlivňují celkový proţitek návštěvníka. 

Kulturní organizace musí dbát nejen o přání a pohodlí zákazníků, ale také na ochranu exponátů, jejich 

vhodného uchovávání a zajistit, aby je příliš velká návštěvnost nepoškozovala. Velmi důleţitý je 

orientační systém a značení uvnitř kulturního objektu, mělo by být srozumitelné, jednoduché a 

                                                           
23  KESNER, L. Marketing a management muzeí a památek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 304 s. ISBN 80-247-

1104-4. str. 220. 



 

36 

 

umístěno vţdy na dobře viditelném místě. V rámci orientačního systému by měl být umístěn ve 

vstupním prostoru nápis vítající návštěvníky, můţe být i ve více jazycích.  

Dalším významným interním faktorem je osvětlení, které by mělo být dostatečné a je třeba 

zvolit vhodný typ osvětlení (zářivková světla nejsou vhodná). V rámci poţadované atmosféry či 

vyţaduje-li si to ochrana určitých exponátů, je moţno světlo úmyslně ztlumit. 

V interiéru má speciální postavení pokladna, která plní rovněţ funkci informační. Nachází se 

tam jak orientační plány, vyznačení moţných prohlídkových tras a jejich ceny, ale také osoby, které 

jsou schopny další informace poskytnout.  

Všechny vnitřní prostory by měly být vzájemně sladěny a výzdobou mohou dotvářet celkovou 

atmosféru. Nesmí chybět ani odpočinkové zóny, kde mohou návštěvníci vyuţít laviček a odpočinout 

si. [8, 9] 

Periferní prostředí kulturních organizací 

K prvkům periferního prostředí kulturních organizací patří vstupenky, na kterých jsou 

většinou zobrazeny přímo budovy památek nebo vzácný exponát, který je pro daný objekt typický. 

Většinou jsou na nich také uvedeny informace, jako telefonní čísla, internetové stránky apod. Na 

mnoha památkových objektech se tisknou speciální mini průvodci, kteří jsou přikládány ke 

vstupenkám v rámci prohlídky. Také jsou to často letáky s aktuálními výstavami a akcemi. 

Samozřejmostí bývají vizitky s kontakty na danou kulturní organizaci. 

 

3.9 Procesy  

„Do procesů v mixu služeb je možno zahrnout veškeré činnosti, postupy a mechanismy od vzniku 

výroby samotné služby až po dodávání služby zákazníkovi“
24

 Od toho se odvíjí jejich členění na 

procesy předprodejní, prodejní, poprodejní. [15] 

Předprodejní procesy spočívají ve stanovení zásad a principů, na jejichţ základě je prováděna 

sluţba, komunikace se zákazníkem, reklama, technická podpora apod. Měly by se jasně určit 

mantinely, které zároveň poskytnou dostatek prostoru pro vlastní přístupy a řešení. 

Prodejní procesy se zaměřují přímo na zpracování poptávky, na průběh dané sluţby. Patří sem 

načasování sluţeb, jejich úroveň, prostředí, ve kterém jsou poskytovány i jejich finanční zabezpečení. 

Poprodejní procesy zahrnují systémy kontroly, vyřizování návrhů, stíţností a reklamací a 

nápravná opatření. 

                                                           
24  STAŇKOVÁ, P. a VORLOVÁ, R. a VLČKOVÁ, I. Marketing obchodu a sluţeb. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 

2007. 153 s. ISBN 978-80-7318-532-9. str. 112. 
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Procesy ve sluţbách plní funkci slaďování nabídky a poptávky. To by mělo v konečném důsledku 

znamenat zkvalitnění sluţby a vyšší spokojenost zákazníků. Ti hodnotí nejen výsledek sluţby, ale 

především její průběh, a to, jakým způsobem je poskytována. Dovede-li organizace procesy ve 

sluţbách dobře řídit, roste spokojenost jejich zákazníků.   

Harmonizace nabídky a poptávky spočívá ve snaze mírnit výkyvy poptávky, kdy dochází ke 

vzniku front a prodluţuje se doba čekání. K rovnoměrnému rozloţení nabídky a poptávky můţe 

přispět vytvářet zásoby nabídky, je-li to nějakým způsobem moţné, upravovat rozvrh pracovníků 

v závislosti na poptávce (provozní doba), zvyšovat účast zákazníka v procesu, sdílet vybavení sluţby 

s jinými organizacemi, popř. s nimi uzavírat smlouvy na vykonání práce, zlepšovat systém sluţeb, 

informovat zákazníky o moţnosti vzniku fronty, popř. o délce čekání, zajistit čekání v příjemném 

prostředí, netolerovat předbíhání, vytvářet harmonogram zákazníků, přesunout poptávku 

marketingovými nástroji apod. [14] 

Výkyvy poptávky mohou probíhat v závislosti na denní době, na dnech v týdnu či ročním období. 

Existují také výkyvy nepředvídatelné související např. s ţivelnými pohromami, přírodními 

katastrofami apod. 

Procesy mají přímý vliv na úroveň sluţby a organizace by se měly snaţit, aby zavedli dobře 

propracovaný systém činností a chování. Ţádoucí výsledky přináší pouze vhodně navrţené a 

standardizované procesy. S tím souvisí i potřeba „provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, 

klasifikovat je a postupně (zejména u složitých procesů) zjednodušovat jednotlivé kroky, ze kterých se 

procesy skládají.“
25

  

Při standardizaci procesů se uplatňuje zavádění certifikací ISO nebo jiných norem. Zásadní však 

zůstává zapojení realizátorů a nositelů procesu do tohoto programu pro zlepšení kvality. 

 

                                                           
25  VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing sluţeb efektivně a moderně. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-

247-2721-9. str. 27, upraveno. 
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4 Metodika sběru dat 

4. 1 Přípravná fáze 

Cíle výzkumu 

Návštěvnost SH Karlštejn se v roce 2008 sníţila. Tato sestupná tendence je patrná jak 

v návštěvnosti zahraničních, tak domácích turistů. Výzkum je zaměřen na domácí zákazníky, na 

zvýšení jejich spokojenosti a opakovanou návštěvnost. 

Předmětem je nabídka sluţeb kulturních organizací. Výzkum obecně zkoumá důleţitost 

jednotlivých sloţek nabídky a následně se vyhodnocuje spokojenost zákazníků SH Karlštejn s jejich 

kvalitou. 

Cílem výzkumu je zjistit, jak je vnímána kvalita sluţeb na SH Karlštejně a na základě toho 

získat návrhy na moţná zlepšení. 

Hypotézy výzkumu 

1. Karlštejn patří mezi tři nejznámější  hrady/zámky v ČR. 

2. Mezi faktory, kterým bude při návštěvě hradů a zámků přikládaná největší významnost, se 

řadí výše vstupného a vzdálenost od místa bydliště. 

3. Expozice SH Karlštejn, která nenabízí velké mnoţství exponátů, nebude respondenty velmi 

dobře hodnocena (tzn. průměrné ohodnocení spokojenosti s tímto faktorem je vyšší neţ 2,5). 

Časový harmonogram 

Přípravná fáze výzkumu: 

 stanovení cílů a plánu výzkumu – od 23. ledna do 4. února 2009, 

 příprava dotazníku a určení výběrového souboru – od 5. února do 18. února 2009. 

Realizační fáze výzkumu: 

 sběr dat – od 19. února do 13. března 2009, 

 zpracování a vyhodnocení dat – od 14. března do 31. března 2009. 

Plán výzkumu  

Základní soubor tvoří obyvatelé ČR ve věku 15 let a více, tj. 8 904 207 obyvatel. Výběrový 

soubor vznikne na základě nereprezentativního výběru vhodné příleţitosti ze základního souboru.  

Určení velikosti výběrového souboru: 250 respondentů, přičemţ 150 respondentů by mělo být 

osloveno osobně a dalších 100 respondentů písemně v elektronické formě. 
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Informační zdroje 

K vypracování diplomové práce jsem pouţila jak primární, tak sekundární data. Primární data 

byla zásadní při samotné analýze marketingového mixu SH Karlštejn. Získala jsem je dotazníkovým 

průzkumem. Jednalo se o dotazování osobní, které proběhlo v několika lokalitách ČR (především 

Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Středočeský kraj a Praha), a také o dotazování písemné 

v elektronické podobě. 

Sekundární data, která jsem čerpala z internetu, odborných publikací, Výročních zpráv NPÚ, 

propagačních materiálů a osobního rozhovoru s vedením SH Karlštejn, byla důleţitá pro teoretickou 

část, představení SH Karlštejn a analýzu jeho prostředí. Při analýze marketingového mixu jsem 

vyuţila rovněţ informace z interního informačního systému SH Karlštejn.  

Metoda výzkumu 

Pro tento výzkum byla pouţita technika dotazníkového průzkumu. Dotazník, na jehoţ základě 

byla získána primární data, se nachází v příloze 5. Dotazník je koncipován tak, ţe se nejprve zabývá 

obecnou známostí a návštěvností českých hradů a zámků, následně jsou otázky zaměřeny konkrétně na 

SH Karlštejn a jeho nabídku sluţeb a na konci dotazníku se nacházejí otázky ohledně identifikačních 

údajů respondentů. 

V dotazníku byly pouţity otevřené, polootevřené i uzavřené otázky. Otázky zaměřené na 

významnost a spokojenost s danými faktory nabídky hodnotí respondenti na bodové stupnici 1 aţ 5, 

přičemţ 1 znamená nejvíce významný/spokojený a 5 nejméně významný/spokojený. Body kaţdého 

faktoru jsou sečteny a vyděleny počtem hodnotitelů. Výsledné hodnoty vypovídají, jak jsou dané 

faktory pro zákazníky důleţité a jak jsou s nimi v případě SH Karlštejn spokojeni. 

 

4. 2 Realizační fáze 

Výběrový soubor tvořilo ve skutečnosti 201 respondentů. Osobním dotazováním bylo získáno 

plánovaných 150 dotazníků, ale návratnost elektronických dotazníků byla niţší neţ předpokládaná. 

Elektronicky bylo vyplněno pouze 51 dotazníků. 

Struktura výběrového souboru 

Respondenti byli rozděleni dle pohlaví, věkové kategorie, dosaţeného vzdělání, čistého příjmu 

na domácnost a dle kraje jejich trvalého bydliště. 

Z celkového počtu respondentů se v 57 % jedná o ţeny a v 43 % o muţe. Věk respondentů se 

převáţně pohybuje v rozmezí 15 aţ 54 let, přičemţ podrobnou věkovou skladbu respondentů dokládá 

obrázek 6.3 v příloze 3. 
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 Co se dosaţeného vzdělání týče, nejvíce respondentů má středoškolské vzdělání s maturitou 

(47 %), druhou nejpočetnější skupinou jsou respondenti s vysokoškolským vzděláním (32 %). 

Respondentů se středoškolským vzděláním bez maturity je 14 %, s vyšším odborným pouhých 5 % a 

zbylé 2 % připadají na respondenty se základním vzděláním.  

Téměř polovina (45 %) z respondentů uvedla, ţe čistý příjem jejich domácnosti se pohybuje 

mezi 20 001 aţ 40 000 Kč, do následující příjmové kategorie (40 001 aţ 60 000 Kč) se řadí 30 % 

z dotázaných a necelých 20 % má čistý příjem menší neţ 20 000 Kč. Ve zbylých 10 % se jedná o 

respondenty s čistým příjmem nad 60 000 Kč. 

Nejvíce respondentů (35 %) pochází z Moravskoslezského kraje a také přímo z okolí 

Karlštejna, tedy Středočeského kraje (16,6 %) a Prahy (10 %). Grafy znázorňující strukturu 

respondentů jsou součástí přílohy 6. 

Zpracování a analýza dat 

Data byla převedena do elektronické podoby a následně zpracována pomocí softwarových 

programů Microsoft Office Excel 2003. Z výsledných dat bylo vytvořeno grafické znázornění, které 

bylo vyuţito při konečné analýze. Na základě vyhodnocení mohla být provedena interpretace výsledků 

a ověřena platnost hypotéz. 
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5 Analýza marketingového mixu národní kulturní památky 

5.1 Skutečný stav marketingového mixu SH Karlštejn 

Produkt 

SH Karlštejn se řadí mezi nejznámější české hrady. Nabídka jeho sluţeb je široká a neustále se 

rozšiřuje a mění dle aktuálních poţadavků návštěvníků. Kromě prohlídky samotného hradu, jsou 

návštěvníkům k dispozici obchody se suvenýry, občerstvení a toalety. V nabídce nechybí ani 

doprovodné sluţby v podobě odpočinkových zón s lavičkami, orientační ukazatelé a informační 

nápisy. 

Hrad je veřejnosti zpřístupněn v rámci dvou prohlídkových tras a část hradu je návštěvníkům 

volně přístupná. Jedná se o hlavní nádvoří, studniční věţ a ochozy. Prohlídka interiéru hradu je moţná 

pouze s odborným výkladem. Ten probíhá v několika světových jazycích jak v rámci první, tak druhé 

trasy.  

Náročnost prohlídky je vysoká. Díky širokým stěnám se uvnitř hradu v chladném počasí 

udrţuje zima a v létě teplo. Průvodci jsou povinni z důvodu bezpečnosti za sebou místnosti vţdy 

zamykat a vzduch díky tomu v místnostech špatně cirkuluje. Zvláště při vysokých venkovních 

teplotách představuje tato skutečnost problém. Vedení se tuto nepříjemnou situaci snaţilo zmírnit 

alespoň tím, ţe do nejteplejších místností byly umístěny ventilátory. Zabudování klimatizace 

nepřichází v úvahu, památku by to mohlo poškodit a narušilo by atmosféru interiérů. 

Vzhledem k návštěvnosti hradu musí být zajištěné plynulé odbavení turistů, coţ zajišťuje 

první prohlídková trasa, maximální počet návštěvníků je určen na 55 osob, coţ zároveň poskytuje 

moţnost si interiéry hradu dostatečně prohlédnout. Druhá trasa je specifická, vzhledem k ochraně a 

zabezpečení expozice, především kaple Sv. kříţe, je limit návštěvníků omezen na 15 osob. 

Výrobky 

Část publikační činnosti provádí NPÚ ÚOP střední Čechy v Praze. Jedná se o odborné 

publikace typu „Průzkumy památek“, Výroční zpráva památkové péče apod. Další část zadává správa 

SH Karlštejna a podílí se na jejich výrobě, textech, grafickém zpracování. Jedná se o populárně naučné 

a propagační publikace typu „průvodce hradem Karlštejn“, „panoramatický průvodce hradem“, 

monotematické broţury a publikace o hradě. Autorsky se na nich podílí řada odborníků, především 

PhDr. Kubů. Poslední část propagačních materiálů se nakupuje jako hotový produkt, jsou to 

pohlednice, mapy, pexesa, průvodce okolím hradu, knihy atd. 
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Reprinty broţur o hradě, popř. jejich nová aktualizovaná vydání se provádí zpravidla jednou 

za 24 – 36 měsíců, přičemţ záleţí na jejich prodejnosti i na jazykové skladbě klientely, která je 

v posledních sezonách velmi proměnlivá.  

Kulturní akce 

Na SH Karlštejně se kaţdoročně pořádají různé kulturní akce od koncertů a divadelních 

představení aţ po tradiční slavnosti. Seznam akcí pořádaných v roce 2008 i plánovaných akcí na rok 

2009 je zařazen v příloze 7. 

Kaţdoročně se pořádá 3 aţ 5 koncertů klasické hudby, koncertů moderní hudby je zpravidla 

méně. Na podzim se uţ tradičně pořádá vinobraní a pravidelně 3x do roka se na hradě konají mše, je to 

v březnu k výročí zaloţení Karlštejnské kapituly, v srpnu, kdy se slaví nanebevzetí Panny Marie a 

poslední Mše je zádušní za Karla IV. na konci listopadu. Tyto mše od loňského roku doplnila mše 

Vánoční od J. J. Ryby, která se pořádá poslední adventní neděli. Roku 2008 se uskutečnila poprvé a 

byl o ní velký zájem. Na základě toho se správa hradu rozhodla, ţe se letos uspořádají dvě tyto mše po 

sobě. Z vlastní zkušenosti vím, ţe rovněţ o mši v létě je velký zájem a kapacity kostela mnohdy 

nestačí. Mše v březnu a listopadu takovou návštěvnost nemají, coţ se dá k době jejich konání 

předpokládat, přesto je o ně zájem a je na nich stabilní účast.   

Vzdělávací programy 

V rámci NPÚ probíhá studium památkové péče. Jedná se jednak o studium pomaturitní, 

jednak o vysokoškolský program. Součástí těchto studií jsou přednášky a exkurze konané na různých 

památkových objektech po celé České republice. SH Karlštejn je v tomto programu zapojený uţ řadu 

let a přednášky na něm probíhají vţdy na jaře a na podzim.  

Kromě odborných přednášek pro studenty vzdělávacího programu NPÚ probíhají také 

odborné přednášky, které jsou přístupné veřejnosti, resp. odborné veřejnosti. V květnu 2009 proběhne 

na téma „České středověké malířství 14. století“, přičemţ vstupné je spíše symbolické (50 Kč/25 Kč). 

Vzhledem k době výstavby hradu a mnoţství dochovaných vzácných nástěnných maleb nemohlo být 

téma přednášky vhodněji zvoleno.  

Odborníci z NPÚ přednášejí také na univerzitách, např. v březnu letošního roku proběhla na 

ČVUT přednáška o českých hradech a zámcích. Správa hradu vychází vstříc školám a univerzitám,  

kdy jim umoţňuje studijní exkurze a prohlídky. Ty jsou poskytovány bezplatně. 

Komerční a doprovodné služby 

Na nádvoří hradu se nachází stánek s občerstvením a suvenýry. Další tři obchody se suvenýry 

se nacházejí v Mariánské, Hodinové a Studniční věţi. Kaţdý z nich nabízí jiný druh upomínkového 
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zboţí. Na hradě jsou zpřístupněny veřejné toalety, které provozuje soukromník a za jejich pouţití 

vybírá 5 Kč. 

 Na hradě se nachází mnoţství laviček, kde si mohou turisté odpočinout a počkat na prohlídku. 

Nádvoří je kaţdý den uklízeno, aby bylo zajištěno příjemné prostředí a image hradu. V rámci celého 

hradu se nachází dostatek odpadkových košů, které jsou pravidelně i během dne vyprazdňovány. Při 

nepříznivém počasí se však návštěvníci nemají kam schovat. Zastřešené místo chybí. Orientační 

ukazatelé označují pokladnu, vstup na I. i II. prohlídkovou trasu, toalety a další. Některé však nejsou 

umístěny zcela přesně a pro návštěvníky mohou být matoucí.  

Mezi doprovodné sluţby se řadí rovněţ různé moţnosti placení. Samozřejmostí je úhrada 

platebními kartami, cestovní kanceláře a agentury mohou platit formou faktury a nově byla zavedena 

moţnost koupě vstupenek přes internet. 

Z celkových výnosů ze vstupného byly za rok 2008 zaplaceny 2 470 000 Kč přes platební 

karty a 1 600 000 Kč fakturami. Od prosince 2008 byl zaveden zkušební provoz prodeje on-line 

vstupného, kdy byly takto zakoupeny vstupenky ve výši 2 000 Kč. Vzhledem ke zkrácenému provozu 

v průběhu daného měsíce to svědčí o zájmu o tuto sluţbu, který se potvrzuje v březnu, kdy je takto 

nakoupeno vstupné v hodnotě 6 100 Kč. On-line vstupenky jsou zkušebně zavedeny pro tři objekty ve 

správě NPÚ ÚOP střední Čechy, a to Karlštejn, Křivoklát a Konopiště. Zdá se, ţe o tento produkt 

bude velký zájem, kdyţ uţ nyní po měsíčním provozu a při relativně nízké návštěvnosti je sluţba 

poměrně hojně vyuţívána. 

Cena 

Na SH Karlštejně je vstupné určeno na základě ceníku, na bázi cenové diferenciace. Výše 

vstupného se jednak odvíjí od prohlídkové trasy, od sociálního statutu (tzn. sociálně slabší skupiny – 

studenti, důchodci, rodiny s dětmi platí niţší vstupné) a cenově jsou odlišeny také cizojazyčné 

prohlídky. Konkrétní vstupné je uvedeno v kapitole 2, obr. 2.2 a 2.3. V této kapitole jsou uvedeny 

rovněţ ceny z komerční činnost SH Karlštejn. 

Ocenění speciálních nabídek 

Členské vstupné se v současné době nepraktikuje. V NPÚ neexistuje zvýhodnění vstupného 

na základě členství v nějakém spolku a při NPÚ ţádný ani nefunguje. Při návštěvě památek ve správě 

NPÚ jsou zvýhodněni pouze jeho zaměstnanci. 

Vstupenky prodávané jako balíčky v rámci NPÚ neexistují. Prostor pro jejich zavedení se 

zde však nabízí. NPÚ spravuje velké mnoţství kulturních památek po celé republice a vstupenky 

prodávané jako balíčky by mohly přispět k vyšší návštěvnosti (podrobněji v kapitole 6 návrhy a 

doporučení).  
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Mimořádné akce a programy jsou oceňovány zvlášť. Vstupné určuje pořadatel s ohledem na 

náklady spojené s danou akcí.  

Cena za doplňkové služby se v případě Karlštejna týká cizojazyčných prohlídek, na které je 

vstupné vyšší. Po domluvě je moţno sjednat prohlídku mimo otevírací dobu, v tom případě je vstupné 

upraveno a jsou v něm započítány vzniklé náklady. 

Cenová strategie je tvořena na úrovni celého NPÚ. V rámci standardizace byly sjednoceny 

postupy tvorby cen a určeny pravidla pro výjimky. NPÚ také obecně vyhradila dny volného, resp. 

zvýhodněného vstupu, je to v dubnu v „Den památek“ a v září v „Dny evropského kulturního 

dědictví“. V praxi to funguje tak, ţe NPÚ pouze dny stanovila, jak budou návštěvníci v tyto dny 

zvýhodněni, určuje víceméně správa kaţdého objektu. Pro SH Karlštejn platí, ţe senioři mají v tyto 

dny vstup zdarma a vţdy jsou zpřístupněny extra prostory, které běţné prohlídky nezahrnují.  

Komunikace 

O celkovou propagaci všech kulturních objektů ve správě NPÚ ÚOP středních Čech se 

v rámci pracoviště stará referát propagace. 

Referát propagace zajišťuje propagaci historických objektů spadajících pod NPÚ ÚOP 

středních Čech prostřednictvím časopisecké a novinové inzerce. Zajišťuje jejich prezentaci na 

veletrzích cestovního ruchu Go – Regiontour v Brně a ve spolupráci se Středočeským krajem 

distribuuje propagační materiály na další veletrhy tuzemské i zahraniční. Další činností referátu je 

správa a aktualizace internetových stránek NPÚ. Referát spolupracuje s německým subjektem 

Burgenstrasse, který pro určité objekty (Hořovice, Karlštejn, Křivoklát, Ţebrák, Točník) dodává 

propagační materiály. Ty se distribuují jak v České republice, tak také na objektech v Německu. 

Jednotlivé objekty mají ve své propagaci do velké míry kompetence a vzájemně mezi sebou 

spolupracují. V rozpočtu mají schválenou částku, kterou mohou na propagaci vynaloţit. Pro SH 

Karlštejn to pro rok 2009 činí 80 000 Kč, přičemţ 50 000 Kč bude vynaloţeno na ukazatele, které 

budou umístěny na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Jedná se o stálé poutače, kde bude silueta hradu a 

směr, kudy se na hrad dostat. V rámci corporate identity budou vyhotoveny v hnědé barvě jako mnoho 

dalších ukazatelů na české hrady a zámky po celé republice. Karlštejn se na financování podílí spolu 

s obcí Karlštejn. Na další propagaci hradu zůstává 30 000 Kč, coţ v dnešní době není mnoho. 

Karlštejn má tu výhodu, ţe se o něj média sama zajímají a chtějí na něm natáčet své pořady. 

To mu pak automaticky přináší publicitu. Roku 2008 se na SH Karlštejn natáčela spousta pořadů pro 

česká i slovenská, televizní i rozhlasová média. V Rytířském sále se např. natáčel o Karlštejně také 

pořad Tobogán pro ČRO 2 Praha a mnoho dalších. Seznam pořadů je uveden v příloze 8.  

Dále se na Karlštejně natáčí videoreportáţe a zprávy o hradě, zejména při jeho otevření a 

uzavření.  V červnu 2008 bylo výročí 660 let od zaloţení hradu, resp. od poloţení základního kamene 
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a k této příleţitosti proběhl ţivý vstup z Karlštejna v pořadu ČT Dobré ráno. Na dobré úrovni je 

spolupráce správy hradu s ČT a rozhlasovou stanicí Region. Další média, s nimiţ hrad spolupracuje, se 

nachází v příloze 9.   

Propagace kulturních akcí je zcela na pořadateli. Finance na ní nejsou čerpány z částky na 

propagaci z rozpočtu, ale v rámci rozpočtu konkrétní akce. Jedná-li se přímo o akci, kterou pořádá 

správa hradu, jsou tisknuty letáky, které se distribuují do okolních obcí a do praţských informačních 

center. Tyto akce bývají uváděny také v rozhlase a některých tištěných médiích. Jedná-li se o akce 

pořádané soukromým subjektem, je propagace dané akce čistě na něm.    

Distribuce  

Fyzická přístupnost  

SH Karlštejn se nachází 30 km od Prahy. Obec Karlštejn protíná důleţité ţelezniční spojení 

mezi Prahou, Berounem a Plzní. Osobní vlaky z Prahy do Berouna jezdí aţ 2x do hodiny, přičemţ i o 

prázdninách a svátcích je brán ohled na zvýšenou návštěvnost Karlštejna a vytíţenost této trasy a 

nedochází ke klasickému omezování spojů v jízdních řádech. Nádraţí v Karlštejně je od hradu 

vzdáleno 2,5 kilometru. 

Do obce je moţno samozřejmě dojet autem. Infrastruktura kolem hlavního města je dobře 

zajištěna a existuje několik moţností, jak do obce Karlštejn dojet. V obci se nachází centrální 

parkoviště, z kterého na hrad vede cesta přes obec, kde se nachází velké mnoţství restaurací a obchodů 

se suvenýry, v této části obce platí zákaz vjezdu, s výjimkou místních obyvatel a správy hradu. (Zákaz 

vjezdu platí v určitém časovém úseku dne, ten se mění spolu s otvírací dobou hradu). 

Cesta na hrad je poměrně náročná, vede 2 km do kopce. Pro turisty, kteří ji nechtějí či 

nemohou absolvovat, se nabízí moţnost vyjet k hradu koňským spřeţením nebo speciálním taxi. Taxi 

pěší zónou neprojíţdí, objíţdí obec a k hradu jede oklikou shora.  

Časová přístupnost 

V zimních měsících je Karlštejn veřejnosti uzavřen, otvírá se na začátku března, uzavírá kolem 

v polovině listopadu, přičemţ výjimku tvoří období Vánočních svátků a Nového roku, kdy se 

návštěvníkům zpřístupňuje. Roku 2008 byl hrad zkušebně otevřen nepřetrţitě od 13. prosince do 4. 

ledna. Tato otevírací doba se příliš neosvědčila a na rok 2009 je upravena tak, ţe otevřeno bude jen o 

adventních sobotách a nedělích. 
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Hrad bude veřejnosti v roce 2009 přístupný od 1. 1 do 4. 1., dále od 28. 2 do 15. 11. denně 

kromě pondělí, otevřeno bude také o víkendech 21. - 22. a 28. – 29. listopadu, 5. – 6., 12. – 13. a 19. 

20. prosince. Výjimky jsou uvedeny v tabulce 5.1. 

 

Tab. 5.1: Výjimky v otvírací době SH Karlštejn 

Hrad otevřen Hrad uzavřen 

13. 4. – Velikonoční pondělí 14. 4. - úterý 

6. 7. – státní svátek k výročí upálení Mistra Jana Husa (pondělí) 7. 7. - úterý 

28. 9. – státní svátek Den české státnosti (pondělí) 29. 9. - úterý 

Zdroj: [23 (2. 3. 2009), upraveno] 

 

Otevírací doba SH Karlštejn je přizpůsobená provozním podmínkám v průběhu roku, zkracuje 

a prodluţuje se podle délky denního světla. Konkrétní otevírací doba pro jednotlivé měsíce se nachází 

v příloze 10. 

 

Lidský faktor 

Personální zabezpečení je pro provoz SH Karlštejna zcela zásadní. Stálý personál je doplňován 

externími a sezonními zaměstnanci, především průvodci. Je nutno zajistit nejen dostatek průvodců, ale 

pečlivě naplánovat jejich skladbu, resp. skladbu jazyků, ve kterých provázejí. Průvodci hrad 

reprezentují a jejich výběr a školení je prováděno velmi pečlivě. Skladbu zaměstnanců SH Karlštejn 

uvádí obrázek 5.2. 

 

Obr. 5.2: Skladba zaměstnanců SH Karlštejn 

 

Zdroj: [31, upraveno] 
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Výběrové řízení se skládá z několika fází. V první řadě uchazeči posílají své ţivotopisy, pak je 

nutné sloţit test z obecných předpokladů a z historie, jazykovou zkoušku ve formě rozhovoru a osobní 

pohovor s komisí. Výběrové řízení je velmi náročné a zaměřuje se na prověření schopností, které jsou 

pro průvodce důleţité. Test obecných předpokladů odhaluje slovní zásobu a pohotovost v českém 

jazyce a zaměřuje se rovněţ na logiku. Test z historie bývá dosti náročný, je zaměřený především na 

českou historii středověku. Pohovory v cizím jazyce se skládají ze dvou fází, jedná se o čtení a překlad 

odborného textu a všeobecný rozhovor, kdy se prověřuje nejen slovní zásoba, ale i porozumění 

mluvenému slovu a schopnost reagovat. Osobní pohovor s komisí ukáţe jednání uchazeče. Prozradí, 

jak se umí chovat před skupinou lidí, jak mluví a jaké jsou jeho pohotové reakce. V rámci rozhovoru 

dostane za úkol vţít se do role průvodce a představit a popsat určitý objekt. Přitom je natáčen na 

video, coţ má jednak slouţit k vyzkoušení reakce uchazeče na tento fakt, jednak pro pozdější moţnost 

opětovného zhlédnutí jeho projevu. Výběrové řízení je důkladné, je vidět, ţe správa hradu si 

uvědomuje důleţitost pečlivého výběru svých zaměstnanců, byť se jedná jen o zaměstnance externí či 

sezonní. 

Noví průvodci jsou vyškoleni co se bezpečnosti, poţárního zabezpečení a dalších nutných 

provozních záleţitostí týče. Pravidelné školení pro všechny zaměstnance včetně těch z externích firem 

působících na hradě probíhá vţdy na konci sezony. Jedná se o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a poţární ochranu, hodnotí se na něm i uplynulá sezona.  

 

Materiální prostředí 

Materiální prostředí hraje velmi důleţitou roli, je neoddělitelně propojeno s hlavním 

produktem hradu a jeho atmosférou. Je nutné věnovat velkou pozornost úklidu hradu, aby působil čistě 

a harmonicky. O úklid se starají stálí, popř. externí údrţbáři a uklizečky. Pravidelně probíhá údrţba 

exteriérů (čištění a údrţba přístupové cesty, nádvoří hradu, schodiště, ochozů, odpadkových košů a 

zahrady) a interiéry (čištění podlah, oken, schodiště, restaurace a údrţba mobiliáře, výzdoby apod.)  

V rámci údrţby exteriérů probíhají četné opravy fasád hradu, coţ můţe atmosféru hradu 

negativně ovlivnit. Část těchto oprav je prováděná v době, kdy je hrad veřejnosti uzavřen, ale rozsah 

některých rekonstrukcí si vyţaduje celoroční práce.  

Interiéry hradu jsou zdobeny dle moţností ročního období, tzn. v létě květinovou výzdobou, 

na podzim dýňové dekorace, v zimě sušené květiny apod. 
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Procesy 

Systém rezervací 

Tak velká návštěvnost jako je tomu na SH Karlštejně si pro plynulý provoz vyţaduje pečlivé 

kaţdodenní plánování. Pro bezproblémový průběh prohlídek slouţí systém rezervace. Ten zajišťuje 

NPÚ ÚOP střední Čechy pro všechny své objekty, nejvíce jej však vyuţívá Karlštejn, Křivoklát a 

Konopiště.  

Za rezervaci se platí stanovený poplatek (viz kapitola 1 představení organizace, ceny). Kaţdou 

hodinu je moţno rezervovat max. 3 prohlídky, aby byla zajištěna obsluţnost ostatních návštěvníků. 

Nejvíce je tento systém vyuţíván cestovními kancelářemi a agenturami. Některé z nich mají u 

NPÚ předplacený kredit, z něhoţ se po celý rok postupně odečítají rezervační poplatky. Pro stálou 

klientelu z řad cestovních kanceláří a agentur jsou vyhrazeny stálé časy tak, aby se návštěvnost 

rozloţila co nejvíc rovnoměrně po celý den.  

Cestovní kanceláře a agentury, které nemají stále rezervované časy a otevřený kredit, přijíţdějí 

často v nejvíce frekventované době a ani rezervační systém jim v tom nezabrání. Je to především 

z toho důvodu, ţe je organizován NPÚ ÚOP z Prahy, tedy daleko od chodu hradu a problémů jeho 

provozu. 

 Rezervace na druhý okruh je povinná. Pro jednotlivce je rezervace snadnější, skupiny by si 

měly rezervaci zajistit aţ několik týdnů dopředu. 

Provozní procesy 

Kaţdé úterý probíhá porada, které se účastní všichni zaměstnanci. Projednává se na ní 

organizace daného týdne, aktuální problémy a zajištění provozu.  

V případě SH Karlštejna se jedná o rozsáhlý komplex a jeho údrţba je náročná, zvláště je-li 

tak provozně vytíţený. Velká údrţba a rozsáhlé konzervační práce probíhají kaţdoročně v zimním 

období, kdy je hrad uzavřen. V tomto období se nabízí prostor pro badatelskou činnost, 

fotodokumentaci a inventarizaci mobiliáře, jsou rovněţ opravovány prostory, které jsou za běţného 

provozu vytíţeny (např. schodiště, fasády nad vchody, schodištěm apod.). Po období, kdy je hrad 

otevřen se kaţdé pondělí, coţ je zavírací den, konají menší lokální údrţby.  

Sezona se na SH Karlštejně rozděluje na tři typy: 

 zimní sezona – leden, březen, listopad, prosinec, 

 hlavní sezona – duben, květen, říjen, 

 velká sezona – červen, červenec, srpen, září. 
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Kaţdá sezona má svá specifika a vyţaduje si zvláštní přístup. Nejnáročnější je velká sezona, 

kdy je nejvyšší návštěvnost a to si vyţaduje odpovídající personální zajištění, zvýšené nároky na 

organizaci a plánování.  

Kniha návštěv 

Kaţdý návštěvník má právo vyjádřit svůj názor na sluţby hradu do knihy návštěv. Ta slouţí i 

jako zpětná vazba pro vedení, kdy je moţno zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni, případně, co se jim 

nezamlouvá. Tyto knihy jsou pravidelně kontrolovány a lze z nich vyčíst i hodnocení průvodců, 

expozice i celého prostředí hradu.  

Spolupráce 

Spolupráce je velmi důleţitá, zvláště, co se pořádání kulturních akcí týče. SH Karlštejn má 

velmi dobré vztahy s obcí Karlštejn, také často spolupracuje s Karlštejnským kulturním sdruţením, 

které se významně podílí na pořádání kulturních akcí na hradě i v obci.   

 

5.2 Vyhodnocení primárního výzkumu 

Návštěvnost českých hradů a zámků 

Z 39 % navštěvují turisté české hrady a zámky jednou za dva aţ tři roky, z 38 % navštíví jeden 

aţ dva kulturní objekty za rok a pouze 14 % jich navštíví více neţ dva ročně. Téměř 50 % ze všech 

respondentů, kteří odpověděli, ţe české hrady a zámky navštěvují více neţ 2x ročně, dosáhlo 

vysokoškolského vzdělání, necelých 40 % má ukončenou střední školu maturitou, viz příloha 11, 

obrázek 11.1 aţ 11.5.  

Frekvence návštěv českých hradů a zámků není příliš vysoká, vliv na to můţe mít mnoţství 

substitutů v oblasti trávení volného času. Nejčastější motivy návštěv českých hradů a zámků 

znázorňuje obrázek 5.3. 

Obr. 5.3: Nejčastější motivy návštěv českých hradů a zámků 

 

Zdroj: vlastní 
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Významnost jednotlivých faktorů nabídky kulturních objektů 

Bylo potřeba zjistit, které faktory hrají v rozhodování návštěvníků důleţitou roli. Respondenti 

je měli ohodnotit na stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejvíce důleţitý faktor a 5 znamená nejméně důleţitý 

faktor. Vyhodnocené pořadí a průměrnou známku hodnocení faktorů dokládá následující tabulka 5.4. 

 

Tab. 5.4: Významnost hodnocených faktorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Jak je moţné z tabulky vyčíst, nejdůleţitější pro návštěvníky hradů a zámků je prostředí a 

atmosféra samotného objektu, tedy jak vypadá, jaký vytváří dojem. Správa objektu je do určité míry 

schopna tento faktor ovlivnit. Druhý nejdůleţitější faktor, čímţ je okolí historické památky, je 

vedením téměř neovlivnitelný. Historický záţitek, který se v hodnocení umístil na třetím 

nejvýznamnějším místě, je úzce propojen s atmosférou a prostředím hradu či zámku. 

Tyto tři faktory představují rovněţ důleţité motivy pro opakované návštěvy. Samotné 

prostředí hradu/zámku by na něj znovu přilákalo 25 % z dotázaných, dalších 16 % by se vrátilo díky 

historickému záţitku, který na hradě/zámku proţili a 15 % z dotázaných by k opakované návštěvě 

vedlo hezké okolí. Z ostatních faktorů by nejvíce respondentů (14 %) přilákala kulturní akce, která by 

se na dané památce konala, viz příloha 11, obrázek 11.6.  

Pořadí dle 

významnosti 
Hodnocený faktor 

Průměrná 

známka 

hodnocení 

1. prostředí hradu/zámku 1,64 

2. okolí, ve kterém se hrad/zámek nachází 1,83 

3. historický záţitek 2,03 

4. expozice 2,06 

5. průvodce 2,22 

6. odborný výklad 2,34 

7. dostupnost 2,50 

8. kulturní akce 2,51 

9. velikost skupiny na prohlídce 2,81 

10. komerční sluţby (WC, občerstvení, suvenýry…) 2,81 

11. vzdálenost od bydliště 2,89 

12. výše vstupného 2,90 

13. více prohlídkových okruhů 3,09 

14. velká návštěvnost 3,20 
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I kdyţ výše vstupného nehrála v hodnocení významnosti velkou roli, od opakované návštěvy 

hradu či zámku by odradila nejvíce dotázaných (18 %). Podobně tomu je u velké návštěvnosti a 

vzdálenosti památky od místa bydliště, tyto faktory nebyly respondenty povaţovány za příliš 

významné, ale od opětovné návštěvy hradu/zámku by mohly odradit nezanedbatelné procento (velká 

návštěvnost 17 %, vzdálenost od bydliště 16 %). Hodnoty dalších faktorů dokládá obrázek 11. 7 

v příloze 11. 

 

Vyhodnocení nabídky SH Karlštejn 

Z celkového počtu 201 dotázaných navštívilo SH Karlštejn 141 respondentů, coţ činí 70 %. 

Převáţné většině z nich (136 respondentům) se hrad líbil, jen 5 respondentů, tj. 2 % nebyla 

s návštěvou spokojena. Ze zbylých 30 % dotázaných, kteří Karlštejn nenavštívili, by se na něj 28 % 

rádo podívalo, pouze 2 % o návštěvu zájem vůbec nejeví. Tuto skutečnost dokládá obrázek 11.8 

v příloze 11. 

Existují tři hlavní příleţitosti, při kterých lidé hrad navštívili: jako jednodenní výlet, přičemţ 

cílem výletu byla přímo návštěva hradu (33 %), jako vícedenní výlet, v rámci kterého turisté navštíví 

jak hrad, tak další zajímavá místa v okolí (33 %), návštěva hradu v rámci dovolené (33 %), viz příloha 

11, obrázek, 11.9. Při jiné příleţitosti navštívilo SH Karlštejn 1 % respondentů, přičemţ to bylo buď 

školení, zaměstnání, návštěva rodiny či při návštěvě kulturní akce, která se na hradě konala. 

 Nejčastěji navštěvují respondenti hrad s rodinnými příslušníky nebo s přáteli, coţ znázorňuje 

následující obrázek 5.5. 

 

Obr. 5.5: Respondenti navštívili SH Karlštejn 

 

Zdroj: vlastní 
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Spokojenost s jednotlivými faktory nabídky SH Karlštejn 

Tabulka s přehledem pořadí jednotlivých faktorů a jejich průměrných ohodnocení je obsahem přílohy 

11, tabulka 11.10. 

Nabídka kulturních organizací by měla vycházet ze tří pilířů, které tvoří skupiny jednotlivých 

produktů. Do prvního pilíře se řadí budova, její interiéry a prostředí historického objektu. V rámci 

výzkumu bylo hodnoceno prostředí hradu, historický záţitek, který turisté návštěvou Karlštejna získají 

a okolí, ve kterém se nachází. Není v moţnostech správy SH Karlštejn, aby poslední faktor ovlivnila, 

ale je ţádoucí vědět, jak jej návštěvníci hodnotí. 

Tyto faktory se v hodnocení spokojenosti umístily na prvních třech místech a jejich průměrná 

známka nebyla vyšší neţ 1,5, coţ svědčí o vysoké spokojenosti. Nejčastěji byly hodnoceny známkou 1 

– velmi spokojen, nejhorší známka, kterou získaly, byla: prostředí hradu – 4, historický záţitek a okolí 

hradu – 3. K vysoké spokojenosti s okolím SH Karlštejn přispívá fakt, ţe se nachází v Chráněné 

krajinné oblasti Český kras. Z hodnocení ostatních dvou faktorů vyplývá, ţe vzhled a atmosféra hradu 

jsou vnímány velmi kladně. 

Další pilíř tvoří sbírky a výstavy, odborné služby, programy a akce, které se na hradě 

konají. S expozicí SH Karlštejn byli respondenti spíše spokojeni. Následující obrázek 5.6 ukazuje 

spokojenost respondentů s expozicí podrobněji. 

 

Obr. 5.6: Spokojenost respondentů s expozicí SH Karlštejn 

 

Zdroj: vlastní 
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Ţeny jsou při hodnocení expozice Karlštejna mírnější neţ muţi. Co se dosaţeného vzdělání 

týče, respondenti s niţším vzděláním přiřazovali expozici horší známky, výjimkou jsou respondenti 
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s vyšším odborným vzděláním, průměrná známka jejich hodnocení je 2, 4. Nejlepší průměrnou 

známku expozice získala od vysokoškoláků, a to 1, 89. Celkově bylo hodnocení respondentů 

s vysokoškolským vzděláním mírnější. Můţe to být i tím, ţe si více uvědomují stáří exponátů a tím je 

umí více ocenit. 

Výklad na SH Karlštejn je hodnocen velmi kladně (průměrná známka hodnocení se rovná 1,7). 

Pro návštěvníky je zajímavý, srozumitelný a rovněţ tematicky vhodně zvolen. Dle mého názoru 

k tomuto hodnocení přispívá všeobecná známost historie, která se s Karlštejnem a hlavně s jeho 

zakladatelem pojí. 

Celkem 36 % respondentů navštívilo na Karlštejně nějakou kulturní akci, nejčastěji to bylo 

vinobraní, potom koncert a divadelní představení. Kulturní akce pořádané na Karlštejně byly 

hodnoceny nejčastěji známkou 3, jejich průměrná známka se rovná 2,2. 

Při hodnocení druhů akcí vyplynulo, ţe nejvíce by byl zájem o večerní prohlídku, těsně za ní 

skončilo vinobraní. Následující obrázek 5.7 pak uvádí preference turistů, co se kulturních akcí týče. 

Jak je z něj moţno vyčíst, pořádání koncertů na SH Karlštejn by mnoho respondentů nezaujalo, 

z praxe však vyplývá, ţe zájem o ně je.  

Respondenti dále uváděli, ţe konání mše na hradě by je vůbec nepřilákalo. Tento výsledek 

můţe být zkreslen malým počtem respondentů z řad nad 55 let, kteří o mše jeví největší zájem. Velký 

vliv hraje bezesporu postoj většiny české veřejnosti k náboţenství. 

 

Obr. 5.7: Preference kulturních akcí na SH Karlštejn (nejniţší ohodnocení = nejvíce preferovaná 

akce) 

 

Zdroj: vlastní 

 

Hodnocení vinobraní mohl ovlivnit i fakt, ţe značná část návštěvníků se jiţ této akce 

zúčastnila a preferovala by zase jinou akci, jiný záţitek. Vyhodnocení však tuto moţnost vyvrátilo. 
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Respondenty, kteří se vinobraní jiţ zúčastnili, by tato akce znovu určitě přilákala, jak vypovídá 

obrázek 11.11 v příloze 11. 

Druh akce, kterou by respondenti rádi navštívili, se liší podle věku. Nejoblíbenější akce pro 

respondenty od 15 do 54 let bylo vinobraní, večerní prohlídka a divadelní představení, coţ víceméně 

odpovídá celkovému hodnocení. Preference nad 55 let se mění, na pozici nejatraktivnější akce se 

dostává divadelní představení a zájem roste o historické dílny a přednášky a semináře.  

Pro ţeny jsou kulturní akce důleţitější neţ pro muţe, v hodnocení spokojenosti jsou ţeny 

mírnější. Muţe by nejvíce přilákala večerní prohlídka, u ţen vyhrálo vinobraní. Rozdíl se vyskytl také 

v tom, ţe muţe by spíše zajímala historicko-umělecká dílna, neţ Vánoční trhy, ale jinak se ţebříček 

podle druhu akce příliš nelišil.  

Důleţité je, jak se preference kulturních akcí liší podle místa bydliště respondentů. Je 

pravděpodobnější, ţe akce přilákají spíše zájemce z okolí Karlštejna. To potvrzuje i výzkum, ze 

Středočeského kraje se 70 % respondentů, kteří hrad navštívili, zúčastnilo některé z tamějších akcí. 

Nejčastěji to bylo vinobraní, následovaly koncerty a divadelní představení. Pro srovnání procento 

respondentů z jiných krajů, kteří nějakou akci na Karlštejně navštívili, se pohybuje mezi 20 % aţ 30 

%. Jaké kulturní akce by nejvíce přilákaly respondenty ze Středočeského kraje, znázorňuje obrázek 

11.12 v příloze 11. 

Z praţských návštěvníků se na Karlštejně zúčastnilo nějaké kulturní akce jen 23 %. Tato 

skutečnost můţe být způsobena tím, ţe v Praze je bohatý kulturní ţivot a její obyvatelé nemají potřebu 

za kulturními akcemi dojíţdět, byť by to nebylo daleko. 

Třetím pilířem produktů SH Karlštejn jsou komerční služby, kde se řadí restaurace, 

občerstvení, obchody se suvenýry a toalety. Respondenti uvedli, ţe s úrovní komerčních sluţeb na SH 

Karlštejně jsou spíše spokojeni (průměrná známka je 2,2). Respondenti s vyšším příjmem jsou s nimi 

spokojení více neţ respondenti s niţším příjmem (tzn. do 60 000 Kč). Je to pravděpodobně způsobeno 

tím, ţe určité ceny za komerční sluţby na hradě jsou vyšší, neţ je průměr v daném odvětví. Například 

u občerstvení a některých upomínkových předmětů mohou být ceny nadsazené. Co se týče cen za 

pouţití toalet, pohlednic a průvodců, jsou určeny tak, aby byly přístupné i pro návštěvníky z niţších 

sociálních vrstev. 

Kvalitu poskytovaných sluţeb do velké míry ovlivňuje lidský faktor. Spokojenost 

respondentů s průvodcem byla poměrně vysoká, nejčastěji jí přiřazovali ohodnocení 1, tedy velmi 

spokojeni, nejhorší ohodnocení se rovná 3, tedy tomu, ţe respondenti s průvodci nebyli nijak zvlášť 

spokojeni, ale ani nespokojeni. Spokojenost s průvodci na SH Karlštejně byla ohodnocena průměrnou 

známkou 1,6. Průvodci se respondentům většinou jevili jako sympatičtí a příjemní (průměrná známka 

1,6). Toto hodnocení je velmi subjektivní a nelze jej brát při hodnocení průvodců jako směrodatné. 

Mnohem důleţitější je hodnocení znalostí průvodců i toho, zda umí upoutat pozornost či ne. Ačkoli 
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průměrná známka těchto kvalitativních činitelů byla 1,5, co se týče znalostí průvodce a 1,7 co se týče 

jeho schopnosti zaujmout, coţ vypovídá o dobrých znalostech průvodců i schopnosti zaujmout 

návštěvníky. 

S výší vstupného na SH Karlštejn nejsou respondenti nespokojeni. Nejvíce byla spokojenost 

s výší vstupného hodnocena známkou 2 (41 % respondentů), a také známkou 3 (38 % respondentů). 

Lze tedy usuzovat, ţe výši vstupného nepovaţuje většina návštěvníků za příliš vysokou, ale spokojeni 

s ní zcela nejsou. Ve srovnání s jinými volnočasovými aktivitami, např. návštěvou kina, divadla, je 

však výše vstupného adekvátní, ne-li niţší.  

Mezi další hodnocené prvky se řadí distribuce. Způsobů, jak se dopravit na SH Karlštejn, 

resp. do obce se nabízí hned několik. Následující obrázek 5.8 ukazuje, jak jsou moţnosti dopravy 

vyuţívány. 

 

Obr. 5.8: Možnosti dopravy návštěvníků na SH Karlštejn 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Dostupnost hradu byla hodnocena spíše kladně, tomu odpovídá průměrná známka spokojenosti 

respondentů, která se rovná 2. Větší spokojenost byla zaznamenána u návštěvníků, kteří na hrad přijeli 

automobilem či vlakem. Spokojenost s dostupností byla niţší u respondentů, kteří přijeli autobusem 

nebo zvolili jiný způsob dopravy. Ten zvolilo celkem 6 respondentů, coţ činí 5 % a z nich většina (67 

%) přijela na kole, zbývající přišli pěšky. Hodnocení orientačních ukazatelů bylo obdobné. Vyšší 

nespokojenost s orientačními ukazateli byla zaznamenána respondenty, kteří přijeli na kole či přišli 

pěšky, coţ můţe být způsobeno špatným označením v okolí hradu mimo hlavní silniční komunikace. 

Konkrétní hodnocení dostupnosti i orientačních ukazatelů dle způsobu dopravy dokládá příloha 11, 

tabulka 11.13.  

V rámci distribuce byla hodnocena dostupnost a vzdálenost kulturní památky od místa bydliště. 

Přestoţe je cesta na SH Karlštejn náročná, respondenti jsou s dostupností hradu spíše spokojeni 

(průměrné hodnocení 2). Tomu můţe přispívat široká škála moţností, jak se na hrad dopravit. 
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Vzdálenost kulturního objektu od bydliště se neřadí mezi nejdůleţitější faktory při výběru hradu či 

zámku, přesto je na ní určitý ohled brán. Od opakované návštěvy by právě velká vzdálenost odradila 

aţ 37 % z dotázaných.  

Se vzdáleností úzce souvisí příleţitost, při jaké se hrady a zámky nejčastěji navštěvují. Z výzkumu 

vyplynulo, ţe se nejvíc jedná o jednodenní výlet, jehoţ hlavním cílem je návštěva dané památky, nebo 

výlet vícedenní, kdy se kromě památky navštíví další zajímavá místa v okolí. Stejně často se pak hrady 

a zámky navštěvují v rámci dovolené. Z toho vyplývá, ţe vzdálenost památky od bydliště nehraje tak 

důleţitou roli, jak bychom předpokládali. 

Co se však opakované návštěvy týče, vliv tohoto faktoru se mění, proto je dobré k opakovaným 

návštěvám inspirovat návštěvníky z okolí. Smysl by například nemělo plánovat akce na hradě dle 

preferencí obyvatel Moravy ani je ve vzdálených oblastech propagovat. Vynaloţené finance na ně by 

se nevrátily.  

Následující tabulka 5.9 znázorňuje důleţitost vzdálenosti a procento respondentů, které by 

vzdálenost odradila. Byly vybrány pouze kraje, kde je vzdálenost spíše nepodstatná, a tak by nabídka 

sluţeb podněcujících opakovanou návštěvnost mohla tamější obyvatele přilákat. Kromě hodnocení je 

důleţité brát ohledy i na procento lidí, kteří by právě kvůli vzdálenosti o takovou nabídku zájem 

nejevili. 

 

Tab. 5.9: Důležitost vzdálenosti kulturního objektu od bydliště dle krajů 

Kraj Průměrná známka v hodnocení 

důleţitosti 

% respondentů, které by 

vzdálenost odradila od 

opakované návštěvy 

Karlovarský 3,43 0% 

Královéhradecký 3,5 0% 

Liberecký 3,17 18% 

Pardubický 3 0% 

Plzeňský 3 29% 

Ústecký 3 8% 

Vysočina 3,25 25% 

Zdroj: vlastní 

 

Jak je z tabulky zřejmé, SH Karlštejn by se mohl pokusit oslovit obyvatelé v Karlovarském, 

Královéhradeckém i Pardubickém kraji, kde je vzdálenost nedůleţitá a od opakované návštěvy by 

mohla odlákat jen minimální počet obyvatel. Podíváme-li se však podrobněji i na další ukazatele, 



 

57 

 

vyjde najevo, ţe obyvatelé Královéhradeckého kraje o kulturní akce na památkách zájem příliš nemají 

a znovu by je tam ani nepřilákaly. Naproti tomu obyvatele Karlovarského i Pardubického kraje by 

kulturní akce na hrad opět přilákaly, o čemţ svědčí, ţe značná část z respondentů z těchto krajů 

nějakou akci jiţ navštívila. Samotnou akci hodnotili velmi pozitivně, avšak její propagace uţ na 

takové úrovni nebyla. Převáţně se o akcích dovídali od známých a z internetu.  

Tyto regiony jsou od Karlštejna vzdálenější a distribuce letáků by nebyla nejefektivnější, v úvahu 

by mohla přicházet reklama v rozhlase, záleţí však na charakteru a rozpočtu akce. Propagace akcí na 

internetu patří k finančně méně náročným způsobům a v dnešní době, kdy je internet značně rozšířen a 

uţíván, osloví tento způsob propagace velkou část obyvatelstva. Je nezbytné, aby tam byly uvedeny 

všechny akce, které se na hradě plánují.   

Propagaci lze v rámci SH Karlštejn rozdělit na propagaci samotného hradu a akcí, které jsou 

tam pořádány. O dobré propagaci hradu svědčí jeho obecná známost. Při zjišťování spontánní znalosti 

českých hradů a zámků uváděli respondenti nejčastěji právě Karlštejn. Za ním se umístil zámek 

Hluboká, Křivoklát, Praţský hrad a Bouzov. K umístění Bouzova jako pátého nejznámějšího českého 

hradu mohlo přispět mnoţství respondentů pocházejících z Moravy. Umístění českých hradů a zámků 

dle spontánní znalosti respondentů rozebírá podrobněji obrázek 5.10, přičemţ je moţno sledovat i 

pořadí, v kterém byly objekty zmíněny.   

 

Obr. 5.10: Známost českých hradů a zámků 

 

Zdroj: vlastní 
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Spokojenost s propagací kulturních akcí je nízká, průměrná známka hodnocení je 2,7, coţ je 

nejniţší průměrné hodnocení spokojenosti. Téměř polovina (44 %) z dotázaných se o kulturní akci 

pořádané na SH Karlštejně dověděla od známých, necelá pětina (17 %) z internetu a rozhlasu. Podíl 

ostatních médii lze vyčíst z následujícího obrázku 5.11.  

 

Obr. 5.11: Podíl médii na propagaci kulturních akcí na SH Karlštejn 

 

Zdroj: vlastní 

 

Pro SH Karlštejn nemá smysl propagovat kulturní akce celorepublikově, ale mělo by se jednat 

především o propagaci místní, tedy ve Středočeském kraji a Praze. Celkové výsledky by vzhledem 

k mnoţství respondentů z jiných krajů mohly být zkreslující, proto je nutné propagaci akcí vyhodnotit 

dle místa pobytu respondentů.  

Jak je z následujícího obrázku 5.12 patrné, zůstaly ústní reference ve Středočeském kraji 

nejčastějším způsobem, jak se respondenti o konaných akcích dovídají. I kdyţ se procento ústních 

referencí o 5 % sníţilo ve prospěch propagačních letáků (růst 1 %) a rozhlasu (růst 3 %), je podíl 

těchto dvou médií stále nízký. Co se Prahy týče, propagace kulturních akcí na SH Karlštejně je 

hodnocena jako velmi slabá (průměrné ohodnocení je 3,2). Nejčastějším zdrojem informací je opět 

ústní reference (v 50 %), také letáky (v 25 %) a televize (rovněţ v 25 %).  

 

Obr. 5.12: Podíl médii na propagaci kulturních akcí na SH Karlštejn ve Středočeském kraji 

 

Zdroj: vlastní 
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5.3 Vyhodnocení hypotéz 

1. Karlštejn patří mezi tři nejznámější  hrady/zámky v ČR. 

Vyhodnocení spontánní známosti českých hradů a zámků, tuto hypotézu potvrdilo. Respondenti 

měli jmenovat tři české hrady a zámky, které je napadly. SH Karlštejn byl zmiňován nejčastěji, a to 

jak celkově, tak na prvním místě. Jeho známost je daná historickým postavením, které se 

s Karlštejnem pojí, ale i kvalitní propagací, o níţ vedení usiluje. 

  

2. Mezi faktory, kterým bude při návštěvě hradů a zámků přikládaná největší významnost, se 

řadí výše vstupného a vzdálenost od místa bydliště. 

Oba tyto faktory byly respondenty průměrně ohodnoceny známkou 2,9 a umístily se tak na 

jedenáctém aţ dvanáctém místě v ţebříčku důleţitosti. Celkem bylo hodnoceno čtrnáct faktorů a výše 

vstupného a vzdálenost od bydliště tak byly vyhodnoceny jako jedny z nejméně významných faktorů 

při návštěvě hradů a zámků. Hypotéza se tedy nepotvrdila.  

 

3. Expozice SH Karlštejn, která nenabízí velké množství exponátů, nebude respondenty velmi 

dobře hodnocena (tzn. průměrné ohodnocení spokojenosti s tímto faktorem je vyšší než 2,5). 

Spokojenost s expozicí SH Karlštejn byla respondenty ohodnocena průměrnou známkou 2,1 a 

hypotéza tak potvrzena nebyla. Respondentům se expozice líbí, shledávají jí zajímavou a vhodně 

tematicky zvolenou, i kdyţ byli toho názoru, ţe se na SH Karlštejně nachází spíše menší mnoţství 

exponátů. 

 

5.4 Shrnutí 

Analyzovala jsem významnost jednotlivých faktorů ovlivňujících návštěvu hradů a zámků a 

jak jsou s nimi respondenti spokojeni v rámci nabídky SH Karlštejn. Při hodnocení měli respondenti 

uvést, které z daných faktorů by je nejspíš přilákali k opakované návštěvě a které by je od ní naopak 

odradily. 

Respondenti uvedli, ţe při návštěvě hradů a zámků jim nejvíce záleţí na samotném prostředí 

kulturní památky, na okolí, ve kterém se nachází, a historickém záţitku, který si z návštěvy odnesou. 

Tyto tři faktory se zdají být klíčovými, neboť by eventuelně přiměly nejvíce respondentů k tomu, aby 

hrad či zámek navštívili opakovaně (dohromady by teoreticky přilákali k opakované návštěvě více neţ 

50% z dotázaných). Ţeny jim přiřazovaly větší váhu neţ muţi a byly s nimi také spokojenější. 

Důleţitost historického záţitku roste spolu s dosaţeným vzděláním, naopak důleţitost okolí, ve kterém 

se kulturní objekt nachází, s vyšším dosaţeným vzděláním klesá. Důleţitost prostředí hradu je 

víceméně stejná a na dosaţeném vzdělání nezávisí. 
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Tímto vyhodnocením byla vyvrácena hypotéza, ţe největší důleţitost bude přikládána výši 

vstupného a vzdálenosti kulturní památky od místa bydliště. Se vzdáleností úzce souvisí příleţitost, při 

jaké se hrady a zámky nejčastěji navštěvují. Z výzkumu vyplynulo, ţe se nejvíc jedná o jednodenní 

výlet, jehoţ hlavním cílem je návštěva dané památky (33 %), výlet vícedenní, kdy se kromě památky 

navštíví další zajímavá místa v okolí (33 %). Stejně často se pak hrady a zámky navštěvují v rámci 

dovolené, coţ potvrzuje, ţe vzdálenost památky od bydliště nehraje tak důleţitou roli, jak bychom 

předpokládali. 

Co se však opakované návštěvy týče, vliv tohoto faktoru se mění. Od opakované návštěvy by 

právě velká vzdálenost odradila aţ 37 % z dotázaných, proto je dobré k opakovaným návštěvám 

inspirovat více návštěvníky z okolí.  

 Prostředí kulturní památky a historický záţitek souvisí s hlavním produktem Karlštejna, coţ 

je prohlídka hradu, a s jeho materiálním prostředím. Správa hradu má moţnost oba tyto faktory 

ovlivnit a dbát na to, aby byly s nimi zákazníci spokojeni. Uchování památky v co nejlepším a co 

nejvíce autentickém stavu, je současně hlavním posláním správy hradu a celého NPÚ. Toto poslání je 

ze strany správy SH Karlštejna naplňováno, coţ potvrzuje i velmi kladné hodnocení těchto faktorů.  

Faktor okolí, ve kterém se hrad či zámek nachází, je správou hradu více méně neovlivnitelná. 

Vysoká spokojenost respondentů s tímto faktorem je pro SH Karlštejn velká výhoda, kterou můţe 

vedení vyuţít.  
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6 Návrhy a doporučení 

 

Problematika kulturních památek je specifická, stejně jako jejich marketingový mix a jeho 

jednotlivé nástroje. Některá opatření ke zkvalitnění nabídky a zvýšení spokojenosti zákazníků nelze 

navrhovat. Pouţívané nástroje marketingového mixu a intenzita jejich nasazení nezávisí mnohdy na 

samotném vedení SH Karlštejn, ale na NPÚ ÚOP střední Čechy, které tento hrad spravuje.  

Navrţená opatření vychází z celkové problematiky kulturních organizací, z poskytnutých 

interních informací a analýzy výzkumu zaměřeného na nabídku SH Karlštejn. Doporučení jsou 

navrţena vţdy v rámci jednotlivých nástrojů marketingového mixu. 

Produkt 

Produkt kulturní organizace se člení na tři základní pilíře neboli skupiny nabízených produktů. 

První pilíř se týká samotné budovy jejího prostředí i jejích interiérů a do velké míry souvisí 

s materiálním prostředím. 

Analýza tohoto prvního pilíře byla úspěšná. Prostředí hradu, stejně jako historický záţitek, 

který si z jeho návštěvy turisté odnáší, bylo hodnoceno velmi kladně. Oba faktory se v ţebříčku 

spokojenosti umístily na druhém a třetím místě, přičemţ lepší hodnocení získalo pouze okolí hradu. 

Prostředí hradu, historický záţitek i okolí hradu byly zároveň určené jako faktory nejvyššího 

významu. 

   Prvořadé je tedy vytvořit kvalitní prostředí a atmosféru hradu. Správa SH Karlštejna si to plně 

uvědomuje a snaţí se co nejkvalitnější prostředí zajistit. Ve své snaze by měla intenzivně pokračovat a 

měla by se přitom zaměřit na přání svých zákazníků. Přestoţe je omezená prostředky, které jsou 

zásadní zvláště pro opravy a údrţbu, existuje několik dalších řešení, jak lze tyto nepříznivé situace 

řešit či mírnit jejich dopady na návštěvníky.  

V případě financí by situaci mohl vyřešit sponzoring. Zájem ze strany sponzorů by byl, ale 

vedení hradu je v názoru na něj nejednotné a sponzoring se nevyuţívá. Nabízí se alespoň moţnost, jak 

řešit dopady promítající se do vzhledu a atmosféry hradu a tou je komunikace.  

Nepříznivým dojmem působí např. lešení na hradbách Velké věţe. Je pochopitelné, ţe 

rekonstrukce fasád a hradeb nemůţe probíhat bez lešení. Správa hradu by však měla zajistit, aby tyto 

opravy byly návštěvníky lépe přijímány a tolerovány. K tomu můţe poslouţit informační tabule, kde 

bude rekonstrukce popsána – co je nutno spravit a proč, speciální postupy, které se musí pouţívat, 

náklady na takové opravy a nemělo by chybět poděkování za pochopení se současnými 

rekonstrukcemi. Tato informačně - komunikační tabule by mohla být doplněna o kasičku, kde by 

turisté měli moţnost na opravy dobrovolně přispět.  
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Druhý pilíř představují sbírky a výstavy, odborné sluţby a programy a akce. Spokojenost 

s těmito prvky nabídky byla spíše průměrná, lišila se od jednotlivých prvků, jejich význam přitom 

nebyl při návštěvě hradů a zámků zanedbatelný. Vedení by se mělo zaměřit na jednotlivé prvky tohoto 

pilíře a pokusit se zvýšit spokojenost, zvláště těch, které povaţují turisté za významnější. 

Expozice byla vyhodnocena jako čtvrtý nejdůleţitější faktor při prohlídce hradů a zámků. 

Pěkná a zajímavá expozice by na kulturní památku přilákala znovu 11% z dotázaných. Není to mnoho, 

ale myslím, ţe toto procento není zanedbatelné. Zajímavé je, ţe pokud by expozice nebyla zvláště 

lákavá, návštěvníky by tento fakt od další návštěvy příliš neodradil. 

Expozice na SH Karlštejně je cenná, ale mnoho lidí si to neuvědomuje. Návštěvníci vidí pouze 

relativně „prázdné“ místnosti, ale stáří exponátů uţ většina docenit neumí. Proto bych doporučila 

zdůraznit tuto skutečnost jednak v psaných průvodcích, a také přímo na prohlídkách během výkladu. 

Pohled mnoha návštěvníků na jednotlivé exponáty se tak můţe změnit.  

Odborný výklad se v důleţitosti umístil na konci první poloviny daných faktorů. Z toho 

můţeme usoudit, ţe se nejedná o stěţejní součást produktu, ale průměrná známka (2, 3) prozrazuje, ţe 

není zanedbatelný a měla by se mu věnovat patřičná pozornost.  

Výklad na Karlštejně je hodnocen velmi kladně. Pro návštěvníky je zajímavý, srozumitelný a 

podle všeho i tematicky vhodně zvolen. Dle mého názoru k tomuto hodnocení přispívá všeobecná 

známost historie, která se s Karlštejnem a hlavně s jeho zakladatelem pojí. 

Kulturní akce na SH Karlštejn jsou vybírány s ohledem na zachování určité kulturní úrovně, 

coţ je velmi důleţité. Některé akce, které se tam pořádají, nepřilákají velké mnoţství turistů, ale 

oslovují jen určitou část populace, jako např. mše, které se konají tradičně a tak je nutno na ně 

pohlíţet. Další akce jako např. vinobraní přiláká mnoho turistů a oslovuje více skupin s rozlišnými 

zájmy. Kdyby hrad pořádal více takových akcí, hrozilo by, ţe se stanou podnětem k návštěvě hradu. 

Hlavním podnětem by měla být prohlídka hradu, jeho exteriérů i interiérů.   

Velký zájem by byl o večerní prohlídky pořádané na SH Karlštejně. Jejich zavedení souvisí 

s odpovídajícím technickým zabezpečením, to by však nemuselo představovat větší problém. Navrhuji 

prohlídky zavést v letním období od června do září, např. vţdy první pátek a sobotu v měsíci.  

Vstupné by se muselo koupit nebo alespoň rezervovat dopředu, přičemţ maximum by bylo pět 

prohlídek za večer. Tak by bylo dopředu zřejmé, s kolika návštěvníky je moţné počítat a jaký je 

zájem. Systém by rovněţ umoţnil naplánovat potřebný počet průvodců a dalších zaměstnanců.  

Základním důvodem návštěvy hradu by měla být jeho prohlídka, ale kulturní akce pořádané na 

hradě od ní často pozornost odvracejí. Večerní prohlídka zájem o samotný hrad zachovává a odlišná 

atmosféra jí dodává atraktivitu. 

Třetím pilířem se rozumí komerční a doprovodné sluţby. Komerční sluţby nebyly 

hodnoceny jako příliš důleţité a turisté na ně při výběru hradů a zámků ohledy neberou. Téměř 
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ţádného z respondentů by zpět na památku nepřilákaly ani by nebyly důvodem, proč jej znovu 

nenavštívit. Při hodnocení spokojenosti s komerčními sluţbami se respondenti přikláněli, ţe jsou spíše 

spokojeni. Správa hradu neprovozuje všechny komerční sluţby, proto tento faktor můţe ovlivnit jen 

do určité míry. V její kompetenci je výběr nájemců dlouhodobých prostorů a mnoţství takto 

pronajatých ploch. Co se výběru nájemců týče, většina stávajících působí na SH Karlštejně uţ delší 

dobu a správa hradu s nimi má velmi dobré zkušenosti. Jejich výběr byl navíc volen tak, ţe kaţdý 

z nájemců nabízí odlišné zboţí a sluţby. Co se mnoţství pronajatých prostorů týče, více komerčních 

sluţeb přímo na hradě by uţ nebylo ţádoucích ani vhodných.      

Pozornost by se ale měla věnovat sluţbám doprovodným, konkrétně stávajícím orientačním 

ukazatelům, některé z nich jsou matoucí a návštěvníci je špatně pochopí. Např. ukazatel na toalety je 

špatně umístěn hned v několika případech a mnoho návštěvníků mate. 

Dalším orientačním nápisem, který není úplně jasný, je východ z prohlídky, který je označen 

„pouze východ“. Nejedná se ale o východ z hradu ven, proto by bylo vhodnější označení „východ 

z prohlídky“. Zároveň chybí zřetelný nápis „východ z hradu“.  

Ve velmi špatném stavu je i přístupová cesta na hrad. Vedení plánuje provizorní opravu, dle 

mého názoru je to nedostačující, oprava by měla být řešena kompletně. 

V rámci zkvalitnění sluţeb zákazníkovi navrhuji zajistit na hradě kryté místo, kde by 

návštěvníci mohli v případě nepříznivého počasí počkat na prohlídku. Ze strany správy hradu snaha 

řešit tento problém byla, ale vedení NPÚ ÚOP střední Čechy tento projekt zamítli. 

Správa Karlštejna si důleţitost doprovodných sluţeb uvědomuje a snaţí se, aby s nimi byli 

zákazníci spokojeni. Probíhá neustálá snaha o jejich rozšiřování, vylepšování, o čemţ svědčí zavedení 

moţnosti on-line koupě vstupného. 

Na úrovni NPÚ se nabízí moţnost package, kdy by se vzájemně podporovala návštěvnost 

památek. Při návštěvě známější památky by zakoupením vstupenky získali zákazníci automaticky 

slevu na vstupné na méně proslulý objekt. To by mohlo turisty motivovat k jeho návštěvě. Sleva by 

mohla být v procentuální podobě ve výši 5 % aţ 10 %, nebo přímo určená částkou 10 – 30 Kč podle 

objektu. U známějších objektů by turisté mohli získat nějakou výhodu, např. průvodce zdarma apod. 

NPÚ by mohl zavést „věrnostní program“, turisté při návštěvě hradu či zámku dostanou do 

speciálního bloku razítko a podle počtu sesbíraných razítek by se odvíjely bonusy a odměny. Tento 

program by mohl být zaměřen na všechny návštěvníky hradů a zámků bez věkového rozdílu. 
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Cena 

Na SH Karlštejně je vstupné určeno na základě ceníku, na bázi cenové diferenciace. Výše 

vstupného se jednak odvíjí od prohlídkové trasy, od sociálního statutu (tzn. sociálně slabší skupiny – 

studenti, důchodci, rodiny s dětmi platí niţší vstupné) a cenově jsou odlišeny také cizojazyčné 

prohlídky. 

Rozlišení dle sociálního statutu je v souladu se základním vzdělávacím a společenským 

posláním hradu jako kulturní organizace a podle některých zdrojů také nejvíce sociálně spravedlivé. 

Při cizojazyčné prohlídce je nutné zabezpečit průvodce, který daný jazyk ovládá. Na průvodce jsou tak 

kladeny větší nároky, a to by se mělo odrazit jak v jeho ohodnocení, tak v ceně sluţby.   

Diferenciace cen podle prohlídkové trasy je zcela nezbytná. Za vstup na druhou prohlídkovou 

trasu zaplatí návštěvník jednou tolik, neţ za první trasu. Je nutné si uvědomit, odlišnost obou 

prohlídek, z níţ vyplývá různá výše vstupného. Jednak při srovnání prohlídek je druhá trasa delší, 

z pohledu průvodce náročnější a počet návštěvníků ve skupině je mnohem niţší. V neposlední řadě se 

ve vstupném na tuto trasu odráţí její význam. Trasa obsahuje nejvzácnější prostory, jejichţ údrţba je 

mnohem náročnější. Exkluzivitě přispívá i fakt, ţe prohlídku je nutno dopředu objednat. Cena v tomto 

případě funguje také při regulaci nabídky. Kapacita druhé trasy je omezena a právě výše vstupného 

zajistí, ţe poptávka po ní není tak vysoká.  

V roce 2009 došlo k zdraţení vstupného o 20 aţ 50 Kč. Náklady na provoz hradu neustále 

stoupají (zvyšující se ceny energií, vyšší minimální mzda apod.), avšak návštěvnost meziročně mírně 

klesá. Zdraţení bylo tedy zcela oprávněné a nezbytné pro další provoz objektu.   

Komunikace 

SH Karlštejn patří mezi nejznámější české hrady, ale propagace a správná komunikace je 

nezbytná i pro tak proslulý hrad. Správa hradu pořádá tiskové konference při otevření i uzavření hradu, 

snaţí se jej propagovat v tištěných médiích zasahujících širokou veřejnost i ve specializovaných 

turistických časopisech a průvodcích. Karlštejn je médií často sám vyhledáván a vedení s nimi snaţí 

udrţovat dobré vztahy. Ty pro něj mohou být zvláště významné, protoţe finanční prostředky na 

propagaci jsou totiţ značně omezené a právě dobré vztahy s médii by to mohly alespoň částečně 

kompenzovat.  

Komunikace SH Karlštejna probíhá rovněţ pomocí jejich internetových stránek. Nachází se 

tam veškeré základní informace (prohlídkové trasy, vstupné, otevírací doba, sluţby apod.), odkazy na 

pořádané akce i videoreportáţe z nich, fotogalerie hradu i odkazy na hrady a zámky v okolí. Na titulní 

straně je umístěn odkaz na koupi vstupenky on-line a minianketa týkající se spokojenosti návštěvníků 

s nabídkou sluţeb hradu. Samozřejmou součástí jsou kontakty na správu hradu a pravidelné 

aktualizace stránek. 
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Rezervy byly zjištěny v komunikaci kulturních akcí. Některé tradiční akce jsou známé, přesto 

je jejich propagace důleţitá. Mělo by se dbát, aby byl při ní Karlštejn zviditelněn. Tak přinese 

prospěch nejen v rámci dané akce, ale i hradu a jeho image.  

 Reklamní letáky by se měly distribuovat na viditelných a frekventovaných místech. Vhodné 

prostory se nachází na nádraţích a autobusových zastávkách, popřípadě by se dalo domluvit umístění 

propagačních letáků v obchodech, restauracích, hotelích a penzionech nejen v Karlštejně.  Důraz by 

přitom měl být kladen na včasnou distribuci propagačních materiálů.  

Distribuce 

Při návštěvě hradů i některých zámků by se mělo počítat s náročnější cestou, která k nim vede. 

V případě Karlštejna se nabízí různé varianty, jak se k hradu dostat. To se odráţí i v relativně 

příznivém hodnocení dostupnosti. Ukázalo se, ţe vzdálenost kulturní památky od místa bydliště není 

při návštěvě hradů a zámků rozhodující, ale vliv můţe mít na opakované návštěvy. Při snaze o zvýšení 

frekvence návštěv by proto by se měl brát ohled na preference zákazníků z okolí hradu. 

SH Karlštejn má otevírací dobu nastavenou dle moţností v jednotlivých měsících, kritériem 

pro její určení je denní světlo. Správa hradu v tomto ohledu vychází zákazníkům maximálně vstříc. 

Zavírací den je v pondělí, stejně jako u mnoha jiných kulturních objektů. Flexibilní přístup ze strany 

vedení lze vidět i v případech, kdy právě na pondělí připadá svátek či den volna. V tyto pondělky je 

hrad výjimečně otevřen.   

Lidský faktor 

Správa SH Karlštejna si je vědoma významné role, kterou mají její zaměstnanci, především 

průvodci. Jejich výběru a následnému školení věnuje pečlivou pozornost a neustále probíhá jejich 

kontrola, ať v podobě náhodných náslechů vedení v prohlídkách nebo samotnými návštěvníky v knize 

návštěv.  

Důleţitost průvodce si uvědomují i návštěvníci a jejich hodnocení bylo velmi kladné. 

Spokojenost s průvodcem byla nejčastěji hodnocena známkou 1, tedy velmi spokojen, nejhůře 

známkou 3, ani spokojen, ani nespokojen a průměrná známka se rovná 1,7. Velmi dobře jsou 

hodnoceny rovněţ znalosti průvodce.  

Na hodnocení má značný vliv mnoţství různých průvodců. Během roku na hradě působí 60 aţ 

70 externích a sezonních průvodců a je na správě hradu, aby zajistila jejich vyškolení a alespoň 

částečně sjednotila jejich projev. Z kladného hodnocení vyplývá, ţe stávající metody výběru a školení 

zaměstnanců jsou optimálně zvoleny. 
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Materiální prostředí  

Správa hradu se stará o údrţbu a čistotu celého hradu. Ve velké sezoně, kdy je na hradě nejvíc 

turistů a údrţba je náročnější, jsou stálí zaměstnanci údrţby posílení o externí zaměstnance. Vysoká 

spokojenost s prostředím a atmosférou hradu úzce souvisí s čistotou prostředí.  

Materiální prostředí je velmi důleţité a pro jeho zkvalitnění bych doporučila sjednotit lavičky, 

které se na hradě nachází a také změnit design orientačních ukazatelů. Stávající působí zastarale a 

nejsou vţdy zcela přesné a přehledné, jak uţ bylo zmíněno. Osobně bych se přikláněla k dřevěným či 

kovaným ukazatelům, které by podpořily středověkou atmosféru spíše neţ stávající z umělé hmoty. 

V rámci výzdoby interiéru květinovou dekorací, bych se přikláněla k rozšíření pěstování vlastních 

květin. Prostory se k tomu nabízí a tato záleţitost by nebyla finančně ani časově náročná.  

Procesy 

Systém rezervací je pro plynulý provoz SH Karlštejn nezbytný. Na základě rozhovoru 

s vedením hradu bych jej doporučila převést na úroveň správy jednotlivých kulturních objektů. Vedení 

daných památek má o jejich provozu přehled, můţe zohlednit jejich specifika a potřeby při rezervaci. 

Takovéto uspořádání rezervace by dovolovalo sladit plánování průvodců v závislosti na rezervacích, 

coţ by v případě Karlštejna poskytovalo nemalou výhodu. Rezervace by mohla probíhat on-line či 

telefonicky a její převedení by nemuselo představovat náročný úkol jak z provozního tak finančního 

hlediska.   

Shrnutí 

Cílem analýzy bylo zhodnotit stávající marketingový mix SH Karlštejn a navrhnout moţná 

doporučení zlepšení. Základem bylo zjistit, jaká důleţitost je přikládána jednotlivým prvkům nabídky 

a jak jsou s nimi návštěvníci SH Karlštejn spokojeni. Dle mého názoru si správa SH Karlštejn 

uvědomuje důleţitost svých zákazníků a v rámci svých moţností se snaţí jejich přání a poţadavky 

plnit, coţ potvrzují i výsledky výzkumu. 
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7 Závěr 

Svou diplomovou práci jsem zaměřila na analýzu marketingového mixu národní kulturní 

památky, konkrétně SH Karlštejn. Na základě dotazníkového průzkumu byla zjištěna důleţitost 

jednotlivých prvků nabídky kulturních organizací a úroveň spokojenosti s těmito prvky v nabídce SH 

Karlštejn.  

Informace, potřebné pro zpracování diplomové práce jsem čerpala z primárních i sekundárních 

zdrojů. Primární informace jsem získala dotazníkovým průzkumem trhu. Jednalo se o dotazování 

osobní a písemné v elektronické podobě. Celkem bylo osloveno 201 respondentů. Sekundární 

informace byla čerpána z internetových zdrojů, odborných publikací, Výročních zpráv NPÚ, interních 

materiálů SH Karlštejn. 

Celkové hodnocení marketingového mixu SH Karlštejn je velmi kladné. Je vidět snaha vedení 

o neustálé vylepšování jednotlivých sloţek MM a inovativní přístup řešení provozních záleţitostí. Na 

druhou stranu je tato snaha limitována nedostatečnými finančními prostředky, přestoţe výnosy 

samotného hradu by byly dostačující. Je pochopitelné, ţe méně proslulé kulturní památky nejsou 

schopny si na svůj provoz vydělat a musí být dotovány. Ty známější se pak v jejich prospěch vzdají 

části svých výnosů, protoţe státní dotace na kulturu jsou nízké. Otázkou zůstává přerozdělení výnosů, 

tak aby byl zabezpečen jejich plynulý provoz a zajištěna dostatečná údrţba.  

Karlštejn není samostatným právním subjektem, má omezené pravomoci a musí se řídit 

pravidly NPÚ, která byla stanovena před řadou let a současné situaci a podmínkám uţ dávno 

nevyhovují. Proto by nebylo od věci analyzovat fungování jednotlivých pracovišť NPÚ  a na základě 

jejich potřeb a poţadavků stávající pravidla upravit. I kdyţ to není zcela předmětem této práce, 

povaţuji za nezbytné se o tomto problému zmínit, neboť právě od něj se odvíjí moţnosti 

marketingového mixu SH Karlštejna. Základním cílem kulturních organizací není jejich zisk, ale 

uchování kulturních památek a péče o ně. Nemalá část finančních prostředků však pochází z činností 

kulturních objektů, tj. poskytování sluţeb. NPÚ by si mělo uvědomit, ţe pro zajištění kvalitních sluţeb 

je třeba brát ohled na potřeby a přání zákazníků.  

Marketingový mix SH Karlštejn a jeho vyuţití je na dobré úrovni. Hlavní produkt, který 

představuje samotný hrad a jeho architektura, je výjimečný, coţ je nenahraditelná výhoda, protoţe 

právě prostředí hradu a jeho atmosféra byly v rámci výzkumu hodnoceny jako nejdůleţitější faktory 

při návštěvě hradů a zámků. Na druhé straně však vyvolává vysoké nároky návštěvníků a záleţí na 

vedení hradu, aby je splnilo co nejlépe. Z průzkumu vyplynulo, ţe poţadavky zákazníků jsou v tomto 

ohledu vcelku uspokojeny. Moţnost zlepšení samozřejmě vţdy existuje a důleţité je neustále sledovat 

vývoj preferencí zákazníků a reagovat na něj.  
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Nepříznivý vliv na vnímání prostředí mohou mít opravy, které na hradě probíhají. Jsou 

náročné, vyţadují si delší časové úseky a narušují atmosféru hradu. Správa SH Karlštejn by měla 

návštěvníky o probíhajících rekonstrukcích informovat a zajistit tak, ţe budou lépe přijímány a 

tolerovány. Správa hradu by měla také zdůraznit stáří a kulturní hodnotu exponátů. Moţnost 

zatraktivnit nabídku představuje zavedení večerní prohlídky, která by přilákala návštěvníky a 

zachovala zájem o prohlídku samotného hradu. V rámci doprovodných sluţeb je potřeba věnovat 

pozornost orientačním ukazatelům. Na úrovni NPÚ se nabízí moţnost zavedení package, kdy by 

návštěvníci byli pomocí výhod a bonusů motivováni k návštěvám českých hradů a zámků. 

Určité moţnosti zlepšení se nabízí v komunikaci SH Karlštejn se svými návštěvníky. Je 

ţádoucí udrţovat dobré vztahy s médii a snaţit se je neustále rozšiřovat. Tato spolupráce můţe 

částečně kompenzovat nízké finance na propagaci hradu. Pozornost by měla být věnována propagaci 

kulturních akcí, která je dle průzkumu nedostačující.  

Rovněţ materiální prostředí nabízí prostor pro zlepšení. Design laviček, odpadkových košů, 

orientačních ukazatelů nepůsobí esteticky. Pro vytvoření harmonického celku a podporu atmosféry 

hradu bych doporučila jednotlivé prvky materiálního prostředí postupně sladit v duchu středověku.  

Na základě zkušeností vedení SH Karlštejn bych doporučila převést rezervační systém na 

úroveň správy jednotlivých kulturních památek, coţ by umoţnilo zohlednit specifika provozu a zajistit 

tak jeho flexibilitu a operativnost. Při všech návrzích jsem se snaţila zohlednit finanční i provozní 

moţnosti SH Karlštejn, tak aby bylo řešení reálné.  

 Velmi důleţitou roli při návštěvě hradů a zámků hraje okolí, ve kterém se hrad či zámek 

nachází. Není v moţnostech správy hradu, aby tento faktor výrazněji ovlivnila. V případě SH 

Karlštejn byla spokojenost s jeho okolím vysoká a tuto pozitivní skutečnost můţe vedení vyuţít ve 

svůj prospěch např. v rámci komunikace. Na kladné hodnocení okolí měl nepochybně vliv fakt, ţe SH 

Karlštejn se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras. 

Vedení SH Karlštejn si důleţitost zákazníka uvědomuje, snaţí se mu poskytnout co 

nejkvalitnější sluţby a zajistit tak jeho spokojenost. Je vidět snaha o marketingový přístup, ale zatím 

chybí ucelená marketingová koncepce a strategie. Bylo by vhodné vytvořit systém organizace 

marketingových aktivit, který by do fungování vnesl transparentnost a pevný řád.  

 


