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1. ÚVOD 

 
K bakalá�ské práci mi bylo zadáno téma Veletrhy cestovního ruchu, které se prolíná 

jak s v�dou humanitní (ekonomie, sociologie) tak s kulturní v�dou (psychologie). Veletrh je 

místo, kde se setkává nep�eberné množství firem za ú�elem prezentace sebe a svých 

výrobk�, tudíž vede ke zvýšení prodeje, dále k vyhledání nových kontakt� a klientely. Téma 

má tedy p�edevším ekonomický aspekt, což je v souladu se zam��ením mého studijního 

oboru – ekonomika cestovního ruchu. 

V knize Veletrhy a výstavy od autorek Jitky Vysekalové, Moniky Hrubalové, Jany 

Girgašové na stran� 13 praví jedna pou�ka z psychologie: “Pokud n�co pouze slyšíme, 

zapamatujeme si to z 10 %. Pokud n�co pouze vidíme, zapamatujeme si to z 20 %. Pokud 

vizuální a sluchový vjem spojíme, šance zapamatovat si sd�lení se zvyšuje až na 40 %. 

Pokud ale n�co prožijeme tak�ka na vlastní k�ži, zapamatujeme si to v plné mí�e (tedy ze 

100 %), a to na hodn� dlouho!“ Proto i veletrhy cestovního ruchu mají lépe p�ibližovat 

nabízené „zboží“, než ostatní formy propagace (nap�. inzerce). 

Ve shod� se zadáním práce je práce rozd�lena na 3 kapitoly, úvod a záv�r, dopln�na 

je požadovanými formálními náležitostmi. 

V druhé kapitole jsem se v�novala obecným pojm�m, které souvisí jak s veletrhy tak 

i s cestovním ruchem. Zabývala jsem se otázkami pro� jít na veletrh, co je smyslem jejich 

po�ádání a pro� vlastn� veletrhy vznikly. Popsala jsem také subjekty p�sobící v oboru 

výstavnictví. 

Ve t�etí kapitole jsem zmínila nejvýznamn�jší místa pro po�ádání veletrh� jako 

pražské Výstavišt�, Pražský veletržní areál v Let�anech a výstavišt� Flora Olomouc. Dále 

jsem rozebírala jednotlivé veletrhy cestovního ruchu v �eské republice z hlediska místa 

jejich po�ádání, termínu, ceny vstupného, po�tu vystavovatel� a návšt�vník�.  

Ve �tvrté kapitole jsem analyzovala veletrhy GO a REGIONTOUR, od osobní ú�asti 

a vyjád�ení názoru z pohledu návšt�vníka ale také z pohledu vystavovatele. Nakonec jsem 

pomocí otázek položených vystavovatel�m GO a REGIONTOUR zhodnotila co jim dané 

veletrhy p�inesli a kolik je tato ú�ast stála pen�z. 

Cílem mé práce je na základ� shromážd�ných údaj� analyzovat situaci v �R v dané 

oblasti a zhodnotit. 

K dosažení cíle jsem používala metodu pozorování a to tak, že se zú�astním veletrh� 

GO a REGIONTOUR. Dále pak metodu deskripce, kde popisuji jednotlivé veletrhy 



 

cestovního ruchu v �eské republice, metodu prognózy, kde si pokládám otázky které souvisí 

s budoucností veletrh�. A nakonec metoda komparace, která mi pom�že vy�ešit m�j cíl 

práce. 

 



 

2. VELETRHY A VELETRHY CR OBECN� 
 

2.1. Veletrhy a výstavy obecn� 

2.1.1. Pojmy 

Veletrh je definován jako soust�ed�ní r�zného zboží nebo jeho výrobk�, které 

prodávající vystavují v zájmu jeho propagace a prodeje. Rozlišují se  

a) veletrh národní, na nichž vystavují zboží pouze dodavatelé p�íslušné zem�, 

b) veletrh mezinárodní, 

c) veletrhy všeobecné, s r�znými druhy výrobk�, 

d) veletrhy specializované (jen pro ur�itý druh výrobk�), 

e) veletrhy užitkové, na nichž se vystavují pouze vzorky. 

 

N�které veletrhy slouží pouze výstavním ú�el�m, jiné zárove� i prodeji. Velké 

mezinárodní veletrhy mají nejen ekonomický ale i spole�ensko–politický význam. Konají se 

v pevn� ur�ených termínech jednou �i 2krát ro�n�. Veletržní expozice jsou individuální �i 

kolektivní. Od výstav se veletrhy liší p�ímým komer�ním významem. [5] 

 

Výstava je soustavné uspo�ádání p�edm�t� stejného nebo n�kolika obor�, nejb�žn�ji 

obor� pr�myslových, hospodá�ských, nebo um�leckých z okrsku menšího nebo v�tšího, bu� 

tedy n�kterého kraje nebo celé zem�, n�kolika zemí nebo všech zemí kulturních, a to za 

ú�elem podívané tak, aby byl podán co možná úplný obraz výkonnosti a schopnosti v oboru 

tom n�kterého kraje, nebo celé zem�, a aby se ve�ejnou sout�ží zvýšil vývoj pr�myslu, 

hospodá�ství, um�ní atd. [7] 

 

2.1.2. Historie 

Historie výstav a veletrh� sahají hodn� do minulosti, až k po�átk�m d�lby práce. 

Jakmile totiž �lov�k vyrobil více, než kolik sta�il sám spot�ebovat, snažil se své výrobky 

navíc nabídnout na trhu. Nejd�íve slovn�, ale brzy zjistil to, že je lepší p�edstavit sv�j 

výrobek p�ímo ve fyzické, naturální podob� a zejména na místech, kde dochází ke 

shlukování lidí – tedy na k�ižovatkách obchodních cest, na nám�stích a na tržištích. 

Vzhledem k tomu, že každý produkt byl svým zp�sobem jedine�ným originálem, bylo nutné 



 

vystavovat celou produkci. Sm�na se uskute��ovala ihned, bu� vým�nou za jiné zboží nebo 

pen�žní platbou. 

 

Trhy se konaly zejména u p�íležitosti církevních svátk�, což je nap�íklad patrné 

v n�m�in�, kde slovo mše (die Messe) znamená také veletrhy. I u nás sahá tradice 

brn�nských veletrh� až do 13. století, kdy roku 1243 ud�lil král Václav I. Brnu privilegium 

konat jednou do roka o svatodušních svátcích výro�ní trh. Další rozvoj �emesel a obchodu si 

vyžádal ud�lení práv po�ádat další jarmarky – od roku 1291 svatohavelský a roku 1357 p�ed 

Popele�ní st�edou.  

 

Pravideln� �asov� se opakující výro�ní trhy, kde byly výrobky p�edstaveny 

v naturální podob� v �asov� a místn� vymezeném prostoru, se tedy u nás za�ínají konat 

v období zakládání m�st. Privilegia ud�loval panovník. Je samoz�ejmé, že po�ádání trh� 

vždy p�inášelo m�stské pokladn� nemalé finan�ní prost�edky. Proto také dodnes bývají 

m�sta majiteli �i spolumajiteli svých výstavních a veletržních areál�. 

 

Pr�myslová výroba p�inesla nový typ výstav, na kterých již nebylo nutné prezentovat 

celou produkci, nýbrž pouze vybrané vzorky. U nás byl prvním takovým veletrhem „Velký 

trh tovar� království �eského“ konaný roku 1754 ve Veltrusech. Dalším historickým 

mezníkem byla v roce 1891 v pražské Stromovce uskute�n�ná Všeobecná zemská výstava. 

 

Po vzniku samostatného �eskoslovenska se v Praze konaly tzv. Pražské vzorkové 

veletrhy a v kv�tnu 1928 byla na novém výstavišti v Brn� otev�ena Výstava soudobé kultury 

v �eskoslovensku. Její uspo�ádání znamenalo významný historický mezník ve vývoji 

moderního výstavnictví na území našeho státu. Zaprvé vzniklo v Brn� nejmodern�jší a 

nejv�tší výstavišt� v tehdejším �eskoslovensku, které je svým funkcionalistickým pojetím 

dodnes známé v celém sv�t�. Za druhé byla samotná výstava z roku 1928 vrcholem zdejší 

p�edvále�né výstavní tvorby. Výstava soudobé kultury se také stala za�átkem specializace v 

hospodá�ském výstavnictví �eskoslovenska. Jen do roku 1938 se pak na brn�nském 

výstavišti uskute�nilo p�es 40 p�evážn� hospodá�ských výstav. Z nich byla celá �ada nápadn� 

podobná dnešním specializovaným brn�nským veletrh�m. Mimo jiné práv� proto se na 

tomto výstavišti uskute�nil v roce 1959 první Mezinárodní strojírenský veletrh, který 

m�žeme považovat za po�átek po�ádání mezinárodních veletrh� v jejich sou�asném pojetí u 

nás. [11] 



 

2.1.3. Typy výstav a veletrh� 

Výstavy se dají velmi zhruba rozd�lit na ve�ejné a obchodní.  

Tab. 1 Typy výstav 

Ve�ejné výstavy Obchodní výstavy 

Všeobecn� zam��ené Horizontální 

Speciáln� zam��ené Vertikální 

  Spojené s konferencí 

  Obchodní trhy 

Zdroj: [2] 

Ve�ejné neboli všeobecné veletrhy jsou otev�eny ve�ejnosti a lze rozlišovat dva 

typy:  

a) obecné se zam��ují na širokou ve�ejnost a vystavují rozsáhlý a rozmanitý po�et výrobk� a 

služeb. Jsou siln� komunikované a jejich cílem je p�ilákat co nejvíce návšt�vník�, zejména 

kupujících. 

b) specializované výstavy nebo veletrhy se zam��ují na ur�itý segment ve�ejnosti a jejich 

cílem je spíše informovat než prodávat produkty nebo služby. 

 

Obchodní výstavy slouží odborník�m z ur�ité oblasti aktivit nebo pr�myslových 

odv�tví. Rozlišujeme �ty�i typy:  

 

a) Horizontální veletrhy, kdy jedno pr�myslové odv�tví prezentuje své výrobky a služby 

cílové skupin� odborník�, obchodník�m a distributor�m jiných odv�tví. 

b) Vertikální veletrhy, kdy r�zná pr�myslová odv�tví prezentují své výrobky a služby 

cílovým skupinám ze stejného odv�tví. P�íkladem mohou být veletrhy zam��ené na 

stavebnictví, kterých se pravd�podobn� zú�astní výrobci stavebního materiálu, d�ev�ných 

dve�í, instala�ního materiálu apod.  

c) Výstavy spojené s konferencemi, které mají malý dosah, ale mohou být vysoce efektivní 

díky výb�rovosti cílové skupiny. Tento typ výstav spojených s konferencemi nebo sympozií 

je velice oblíbený, protože je pro organizátory konference finan�n� výhodný a také 

umož�uje efektivn� zasáhnout cílovou skupinu, která je obtížn� dosažitelná jinými 

komunika�ními medii. Daný typ je velmi oblíben ve Spojených státech ve srovnání 

s akcemi, které jsou zam��eny pouze na nákup a prodej. Na rozdíl od Evropan� americké 

firmy nerady kupují a prodávají na „otev�ené scén�“. V Evrop� žije doposud koncept „trhu“, 



 

kde prodávající a kupující konkuren�ních produkt� stojí vedle sebe a snaží se jeden druhého 

p�ek�i�et. 

d) Obchodní trhy jsou hybridem výstavy a prodeje. Ú�astníci si pronajmou stánek, kde mají 

trvale vystavené vzorky, a snaží se prodat. Tabulka 2 ukazuje alternativní klasifikaci výstav 

a veletrh� založenou na typu návšt�vník� a vystavovatel�. [2] 

 

Tab. 2 Typy výstav podle typu návšt�vník� a vystavovatel� 

  Návšt�vníci 

  Vertikální Horizontální 

Vertikální 

Zacílená výstava 

Pro firmy a klienty ur�itého 

odv�tví 

Návšt�vníci z r�zných sektor� 

Firmy z ur�itého odv�tví 

vystavují pro diverzifikované 

publikum Výstavy 

Horizontální 

Výstavy pro více sektor� 

R�zné firmy vystavují pro 

r�zné publikum 

Diverzifikované výstavy 

R�zné firmy a r�zné publikum 

Zdroj: [2]  

Západoevropské veletržnictví rozlišuje dnes veletrhy do dalších kategorií. Vymezuje 

jejich tržn� geografický dosah a intenzitu p�sobení jednotlivých druh� veletrh� takto: 

 

Tab. 3 Tržní dosah veletrh� 

Druh veletrhu 
Globální 

tržní v�dce 
Mezinárodní Kontinentální 

Národní a 

nadregionální 
Regionální Lokální 

Všeobecný 

veletrh             

Víceoborový 

veletrh             

Odborný veletrh             

Výstava pro 

spot�ebitele             

Vysv�tlivky: šedá – pr�m�rný dosah, šedo�erná – velký dosah, �erná – maximální dosah 

Zdroj: [11] 



 

2.1.4. Statistiky veletrh� a výstav v �eské republice 

V roce 2008 se v �eské republice konalo 261 veletrh� a výstav. Po�et veletrh� 

v letech 2004–2008 je znázorn�n v následujícím grafu. Z tohoto grafu lze vy�íst že po�et 

realizovaných veletrh� a výstav v �eské republice rok od roku klesá. [13] 

Veletrhy v �R v letech 2004 - 2008
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Graf �. 1 Veletrhy a výstavy v �R v letech 2004 – 2008 

 

Tab. 4 Podíl kraj� na celkovém objemu trhu v letech 2000 – 2002 podle po�tu vystavovatel� 

(údaje jsou v %) 

Rok  Praha 
Jižní 

Morava 

Severní 

Morava 

Jižní 

�echy 

St�ední 

�echy 

Severní 

�echy 

Východní 

�echy 

Západní 

�echy 

2000 33,1 34,8 11,7 6,2 3,2 7,3 1,7 2 

2001 32 30,5 14,6 6,6 4,8 5,8 3,5 2,2 

2002 35 32,4 12,6 5,8 5,5 5 2,6 1 

Zdroj: P�evzato z [14]  

 

Z tabulky je z�ejmé že nejv�tší podíl kraj� na celkovém trhu má kraj Praha, hned za 

ním je Jižní Morava a nejmenší podíl mají Západní �echy. Lze vyvodit, že každý rok 

v jednotlivých krajích se po�et vystavovatel� zvyšuje, krom� kraje St�ední �echy, kde 

dochází ke snižování. 

 

Z následující tabulky vyplývá, že nejvíce návšt�vník� veletrh� je na Jižní Morav� a 

nejmén� ve St�edních �echách. Každý rok po�et návšt�vník� roste, klesá pouze v Jižních 

�echách, Severních �echách a St�edních �echách. 



 

Tab. 5 Podíl kraj� na celkovém objemu trhu v letech 2000 – 2002 podle po�tu 

návšt�vník� (údaje jsou v %) 

Rok  
Jižní 

Morava 
Praha 

Severní 

Morava 

Jižní 

�echy 

Severní 

�echy 

Východní 

�echy 

Západní 

�echy 

St�ední 

�echy 

2000 29,8 25,2 9,1 13,2 14,4 0,8 0,7 6,8 

2001 28,5 30,4 11,2 11,3 7,9 4,4 1,2 5,1 

2002 35,7 29,5 10,9 9,4 9,4 4,5 0,6 0 

Zdroj: P�evzato z [14]  

 

2.2. Subjekty p�sobící v oboru výstavnictví 

2.2.1. Mezinárodní unie organizátor� veletrh� (UFI - Union des Foires 

Internationales) 

Je mezinárodní asociací veletržního pr�myslu, která zastupuje své �leny po celém 

sv�t�. Centrála asociace se sídlem v Pa�íži sdružuje 326 �lenských organizací v�etn� 

nejvýznamn�jších veletržních správ a vlastník� veletržních center, profesních asociací a 

partner� veletržního pr�myslu. 

 

Dále je UFI svojí �inností p�ítomna v mnoha zemích na p�ti kontinentech, p�i�emž 

�lenové UFI sami reprezentují následující výsledky: 

- více než 4000 veletrh� a výstav, 

- více než 50 mil. m2 pronajaté plochy ro�n�, 

- více než 1 mil. zú�astn�ných vystavovatel� ro�n�, 

- více než 150 mil. návšt�vník� ro�n�. 

 

UFI propaguje veletrhy a výstavy celosv�tov� jako jednotný marketingový a 

komunika�ní nástroj. Dále zpracovává pro svoje �leny kvalifikované studie a výzkumy 

týkající se všech aspekt� veletržního pr�myslu a na pravideln� po�ádaných specializovaných 

veletržních výborech a kongresech koordinuje spole�ný postup výstavnické branže 

v celosv�tovém m��ítku. 

 

�leny UFI za �eskou republiku jsou v r�zných �lenských kategoriích následující 

subjekty: 

Veletrhy Brno a.s. – organizátor veletrh� a vlastník areálu (�lenem od r. 1960), 



 

Incheba Praha s.r.o. – organizátor veletrh� a vlastník areálu (�lenem od r. 1993), 

SOVA �R Spole�enstvo organizátor� veletržních a výstavních akcí – asociace (�lenem od r. 

1994), 

Holiday Inn Brno – partner veletržního pr�myslu (�lenem od r. 2003), 

Expo Data s.r.o. – partner veletržního pr�myslu (�lenem od r. 2003). [35] 

 

2.2.2. Spole�enstvo organizátor� veletržních a výstavních akcí �eské 

republiky (SOVA �R) 

Jediné profesní spole�enstvo �eského veletržního pr�myslu s celorepublikovou 

p�sobností, sdružující veletržní areály a firmy, které výstavní akce po�ádají doma i v 

zahrani�í a další subjekty, které se na nich podílejí specifickými službami. Vzniklo 13. 12. 

2001.  

Sjednocením byl spln�n požadavek Evropské unie, aby jeden obor, jedna profesní 

skupina v zemi byla zastupována jedním profesním spole�enstvem. SOVA �R je �lenem 

Hospodá�ské komory �R a Globální sv�tové asociace veletržního pr�myslu UFI. Od roku 

2006 je i garantem celorepublikové sout�že o nejpoutav�jší expozici AURA. 

 

 Hlavní cíle:  

 

- spojení a formování veletržního pr�myslu �R ve vztahu k mezinárodnímu trhu,  

- podpora profesionality všech subjekt� �eského výstavního trhu,  

- implementace mezinárodních standard�, 

- ochrana hospodá�ských zájm� a prestiže po�adatel� veletrh� a výstav v �R, 

- podpora kvality, transparentnosti, koordinace a kooperace v �eském veletržním pr�myslu.  

 

Orgány SOVA �R: 

Nejvyšším orgánem profesního spole�enstva je valná hromada, která se uskute��uje 

nejmén� jednou ro�n�. Valná hromada volí na dobu dvou let devíti �lenné p�edsednictvo 

spole�enstva a t�í�lennou dozor�í radu spole�enstva. 

�lenové p�edsednictva volí ze svého st�edu p�edsedu a 2 místop�edsedy, �lenové 

dozor�í rady volí ze svého st�edu p�edsedu a místop�edsedu. P�edsednictvo jmenuje �editele 

ú�adu, který koordinuje a realizuje záv�ry usnesení z jednání valné hromady a p�edsednictva 

do praktické �innosti spole�enstva. [31] 



 

2.3. Cestovní ruch 

2.3.1. Pojmy 

Cestovní ruch (turismus, zkratka CR, anglicky tourism, travel) je komplexní 

spole�enský jev jako souhrn aktivit ú�astník� cestovního ruchu, souhrn proces� budování 

provozování za�ízení se službami pro ú�astníky CR v�etn� souhrnu aktivit osob, které tyto 

služby nabízejí a zajiš�ují, aktivit spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdroj� pro 

CR, souhrn politických a ve�ejn� – správních aktivit (politika CR, propagace CR, regulace 

CR, mezinárodní spolupráce apod.) a reakce místní komunity a ekosystém� na uvedené 

aktivity. Toto pojetí CR rozši�uje statisticky zam��ené vymezení Sv�tové organizace 

cestovního ruchu a obdobné vymezení v návrhu normy Evropské unie vycházející z definice 

ú�astníka CR – aktivity osob cestujících do míst mimo jejich obvyklé prost�edí nebo 

pobývajících v t�chto místech ne déle než jeden rok za ú�elem trávení volného �asu, 

podnikání �i jiným ú�elem. Rozší�ené pojetí CR vychází z vnímání CR jako komplexního 

procesu, který zasahuje nejen jeho ú�astníky, ale také poskytovatele služeb, destinace, 

v nichž je CR realizován, a tranzitní destinace.  

 

 

Veletrh CR (anglicky travel fair, travel exhibition) = pravideln� po�ádaná, obvykle 

tématicky (nebo i regionáln�) komponovaná kontrakta�ní a prodejní výstava produkt� CR, 

zpravidla p�ístupná i ve�ejnosti. Vybrané veletrhy: ITB Berlín, BIT Miláno, FITUR Madrid, 

Holiday World Praha, Go Brno, WTM Londýn. [8] 

 

2.4. Specifika veletrh� a výstav  

2.4.1. Smysl po�ádání veletrh� 

Každá výstava nebo veletrh má ur�itý charakter a podle toho se m�ní i její smysl. 

Spole�ným p�esto ne však prioritním d�vodem je prezentace produkt� firem daného oboru 

na jednom míst� v jednom �ase. D�íve ve fázi vývoje veletrh� a výstav bylo jejich smyslem 

prezentování produkt�, které byly v b�žném život� nedostupné. A dnes není jejich hlavním 

smyslem zisk, jak se z nás v�tšina domnívá, ale podpora image firmy, setkání se s odborníky 

v oboru a také seznámení a navázaní nových kontakt�.  

Tímto sledujeme jak se smysl stále m�ní a kdo ví, co bude hlavním smyslem 

po�ádání veletrh� za 100 let. [12]  



 

2.4.2. Pro� jít na veletrh 

Tuto otázku si pokládají dv� zú�astn�né strany veletrhu: na jedné stran� je to 

vystavovatel a na druhé stran� je to ú�astník (návšt�vník) veletrhu. Každá firma na trhu se 

liší svým zam��ením, produkty, velikostí a orientací na cílové skupiny tzn., že každá firma 

bude mít odlišné d�vody zú�astnit se veletrhu a také cíle, které si dá za hlavní smysl této 

ú�asti. Z pohledu firem je nejlepší si tyto cíle napsat a poté uvážit zda nám to daný veletrh 

dokáže splnit �i nikoliv. 

 

Hlavní d�vody ú�asti firmy na veletrhu:  

 

- vytvo�ení p�ehledu o firmách na trhu, srovnávání konkuren�ních produkt�, vytvo�ení 

prost�edí vhodného ke sjednávání obchod�, oslovení lobbistických skupin daného oboru, 

sledování trend� na trhu a vývoje ekonomiky, budování image firmy, navázání a upevn�ní 

kontakt�, podpora prodeje, získávání a p�edávání informací. 

 

Hlavní d�vody ú�asti návšt�vník� na veletrhu:  

 

- zjišt�ní novinek a trend� v oboru, produkty �i služby, obchodní kontakty, informace o 

cenách, o firm� a o konkurenci. [12] 

 

Veletrhy a výstavy jsou vlastn� komunika�ní formou, která nemá v jednání mezi 

vystavovatelem a návšt�vníkem žádného technického nositele, médium (potišt�ný papír, 

vysílací radiové �i televizní systémy, poštu, apod.). Tato skute�nost má význam pro: 

- osobní komunikaci mezi vystavovatelem a návšt�vníkem z hlediska �asového a 

p�edm�tného, 

- prezentaci produkt�, kterou nem�že zprost�edkovat žádné masov� orienta�ní 

medium. 

 

Veletrhy jsou komunika�ní formou, která hromadí propagaci s reklamou, podporu 

prodeje i Public Relations. Vystavovatel tudíž m�že na veletrzích ve srovnání s jinými 

formami a prost�edky propagace lépe stanovit reklamní cíle své veletržní ú�asti. [4] 

  

 



 

2.5. P�íprava firmy na veletrh 

Snaha organizátor� musí být spojená s kvalitní p�ípravou a vzd�láváním svých 

vystavovatel�. Tato kvalitní p�íprava vystavovatel� musí být spojená s vyty�enými cíli, 

finan�ním rozpo�tem, ale také objednání výstavní plochy, placení záloh, �i objednání služeb, 

které organizáto�i poskytují (nap�. pojišt�ní, elektroinstalace, zajišt�ní ob�erstvení, dovoz a 

odvoz vystavovaných produkt�, stavba výstavního stánku, atd.). [9] 

 

2.5.1. Získání informací 

Je jednou z nejd�ležit�jších kritérii pro rozhodnutí o ú�asti firmy na veletrhu. V�tšinu 

t�chto informací lze získat od po�adatele akce z jeho záv�re�ných zpráv, od vystavovatele, 

který se již tohoto veletrhu v minulosti ú�astnil, dále od návšt�vník�, noviná��, z tisku, 

z internetu ale také i z katalog� které jsou nepostradatelnou sou�ástí každého veletrhu �i 

výstavy a lze si ho ješt� objednat i rok po skon�ení akce. 

 

Dále je dobré si zjistit kdo je po�adatel, historii veletrhu, cenu za m2 výstavní plochy, 

po�et návšt�vník�, po�et vystavujících firem, klady a zápory veletrhu, ohlas v rozhlase, atd. 

 

Je dobré získat co nejvíce t�chto informací a na jejich základ� se pak rozhodnout zda 

ú�ast na veletrhu bude pro nás výhodná. N�které z t�chto informací jsou pro nás klí�ové a 

n�které jen dopl�ující. [3] 

 

2.5.2. P�íprava personálu 

Na tuto fázi p�ípravy bychom m�li brát velký z�etel, protože je d�ležité aby naše 

výrobky �i služby byly prezentovány osobami, které nejen že o t�chto výrobcích �i službách 

n�co ví, ale taky umí reprezentovat celou firmu, mají komunikativní vlastnosti, základy 

slušného chování, optimisti, kte�í se um�jí vyhýbat stresu, což na t�chto veletrzích není tak 

snadné jak se na první pohled zdá. 

 

Plán personálního obsazení obvykle zahrnuje obchodní vedení, vedoucí prodeje, 

zahrani�ní prodejci, obchodní zástupci, technici, vývojový inžený�i. 

 



 

Nejlepší je pro vystavovatele, aby dal svému veletržnímu týmu jednotný od�v. Jen 

tak pozná zákazník, �i návšt�vník o kterého prodejce se jedná a ke kterému to pak pat�í 

stánku. Lze si ale také tento od�v objednat v p�j�ovn�. Samoz�ejm� by m�l personál stánku 

dbát na sv�j vzhled, nem�l by mít špinavé oble�ení a obuv, rozepnutou košili, atd. Ke 

každému od�vu musí být i jmenovka, kde by nem�lo být písmo p�íliš malé. Udáváme zde 

p�íjmení pokud možno bez titulu. [6]  

 

Motivujícím prvkem pro veletržní tým je p�ed veletrhem vyhlásit sout�ž, kdo získá 

nejvíce kontakt�, tak nap�íklad jeho jméno bude vyryto do poháru a nebo také získá pobyt 

v luxusním hotelu na t�i dny zdarma a nebo p�edem zaplacená masáž. Myslím že je to dobrá 

motivace a pro to, aby se veletržní tým snažil sehnat co nejvíce kontakt� od „budoucích“ 

zákazník�. [1] 

 

Odborní prodejci musí být po celou dobu veletrhu nebo výstavy p�ítomni v našem 

stánku. Protože zákazníka, který má opravdu zájem o naše výrobky �i služby, je nevhodné 

odmítnout a �íct mu, a� p�ijde pozd�ji, že momentáln� tu nikdo kompetentní není p�ítomen. 

P�íjemné p�ijetí zákazníka vytvá�í p�edpoklad ke spokojenému a dlouhodobému obchodnímu 

styku a je hlavním rozhodovacím prvkem jednání. [10] 

 

2.5.3. Technická p�íprava 

Jestliže má práv� ten náš výstavní stánek p�ilákat návšt�vníka, tak je d�ležité zvolit 

takové provedení a vybavení stánku, které osloví svou architekturou, grafickým i barevným 

provedením, a samoz�ejm� svou expozicí. Proto je také d�ležité jeho prostorové umíst�ní ve 

výstavním pavilonu. Musíme si dávat pozor na tzv. hluché zóny, které bývají o n�co mén� 

navšt�vovány.  

 

Základní typy stánk�:  

a) �adový stánek – je nejobvyklejší. Návšt�vník má p�ístup z jedné strany, zbylé 3 

tvo�í st�ny sousedních stánk�. Hloubka m�že být r�znorodá. Vystavovatel má 

k dispozici široký prostor pro grafickou prezentaci na obvodových panelech. 

Jediné co je omezeno je p�ístup návšt�vníka do expozice. 

 



 

b) Rohový stánek – dv� strany jsou volné a dv� obvodové. Zde mohou být 

zvýšené poplatky za plochu.  

 

c) Stánek typu „Solitare“ - je to stánek otev�ený ze všech stran, jednací místnosti 

bývají uprost�ed. Je zde velký prostor pro umíst�ní expozice. 

 

d) Patrový stánek – je finan�n� náro�n�jší. Nejlépe je jednací zázemí umístit na 

patro tak, aby m�l návšt�vník v zorném poli vystavené exponáty. Nejlépe je si 

pro tento typ stánku najmout odborné firmy. [3] 

 

P�dorysné znázorn�né základních typ� stánku (P�íloha 1). 

 

2.5.4. Marketingová podpora ú�asti 

Nelze spoléhat na propagaci zajišt�nou organizátory, musíme sami rozeslat pozvánky 

zákazník�m s údaji o jaký veletrh se jedná, pod jakým �íslem stánku nás mohou najít a co se 

zde bude vystavovat, a nezbytný je i plánek m�sta a výstavišt�. Je také zdvo�ilé p�idat k této 

pozvánce volnou vstupenku, kterou jsme dostali od organizátora. B�hem akce se firma m�že 

také zviditelnit. Toto zviditeln�ní má na starost po�adatel a je to nap�. reklama v rozhlase, 

billboardy, pouta�e p�ímo u vstupu, dárkové a upomínkové p�edm�ty. [11] 

 

  



 

3. VELETRHY CR V �ESKÉ REPUBLICE 

 
3.1. Materiáln� technická základna a zázemí 

3.1.1. Pražské Výstavišt� 

V roce 1891 bylo p�i p�íležitosti Všeobecné zemské jubilejní výstavy postaveno 

pražské Výstavišt�, které se nachází v severní �ásti Prahy a na východním okraji Stromovky. 

Jeho historie je velmi pestrá a proto se zde odráží spole�enský, ale i historický vývoj nejen 

Prahy, ale také celé �eské republiky. [12] 

 

Areál je majetkem Hlavního m�sta Prahy, který je pronajímán spole�nosti Incheba 

Praha. V roce 2003 mezi sebou ob� strany uzav�ely smlouvu o pronájmu na období 60 let. 

V sou�asné dob� je zde �ada rekonstrukcí výstavních i jiných areál� a bude se zlepšovat 

infrastruktura. Ro�n� zde probíhá více než 50 výstavních akcí r�zného zam��ení a to na 

320 000 m2, a tím je druhým nejv�tším areálem svého druhu. [20] 

 

Spole�nost Incheba Praha zajiš�uje mimo veletržních a výstavních aktivit také 

pronájem prostor pro výstavy a veletrhy, kongresy, seminá�e, konference, sympózia, firemní 

prezentace, tiskové konference, rauty, plesy, a jiné spole�ensko-kulturní, zábavní a sportovní 

akce. Mezi akce spojené s CR lze �adit:  

HOLIDAY WORLD (5.-8. února 2009) 18. st�edoevropský veletrh CR, 

TOP GASTRO (5.–8. února 2009) 3. ro�ník gastronomického veletrhu, 

VÍNO A DESTILÁTY (28.–3. b�ezna 2009) 12. mezinárodní veletrh nápoj� pro 

gastronomii. 

 

Veletržní areál tvo�í tyto objekty: Pr�myslový palác, K�ižíkovy pavilony, K�ižíkova 

fontána, Lapidárium, Pyramida, Marodovo panorama, malá sportovní hala, plavecký bazén, 

divadlo Spirála, mo�ský sv�t. (P�íloha 2) [21] 

 

Dne 16. 10. 2008 na pražském Výstavišti vypukl požár. Ohe� zasáhl polovinu 

Pr�myslového paláce, kde se z�ítila st�echa levé �ásti historické budovy. P�í�inou tohoto 

požáru byl zapnutý va�i� v jednom ze stánk� na výstav� Pragodent. Škoda která vznikla se 

pohybuje v �ádu jedné miliardy korun. Za tento �in hrozí trest odn�tí svobody v délce od 1 



 

do 5 let. Ale doposud nebyla obvin�na žádná kompetentní osoba, stále totiž probíhá 

vyšet�ování. [27]  

 

3.1.2. Pražský veletržní areál v Let�anech 

V devadesátých letech m�l obor výstavnictví v Praze velký rozmach, proto svou 

kapacitou p�estaly v roce 1994 sloužit prostory Kongresového centra. Tak v tomto roce 

vzniklo tzv. stanové výstavišt� ve Velkém strahovském stadionu. Ovšem i tyto kapacity byly 

v roce 1996 pln� vy�erpány. M�sto Praha vypsalo sout�ž na získání partnera, projekt a 

vybudování nového Pražského veletržního areálu (dále jen PVA). Tuto sout�ž vyhrála 

akciová spole�nost ABF, která spolu s hlavním m�stem založila spole�nost PVA a.s. 

V letech 2002–2006 byl areál rekonstruován a modernizován (zateplení hal, vým�na podlah 

a zpevn�ní odstavných �i parkovacích ploch). 

 

Pozemek PVA má 105 000 m2 z toho krytá výstavní plocha je 33 910 m2 a venkovní 

výstavní plocha je 6000 m2. V areálu se koná ro�n� kolem 50 výstav. Areál se skládá ze 

sedmi výstavních hal a dvou vstupních. (P�íloha 3) [28] 

 

Akcí spojenou s CR je veletrh FOR TRAVEL (5.–8. b�ezna 2009) 2. veletrh 

cestovního ruchu. [29] 

 

Snahou konceptu �ešení pražské severní terasy pro konání letních olympijských her 

(dále LOH) a PVA je skloubit nový PVA s možností konání LOH. Celková plánovaná 

plocha je 72 ha a investi�ní náklady 13–15 miliard K�. Bude zde vybudováno i dopravní 

propojení a to: stanice metra C, silni�ní okruh a železni�ní tra�. Tyto dopravní zm�ny 

zap�í�iní nejen dobré spojení s danou oblastí, ale také �ešení p�edpokládaného náporu 

návšt�vník� b�hem LOH.  

 

Navrhovaný PVA: 

- informa�ní centrum, krytá výstavní plocha, volná výstavní plocha, administrativní 

budovy, hotel, kongresové centrum a parkovací plochy. Tento projekt je plánován na 

rok 2009–2017. 

 



 

Navrhované LOH: 

- ceremoniální stadion, sportovišt� s mobilními tribunami, nové sportovní haly, hotel 

s tréninkovým h�išt�m, olympijská vesnice, press centrum, hotely, parkovišt�. Kdyby 

se LOH konaly v roce 2020 tak by tento projekt byl proveden v letech 2017–2019. 

[30] 

 

3.1.3. Výstavišt� Flora Olomouc 

V roce 1966 vznikla rozpo�tová organizace Olomoucké výstavní sady, poté byla 

p�ejmenována na Flora Olomouc jejíž název z�stal dodnes. Koná se zde ro�n� 15 akcí z toho 

nejvíce je v�nována zahrádká��m a p�stitel�m.[46]  

 

Akce spojené s CR jsou veletrhy: TOURISM EXPO (23.–25. leden 2009) 14. 

ro�ník výstavy služeb cestovního ruchu a využití volného �asu a RENOVA (12.–14. b�ezen 

2009) veletrh pro obnovu památek a historických sídel. [47] 

 

Výstavišt� Flora Olomouc a.s. je jednou z významných �eských výstavnických 

organizací. Plánuje vlastní výstavy a veletrhy spole�n� s doprovodnými programy. Areál se 

nachází ve Smetanových sadech blízko centra m�sta, má �ty�i pavilony a jeho výstavní 

plocha je 4395 m2. (P�íloha 4) [48] 

 

Spole�nost se stará i o 47 ha m�stských park� (Smetanovy, Bezru�ovy a �echovy 

sady, v�etn� sbírkových skleník�, rozária a botanické zahrady). Sbírkové skleníky jsou 

nejv�tší v �eské republice, skládají se z palmového, kaktusového, tropického a 

subtropického skleníku (palmový skleník spolu s Bezru�ovými a Smetanovými sady jsou 

kulturní památkou �R). Skleníky jsou otev�eny pro ve�ejnost po celý rok s výjimkou 

zimních m�síc�. [49] 

 

 

3.2. Vlastní akce 

V �eské republice se každoro�n� koná kolem 10 veletrh� spojených s cestovním 

ruchem. Nejznám�jším takovým veletrhem jsou veletrhy po�ádané na brn�nském Výstavišti 

GO a Regiontour, které budu podrobn� popisovat ve 4. kapitole. Následující veletrhy konané 

v �R jsou se�azeny od nejstaršího veletrhu až po ten nejmladší.  



 

3.2.1. HOLIDAY WORLD 

Incheba Praha po�ádala na Výstavišti v Holešovicích ve dnech 5.-8. února 2009 18. 

st�edoevropský veletrh CR a 15. ro�ník souhrnné prezentace turistické nabídky region� 

�eské republiky Region World pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj �R. Holiday 

World probíhal sou�asn� s veletrhy TOP GASTRO A GOLF WORLD PRAGUE. 

 

Letošní partnerskou zemí bylo Chorvatsko. Tohoto veletrhu se zú�astnilo 701 

vystavujících firem z toho 47 zastoupených stát� (nap�. Bangladéš, Nepál, Senegal, 

Tanzanie, Taiwan) a 33 zastoupených zahrani�ních centrál CR. Hrubá výstavní plocha 

zaujímala 17585 m2 a �istá výstavní plocha 8780 m2. Celkem se veletrhu zú�astnilo 28750 

návšt�vník�.    

 

Doprovodný program byl rozd�len pro odborníky a pro širokou ve�ejnost. Program 

pro odborníky se konal v Pr�myslovém paláci, probíhaly zde p�ednášky jako „Golfový 

turismus v zahrani�í“, nebo zde m�lo p�ednášku i Ministerstvo pro místní rozvoj na téma 

„Kvalitou proti krizi – krizí proti Evrop�“. Poslední den se konala sout�ž vystavovatel�, kde 

v kategorii Katalog vyhrála první místo CK Adventura a v kategorii Propaga�ní materiál to 

byl Jihomoravský kraj. V doprovodném programu pro ve�ejnost stojí za zmínku beseda 

s Janem Odehnalem, který projel Nepál a Indii v sedle historické motorky, a nebo k�est 

knihy Past na rovníku od Rudolfa Šva�í�ka, která pojednává o nejslavn�jší cestovatelské 

dvojici – Zikmund a Hanzelka.  

 

Veletrh byl propagován:  

 - v televizi (�T1, �T24, PRIMA),  

 - v rádiu (�eský rozhlas, Evropa 2, Impuls a další),  

- venkovními reklamami (billboardy, plakáty, MHD ráme�ky metro),  

- odbornou propagací (�asopisy COT, Koktejl, 100+1), 

- internetovou propagací na 165 serverech. 

 

P�íští ro�ník veletrhu Holiday World se bude konat ve dnech 4.–7. února 2010 a 

partnerskou zemí bude Slovinsko. [15] 



 

3.2.2. MADI TRAVEL MARKET 

Agentura MADI po�ádala na pražském Výstavišti Let�any ve dnech 4.-6. listopadu 

2008 15. ro�ník veletrhu. Letos se poprvé zú�astnily firmy zabývající se tvorbou softwaru 

pro cestovní kancelá�e a agentury. Tento rok poklesl také po�et vystavujících firem, na úkor 

v�tších expozic stánku. Ale naopak po�et regionálních a národních centrál se zvýšil. Po�et 

návšt�vník� oproti lo�ským rok�m je dá se �íct po�ád stejný. Návšt�vníci jsou ale nejen 

z �eské republiky, ale také ze zahrani�í. Ze st�ední Evropy svou nabídku prezentovali 

v národních stáncích Rakousko, Slovensko a Ma�arsko. Rakousko nabízelo komplexní 

nabídku služeb v jednom ze stánk�, které pat�í k t�m nep�ehlédnutelným, díky své expozici. 

Slovensko se prezentovalo navíc i ochutnávkou tradi�ních slovenských jídel. A nakonec 

Ma�arsko b�hem své prezentace taky nabízelo poslucha��m jídlo p�ímo od ma�arských 

mistr� kucha��. 

 

Zú�astnilo se 422 vystavujících firem, z toho 182 �eských a 240 zahrani�ních firem 

z 26 zemí (nap�. Argentina, Egypt, Francie, Chorvatsko, Indonésie, Turecko, Singapur, San 

Marino). Z toho jasn� vidíme, že ú�ast zahrani�ních firem byla v�tší. P�edb�žný odhad 

návšt�vník� byl 5285. Celkem výstavní plocha zaujímala 5600 m2, z toho �istá výstavní 

plocha byla 2711 m2. [24] 

 

Veletrh je p�ístupný jen profesionál�m CR a velkoodb�ratel�m (zástupc�m firem, 

oprávn�ným k uzavírání dohod a ke konkrétnímu obchodnímu jednání). Tito odborní 

návšt�vníci se museli registrovat nejpozd�ji do 12. zá�í 2008, jinak registra�ní p�ihlášky 

došlé po uzáv�rce nebyly p�ijímány. [25] 

 

Doprovodný program byl velmi rozmanitý. Za zmínku stojí EDItour, který sloužil 

pro ruské nákup�í (nabídka turistických zajímavostí na Morav�), dále to byl seminá� pro 

noviná�e o wellnes pobytech, prezentace jihoamerických zemí a touroperátor�, seminá� o 

využití moderní techniky v CR, seminá� internetový prodej ubytovacích kapacit, kde se 

�ešilo pro� mít kvalitní internetovou webovou prezentaci, obsah a interaktivita webové 

prezentace a prodejní cíl prezentace. [26] 

 



 

3.2.3. TOURISM EXPO 

Letos prob�hl 14. ro�ník výstavy služeb cestovního ruchu a využití volného �asu pod 

heslem “Na hranici možností“. Koná se na Výstavišti Flora Olomouc, v pavilonu A, ve 

dnech 23.–25. ledna 2009 a to od 10.00 do 18.00 hodin (poslední den výstavy do 17.00 

hodin).  

 

Pro návšt�vníky zde byl p�ipraven doprovodný program, kde mohli vid�t 

nap�íklad: 

- jak se rýžuje zlato, 

- p�ednášky cestovatel� a fotky z celého sv�ta, 

- zorbing, skákací boty a paintball (tyto adrenalinové sporty si mohli návšt�vníci sami 

vyzkoušet), 

- sout�ž v orienta�ním b�hu „Olomoucký kuf�ík“, 

- nabídku krajových specialit, 

- a mimo jiné i finále sout�že krásy MISS HANÁ 2009. [32] 

 

Veletrhu se zú�astnilo kolem 70 vystavovatel� (nap�. cestovní kancelá�e, lázn�, 

ubytovací a stravovací za�ízení, dopravci) nejen z �R, ale i ze Slovenska. A p�išlo se 

podívat, a� už ze zajímavosti nebo s ur�itým zám�rem okolo 4000 návšt�vník�. Myslím, že 

velkým lákadlem byla i slosovatelná vstupenka, za kterou mohli ú�astníci veletrhu vyhrát 

zájezd do Pa�íže nebo vodácký zájezd, pobyt v Jeseníkách, ale také zážitkovou jízdu 

obrn�ným bojovým vozidlem. [33] 

 

Ve dnech 25.–27. ledna 2008 se konal 13. ro�ník veletrhu. Tento rok se zú�astnilo 

p�es 80 vystavovatel� a 4000 návšt�vník�. Krom� velké škály zájezd�, p�írodních 

zajímavostí region� byly k vid�ní kresby Afrického muzea cestovatele dr. Emila Holuba. 

Doprovodný program se nesl v duchu sportovních a cestovatelských aktivit. Nejlákav�jší 

byla výstava železni�ních motorových veterán� s okružní jízdou Olomoucí. Jako každý rok 

zde upoutala obrovský zájem sout�ž Miss Haná a slosovatelné vstupenky o zájezdy. [34] 



 

3.2.4. RENOVA 

Na Výstavišti Flora Olomouc v pavilonech A, E a na p�ilehlých venkovních plochách 

prob�hl 12. ro�ník veletrhu pro obnovu památek a historických sídel ve dnech 12.–14. 

b�ezna 2009. Konal se sou�asn� s veletrhem STAVOTECH1. T�chto veletrh� se zú�astnilo 

kolem 170 vystavovatel� a asi 7000 návšt�vník�. Vstupné bylo 40 K�, zlevn�né 20 K�. 

 

Na veletrhu RENOVA vystupují odborné instituce, firmy, školy orientované na pé�i 

o památky, p�ípravu odborník� v oboru, p�edstavuje historická �emesla, speciální 

technologie a také nástroje a materiály k udržování kulturních statk�, ale také firmy 

zam��ené na um�lecké ková�ství, �ezbá�ství, vitráže, sklo, stavební restaurátorské techniky a 

technologie a rekonstruk�ní práce. Návšt�vníci se zde m�žou seznámit s problematikou 

památkové pé�e a pro vystavovatele je to dobrá šance jak se v tomto oboru prezentovat. [42] 

 

Letos se konal odborný seminá� na téma „Technologické prost�edky restaurování a 

zkušenosti odborník� s jejich využitím v praxi“ v salonku Chryzantéma hotelu Flora 

v Olomouci. Vstupné na tento seminá� bylo 200 K�, jehož sou�ástí byla i vstupenka na 

veletrhy RENOVA a STAVOTECH. K shlédnutí bylo nap�. použití iontm�ni�� p�i �išt�ní 

povrchu nást�nných maleb – restaurování nást�nných maleb v kupoli kostela Navštívení 

Panny Marie na sv. Kope�ku u Olomouce, nebo restaurování bo�ního oltá�e na Nejsv�t�jší 

trojice a oltá�e sv. Barbory v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uni�ov�. [43] 

 

3.2.5. DOVOLENÁ A REGION  

Ve dnech 13.–15. b�ezna 2009 se konal v Ostrav� na �erné louce 12. ro�ník výstavy 

cestovního ruchu. Na výstav� Dovolená se p�edstavily cestovní kancelá�e a agentury, 

hotelové komplexy, a láze�ské centra (CK Victoria, Hotel Atom Ostrava, Lázn� Darkov). 

Region propagoval turistické destinace �R ale také Slovenska a jiných zemí, které nabízely 

propaga�ní materiály a informace o nových zajímavostech, o festivalech, o historických a 

kulturních památkách. Soub�žn� s t�mito veletrhy probíhal Festival Sportu, Zdraví a Pohybu 

a 1. ro�ník výstavy Nev�sta. 

                                                 
1 Všeobecný stavební veletrh. 



 

Jako novinka ve výstavním pavilonu bylo Business centrum, kde si mohli 

vystavovatelé v klidu projednat své obchodní záležitosti, dát si p�i tom kávu a v p�ípad� 

pot�eby se p�ipojit na internet. 

Letošní ro�ník byl v�nován Ma�arsku, a proto si v sobotním veletržním dnu mohli 

návšt�vníci vychutnat tradi�ní ma�arské speciality, ukázky tradi�ních ma�arských �emesel a 

zjišt�ní všech pot�ebných informací o tomto stát� a to vše za p�ítomnosti rodilých Ma�ar� a 

jejich tlumo�ník�. 

Na veletrhu bylo prezentováno �ást fotek z putovní výstavy Poznej sv�tové d�dictví 

UNESCO, která byla v�novaná �ín�, kde p�edvedla své p�írodní krásy a stavební památky 

v nejlepších barvách. [44] 

Raritou byl stánek CK Válek Tour, protože to má nejblíže, tato cestovní kancelá� 

totiž sídlí hned vedle. Ta nabízela akci „ Mínus 50 % na vybraný zájezd“ pro ur�itý po�et 

zájemc� v lét� i v zim�. Cestovní kancelá� Válek Tour nabízela také cenu ubytování pro dv� 

osoby na severu Itálie v oblasti Benátek. [45] 

 

3.2.6. INFOTOUR a CYKLOTURISTIKA 

Ve dnech 13.-14. b�ezna 2009 se konal v kongresovém centru ALDIS v Hradci 

Králové 11. ro�ník výstav a veletrh� cestovního ruchu a cykloturistiky. Vystupovaly zde 

kraje, m�sta, obce a regiony �eské republiky i zahrani�í. Z oblasti pr�myslu cestovního 

ruchu se zde prezentovaly cestovní kancelá�e, agentury, ubytovací a stravovací za�ízení, a 

jiné subjekty poskytující služby volného �asu a cestovního ruchu. Vstup na veletrh a na 

všechny p�ednášky cestovatel� je zdarma. Organizátorem je firma NUCLEUS HK. [17] 

 

V doprovodném programu byly besedy a p�ednášky „Kolob�žkou po Evrop�“, nebo 

„Vietnam ze sedla kola“. Probíhaly zde i výstavy fotografií ze Zimbabwe, Botswany a Peru. 

[18] 

Program pro odborníky m�l téma Zvony a církevní památky v cestovním ruchu. 

Odborníci se mohli seznámit s turistikou a církevními památkami v �eské republice, 

s církevními zvony (ukázky zvon�ní, výroba zvon�, zvonící �ád), a nebo také s církevními 

památkami a jejich využitím v našem kraji. [19] 



 

3.2.7. HORECA 

Ve dnech 4.-6. listopadu 2008 prob�hl ve Veletržním paláci v Praze již 10. ro�ník 

mezinárodního veletrhu pro hotelnictví a gastronomii. Horeca prezentuje výrobky a služby 

ur�ené do provozoven �eských hotel�, restaurací, kaváren a cateringových spole�ností.  

 

V doprovodném programu byla k vid�ní sout�ž Exponát HORECA o nejlepší 

výrobek, službu a �ešení pro odv�tví ho.re.ca., kterou vyhrála v kategorii provozní vybavení 

v hotelnictví a gastronomii firma ABLE ELECTRIC s.r.o. za výrobek osouše� rukou Dyson 

Airblade za úspornost, design a ekonomi�nost. Dále zde prob�hl již 4. ro�ník dovedností 

sout�že HORECA Junior na téma: “Salátové kreace“, kde první místo získala St�ední škola 

hotelnictví a gastronomie hotelu Internacionál s.r.o. Nesm�lo chyb�t ani HORECA Forum, 

což je odborné profesní setkání, kde p�ednášeli odborníci na aktuální témata z oboru 

ho.re.ca.  

Novinkou letošního ro�níku byly samostatné výstavy: 

- Víno ho.re.ca. (14 výrobc� a distributor� prezentovalo vína z celého sv�ta ur�ená 

pro hotely, restaurace a catering),  

- biopotraviny v gastronomii (prezentovalo se celkem 11 výrobc� �i distributor� 

biopotravin), 

- Wellness v hotelnictví (12 firem wellness prezentovalo r�zné formy wellness pro 

hotely). 

 

Zú�astnilo se 4816 návšt�vník� a 95 vystavovatel�, kte�í prezentovaly své produkty 

nebo služby na 1768,5 m2. Cena plné vstupenky byla 120 K� a polovi�ní vstupenky 60 K�.  

 

  11. ro�ník mezinárodního veletrhu pro hotelnictví a gastronomii se po�ádá ve 

Veletržním paláci v Praze ve dnech 3.-5. listopadu 2009. [16] 

 

3.2.8. REGIONY �ESKÉ REPUBLIKY  

Na Výstavišti v Lysé nad Labem probíhal ve dnech 13.–15. února 2009 již 9. ro�ník 

výstavy m�st, obcí, mikroregion� a podnikatel� celé �eské republiky. Organizátorem 

výstavy je Výstavišt� Lysá nad Labem spol. s.r.o. Cílem výstavy je práv� cestovní ruch – 

odv�tví, které se v regionech, m�stech a obcích dostává do pop�edí. Nejv�tší zájem 



 

návšt�vník� byl o památky, p�írodní krásy, muzea, p�ší turistiku, cykloturistiku, ale také 

kulturní a spole�enský život obcí a m�st. Výstava se konala spolu s návšt�vnicky 

atraktivní výstavou Stavitel. [50] 

Letos se zú�astnilo 62 vystavovatel� a zhruba 12000 návšt�vník�. Vystavovatelé byli 

spokojeni s prost�edím výstavy, s technicko-organiza�ním zabezpe�ením, ale také 

s návšt�vníky. Na rozdíl od velkých výstav a veletrh� zde nebyli tzv. sb�ra�i prospekt�, ale 

návšt�vnici, kte�í m�li o daný region �i m�sto zájem, jak z hlediska pam�tihodností, tak i o 

možnostech ubytování a stravování. 

Doprovodný program zahrnoval cestopisné besedy s Zuzanou Samkovou, výstavu 

historické vojenské techniky, paintballovou a laserovou st�elnici, sout�že pro d�ti a setkání 

kroniká�� �eských m�st a obcí. Na tomto již druhém setkání se sešlo asi 60 kroniká�� a 

s n�kterými p�ijeli i starostové m�st a obcí. [51] 

 

3.2.9. WELLNES BALNEA 

11.-14. zá�í 2008 se konal v Praze v PVA Let�any 4. mezinárodní veletrh láze�ství, 

rehabilitace, regenerace, estetiky a fitness. Akce se konala soub�žn� s veletrhem Beauty Styl. 

Letošního ro�níku se zú�astnilo 147 vystavovatel� a 32500 návšt�vník� (návšt�vnost 

je celková se soub�žn� probíhajícími veletrhy). Hrubá výstavní plocha zaujímala 4006 m2 a 

�istá výstavní plocha 1744 m2. Zastoupené zem� byli �eská republika, Slovenská republika 

a Ma�arsko.  

 

Hlavním mediálním partnerem byl DOMOV, mezi další pat�ily:  

- mediální podpora (Vlasta, Juicy, Kv�ty, Rodina a Zdraví, Sv�t ženy a další),  

- rádia (Apollo, Evropa 2, Impuls, Kiss 98, Vyso�ina, �as, Rock Max a další), 

- �asopisy a další periodiky (MF Dnes, Lidové noviny, Blesk, 24 hodin), 

- ostatní mediální podpora (billboardy), 

- internet (www.atlas.cz, www.csae.cz, www.kurzy.cz, www.vseprovasdum.cz). [52] 

 

Na veletrhu Wellness Balnea se p�edstavily firmy zam��eny na: rehabilitaci, 

hydroterapii, sauny, solária, fitness, wellness centra, láze�ství, dietologii, masáže a 

dopl�kové vybavení. [53] 

V doprovodném programu bylo možné si vyzkoušet zábal na celulitidu, nebo vid�t 

kade�nickou show Daniela Špa�ka a Lukáše Plicky, nebo dokonce konzultovat s osobním 



 

trenérem fittnes a wellness Martinem Hojdou o sestavení jídelní�ku a cvi�ebního plánu spolu 

s praktickými ukázkami cvi�ení, nebo jeho autogramiáda nové knížky „ Poprvé ve fitness 

centru“. [54] 

 

3.2.10. ITEP (International Tourism Expo of the Pilsen region)  

23.-25. �íjna 2008 probíhal v Dom� kultury v Plzni 4. ro�ník veletrhu cestovního 

ruchu Plze�ského kraje. Je to ojedin�lá akce v rámci �eské republiky, proto tuto akci 

podpo�ily marketingov� nebo finan�n�: Ministerstvo pro místní rozvoj �R, �eská centrála 

cestovního ruchu – CzechTourism, p�ísp�vková organizace Ministerstva pro místní rozvoj 

�R a Plze�, statutární m�sto. Propagace byla zajišt�na 17ti mediálními partnery, 

velkoplošnými billboardy na p�íjezdových cestách, plakáty na výlepových plochách velkých 

m�st a v Plze�ském, Karlovarském a Jiho�eském kraji. Byly použity i propaga�ní letáky 

v autobusech a MHD.  

Veletrhu se zú�astnilo 153 vystavovatel�, a zhruba 10000 návšt�vník�. Vzhledem 

k malému prostoru Domu kultury a k vysokému zájmu vystavovatel� nemohli organizáto�i 

všechny nabídky o ú�asti vystavovatel� p�ijmout. Každý den byl vylosován jeden 

návšt�vník, který vyhrál poukaz od spole�ností Hotel Angelo, Hotel Pilsen, CONGRESS 

CENTRE PARKHOTEL PILSEN. Každý návšt�vník si odnesl keramického šne�ka, kterého 

vyrobili lidé zdravotn� postižení. Novinkou letošního ro�níku byl oh�ostroj, který p�ipravila 

a odpálila firma Oh�ostroje Byst�ický Bílovice. [22]  

Z doprovodného programu stojí za zmínku vystoupení mažoretek, ukázka chovu 

zví�at Zoologické a Botanické zahrady m�sta Plzn�, vystoupení slovenského folklórního 

souboru Libora, degustace produkt� BOHEMIA SEKT a.s. a p�edstavení �ervená Karkulka 

loutkového divadla Špalí�ek. P�ed domem kultury byla možnost si vychutnat jízdu na ko�ovi 

(aneb poznat jak chutná hippoturostika na živo) a nebo vystavený turistický cyklobus 

KAROSA. [23] 

 



 

4. ANALÝZA VELETRH	 GO A REGIONTOUR 

 
4.1. Materiáln� technická základna 

4.1.1. Brn�nské výstavišt� 

Brn�nské výstavišt� pat�í k nejvýznamn�jším výstavním areál�m v �eské republice. 

Leží na levém b�ehu Svratky v m�stské �ásti Brno-st�ed. Majitelem areálu je spole�nost 

Brn�nské veletrhy a výstavy (BVV) Veletrhy Brno.  

 

Stavba areálu za�ala v roce 1927 a trvala 14 m�síc�, slavnostní zahájení pak bylo 26. 

kv�tna 1927 akcí „Výstava soudobé kultury v �eskoslovensku“ p�i p�íležitosti 10. výro�í 

vzniku �eskoslovenska. V dob� n�mecké okupace tento areál využívala n�mecké armáda, a 

na konci války byl t�žce poškozen, takže se p�emýšlelo a jeho zni�ení. Ale nakonec v roce 

1947 byla zahájena obnova. [55] 

 

Areál se skládá z 15 hal. (hala A1, hala A2, hala B, hala C, hala D, hala E, hala F, 

hala G1, hala G2, hala H, hala Morava, hala P, hala V, hala Y, hala Z). Celková hrubá 

výstavní plocha �iní 83 955 m2. (P�íloha 5) [36] 

 

K dispozici je i 11 volných ploch (volná plocha A, volná plocha C, volná plocha F, 

volná plocha G, volná plocha K, volná plocha M, volná plocha P, volná plocha R, volná 

plocha R1, volná plocha Z, volná plocha Z1) o celkové ploše 71 459 m2. [37] 

 

Nový pavilon P bude v provozu od �ervna roku 2009. Bude zde k využití obrovský 

prostor s nejmodern�jší technologií a infrastrukturou, p�ilehlým parkovišt�m a samostatným 

vstupem, který není závislý na ostatním provozu výstavišt�. Velikost plochy má být n�co 

kolem 15 000 m2. Tato hala bude vhodná pro po�ádání koncert�, velkých kongres�, 

firemních a spole�enských akcí. Termíny je možno si rezervovat už nyní. [38] 

 

Ro�n� se zde koná kolem 60 veletrh� r�zných obor�. Mezi nejznám�jší pat�í veletrhy 

GO, REGIONTOUR, KABO, AUTOSALON BRNO, GAUEDAMUS a nebo Váno�ní trhy. 

[39] 

 



 

4.2. Veletrhy GO a REGIONTOUR                             

4.2.1. Informace pro návšt�vníky 

Letos se konal již 18. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech 

REGIONTOUR ve dnech 15.-18. ledna 2009 tradi�n� na Brn�nském výstavišti v pavilonu V 

spole�n� s 19. mezinárodním veletrhem pr�myslu cestovního ruchu GO v pavilonu F a 2. 

ro�níkem kongresové a incentivní turistiky, který se po�ádá ve dnech 15.-16. ledna 2009. 

První dva dny veletrhu (15.-16. ledna) byly tyto veletrhy p�ístupné pro odbornou ve�ejnost a 

zbylé dva dny (17.-18. ledna) pro širokou ve�ejnost. Po�adatelem t�chto akcí je akciová 

spole�nost Veletrhy Brno. 

Vstupné pro odbornou návšt�vnost stála 500 K� a platila po celou dobu konání akce, 

pro ve�ejnost 80 K� a zlevn�ná vstupenka 40 K�. Útržek této vstupenky pak sloužil jako 

jízdenka v tramvajích, trolejbusech a autobusech v zónách 100 a 101 v ozna�ený den do 

24.00 hod. (P�íloha 6) 

Konají se zde bohaté programy jak po odbornou ve�ejnost (p�ednášky, seminá�e, 

tiskové konference) tak i pro širokou ve�ejnost (projekce, výstavy, besedy).  

 

Odborný doprovodný program: 

- tisková konference Asociace cestovních kancelá�í �R, 

- seminá� na téma: „Jaké zákazníky si vyrábíme a pro� jich 68 % ztrácíme“, 

- slavnostní vyhlášení sout�ží REGION REGINA 20092, 

- prezentace systému ESTA – bezvízový styk s USA, 

- tisková konference spole�nosti Czech Golf Travel Association. 

 

Doprovodný program pro ve�ejnost: 

- výstava panoramatických obraz�, 

- vystoupení Hanáckého folklorního souboru „Trnka z Vyškova“, 

- výstava Mongolská zrcadlení, 

- mažoretky ANIFE, 

- soubor irských tanc� DÉMÁITR, 

                                                 
2 12. ro�ník sout�že o královnu region� �eské republiky a Slovenské republiky. 



 

- GO kamera 2009 (projekce film�, diapozitiv�, lektorské promítání a besedy 

s autory, sout�ž amatérských film�, sout�ž knih o cestování a sout�ž cestovatelské 

fotografie) slavnostní tance Jávy a Bali, první �eška na Severním pólu, Afrika sn� a 

fotografií. [56] 

 

4.2.2. P�ehled jednotlivých ro�ník� 

18. mezinárodní veletrh pr�myslu CR a 17. mezinárodní veletrh turistických 

možností v regionech se po�ádal ve dnech 10.-13. ledna 2008. 

17. mezinárodní veletrh pr�myslu CR a 16. mezinárodní veletrh turistických 

možností v regionech se po�ádal ve dnech 11.-14. ledna 2007. 

16. mezinárodní veletrh pr�myslu CR a 15. mezinárodní veletrh turistických 

možností v regionech se po�ádal ve dnech 12.-15. ledna 2006. 

15. mezinárodní veletrh pr�myslu CR a 14. mezinárodní veletrh turistických 

možností v regionech se po�ádal ve dnech 13.-16. ledna 2005. [40] 

 

4.2.3. Statistika GO 2004 – 2009 

Tab. 6 GO 2004 - 2009 

GO 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 
Vystavovatelé 182 286 235 1265 1455 1329 

P�. zastoupených firem 88 30 33 x x x 
P�. zú�astn�ných zemí 17 21 20 31 32 28 

Celková výstavní plocha (m2) 4429 4718 4357 11282 12017 12309 
P�. návšt�vník� 
(GO+REGIONTOUR) 39630 38439 36963 x 35185 32737 

 

*�íselné údaje vyjad�ují celkový po�et spolu s veletrhem REGIONTOUR 

Zdroj: Vlastní tvorba, údaje p�evzaty z www.bvv.cz  

 

Z výše uvedené tabulky lze sledovat, jak se po�ty údaj� na veletrhu GO 

v jednotlivých letech m�nily. V roce 2005 stoupl po�et vystavovatel� o 57 % což je o 104 

vystavovatel�, v roce 2006 došlo k poklesu tém�� o 18 %, tedy o 51 vystavovatel�. V roce 

2008 p�išlo své nabídky prezentovat o 15 % více vystavovatel�, což je o 190. A v roce 2009 

tento po�et poklesl o 9 %, tak že o 126 vystavovatel�. 



 

Zajímavé jsou i po�ty návšt�vník�, kde m�žeme sledovat postupný pokles. 

Domnívám se, že d�vodem je stále se rozši�ující nabídka vystavovatel� na internetu a tak si 

každý z nás m�že doma v klidu vybrat dovolenou od té nejlépe hodnocené cestovní 

kancelá�e a proto nemusí jezdit na veletrhy. V roce 2006 bylo zaznamenáno o 3 %, tedy o 

1191 návšt�vník� mén�, v roce 2007 to byly 4 % to znamená o 1476 návšt�vník� mén�, 

v roce 2009 p�išlo tém�� o 7 % návšt�vník� mén� oproti p�edcházejícímu ro�níku, p�ibližn� 

to tedy bylo o 2448 návšt�vník�.  

 

4.2.4. Statistika REGIONTOUR 2004 – 2009 

Tab. 7 REGIONTOUR 2004 – 2009 

REGIONTOUR 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 
Vystavovatelé 171 607 376 1265 1455 1329 
P�. zastoupených firem 579 239 580 x x x 
P�. zú�astn�ných zemí 14 13 17 31 32 28 
Celková výstavní plocha (m2) 5194 5468 6925 11282 12017 12309 
P�. návšt�vník� 
(GO+REGIONTOUR) 39630 38439 36963 x 35185 32737 

 

*�íselné údaje vyjad�ují celkový po�et spolu s veletrhem GO 

Zdroj: Vlastní tvorba, údaje p�evzaty z www.bvv.cz  

 

U veletrhu REGIONTOUR to bylo s po�tem návšt�vník� stejné jako u veletrhu GO, 

protože se tyto dva veletrhy konají sou�asn�, sice každý v jiném pavilonu, ale je t�žké zjistit, 

kdo p�išel jen na veletrh REGIONTOUR a kdo jen na veletrh GO, proto je zde po�et 

návšt�vník� celkem.  

Z výše uvedené tabulky lze jasn� vid�t jak se rok od roku zvyšuje výstavní plocha. 

V roce 2005 oproti roku 2004 vzrostla o 5 % což je o 274 m2. V roce 2006 to byl vzr�st o 27 

% a to je tém�� o 1457 m2. V roce 2008 už je zde srovnávána celková výstavní plocha spolu 

s regionem GO, která vzrostla o 7 % a to je o 735 m2. A letos vzrostla výstavní plocha obou 

veletrh� oproti lo�skému ro�níku o 2 % tedy o 292 m2. 



 

4.2.5.  Hlavní d�vody návšt�vy veletrhu 
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Graf �. 2 Hlavní d�vody návšt�vy veletrhu z pohledu návšt�vníka 

Zdroj: P�evzato z [41] 

 

Z výše uvedeného grafu zjistíme, že nejvíce návšt�vník� jede na veletrh kv�li získání 

informací o novinkách a trendech, dále pak kv�li navázání nových obchodních kontakt�, 

n�kte�í dokonce aby si vybrali jak trávit sv�j volný �as, ale také si sem lidé jezdí pro získání 

informací o konkrétních výrobcích, službách, nebo o konkurenci a asi 2 % návšt�vník� sem 

jezdí s cílem koupit si vystavované produkty nebo služby. 

 

Tyto výzkumy zpravidla po�ádají po�adatelé veletrh�, nebo si na n� najímají 

specializované firmy. Výzkumy jsou pro n� d�ležité, protože jak jinak by zjistili pro� se 

zrovna navšt�vuje práv� ten jejich po�ádaný veletrh a nebo také jak jsou �i nejsou spokojeni 

s vystavovateli, doprovodným programem, nebo také s dostupným ob�erstvením. [11] 
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Graf �. 3 Hlavní d�vody návšt�vy veletrhu z pohledu vystavovatele 

Zdroj: p�evzato z [41]  

Nejv�tší prioritou pro� se zú�astnit veletrhu je pro vystavovatele p�edvedení jejich 

firmy, dále pak 20 % z nich chce hledat nové kontakty, nebo cht�jí navázat nové kontakty. 

Dále se zú�ast�uje 15 % vystavovatel�, aby p�edvedli sv�j standardní sortiment, n�kte�í aby 

p�edvedli novinky a nebo také uzav�eli konkrétní obchody. 

 

4.2.6. Vlastní pr�zkum z hlediska návšt�vníka 

Veletrh REGIONTOUR je plný nabídek jak využít sv�j volný �as v daných 

regionech, kde je nejlepší ubytování, lázn� a také t�eba zde byla široká škála p�írodních a 

historických památek, cyklotras, pr�vodc�. Byla to prezentace jednotlivých kraj�, aby 

p�ilákali nové návšt�vníky. Lákadel zde bylo hodn� od tance, p�es ochutnávky až po krásné 

expozice a v nich p�íslušných odborník� v cestovním ruchu.  

Naopak tomu bylo u veletrhu GO kde se prezentovaly hlavn� jednotlivé cestovní 

kancelá�e (tuzemské i zahrani�ní), které nabízely zájezdy do všech kout� sv�ta. 

M� osobn� zaujal více veletrh REGIONTOUR a to díky zajímavým expozicím, ale 

také možnosti získání informací. Nejhez�í a pro m� nejzajímav�jší byla expozice m�sta 

Pelh�imov, protože podle mého názoru m�li dobré umíst�ní svého stánku, hned kousek od 

vchodových dve�í. A nep�edstavovali m�sto jako takové, ale propagovali muzeum Rekord� a 

kuriozit, kde m�li n�které výtvory vystavené. Bylo zde nap�íklad k vid�ní: unikátní výtvory 

ze sirek, ob�í konvice na �aj (640 l) a nerezový trychtý�, kde p�inesli starostové m�st a obcí 



 

kraje Vyso�ina vzorky vody, které slili. Tak vzniklá sm�s se za�adila do rekordu „Voda 

planety zem�“, která již �ítá 581 vzork� vod ze 65 zemí. Rekord Jakuba Mulaje v poznávání 

zna�ek aut se zde snažil p�ekonat 2,5letý Matyáš K�apka v doprovodu svých rodi��. 

 
 

Obr. 1 Nerezový trychtý� a ob�í konvice na �aj 

 

Také obsluha tohoto stánku byla velmi p�íjemná a s ochotou mi odpov�d�li na mé 

otázky, a dali mnoho zajímavých leták�. (P�íloha 7) 

 

Prezident pelh�imovské agentury Dobrý den Miroslav Marek byl ke mn� také 

shovívavý. Agentura Dobrý den je vlastn� takový jiný subjekt než v�tšina vystavujících na 

tomto veletrhu. Je to spole�nost s ru�ením omezeným, která nevznikala z d�vodu podnikání, 

dlouhé roky žili jen z fandovství. Jejich ú�ast na veletrhu je již dlouholetá a v roce 2004 

získali cenu GRAND PRIX REGIONTOUR3 jako nejlepší turistická nabídka na Vyso�in�. 

Pan Miroslav Marek uvedl že náklady na ú�asti na veletrhu považuje za p�edražené a 

neadekvátní. Domnívá se, že je d�ležité se zú�ast�ovat takovýchto veletrh� kv�li propagaci 

turistických cíl� a práv� to je ta nejú�inn�jší reklama – když p�ijede návšt�vník na veletrh a 

daný stánek se mu líbí, vezme si letáky a všechny informace které zjistil sd�lí dalším a 

dalším a ti to zase �eknou dále a proto je to ta nejlepší propagace. Ale zase v opa�ném 

smyslu to má negativní d�sledky. 

                                                 
3 Sout�ž na veletrhu REGIONTOUR o nejlepší produkt CR s akcentem na propagaci regionální turistiky 

v �eské republice.   



 

K zajímavým expozicím pat�il stánek Klubu �eských turist�, který byl obložený 

d�evem, spousty plakát� s p�írodními zajímavostmi a také turistické ukazatele. Kdo cht�l si 

zde mohl namalovat svou turistickou zna�ku a pro otrlejší tu byla možnost vyzkoušení lezení 

po lanovém žeb�íku. 

 
Obr. 2 Expozice Klubu �eských turist� 

 

Obsluha stánku už ale nebyla jejich silnou stránkou. V dob� kdy jsem se cht�la zeptat 

na pár informací byl tento stánek p�epln�ný, a po deseti minutách nevšímání si m� jsem 

odešla.  

 

Krásnou expozicí také vystupoval Plze�ský kraj. Uprost�ed se ty�il velký sud, a 

kolem se �epovalo Plze�ské pivo (Pilsner Urquell, Purkmistr). Myslím že velkou ozdobou 

byla motorka, která d�lala reklamu Plze�skému pivu Pilsner Urquell. Také obsluhující 

personál byl dob�e informovaný a letáky byly dosta�ující. (P�íloha 8) 

 

Zatímco u veletrhu REGIONTOUR se vystavovatelé p�edhán�li v expozicích, kdo 

bude mít nejhez�í a která p�iláká nejvíc zákazník� a všude byly a� už n�jaké postavy, nebo 

jen nástroje, �emesla, tance související s jednotlivými kraji, m�sty, tak na veletrhu GO šlo 

spíše o dobrou nabídku. Tyto firmy nelákaly svou expozicí, v�tšina m�la totiž stánek 

otev�ený jen z jedné strany (�adový stánek), kde m�la k dispozici své katalogy. Tak je tedy 

z�ejmé, že veletrh REGIONTOUR p�sobil na návšt�vníky atraktivn�ji, zajímav�ji a 

p�íjemn�ji.  

 



 

Na veletrhu GO byly nejr�zn�jší cestovní kancelá�e, nap�. SUNNY DAYS, Victoria, 

Kovotour plus, Vítkovice tours, Nomád, Idan tour a další. K netradi�ním vystavovatel�m 

pat�il geografický magazín Koktejl, výstava panorámat Miroslava Cabany, Western park 

Boskovice, kde byla obsluha stánku oble�ena v indiánském nebo kovbojském obleku, dále 

pak lanové centrum Proud Brno, kde si návšt�vníci mohli zkusit vylézt po jedné z lanových 

p�ekážek. K dalším netradi�ním vystavovatel�m pat�ila firma Alibest, která se v�nuje prodeji 

originálních dárk�. Ve výše zmín�ném stánku po pár položených otázkách mi bylo �e�eno, 

že se cht�la tato firma díky veletrhu zviditelnit, ale že p�íštího ro�níku se už nezú�astní, že 

zkusí rad�ji jinou formu zviditeln�ní. 

Líbila se mi cestovní kancelá� China tour, která po�ádá zájezdy do nejkrásn�jších 

míst �íny a Asie. Její expozice byla vystavena r�znými fotkami z Asie, navíc tato cestovní 

kancelá� m�la hezké katalogy jak po vizuální stránce, tak i po obsahové stránce. (P�íloha 9) 

 
Obr. 3 Cestovní kancelá� China tours 

 

Zajímavou nabídku m�la i cestovní kancelá� Adventura, která se orientuje na aktivní 

dovolenou ve sv�t� i v Evrop�. Spolu s expozicí zde vystavovala sv�j tatrabus, který se 

dostane i do t�žko dostupných míst.  

 



 

4.2.7. Vlastní pr�zkum mezi vystavovateli 

E-maily jsem oslovila vystavovatele, kte�í se zú�astnili letošních ro�ník� veletrh� 

GO a REGIONTOUR. Nejd�íve jsem oslovila ty, co m� n�jak nebo n��ím zaujali, ale po 

p�ijatých odpov�dí jsem zjistila, že to tak nep�jde, tak jsem se snažila oslovit co nejvíce 

vystavovatel�.  

 

Zde jsou otázky, které jim byly pokládány: 

1) Na kolik vás tato ú�ast na veletrhu vyšla? 

2) Pokud jste byli s n��ím nespokojeni, m�žete konkrétn� uvést s �ím? 

3) Jaký byl hlavní zdroj vašich informací o konání tohoto veletrhu? 

4) M�li jste na expozici objednanou n�jakou firmu? Jestli ano, tak kterou? 

5) M�l váš obsluhující personál jednotný oblek? 

6) Jaký jste m�li stánek (patrový, rohový, solitare, �adový, ostrovní) 

7) Jaké p�ínosy vám tento veletrh p�inesl? 

 

4.2.8.  Vlastní pr�zkum mezi vystavovateli REGIONTOUR4 

M�sto Vsetín 

Umíst�ní: PAV V stánek 075 

Spoluvystavovatel: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.5 

Otázky: 

1) Jelikož jsou spoluvystavovatelem Centrály CR Východní Moravy, tak platili 

pouze osobní náklady na vystavovatele (ubytování, doprava, diety). 

2) Spokojenost. 

3) Neuvedeno. 

4) Ano, m-ARK. 

5) Ne. 

6) Solitare. 

7) Prestiž. 

                                                 
4 informace o umíst�ní stánku a spoluvystavovatelích z [54] 
5 obecn� prosp�šná spole�nost 



 

Národní vina�ské centrum o.p.s. 

Umíst�ní: PAV V stánek 073C 

Spoluvystavovatelé: Nadace Partnerství 

Otázky: 

1) P�ibližn� 100 000 K�. 

2) Parkování v areálu výstavišt�. Vystavovatel zaplatí spoustu pen�z a nedostane ani 

jeden volný vjezd do areálu výstavišt�. Drahé ceny firemních vstupenek pro 

pozvané návšt�vníky ve dnech pro odbornou ve�ejnost. 

3) Vina�ská turistika je jedním z jejich st�žejních projekt�, zajímají se proto o 

všechny veletrhy CR. 

4) Ano, firma Jelínek Lukáš. Grafiku dodala firma Bravissimo. 

5) Ne. 

6) Ostrovní. 

7) Národní vina�ské centrum p�edstavilo spole�n� s Vina�ským fondem nové i 

aktualizované materiály vina�ské turistiky - edici Krajem vína. Na tiskové 

konferenci pak slavnostn� p�edali certifikáty za�ízením vina�ské turistiky, získané v 

rámci projektu certifikace za�ízení vina�ské turistiky. Nadace Partnerství byla 

spoluvystavovatelem a propagovala festival otev�ených sklep�.  

 

Moravskoslezský kraj 

Umíst�ní: PAV V stánek 082 

Spoluvystavovatel: BESKYDY – VALAŠSKO, regionální agentura CR, Beskydské 

informa�ní centrum Frýdek-Místek, o.p.s., Euroregion Prad�d, letišt� Ostrava, a.s., lázn� 

Darkov, a.s., Ostravský informa�ní servis, s.r.o., regionální rada T�inec, sanatoria 

Klimkovice, statutární m�sto Karviná, Opava, Ostrava, turistický region Moravské 

Krava�sko, region Pood�í, Žilinský samosprávní kraj  

Otázky:  

1) V �ádech milión� K�. 

2) Spokojenost. 

3) Hlavním zdrojem informací firma Veletrhy Brno, a.s. 

4) Ano, Agentura Api – stavba na klí�. 

5) Ano. 

6) Ostrovní.  

7) Nové kontakty. 



 

M�sto Kada� 

Umíst�ní: PAV V stánek 104 

Spoluvystavovatelé: �asopis Travel Profi 

Otázky: 

1) Neuvedeno. 

2) Špatné umíst�ní stánku – naproti pódia kde probíhal doprovodný program. 

3) �asopis Travel Profi, internetové zdroje. 

4) Ano, firma neuvedena. 

5) Ne. 

6) 
adový. 

7) Budoucí návšt�vnost. 

  

Jihomoravský kraj 

Umíst�ní: PAV V stánek 050 

Spoluvystavovatelé: Ba��v kanál, o.p.s, Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, Chanty-

Mansijský autonomní okruh – Jugra, Jihomoravské lázn�, Kordis JMK, s.r.o., Kulturní 

informa�ní centrum Rosice, letišt� Brno, a.s., M�sto Blansko, Bu�ovice, Mikulov, Oslavany, 

Tišnov, Židlochovice, provincie Bergamo, provincie Gers, region Kaunas, region Slovácko, 

statutární m�sto Brno, vina�ský fond �R, Zadarská Župa, zastoupení JMK v Bruselu 

Otázky: 

1) Neuvedeno. 

2) Spokojenost. 

3) Z BVV. 

4) Ano, BVV. 

5) Ano. 

6) Solitare. 

7) Nové kontakty a zkušenosti. 

 

 

Jihlava 

Umíst�ní: PAV V stánek 119 

Spoluvystavovatelé: Vyso�ina Tourism, p�ísp�vková organizace 

Otázky: 

1) Neuvedeno. 



 

2) Spokojenost. 

3) Zú�ast�ují se každoro�n�, tak že informace o konání ví vždy dop�edu a to od 

po�adatel� veletrhu, kte�í jim posílají pozvánku, a další informace na 

http://www.bvv.cz. 

4) Firma Brn�nské veletrhy a výstavy. Celkovou úpravu si dokon�ili sami v duchu 

Mezinárodního festivalu dokumentárních film�, který se každoro�n� koná 

v Jihlav�. 

5) Ne. 

6) Samostatný rohový.  

7) Pro obsluhující personál mnoho zkušeností s CR a propagací m�sta. Nové 

kontakty s informa�ními centry.  

 

�eská centrála cestovního ruchu – Czechtourism 

Umíst�ní: PAV V stánek 056 

Spoluvystavovatelé: Asociace cestovních kancelá�í �R, Asociace hotel� a restaurací �R, 

Asociace leteckých provozovatel� �R, Asociace pr�vodc� �R, Asociace turistických 

informa�ních center �R, Asociace �eských cestovních kancelá�í a agentur, CZECH GOLF 

TRAVEL ASSOCIATION, centrum pro regionální rozvoj �R, European Centre for Ecology 

and Tourism, Kempy a chatové osady �R - živnostenské spole�enství, Ministerstvo pro 

místní rozvoj �R, Nadace Partnerství, Pohádkové zážitkové regiony �R, Svaz obchodu a 

cestovního ruchu �R, svaz venkovské turistiky, �eská Inspirace, �eské d�dictví UNESCO. 

Otázky:  

1) Neuvedeno. 

2) Spokojenost. 

3) Firma BVV, a.s. 

4) Ano, Al-systém. 

5) Ne. 

6) Ostrovní. 

7) Po�et turist�, kte�í p�ijedou do �R. 



 

M�sto Brumov-Bylnice 

Umíst�ní: PAV V stánek 075 

Spoluvystavovatelé: Centrála cestovního ruchu Východní Morava, o.p.s. 

Otázky: 

1) 5000 K�, zbytek platí Centrála CR Východní Morava. 

2) Spokojenost. 

3) CCR Zlín. 

4) Neuvedeno. 

5) Ne. 

6) 
adový. 

7) Nové kontakty, nové zkušenosti a zvýšení návšt�vnosti m�sta.  

 

ADJUST ART, s.r.o.  

Umíst�ní: PAV V stánek 019 

Otázky: 

1) 100 000 K�. 

2) Servis pro vystavovatele, špatné stravování. 

3) BVV, a.s.  

4) K-expoz. 

5) Ne. 

6) Rohový. 

7) Udržení stálých kontakt� a navázání nových. 

 

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava 

Umíst�ní: PAV V stánek 050 

Otázky:  

1) Neuvedeno.  

2) První dva dny veletrhu spíše spole�enským setkáním než oborový veletrh. Nízká 

návšt�vnost odborné ve�ejnosti (hotely, CK). Nedostatky expozice – velikost pultu 

a málo místa pro materiály. 

3) Všeobecné informace z minulých ro�ník� – jsou každoro�ními vystavovateli. 

Informace získávány dále od KÚ JMK a Brn�nských veletrh� a výstavišt�. 

4) Vše zajiš�oval JMK, CCRJM žádné další firmy nep�izvala. 

5) Ne. 



 

6) Solitare. 

7) Možnost prezentace a propagace jižní Moravy jako atraktivní turistické destinace. 

P�edstavení nových propaga�ních materiál�. Získání a navázání nových kontakt�. 

 

4.2.9. Vyhodnocení vlastního pr�zkumu 

Z mého výzkumu vyplývá, že nejvíce pen�z na veletrh vynaložil vystavovatel 

Moravskoslezský kraj, tedy nejvíc z t�ch, kte�í uvedli �ástku. V�tšina firem totiž neuvedla, 

protože je to jejich interní záležitost. Na veletrhu REGIONTOUR byla v�tšina dotazovaných 

spokojená z organizací. Jako hlavní zdroj informací o konání veletrhu byla firma BVV, a.s. 

Všichni dotazovaní si nechali svou expozici postavit odbornou firmu. Pouze u dvou 

vystavovatel� m�l obsluhující personál jednotný oblek, což si myslím že by to m�li mít 

všichni vystavovatelé, protože aspo� tak návšt�vník pozná, na koho se m�že obracet a také 

si dob�e zapamatuje tento jednotný od�v daného vystavovatele. Dotazovaní m�li bu� 

ostrovní nebo stánek typu solitare. Pro v�tšinu z nich ú�ast na tomto veletrhu znamenala 

získání nových kontakt� a klientely. 

 

4.2.10. Vlastní pr�zkum mezi vystavovateli GO6 

Invia CZ, s.r.o. 

Umíst�ní: PAV F stánek 125 

Otázky: 

1) Neuvedeno. 

2) Klesající návšt�vnost. 

3) BVV, a.s. 

4) BVV, a.s. 

5) Ne. 

6) 
adový, rohový. 

7) Možnost oslovit, setkat se a jednat s mnoha našimi partnery z �R a realizovat tím 

zna�nou �asovou a finan�ní úsporu.  

 

                                                 
6 informace o umíst�ní stánku a spoluvystavovatelích z [54] 



 

Imperium Gurmanum, s.r.o. 

Umíst�ní: PAV V stánek 012A, PAV F 001a 

Otázky: 

1) Neuvedeno. 

2) Spokojenost. 

3) BVV, a.s., jinak internet. 

4) Ne. 

5) Ne. 

6) 
adový. 

7) Zvýšení prodeje. 

 

Hotel Avanti 

Umíst�ní: PAV G1 stánek 014 

Spoluvystavovatelé: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava 

Otázky: 

1) 80 000 K�. 

2) Spokojenost. 

3) Internet, osobní kontakty. 

4) Ne. 

5) Ano. 

6) Rohový. 

7) Image, kontakty. 

 

Grandhotel Brno * * * * 

Umíst�ní: PAV G1 stánek 014 

Spoluvystavovatelé: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava 

Otázky: 

1) Pronájem stolku pro jednu osobu asi na 10 000 K�, ale prezentace v MICE & 

GOLF. 

2) S umíst�ním prezentace a celkového pojetí této nové �ásti veletrhu. 

3) BVV, a.s. a Centrála CR Jižní Morava. 

4) Ne. 

5) Ano. 

6) 
adový. 



 

7) Kvalitní setkání s dlouholetými obchodními partnery. 

 

M�sto �eská Skalice 

Umíst�ní: PAV F stánek 013, PAV V 068 

Spoluvystavovatelé: Gmina Miejska Kłodzko, Královehradecký kraj 

Otázky: 

1) Neuvedeno. 

2) S umíst�ním stánku. 

3) Internet. 

4) Firma z Polska. 

5) Ano. 

6) Rohový. 

7) Dobrá zkušenost. 

 

Czech Travel Agency, s.r.o. 

Umíst�ní: PAV F stánek 084 

Otázky: 

1) 110 000 K�. 

2) Menší návšt�vnost veletrhu GO, zejména pak s p�ihlédnutím k návšt�vnosti k té 

opravdu oborové �ásti v prvních dvou dnech veletrhu. 

3) Letité zkušenosti v oboru. 

4) BVV, a.s. 

5) Ne. 

6) 
adový. 

7) Propagace projektu www.Hledej-Ubytovani.cz mezi potencionálními klienty, 

v�tší know-how mezi našimi dodavateli služeb.  

 

 

Radovan Maxner – Cestovní a dopravní kancelá� 

Umíst�ní: PAV F stánek 062 

Otázky: 

1) 25 000 K�. 

2) Malá ú�ast vystavovatel�. 



 

3) Zkušenost s p�edešlými roky. 

4) Ne. 

5) Ano. 

6) 
adový. 

7) Nové pracovní kontakty, získání nové klientely. 

 

CK Kudrna 

Umíst�ní: PAV V stánek 030 

Otázky: 

1) Neuvedeno. 

2) Spokojenost. 

3) BVV, a.s.  

4) Ne. 

5) �áste�n�. 

6) 
adový. 

7) Klienty. 

 

ALEX, cestovní kancelá�, s.r.o. 

Umíst�ní: PAV F stánek 087 

Otázky: 

1) 150 000 K�. 

2) Spokojenost. 

3) BVV, a.s. 

4) DTP agenturu - grafické Studio 22 z Olomouce. 

5) Ne. 

6) Rohový. 

7) Nové obchodní kontakty. 

 

Lé�ebné lázn� Bohdane�, a.s. 

Umíst�ní: PAV F stánek 065 

Spoluvystavovatelé:  

Otázky: 

1) 37 710 K� bez DPH. 



 

2) Málo možností stravování, chybí velkokapacitní restaurace s hotovými jídly, 

minimální možnost ob�erstvení a zázemí pro obchodní jednání, nap�. kavárna s 

p�íjemným posezením. Internetové p�ipojení, nedostatek parkovacích míst a 

nehorázná cena.  

3) Internet. 

4) BVV, a.s. 

5) Ne. 

6) 
adový. 

7) Ve dnech pro odbornou ve�ejnost navázání obchodních kontakt� s firmami, 

dodavateli, zviditeln�ní našich lázní v regionu Moravy. Objednávky pobyt� 

individuálních klient�, tak i od cestovních kancelá�í. 

 

4.2.11. Vyhodnocení vlastního pr�zkumu 

Z t�ch co odpov�d�li na první otázku tak m�la nejdražší expozici cestovní kancelá� 

Alex a to �ástku 150 000 K�. Dotazovaní vystavovatelé na veletrhu GO byli spíše 

nespokojeni, v�tšinou se špatným umíst�ním stánku a nebo letošní malou návšt�vností. 

Hlavním zdrojem informací o konání tohoto veletrhu byla op�t firma BVV, a.s. jelikož 

v�tšina dotazovaných je každoro�ním vystavovatelem. Dotazovaní si své stánky stavili sami 

a když už se nechali o svou expozici zasloužit jinou firmu tak to byla akciová spole�nost 

BVV. U výše uvedených vystavovatel� nem�la v�tšina jednotný oblek. Typ stánku 

p�evažuje �adový. A p�ínosem ú�asti na veletrhu je také získání nových obchodních kontakt� 

a klient�. 

 



 

5. ZÁV�R 
V �eské republice se koná ro�n� 10 veletrh� a výstav spojených s CR. Jedním 

z nejúsp�šn�jších a nejvýznamn�jších veletrh� jsou práv� již ve 4. kapitole analyzované 

veletrhy GO a REGIONTOUR.  

Domnívám se, že u nás je po�et veletrh� CR velký, myslím že by sta�ily pouze 3 

veletrhy za rok. Firmy p�sobící v oboru CR, které vystavují na t�chto veletrzích, dle mého 

názoru nestihnou realizovat ú�ast na všech zmín�ných veletrzích. Nebo� p�íprava na každý 

veletrh je velmi �asov� náro�ná, musí se mu v�novat �as p�ed veletrhem, ale i po veletrhu, 

kdy probíhají r�zné záv�ry, zda nám veletrh n�co p�inesl a zda se nám vyplatí p�íští ú�ast na 

daném veletrhu, nebo rad�ji zkusí jinou propagaci než je práv� veletrh. Osobn� si ale myslím 

že práv� veletrh je stále ješt� ten nejlepší zp�sob jak firmu zviditelnit. Ú�ast je samoz�ejm� i 

z finan�ní stránky náro�ná, ale domnívám se, že se tato investovaná �ástka se firmám vrátí 

v podob� uzav�ených obchod�, zvýšení návšt�vnosti a zvýšení preferencí. Tak že 

nejd�ležit�jší je mít dobrý nápad v jakém duchu postavit stánek a sehnat co nejlepší 

personál. Na výb�ru personálu také záleží, protože ne každý vydrží tento veletržní shon stát 

tém�� 12 hodin a více na nohou a p�i tom se mile usmívat a odpovídat na p�ípadné otázky.  

Z pohledu návšt�vníku se jeví také p�eveletrhováno. Protože kdo z nás by stihl projít 

všechny konané veletrhy. Také si myslím, že vystavovatelé, kte�í se prezentují mají na 

veletrhu kterého se zú�ast�ují stejné expozice i propaga�ní materiály. Kterým firmám by se 

cht�lo vymýšlet b�hem roku více r�zných expozicí a propaga�ních materiál�. Tím pádem 

návšt�vníkovi, který má o danou oblast nebo cestovní kancelá� zájem, sta�í se zú�astnit jen 

jednoho veletrhu kde se daná firma bude prezentovat, protože na dalších veletrzích to bude 

úpln� to samé. Protože jde ale o tržní sféru, nelze o�ekávat n�jaké v�tší organiza�ní nebo 

finan�ní zásahy do tohoto systému zven�í (nap�. od státu) a jedin� p�íp. úbytek návšt�vník�, 

vystavovatel� �i objemu realizovaných obchod� rozhodne o jejich existenci �i neexistenci. 

Vytvo�ená infrastruktura (výstavní areály) však bude tla�it jejich majitele do dalších a 

dalších pokus� získat pro sebe alespo� dílek daného trhu. 

N�co jiného jsou r�zné regionální výstavy, které se orientují na incomingový CR, 

resp. se prezentují p�ed vlastními ob�any, zhruba podle hesla „See America first“. Mohou 

po�ítat s podporou místních �i regionálních orgán� v�. ve�ejnoprávních a pravd�podobn� si 

„své“ místo v palet� nabídky takových akcí udrží.  
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