
Příloha 1: Působnost územních pracovišť Národního památkového ústavu 
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stávající územní odborná pracoviště 

nově vzniklá územní odborná pracoviště 

černá linie - historické zemské hranice Čech, Moravy a Slezska 

 

Zdroj: [26] 

 



Příloha 2: Organizační struktura Národního památkového ústavu 

 

 

Zdroj: [26]



Příloha 3: Organizační struktura Národního památkového ústavu územního odborného 

pracoviště středních Čech v Praze 

 

 

 

Zdroj: [27]



Příloha 4: Základy marketingové koncepce 

 

 

 

 

Zdroj: [11]
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Příloha 5: Dotazník 

Dotazník 

Vážený respondente, 

Chtěla bych vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí diplomové práce. 

Cílem je zjistit požadavky zákazníků v oblasti kulturních památek, jejich spokojenost 

s nabídkou resp. příčiny možné nespokojenosti a získat tak návrhy na možná vylepšení.  

Vyplnění dotazníku je anonymní a informace slouží pouze ke statistickému zpracování, 

nebudou předávány třetím osobám.  

Za vyplnění dotazníku předem děkuji a přeji hezký den. Silvie Grygarová, studentka 5. 

ročníku VŠB – TU OSTRAVA 

 

Není-li uvedeno jinak, označte vždy jen jednu možnost. Při vyplňování dotazníku on-line 

zvýrazněte svou odpověď tučně či barvou popř. označte X. 

 
1. Jaké české hrady/zámky znáte (vyjmenujte 3 v pořadí, jak vás napadly) 

 

2. Navštěvujete české hrady a zámky?  

a) ano, ročně navštívím více než 2  

b) ano, ročně navštívím 1-2 

c) ano, příležitostně (jednou za dva tři roky) 

d) ne, v posledních 5 -ti letech jsem žádný nenavštívil (a) – pokračujte otázkou č. 4 

e) ne, ještě jsem žádný nenavštívil (a) – pokračujte otázkou č. 4 

3. Co vás vede k návštěvě?  
 

4. Vyplňte prosím tabulku: 

 – ohodnoťte významnost daných faktorů při návštěvě hradů/zámků známkou 1 až 5, přičemž 1 

= nejvýznamnější, 5 = nejméně významný 

-v dalších dvou sloupcích vyberte faktory podle uvedených instrukcí  

Faktor Oznámkujte 

1 - 5 

Vyberte max. 3 faktory, 

které by vás vedly 

k opakované návštěvě 

(označte křížkem 

v daném řádku) 

Vyberte max. 3 

faktory, které by vás 

zaručeně od opakované 

návštěvy odradily 

(označte křížkem) 

výše vstupného    

prostředí hradu/zámku    

historický zážitek    

expozice    

odborný výklad    

průvodce    

více prohlídkových okruhů    

velikost skupiny na 

prohlídce 

   

kulturní akce    

komerční služby (WC, 

občerstvení, suvenýry 

apod.) 

   

velká návštěvnost    

okolí, ve kterém se 

hrad/zámek nachází 

   

dostupnost    

vzdálenost od bydliště    

 



5. Navštívili jste státní hrad (SH) Karlštejn? 

a) ano, líbilo se mi tam 

b) ano, nezaujal mne 

c) ne, ale chtěl (a) bych jej navštívit – pokračujte otázkou č. 15  

d) ne a nemám zájem o jeho návštěvu – pokračujte otázkou č. 15  

 

6. Hrad jsem navštívil (a) – vyberte 1 možnost A. a jednu možnost B. 

A. 

a) jako výlet (jednodenní, speciálně na hrad) 

b) jako výlet – vícedenní, návštěva i dalších míst (Praha, atd.) 

c) v rámci dovolené 

d) při jiné příležitosti – uveďte prosím jaké 

B.  

e) sám (a) 

f) s rodinou 

g) s přáteli 

h) s cestovní agenturou 

 

7. Na hrad resp. do obce Karlštejn jsem přijel (a) 

a) autem 

b) vlakem 

c) autobusem v rámci zájezdu 

d) jiným způsobem (uveďte): …………………………  

 

8. Kterou prohlídkovou trasu jste navštívil (a)? (v případě, že jste navštívil (a) obě trasy, 

zaznačte obě možnosti) 

a) první trasu 

b) druhou trasu 

c) žádnou, jen nádvoří a volně dostupné prostory – v následující otázce ohodnoťte jen faktory b) 

c) h) i)  j) k) l) m) a pokračujte otázkou č. 13 

 

9. Ohodnoťte následující faktory, jak jste s nimi byli spokojeni při návštěvě hradu Karlštejna. 

Oznámkujte jako ve škole 1 – nejvíce spokojen až 5 nespokojen 

 

Faktor Oznámkujte 1 – 5 

a) výše vstupného  

b) prostředí hradu  

c) historický zážitek  

d) expozice  

e) odborný výklad  

f) průvodce  

g) velikost skupiny na prohlídce  

h) kulturní akce  

i) propagace kulturních akcí  

j) komerční služby (WC, 

občerstvení, suvenýry apod.) 

 

k) okolí, ve kterém se hrad nachází  

l) dostupnost (vlakové spojení, 

silnice atd.) 

 

m) orientační ukazatelé  

 

 

 

 



10. Expozice na SH Karlštejně 

a) líbila se mi    1  2  3  4  5 nelíbila se mi 

b) zajímavá   1  2  3  4  5 nezajímavá 

c) tematicky vhodně zvolena 1  2  3  4  5 tematicky nevhodně zvolena   

d) málo exponátů   1  2  3  4  5 hodně exponátů 

e) vhodné uspořádání exponátů 1  2  3  4  5 nevhodné uspořádání exponátů 

f) dobrý stav exponátů  1  2  3  4  5 špatný stav exponátů 

 

11. Výklad během prohlídky byl: 

a) zajímavý   1  2  3  4  5 nezajímavý 

b) srozumitelný   1  2  3  4  5 nesrozumitelný 

c) tematicky vhodně zvolen 1  2  3  4  5 tematicky nevhodně zvolen  

d) příliš dlouhý/obsáhlý  1  2  3  4  5 příliš krátký/strohý/nedostatečný 

  

12. Průvodce byl (a): 

a) sympatický/á   1  2  3  4  5 nesympatický/á 

b) příjemný/á   1  2  3  4  5 nepříjemný/á 

c) ochotný/á   1  2  3  4  5 neochotný/á 

d) zaujal(a)   1  2  3  4  5 nezaujal(a) 

e) s dobrými znalostmi  1  2  3  4  5 s nedostatečnými znalostmi 

 

13. Navštívil (a) jste nějakou akci na SH Karlštejně? 

a) ano – uveďte prosím jakou/jaké ……………..... 

b) ne 

 

14. Jak jste se o akci dověděl (a)? 

a) z tisku 

b) z televize 

c) z rozhlasové stanice 

d) z internetu 

e) z propagačních letáků 

f) od známých 

g) jinak – uveďte prosím jak ……………………….  

 

15. Jaký druh akce by vás přilákal na SH Karlštejn? – seřaďte (1 – nejvíce přilákal, až 9 vůbec 

nepřilákal) 

 

a) koncert klasické hudby  

b) koncert moderní hudby  

c) divadelní představení  

d) přednáška, seminář  

e) historicko-umělecká dílna  

f) večerní prohlídka  

g) vánoční trhy  

h) vinobraní   

i) mše v kostele P. Marie  

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistické údaje 

 

16. Pohlaví 

a) muž 

b) žena 

 

17. Věk 

a) 15 – 24 let 

b) 25 – 34 let 

c) 35 – 44 let 

d) 45 – 54 let 

e) 55 – 64 let 

f) 65 let a více 

 

18. Vzdělání 

a) základní  

b) střední bez maturity 

c) střední s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 

 

19. Čistý příjem vaší domácnosti 

a) do 20 000 Kč 

b) 20 001 – 40 000 Kč 

c) 40 001 – 60 000 Kč 

d) 60 001 – 80 000 Kč 

e) 80 001 – 100 000 Kč 

f) více než 100 000 Kč 

 

20. Počet členů ve vaší domácnosti ………………. z toho děti do 18 let ………………… 

 

21. Místo vašeho bydliště – uveďte prosím kraj  

 

 

 

Děkuji za vyplnění  Silvie Grygarová 

 



Příloha 7: Kulturní akce na SH Karlštejně v roce 2008 a 2009 

 

Kulturní akce na SH Karlštejně v roce 2008 

 Mše svatá k výročí založení Karlštejnské kapituly 

 Průvod Karla IV z Prahy na Karlštejn – tato akce je zaštítěna středočeským krajem. Prvotně 

jde o oživení cestovního ruchu v obcích na trase Praha – Karlštejn. Jednalo se již o 2. ročník 

této akce. 

 Koncert Štěpána Raka a Alfréda Strejčka v Rytířském sále 

 Koncert Pavla Vítka a jeho přátel – vystoupili zde např. Pepa Vojtek, Kateřina Brožová a 

další. Koncert se konal na nádvoří hradu a zúčastnil se jej také Zdeněk Troška. 

 Koncert folk-rockové kapely Tichá domácnost 

 Divadelní představení Rozmarný duch, které na dvoře Karlštejna připravilo divadlo Háta. 

V této hře hrála Mahulena Bočanová, Zbyšek Pantůček, Michal Jagelka a další. 

 Divadelní představení Na konci duhy, kde hlavní roli ztvárnila Hana Maciuchová. 

  Mše svatá ke slavnosti Nanebevzetí P. Marie v Kostele P. Marie 

 Koncert Next Generation Big Band na nádvoří hradu 

 Světový běh harmonie si nádvoří Karlštejna vybral jako svou poslední zastávku (končil 

v Praze). 

 Koncert komorního sboru Nebia v Rytířském sále 

 Vinobraní – tradiční každoroční slavnost na konci sezóny 

 Spolupráce s Českým rozhlasem, kdy se z Rytířského sálu vysílal pořad Tobogán 

 Zádušní mše za Karla IV.  

 Advent - vystoupení tanečních, pěveckých a hudebních souborů na nádvoří 

hradu. 

 Koncert souboru Chairé 

 

Hrad Karlštejn se roku 2008 stal patronem Dětského domova v Uherském Hradišti. Hlavním cílem 

spolupráce je motivovat děti ve vzdělávání se. V rámci patronství proběhla „pohádková Noc na 

Karlštejně“, kdy děti z domova hrad navštívily. 

 

 

 

 

 



Kulturní akce na SH Karlštejně plánované na rok 2009 

 Mše svatá k výročí založení Karlštejnské kapituly 

 Přednáška"České středověké malířství 14. století" je téma vysoce odborné přednášky Prof. 

PhDr. Ing. Jana Royta a Prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc. v Rytířském sále 

 Staročeské máje - vystoupení folklórních souborů v rámci folklórního 

festivalu Staročeské máje na náměstí v obci 

 Koncert folk rock skupiny Tichá domácnost - speciální koncert folk rock skupiny Tichá 

domácnost a komorního souboru Nebia na nádvoří hradu. 

 Koncert Lucie Bílé na hradě - ojedinělý koncert zlaté slavice Lucie Bílé a dalších hostů na 

nádvoří hradu. Program speciálně připravený pro hrad Karlštejn. 

 Divadelní představení ZEBRA - divadelní představení ZEBRA na nádvoří hradu s Ondřejem 

Vetchým, Kateřinou Hrachovcovou, Petrem Čtvrtníčkem a dalšími. 

 Mše svatá ke slavnosti Nanebevzetí P. Marie v Kostele P. Marie 

 Galavečer k noci na Karlštejně - galavečer plný hvězdných hostů a jejich vzpomínek u 

příležitosti 35. výročí vzniku českého filmu Noc na Karlštejně na nádvoří hradu. 

 Karlštejnské vinobraní - dvoudenní slavnost vína s bohatým programem v obci a na hradě a za 

přítomnosti císaře Karla IV. a jeho dvora. 

 Koncert vážné hudby – v podání komorního souboru NEBIA, umělecká vedoucí MgA. Lenka 

Chmelová. Soubor ve složení flétna, housle, viola a violoncello interpretuje skladby J. Ch. 

Bacha, W. A. Mozarta a L.van Beethovena v Rytířském sále. 

 Divadelní komedie - divadelní ochotnický spolek z Horšovského Týna zahraje divadelní 

komedii v divadelním sále restaurantu U JANŮ. 

 Slavnost Svatomartinského vína - slavnost spojená s ochutnávkou karlštejnských vín, 

přednáškou a živou hudbou v podání cimbálového souboru. 

 Zádušní mše za Karla IV.  

 Advent - advent na náměstí v obci, vystoupení tanečních, pěveckých a 

hudebních souborů. 

 Vánoční koncert – vánoční koncert v podání vokálně instrumentální skupiny 

CHAIRE z Příbrami, umělecký vedoucí p. Josef Krček. Rytířský sál hradu 

Karlštejn 



Příloha 8: Seznam pořadů natáčených na SH Karlštejn v roce 2008 

 

Detektor – ČT 

Dobývání hradu – ČT 

Pořad o češtině – ČT 

Záhady Toma Visarda – ČT 

X-faktor – TV Nova 

Na vlastní oči – TV Nova 

Hledá se táta – TV Prima 

Tobogán – ČRO Region 

 



Příloha 9: Média, s nimiž SH Karlštejn spolupracuje 

 

Televizní média 

ČT 

TV Nova 

TV Prima 

TV Markíza 

TV Tokio 

Středočeská televize 

 

Rozhlasové stanice 

ČRO Region 

ČRO Plzeň 

Rádio Kiss 

 

Tištěná média 

MF Dnes 

Časopis Dovolená 

Turistický magazín Kam po Čechách 

Czech Turism – časopis 

Wochen Kourier – německé noviny (Drážďany, Mnichov, Norimberk) 



Příloha 10: Otevírací doba SH Karlštejn v jednotlivých měsících roku 

 

měsíc otvírací doba + 

leden 9:00 – 15:00 

únor 9:00 – 15:00 

březen 9:00 – 15:00 

duben 9:00 – 16:00 

květen 9:00 – 17:00 

červen 9:00 – 17:00 

červenec 9:00 – 18:00 

srpen 9:00 – 18:00 

září 9:00 – 17:00 

říjen 9:00 – 16:00 

listopad 9:00 – 15:00 

prosinec 9:00 – 15:00 

+ uvedeny časy první a poslední prohlídky 

Zdroj: [23 (2. 3. 2009), upraveno] 



Příloha 6: Vyhodnocení identifikačních údajů 

Tab. 6.1: Struktura respondentů 

 

absolutní 

četnost 

relativní 

četnost 

muž 87 43,3% 

žena 114 56,7% 

15 - 24let 51 25,6% 

25 - 34let 49 24,6% 

35 - 44let 43 21,6% 

45 - 54let 37 18,6% 

55 - 64let 14 7,0% 

65 let a více 5 2,5% 

základní vzdělání 4 2,0% 

střední bez maturity 26 12,9% 

střední s maturitou 95 47,3% 

vyšší odborné 11 5,5% 

vysokoškolské 65 32,3% 

příjem do 20 000,- 34 17,0% 

20 001 - 40 000,-  89 44,5% 

40 001 - 60 000,- 58 29,0% 

60 001 - 80 000,- 14 7,0% 

80 001 - 100 000,- 3 1,5% 

více než 100 000,- 2 1,0% 

 

Obr. 6.2: Respondenti dle pohlaví 

 

Obr. 6.3: Respondenti dle věkové kategorie 

 

Obr. 6.4: Respondenti dle vzdělání 

 

Obr. 6.5: Respondenti dle čistého příjmu na domácnost 

 

Zdroj: vlastní 
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Příloha 11: Vyhodnocení výzkumu 

Obr. 11.1: Celková návštěvnost českých hradů a zámků 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 11.2: Respondenti navštěvující české hrady a zámky více než 2x ročně dle vzdělání 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 11.3: Respondenti navštěvující české hrady a zámky 1x až 2x za rok dle vzdělání 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 11.4: Respondenti navštěvující české hrady a zámky příležitostně (tzn. 1x za dva až tři 

roky) dle vzdělání 

  

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 11.5: Respondenti, kteří v posledních pěti letech nenavštívili žádný český hrad či zámek dle 

vzdělání 

  

Zdroj: vlastní 
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Obr. 11.6: Faktory, které by respondenty motivovaly k opakované návštěvě hradu či zámku 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 11.7: Faktory, které by respondenty od opakované návštěvy odradily 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

1%

25%

15%

11%6%
2%3%

0%

14%

1%

0%

15%

3%
4%

cena vstupného

prostředí hradu/zámku

historický zážitek

expozice

odborný výklad

průvodce

více prohlídkových okruhů

velikost skupiny na prohlídce

kulturní akce

doplňkové služby (wc, občerstvení, 

suvenýry..)
velká návštěvnost

okolí ve kterém se hrad/zámek 

nachází
dostupnost

vzdálenost od bydliště

18%

8%

2%

3%

3%
6%

2%13%

0%2%

17%

2%

8%

16%

cena vstupného

prostředí hradu/zámku

historický zážitek

expozice

odborný výklad

průvodce

více prohlídkových okruhů

velikost skupiny na prohlídce

kulturní akce

doplňkové služby (wc, 

občerstvení, suvenýry..)
velká návštěvnost

okolí ve kterém se hrad/zámek 

nachází
dostupnost

vzdálenost od bydliště



Obr. 11.8: Návštěvnost SH Karlštejn 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 11.9: Při jaké příležitosti respondenti nejčastěji SH Karlštejn navštěvují 

 

Zdroj: vlastní 
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Tab. 11.10: Spokojenost s hodnocenými faktory na SH Karlštejn 

Pořadí dle 

spokojenosti 
Hodnocený faktor 

Průměrná 

známka 

hodnocení 

1. okolí, ve kterém se hrad/zámek nachází 1,3 

2. prostředí hradu/zámku 1,4 

3. historický zážitek 1,5 

4. průvodce 1,6 

5. odborný výklad 1,7 

6. orientační ukazatelé 1,9 

7. dostupnost 2,0 

8. expozice 2,1 

9. komerční služby (WC, občerstvení, suvenýry apod.) 2,2 

10. kulturní akce 2,2 

11. výše vstupného 2,5 

12. velikost skupiny na prohlídce 2,6 

13. propagace kulturních akcí 2,7 

Zdroj: vlastní 

 

 

Obr. 11.11: Preference kulturních akcí dle návštěvníků, kteří již navštívili vinobraní (nejnižší 

ohodnocení = nejvíce preferovaná akce) 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 11.12: Preference kulturních akcí dle respondentů ze Středočeského kraje (nejnižší 

ohodnocení = nejvíce preferovaná akce) 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

Tab. 11.13: Spokojenost s dostupností a orientačními ukazateli SH Karlštejn, dle způsobu 

dopravy 

hodnocený faktor  vlak auto 

autobus 

(v rámci 

zájezdu) 

jiný 

způsob 

dostupnost  1,9 1,8 2,3 2,3 

orientační ukazatelé  1,8 1,8 2,5 2,7 

 Zdroj: vlastní 
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Příloha 12: Výsledky výzkumu 

 

 

 

 

 


