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1.  Úvod  

Město Telč se nachází v jižní části Českomoravské vrchoviny na pomezí Čech a Moravy, 

jižně od krajského města Jihlava a nedaleko od hranic s Rakouskem. Toto malebné město 

s téměř šesti tisíci obyvateli administrativně spadá do Kraje Vysočina. V jižní části Kraje 

Vysočina je významným kulturním a hospodářským centrem. Význam turistického centra 

má ovšem nejen v regionálním a v celostátním, ale i v mezinárodním měřítku, a to díky 

zápisu svého historického jádra na Seznam světového dědictví UNESCO.   

Přestože region Telčsko je bohatý na přírodní a kulturní bohatství, není tu dostatečný 

potenciál pro rozvoj průmyslu nebo zemědělství. Význam služeb a cestovního ruchu pro 

ekonomiku regionu je tedy stále výraznější – sektor služeb se v současnosti na celkovém 

počtu ekonomických subjektů podílí přibližně 50 %.  

V současné době je jedním z nejdůležitějších dokumentů souvisejících s řízením rozvoje 

cestovního ruchu na Telčsku Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu 

Telčsko (dále též jako MSCR) z roku 2007 zpracovaná firmou DHV CR, spol. s r. o. Tato 

studie zachycuje jednotlivé aspekty, které ovlivňují cestovní ruch v místě, vyhodnocuje 

je a navrhuje následná opatření na zlepšení situace. Součástí studie jsou i priority 

a opatření, které by měly být realizovány v horizontu roku 2015. V rámci analýz byly 

zpracovány příčiny a důsledky nízké výnosnosti služeb cestovního ruchu. K příčinám, které 

mohou být ovlivněny zvenčí a mohou tak přispět k řešení nastoleného problému, podle 

závěrů studie v roce 2007 patřila malá nabídka aktivit mimo sezónu, špatná spolupráce 

s jinými obory, chybějící doprovodná infrastruktura, špatný marketing, chybějící základní 

infrastruktura cestovního ruchu vyšší úrovně a kapacity, nižší úroveň vzdělanosti v regionu 

(chybějící know – how). Nedostatky vykazovala rovněž spolupráce veřejného 

a soukromého sektoru v cestovním ruchu, negativně se projevovalo dlouhodobě chybějící 

profesionální řízení cestovního ruchu města.  Podle závěrů studie aktivní samospráva sice 

nahrazovala komerční sektor a neustále přicházela s novými vylepšeními, ale zcela 

nahradit specializované pracoviště destinačního managementu nemůže. 

Na odstranění zjištěných nedostatků město Telč aktivně pracuje a snaží se svůj potenciál 

pro rozvoj cestovního ruchu co nejlépe využít: kromě klasických a virtuálních prohlídek 

městem a památkami pořádá v průběhu roku řadu kulturních akcí, podporuje spolupráci 

s podnikateli poskytujícími služby cestovního ruchu, je střediskem nově vytvářeného 

Geoparku Vysočina, investuje do zlepšení místní infrastruktury, pravidelně realizuje 

komplexní průzkumy návštěvnosti a názorů návštěvníků i místních obyvatel, je aktivní 

v řadě sdružení a organizací, které různými způsoby podporují rozvoj cestovního ruchu 

atd. 

V souladu se závěry a doporučeními MSCR se město Telč snaží na trhu cestovního ruchu 

vystupovat jako produkt samo o sobě. Jako pilotní produkt byla zvolena tématika „Telč 

a pohádka“. Produkt vychází z faktu, že státní zámek Telč obdržel v roce 2007 titul 

nejpohádkovějšího zámku České republiky a v prostorách zdejšího zámku a jeho okolí se 
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točila celá řada pohádek. Významnou cílovou skupinu návštěvníků města navíc tvoří 

rodiny s dětmi - využití pohádkového motivu se tedy jeví naprosto logické. 

Vylepšení marketingu města, výrazné rozšíření aktivit cestovního ruchu a zlepšování stavu 

místní infrastruktury probíhá i díky kapitálu získanému z aktivního zapojení se města do 

projektů z různých dotačních titulů. Míra čerpání dotací z fondů EU je ve srovnání s jinými 

městy Kraje Vysočina nadprůměrná.  

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu jakékoli destinace závisí nejen na přírodních 

a kulturně-historických předpokladech, na kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb, ale do 

značné míry i na aktivním zapojení a spolupráci všech zúčastněných aktérů (státní správy 

a samosprávy, návštěvníků, provozovatelů služeb cestovního ruchu i místního 

obyvatelstva). Zde má město Telč ještě značné rezervy. Město si tento problém velmi 

dobře uvědomuje a snaží se jej řešit - například zapojením Telče do projektu Města 

v rozletu. Tento projekt probíhá od 1. července 2011 a je založen na přeshraniční 

spolupráci Rakouska a České republiky. Projekt skončí k 31. 12. 2013. Partnery projektu 

jsou tři rakouská města oblasti Waldviertel (Horn, Zwettl, Schrems) a tři česká města za 

Jižní Čechy a Vysočinu (Třeboň, Jindřichův Hradec, Telč). Na české straně je projekt 

financován z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního 

programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, 

z národních prostředků a z vlastních prostředků obcí. Cílem operačního programu 

Evropské územní spolupráce je podporovat a posílit přeshraniční spolupráci. Telč 

vstoupila do projektu Města v rozletu s cíli: 

1. aktualizovat strategii rozvoje města a cestovního ruchu v Telči,  

2. zajistit účinnější propagování města, 

3. zefektivnit vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi městem Telč a podnikateli 

poskytující služby v oblasti cestovního ruchu. 

V rámci projektu Města v rozletu probíhá aktualizace Strategického plánu města Telče. 

Jedná se jak o aktualizaci analytické části, kde již celá řada údajů a různých porovnání je 

zastaralá, tak o aktualizaci části návrhové (aktualizace směrů rozvoje, strategických 

i dílčích projektů). Speciální důraz v rámci strategického plánu je kladen na rozvoj 

a podporu podnikání ve městě.  

Do naplňování cílů projektu Města v rozletu je zapojena i Vysoká škola polytechnická 

Jihlava (dále též jako VŠPJ). VŠPJ provedla v roce 2012 potřebné rozsáhlé primární 

průzkumy mezi návštěvníky a občany města, Městský úřad v Telči provedl ve spolupráci 

s VŠPJ v letech 2012 - 2013 průzkumy mezi představiteli státní správy, samosprávy a mezi 

místními podnikateli. Výsledkem spolupráce VŠPJ a města Telč bude rozhodný podklad 

pro aktualizaci strategie rozvoje cestovního ruchu v Telči a pro zefektivnění vzájemné 

spolupráce mezi městem a podnikateli v oblasti cestovního ruchu. 

Dále jsou v textu uvedeny výsledky provedených marketingových průzkumů. 
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2. Vyhodnocení průzkumu mezi podnikateli v cestovním ruchu a mezi 

představiteli samosprávy a státní správy 

Mezi 38 podnikateli v cestovním ruchu v Telči a 9 místními představiteli samosprávy 

a státní správy byly provedeny průzkumy metodou řízených rozhovorů. Průzkum byl 

rozdělen na dvě části. První část měla za cíl charakterizovat podniky služeb cestovního 

ruchu v Telči, druhá část byla orientována na zjištění hlavních bariér a příležitostí pro další 

rozvoj cestovního ruchu. 

 

2.1 Charakteristika podniků služeb cestovního ruchu v Telči 

V rámci této části marketingového průzkumu bylo osloveno 38 zařízení a provozoven ve 

městě, které tvoří reprezentativní vzorek podniků cestovního ruchu v Telči. Řízený 

rozhovor byl vždy uskutečněn buď s majitelem, nebo s vedoucím pracovníkem zařízení.   

Mezi zařízení zapojená do průzkumu patří například Hotel Antoň, Hotel Pod Kaštany, 

Hotel U hraběnky, Hotel a restaurace Černý orel, Hotel Pangea, Hotel Celerin, 

Chornitzerův dům, Vzdělávací a konferenční centrum Národního institutu pro další 

vzdělávání Praha, Penzion Danuše, Penzion Kamenné slunce, Penzion Patricia, Penzion 

Steidler, Penzion Zahradní dům, Privát Čermáková, Privát Kotrba, Privát U Spázalů, 

Ubytování u Šeniglů, Ubytovna Domeček, Ubytovna KČT, Cukrárna Celerin, Cukrárna 

U Matěje, Kavárna Antoniana, Restaurace U Švejka, Restaurace Šenk Pod Věží aj. 

Ve zkoumaném souboru převažovala ubytovací zařízení, čistě stravovacích bylo pouze 

14 %. Podrobnější přehled o poskytovaných službách v podnicích cestovního ruchu v Telči 

uvádí Tabulka 1. 
 

Služba Podíl (v %) 

ubytování 68 

stravování 14 

ubytování i stravování 13 

jiná 5 

Tabulka 1: Služby poskytované podniky cestovního ruchu v Telči 
 

Více než tři čtvrtiny provozoven podniků cestovního ruchu v Telči mají celoroční provoz 

(viz Tabulka 2). Sezónní provoz mají převážně ubytovací zařízení nižší kategorie. Tato 

situace se od roku 2007 výrazně nezměnila. 
 

Způsob provozu Podíl (v %) 

sezónní 22 

celoroční 78 

 Tabulka 2: Způsob provozu podniků cestovního ruchu v Telči 
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Následující charakteristika podniků cestovního ruchu neuvádí údaje za všechna dotázaná 

zařízení, protože menší část podniků svou kapacitu při řízených rozhovorech neuvedla. 

V Tabulce 3 jsou uvedeny průměrné hodnoty kapacit podniků cestovního ruchu v Telči, 

dále zjištěná hodnotová minima a maxima. Z údajů je patrné, že soubor respondentů 

reprezentuje širokou škálu malých, středních i větších ubytovacích a stravovacích zařízení. 

Většina podniků nabízejících ubytovací služby má méně než 10 pokojů (méně než 

20 lůžek) a patří tedy mezi malá ubytovací zařízení. Podniky nabízející stravovací služby 

patří svou průměrnou kapacitou 21 stolů (90 židlí) převážně ke středně velkým typům 

těchto podniků. Zjištěná charakteristika podniků cestovního ruchu v Telči je pozitivní pro 

rozvoj individuálního cestovního ruchu v místě, pro organizovaný masový cestovní ruch je 

ovšem do určité míry limitující. Je ale důležité si uvědomit, že při snaze o trvalou 

udržitelnost cestovního ruchu je podpora organizovaného masového cestovního ruchu 

nežádoucí, protože tento druh cestovního ruchu je dlouhodobě neudržitelný. 
 

Ukazatel kapacity Minimum Maximum Průměr 

počet lůžek 2 92 19 

počet pokojů 1 42 8 

počet stolů 1 90 21 

počet židlí 4 350 90 

Tabulka 3: Kapacita podniků cestovního ruchu v Telči 
 

Přibližně polovina podniků cestovního ruchu v Telči se nachází přímo v historickém centru 

města, druhá polovina má svou provozovnu mimo vlastní historické centrum 

(viz Tabulka 4). 
 

Umístění provozovny Podíl (v %) 

v historickém centru 54 

mimo historické centrum 46 

Tabulka 4: Umístění provozovny podniků cestovního ruchu v Telči 
 

Jak dokládá Tabulka 5, tři čtvrtiny nemovitostí, ve kterých jsou v Telči ubytovací nebo 

stravovací zařízení, jsou ve vlastnictví provozovatele, čtvrtina podniká v pronajatých 

prostorách. Na základě tohoto zjištění je možné předpokládat, že pokud budou 

podnikatelům v Telči vytvořeny vhodné podmínky, nabídka základních služeb cestovního 

ruchu ve městě může být dlouhodobě stabilní, a to by bylo ideálním východiskem pro 

navazování různých forem spolupráce v rámci aktivit destinačního managementu.  
 

Majetkový vztah Podíl (v %) 

osobní vlastnictví 74 

nájemní smlouva 26 

Tabulka 5: Majetkový vztah provozovatelů k místu provozování podniků cestovního ruchu 
v Telči 
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Překvapující je zjištění uvedené v Tabulce 6. Jen u třetiny podnikatelů je hlavní příjem 

vytvářen z provozu služeb cestovního ruchu. Tento fakt je důsledkem především toho, že 

cestovní ruch má v Telči výrazně sezónní charakter a na příjmy z něj se tak nemohou 

podnikatelé zcela spoléhat. 
 

Zdroj hlavního příjmu Podíl (v %) 

služby cestovního ruchu 37 

jiný 63 

Tabulka 6: Zdroj hlavních příjmů provozovatelů podniků cestovního ruchu v Telči 

 

Při marketingovém průzkumu bylo dále zjišťováno, zda podnikatelé v cestovním ruchu 

v Telči mají provedenou segmentaci trhu a zda používají vhodné propagační prostředky 

vzhledem k vybrané cílové skupině svých zákazníků. Výsledná zjištění jsou shrnuta 

v následujících odstavcích.  

Na otázku „Jaká je Vaše cílová skupina?“ odpovědělo téměř 90 % respondentů, že jsou to 

tuzemští turisté. Na zahraniční turisty se v Telči zaměřují pouze čtyři podnikatelé, z toho 

jeden na německou klientelu a jiný na klientelu slovenskou. Další dva se nezaměřují na 

žádnou konkrétní skupinu zahraničních návštěvníků. Uvedené zaměření podnikatelů je 

v souladu se zjištěným národnostním složením návštěvníků Telče, odpovídá tedy 

současné situaci na trhu cestovního ruchu ve městě. 
 

 
Graf 1: Preferované cílové skupiny zákazníků podnikatelů v cestovním ruchu v Telči 

 

Všichni z dotázaných uvedli segment trhu, na který se specializují, i když samozřejmě 

s tím, že poskytnou služby i jiným typům klientů, pokud o ně projeví zájem. Struktura 

preferovaných cílových skupin zákazníků je přehledně znázorněna v Grafu 1. Nejčastěji se 

podnikatelé v Telči zaměřují na cestující jednotlivce (33 %), nebo na rodiny s dětmi (29 %).  
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Je zajímavé, že jen desetina dotazovaných podnikatelů preferuje jako cílový segment trhu 

seniory, kteří se vzhledem k současným demografickým trendům v mnoha vyspělých 

státech stávají důležitou cílovou skupinou.  

Uvedené údaje dokazují, že v marketingovém řízení ubytovacích zařízení v Telči došlo od 

roku 2007 k velice výraznému pozitivnímu rozvoji. V roce 2007 totiž 74 % všech 

ubytovatelů nepracovalo s žádnou cílovou skupinou. 

V dnešním světě je nejdůležitější platformou pro propagaci produktů a služeb 

jednoznačně internet. Tuto situaci si uvědomují i podnikatelé v Telči. Jak je patrné 

z Grafu 2, téměř devadesát procent provozovatelů služeb cestovního ruchu v Telči má 

vlastní webové stránky, necelá třetina je v nějaké internetové databázi ubytovacích nebo 

stravovacích zařízení. Tyto propagační prostředky jsou vzhledem k preferovaným 

segmentům trhu zvoleny vhodně. Vlastní tiskoviny vydává jedna pětina provozoven. Tato 

forma propagace, stejně jako inzerce v tisku a v katalozích, je nákladná a podstatně méně 

účinná než využití internetu, většinou podnikům slouží pouze jako doplněk propagace na 

internetu. 

 

 
Graf 2: Způsoby propagace služeb podniků cestovního ruchu v Telči 

 

Objem nákladů na propagaci vlastních služeb je u podnikatelů v Telči v průměru velmi 

nízký. Jak znázorňuje Graf 3, roční náklady na propagaci jsou u poloviny podniků 

cestovního ruchu do 5 000 Kč, třetina podnikatelů ročně na propagaci věnuje částku mezi 

pěti až deseti tisíci korun, nad 10 000 Kč vynakládá pouze pětina ze všech respondentů. 

Nízké částky vynakládané na propagaci korespondují s tím, že v Telči převažují malé 

soukromé podniky cestovního ruchu. Při srovnání s údaji z roku 2007 pozorujeme pokles 

výše průměrných investic. 
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Graf 3: Roční náklady na propagaci podniků cestovního ruchu v Telči 

 

Je zajímavé, jaké formy distribučních cest vedoucích k získání zákazníků podnikatelé 

v Telči používají. Zvláště malí ubytovatelé spoléhají pouze na vlastní síly a získávají klienty 

převážně osobním kontaktem. Pouze necelá polovina respondentů využívá při získávání 

zákazníků kombinace více metod: přes informační centrum, přes cestovní kanceláře, nebo 

využívají současně i vlastních kontaktů a známostí (viz Tabulka 7). 
  

Distribuční cesty Podíl (v %) 

jen vlastními silami 35 

spolupracuji jenom s informačním centrem 15 

kombinace spolupráce s informačním centrem, 

cestovními kancelářemi a vlastními silami 
47 

jiným způsobem 3 

Tabulka 7: Distribuční cesty používané podniky cestovního ruchu v Telči 

 

V Grafu 4 jsou shrnuty odpovědi respondentů o obsazenosti jejich ubytovacích zařízení 

(o využití lůžkové kapacity) v jednotlivých čtvrtletích roku 2012. Data jsou v grafu uvedena 

v pořadí: zima, jaro, léto, podzim. Nedostatkem těchto výsledků je skutečnost, že řada 

respondentů odmítla údaje o obsazenosti podniku uvést, i když výzkum byl anonymní. 

Ze zjištěných dat prokazatelně vyplývá, že v obsazenosti jednotlivých ubytovacích zařízení 

jsou obrovské rozdíly. Například v zimním období je průměrná obsazenost ubytovacích 

zařízení v Telči pouze 7 %, přičemž některá zařízení vykazují až 90% obsazenost a jiná jsou 

v zimě mimo provoz (0 %).  

Celoroční průměr obsazenosti se pro všechny podniky cestovního ruchu, které poskytly 

údaje, pohybuje pod hranicí 30 %, přičemž některá zařízení dosahují jen 3% celoroční 

obsazenosti, zatímco jiná 93%. Důvodem je pravděpodobně kombinace kvality ubytování, 
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ceny a také samozřejmě zvolené marketingové strategie jednotlivých ubytovacích 

zařízení.  
 

 
Graf 4: Využití lůžkové kapacity ubytovacích zařízení v Telči 

 

Při srovnání s údaji MSCR z roku 2007 je vidět poměrně alarmující snížení vytíženosti 

lůžkové kapacity ve všech obdobích roku. Protože v roce 2007 byla hodnota průměrné 

roční vytíženosti lůžkových kapacit ubytovacích zařízení v Telči přibližně 37 %, ve 

sledovaném ukazateli výkonnosti cestovního ruchu došlo za pět let k propadu o 10 %. 

Srovnání hodnot za jednotlivá období roku ukazuje Tabulka 8. 
 

Období roku 
Využití lůžkové kapacity (v %) 

2007 2012 

jaro 26 16 

léto 82 66 

podzim 30 20 

zima 11 7 

celoroční průměr 37 27 

Tabulka 8: Průměrné využití lůžkové kapacity ubytovacích zařízení v Telči 

Dále uvedený úsečkový graf (Graf 5) výstižně znázorňuje výraznou sezónost cestovního 

ruchu v Telči, která je vyjádřena průměrným využitím dostupné lůžkové kapacity místních 

ubytovacích zařízení. Během léta je v Telči využita většina nabízených ubytovacích kapacit 

(téměř 70 %), po zbytek roku je v průměru využita méně než pětina nabízených 

ubytovacích kapacit. Jedním z cílů destinačního managementu v Telči by měla být snaha 

o rozložení návštěvnosti města v čase tak, aby se snížila stávající míra sezónnosti 

cestovního ruchu a posílila se vytíženost ubytovacích zařízení mimo letní měsíce. 
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Graf 5: Průměrné využití lůžkové kapacity ubytovacích zařízení v Telči 

 

Zkušenosti jednotlivých ubytovatelů s trendy ve využití jejich ubytovacích kapacit se 

výrazně liší. Jak vyplývá z Grafu 6, polovina poskytovatelů ubytování v Telči uvádí, že 

dochází k výraznému nebo mírnému poklesu ve využití jejich ubytovacích kapacit. Toto 

zjištění je pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Telči silně negativní. Mírný nebo 

výrazný růst vytíženosti ubytovacích kapacit na druhou stranu zaznamenává čtvrtina 

ubytovacích zařízení. Jistě by bylo zajímavé prozkoumat příčiny tak výrazných odlišností, 

ale k tomu by byl nutný další výzkum pracující s neanonymními daty. Předpokládanými 

důvody odlišností ve vytíženosti ubytovacích zařízení v Telči mohou být poměr ceny 

a kvality poskytovaných služeb nebo volba a způsob použití marketingových nástrojů při 

práci s preferovaným segmentem trhu.  

 

 
Graf 6: Trendy ve vytíženosti ubytovacích kapacit v Telči 
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Otázka týkající se certifikace jejich zařízení podle oficiální klasifikace ubytovacích zařízení 

činila respondentům problém, neboť nevěděli, čeho se týká. Na tuto otázku odpovědělo 

pouze 28 z 38 respondentů. Certifikaci má v Telči pouze 7 podniků služeb cestovního 

ruchu, tedy přibližně každá pátá provozovna. Z respondentů, kteří mají certifikaci, se tři 

domnívají, že certifikace měla kladný vliv na vytíženost lůžkové kapacity jejich 

ubytovacího zařízení, čtyři nic takového nepozorovali. Certifikace kvality služeb je jednou 

z ověřených možností zvýšení a udržení kvality poskytovaných služeb cestovního ruchu. 

Jistě by proto bylo vhodné podnikatelům poskytnout o tomto tématu více informací 

a motivovat je k zapojení se například do připravovaného systému certifikace kvality 

služeb, který zakoupilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky z Německa. 

Cena za služby cestovního ruchu je vždy ovlivněna nabídkou a poptávkou. Jak vyplývá 

z předchozí části průzkumu, průměrné roční využití ubytovacích kapacit v Telči je relativně 

malé, takže poměrně nízká cena za ubytování ve městě odpovídá reálné situaci na trhu. 

Téměř 80 % všech ubytovacích zařízení ve městě poskytuje ubytování v cenové relaci do 

500 Kč/osobu/noc, 44 % ubytovacích zařízení nabízí nocleh v ceně do 350 Kč/osobu/noc. 

Průměrná cena za ubytování v roce 2012 v Telči byla podle výsledků provedeného 

výzkumu přibližně 440 Kč/osobu/noc.  

 

 
Graf 7: Cena za ubytování v Telči v roce 2012 (na osobu/noc)  

 

Z údajů získaných od provozovatelů stravovacích zařízení vyplývá, že polední menu 

připravuje 11 provozoven. Z těchto provozoven jich šest nabízí polední menu v ceně 

do 100 Kč a pět v ceně do 150 Kč. 

Při dotazu na případný zájem ze strany provozovatelů podniků cestovního ruchu v Telči 

o možnost podílet se na společné propagaci města tak, aby vedle turistických atraktivit 

byly uváděny také údaje o nabídce ubytování a stravování ve městě, podle očekávání 
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naprostá většina podnikatelů odpověděla kladně (viz Graf 8). Nezájem projevila pouhá 

3 % respondentů. 
 

 
Graf 8: Zájem o společnou propagaci města Telče ze strany podnikatelů v cestovním ruchu 
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2.2 Názory podnikatelů a představitelů samosprávy a státní správy na cestovní 

ruch v Telči 

Respondenti byli požádáni, aby uvedli, které atraktivity cestovního ruchu v Telči považují 

za nejdůležitější. Vyhodnocení odpovědí podnikatelů je uvedeno v Grafu 9. 

Za nejdůležitější považují státní zámek Telč, tato odpověď se objevila u více než čtvrtiny 

respondentů. Za druhou nejvýznamnější atraktivitu města pouvažují náměstí Zachariáše 

z Hradce (22 %). Obě atraktivity se na prvních místech objevily i v průzkumu z roku 2007. 

Zajímavé je, že si podnikatelé cení i kulturních akcí pořádaných ve městě, především 

hudebního festivalu „Prázdniny v Telči“.  
 

 
Graf 9: Názory podnikatelů na nejdůležitější atraktivity cestovního ruchu v Telči 

Představitelé veřejné správy za nejvýznamnější atraktivity cestovního ruchu v Telči 

považují: státní zámek Telč, historické centrum města, náměstí Zachariáše z Hradce, 

městskou památkovou zónu, vycházkové trasy, a to, že město je zapsáno na seznamu 

Světového dědictví UNESCO. Dotázaní představitelé státní správy a samosprávy se tedy 

svými názory na nejvýznamnější atraktivity cestovního ruchu v Telči od názorů 

podnikatelů v podstatě neliší.  

Další otázka průzkumu se týkala názorů respondentů na nejdůležitější atraktivity 

cestovního ruchu v okolí Telče, tedy jaká místa by doporučili návštěvníkům města 

k výletům. Součástí otázky bylo také zjišťování, jaké aktivity by respondenti návštěvníkům 

města doporučili ve volném čase provozovat.   

Nejvíce podnikatelů (31 %) by k návštěvě v okolí Telče doporučilo hrad Roštejn, poté 

Slavonice (13 %) a Velký Pařezitý rybník (11 %). Podle jejich názorů je okolí Telče vhodné 

především pro pěší turistiku a cykloturistiku (viz Graf 10). Odpovědi se shodují s údaji 

z roku 2007 s tím rozdílem, že před pěti lety Slavonice mezi hlavními atraktivitami regionu 

nebyly uvedeny. 
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Představitelé veřejné správy uváděli velice podobné odpovědi: k návštěvě by doporučili 

hrad Roštejn, Javořici a její okolí, Velký Pařezitý rybník, Třešť, Slavonice, přírodní památky, 

drobnou sakrální architekturu a klášter premonstrátů v Nové Říši. Na rozdíl od 

podnikatelů neuvedli, že okolí Telče je vhodné pro pěší turistiku, i když se dá 

předpokládat, že s tímto názorem také souhlasí, ale uvedli cykloturistiku, golf, lyžování 

a hipoturistiku. 
 

 
Graf 10: Názory podnikatelů na nejdůležitější atraktivity cestovního ruchu a na nejvhodnější 

způsoby trávení aktivního volného času v okolí Telče 
 

Na otázku, zda mohou respondenti uvést turistické atraktivity v Telči nebo okolí, o nichž 

se málo ví, bylo získáno pouze několik odpovědí. Podnikatelé a zástupci veřejné správy 

shodně uvedli záchrannou stanici volně žijících zvířat a parní mlýn. Představitelé veřejné 

správy uvedli navíc Lipky, dotázaní podnikatelé pak navíc uvedli židovský hřbitov, sklárny 

Janštejn a telčské podzemí. 

V marketingovém průzkumu byly dále zjišťovány informace o investicích podnikatelů 

a veřejného sektoru, které byly investovány do služeb a infrastruktury cestovního ruchu 

v Telči v průběhu posledních pěti let.  

Z podnikatelů data o investicích poskytnula pouze jejich necelá polovina – 17 subjektů. Jak 

dokládá Tabulka 9, průměrná výše investic podnikatelského subjektu se za posledních pět 

let pohybuje okolo 630 000,- Kč. Rozdíl maximální a minimální výše investic je velice 

výrazný, minimální investice byla pouhých 5 000 Kč, maximální pak 5 mil. Kč.  
 

Investice Částka (v Kč) 

maximální 5 000 000 

minimální 5 000 

průměrná 630 000 

Tabulka 9: Investice do služeb a infrastruktury podniky cestovního ruchu v Telči 
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Investice veřejného sektoru byly podle očekávání podstatně větší. Z odpovědí 

představitelů samosprávy a státní správy vyplývá, že Městský úřad Telč za posledních pět 

let investoval do infrastruktury města cca 100  mil. Kč (jiný odhad je 118 mil. Kč, další jen 

50 mil. Kč) a do propagace kultury a cestovního ruchu investoval cca 4,5 mil. Kč. Místní 

akční skupina investovala přibližně 2 mil. Kč, mikroregion Telčsko cca 1 mil. Kč a státní 

zámek Telč cca 50 mil. Kč.  

V Grafu 11 je zobrazena struktura názorů podnikatelů na to, co celkové investice do 

služeb a infrastruktury cestovního ruchu v Telči přinesly z hlediska jejich dalšího 

podnikání. Téměř polovina podnikatelů uvedla, že hlavním přínosem vynaložených 

investic bylo zvýšení kvality poskytovaných služeb. Tento vývoj je velice pozitivní, neboť 

kvalita je v současném konkurenčním boji na trhu cestovního ruchu nejdůležitějším 

marketingovým nástrojem. Téměř třetina podnikatelů uvedla, že přínosy investic nelze 

nijak vyčíslit a pro 12 % respondentů hlavním přínosem investic bylo navýšení kapacity 

ubytovacích zařízení v Telči.  
 

 
Graf 11: Přínosy investic do služeb a infrastruktury Telče z pohledu podnikatelů v cestovním 

ruchu 
 

Představitelé státní správy a samosprávy se s podnikateli shodují v tom, že hlavním přínosem 

vynaložených investic je zvýšení kvality doprovodné infrastruktury. Také se shodují v tom, že 

například přínos investic do zámku a do dopravní infrastruktury nelze konkrétně vyčíslit. Další 

přínosy vynaložených investic ale zástupci veřejné správy uvedli poněkud jiné: 

- zvýšení návštěvnosti města asi o 15 % (také v souvislosti s Dolnorakouskou 

zemskou výstavou),  

- zvýšení počtu parkovacích míst,  

- zlepšení navigačního systému ve městě.  

Další série otázek se týkala obecných problémů cestovního ruchu v Telči. Názory 

podnikatelů na to, zda cestovní ruch je v Telči koordinovaný či nikoliv, jsou shrnuty 
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v Grafu 12.  
 

 
Graf 12: Názory podnikatelů na koordinovanost rozvoje cestovního ruchu v Telči 

 

Struktura odpovědí zástupců veřejné správy na otázku o míře koordinovanosti cestovního 

ruchu v Telči byla následující: koordinovaný 3x, spíše koordinovaný 4x, spíše 

nekoordinovaný 1 x, nedovede posoudit 1 x.  

Z uvedených odpovědí je patrná rozdílnost názorů na míru koordinace cestovního ruchu 

v Telči mezi podnikateli a zástupci státní správy a samosprávy. Mezi podnikateli převažuje 

názor, že cestovní ruch v Telči moc koordinovaný není. Téměř polovina (45 %) dotázaných 

podnikatelů uvedla, že rozvoj cestovního ruchu ve městě je spíše nekoordinovaný až 

živelný. Za koordinovaný jej považuje pouze 11 % podnikatelů.  

Při srovnání se situací v roce 2007 lze konstatovat mírné zlepšení situace. V roce 2007 

nepovažoval rozvoj cestovního ruchu za koordinovaný žádný z podnikatelů, za spíše 

nekoordinovaný až živelný jej pak označilo téměř 58 % podnikatelů. 

U současných představitelů veřejné správy převládá názor, že cestovní ruch v Telči 

koordinovaný je. Důvodem takto rozdílného vnímání může být nepříliš fungující 

komunikace mezi veřejným sektorem a podnikateli. Situaci by mohlo výrazně zlepšit 

vytvoření profesionální destinační agentury, která by v Telči koordinaci a rozvoj aktivit 

cestovního ruchu zajišťovala. Na skutečnost, že destinační management v Telči citelně 

chybí, upozorňovala již Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko 

zpracovaná společností DHV CR v roce 2007. 

Pro úspěšné a udržitelné fungování destinace cestovního ruchu jsou velice důležité 

i postoje místních obyvatel. Další otázka průzkumu se týkala právě názorů respondentů na 

postoje místních obyvatel k cestovnímu ruchu v Telči.  

Strukturu odpovědí podnikatelů ukazuje Graf 13. Struktura odpovědí zástupců veřejné 
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správy byla následující: jednoznačně kladný postoj 1 x, spíše kladný 5 x, neutrální 1 x, 

spíše záporný 2 x.  

Zjištěné názory podnikatelů a zástupců státní správy a samosprávy na postoje obyvatel 

Telče k cestovnímu ruchu jsou značně rozdílné. Čtvrtina podnikatelů si myslí, že obyvatelé 

Telče mají k cestovnímu ruchu ve městě kladný postoj, o něco více podnikatelů (34 %) je 

ale přesvědčeno, že obyvatelé mají postoj k cestovnímu ruchu ve městě negativní (viz 

Graf 13). Oproti tomu téměř 70 % dotázaných představitelů veřejné správy je 

přesvědčeno o tom, že místní obyvatelstvo v Telči má k cestovnímu ruchu postoj pozitivní, 

převažující negativní postoj místního obyvatelstva předpokládá necelá pětina zástupců 

veřejné správy. 
 

 
Graf 13: Názory podnikatelů na postoje místních obyvatel Telče k cestovnímu ruchu 

 

Představitelé státní správy a samosprávy byli navíc dotázáni, zda se postoje a názory 

místního obyvatelstva na cestovní ruch v Telči zjišťují. Tři z devíti dotázaných respondentů 

uvedli, že názory obyvatel jsou sledovány pravidelně, tři uvedli, že jsou sledovány občas 

a tři uvedli, že sledovány nejsou. I tento rozdíl v názorech respondentů svědčí o tom, 

že informační toky v Telči nejsou zcela funkční a snižuje se tak potřebná informovanost 

aktérů ovlivňujících řízení a rozvoj cestovního ruchu ve městě. 

V otevřené otázce, co by město, ale i soukromý a neziskový sektor měli udělat pro to, aby 

se Telč a jeho okolí stalo atraktivnějším pro turisty a návštěvníky, se objevila řada návrhů. 

Podnikatelé i představitelé veřejné správy se shodují především v tom, že by bylo užitečné 

vybudovat více zařízení pro rekreační sport a možností pro celoroční trávení volného času 

ve městě. Nejčastěji zmiňováno bylo vybudování bazénu, nebo aquaparku. Tato 

doprovodná infrastruktura by navíc mohla sloužit i místním obyvatelům. 

Přehled návrhů, které se objevovaly nejčastěji: 

- vybudování sportovišť a míst pro volnočasové aktivity (bazén, lanové centrum, in-
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line dráha, mini golf, jezdecké centrum) 

- rozšíření nabídky aktivit pro turisty (nabízet také aktivity, které neovlivní špatné 

počasí – například zpřístupnit podzemí, nabízet program mimo hlavní akce, 

doprovodné aktivity pro celodenní využití…) 

- prohloubení partnerství se zahraničními městy 

- koordinace aktivit cestovního ruchu (včetně větší provázanosti nabídek a služeb) 

- účinnější propagace kulturních akcí ve městě 

- časová změna v organizaci kulturních akcí (rozložení během celého roku) 

- zážitkové balíčky 

- prodloužení pracovní doby informačního centra 

- omezení parkování a prodeje na náměstí 

- celoroční provoz zámku 

- kostýmové průvodcovské služby 

- větší aktivita místních podnikatelů 

- zlepšení kvality gastronomických služeb 

- zlepšení atmosféry ve městě v duchu sloganu „turisté vítáni“ 

- služby pro handicapované 

- zlepšení stavu některých domů 

- zkvalitnění doprovodné infrastruktury (lavičky, květinová výzdoba, chodníky, 

veřejné osvětlení, úklid…). 

V Grafu 14 jsou shrnuty názory podnikatelů na intenzitu spolupráce jejich podniku 

cestovního ruchu s městem a na intenzitu vzájemné spolupráce s dalšími místními 

podnikateli.  
 

 
Graf 14: Intenzita spolupráce podnikatelů s městem a s dalšími podnikateli v Telči 

 

Je zajímavé, že struktura odpovědí podnikatelů na obě otázky je velmi podobná. Jen 
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probíhá systematicky a pravidelně. Na druhé straně více než pětina podnikatelů uvedla, že 

žádná spolupráce nikdy neprobíhá. Mezi podnikateli převládá názor, že spolupráce 

s městem i vzájemná spolupráce podnikatelských subjektů v Telči je pouze příležitostná.  

V roce 2007 pravidelně s ostatními podnikateli spolupracovalo 37 % dotázaných 

provozovatelů podniků cestovního ruchu v Telči, občas 23 % a příležitostně 26 %. Žádný 

z oslovených podnikatelů neuvedl, že by vůbec nespolupracoval s ostatními místními 

podnikateli. Svou spolupráci se samosprávou města za pravidelnou označilo 32 % 

podnikatelů, za občasnou 42 % a příležitostnou 16 %. Pouze 11 % podnikatelů s městem 

vůbec nespolupracovalo. 

Všichni dotázaní představitelé státní správy a samosprávy vyjádřili názor, že se podílejí na 

aktivitách v oblasti cestovního ruchu. Co se týká jejich spolupráce s podnikateli, struktura 

odpovědí byla následující: pravidelně 2 x, občas 3 x, příležitostně 4 x. V tomto případě je 

tedy jejich názor na spolupráci města Telče a místních podnikatelských subjektů shodný 

s názorem podnikatelů. 

Výrazné snížení intenzity spolupráce mezi podnikateli a mezi podnikateli a městem, které 

nastalo za posledních pět let (viz Tabulka 10), je pro udržitelnost cestovního ruchu ve 

městě silnou hrozbou, jejímuž odstranění by měla být věnována prioritní pozornost. 

Spolupráce je totiž základním principem fungujícího destinačního managementu. 
 

Intenzita 

spolupráce 
Rok 

Typ spolupráce 

s městem 
s ostatními 

podnikateli 

Pravidelně 
2007 32 % 37 % 

2012 18 % 14 % 

Občas 
2007 42 % 37 % 

2012 16 % 23 % 

Příležitostně 
2007 16 % 26 % 

2012 45 % 41 % 

Vůbec 
2007 11 % 0 % 

2012 21 % 22 % 

Tabulka 10: Intenzita spolupráce podnikatelů s městem a s dalšími podnikateli v Telči  
(v roce 2007 a v roce 2012) 

 

Pro účinnou spolupráci veřejné správy a soukromého sektoru je důležité jasně definované 

rozdělení rolí. Názory podnikatelů a představitelů veřejné správy na úlohu samosprávy při 

rozvoji různých oblastí cestovního ruchu přehledně ukazuje Tabulka 11. U každé aktivity 

měli respondenti možnost vyjádřit míru významu samosprávy na číselné škále od 1 do 5 

s tím, že čím nižší číslo, tím větší roli by měla samospráva hrát. V Tabulce 11 je vždy 

uvedena průměrná hodnota vyjadřující aritmetický průměr zjištěných názorů. 
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Oblast cestovního ruchu 

Úloha samosprávy 

Podnikatelé 
Veřejná 

správa 

Propagace území 1,1 1,3 

Řízení a koordinace rozvojových aktivit 1,5 1,7 

Provoz informačních a rezervačních systémů 1,8 2,1 

Tvorba produktů cestovního ruchu 2,1 2,3 

Rozvoj lidských zdrojů pro cestovní ruch 2,3 2,4 

Regulace cestovního ruchu v území 2,7 1,3 

Poskytování ubytovacích služeb 3,6 4,2 

Vysvětlivky: 1 – velmi silná, 2 – spíše silná, 3 – spíše slabá, 4 – velmi slabá, 5 - žádná 

Tabulka 11: Názory podnikatelů a představitelů veřejné správy na úlohu samosprávy při rozvoji 
cestovního ruchu 

 

Podle názorů obou skupin respondentů by samospráva města Telč měla zajišťovat 

především propagaci města a řídit a koordinovat rozvojové aktivity v oblasti cestovního 

ruchu. Podnikatelé se s představiteli veřejné správy také shodují v tom, že samospráva by 

měla zajišťovat i provozování informačních a rezervačních systémů a měla by se věnovat 

tvorbě produktů cestovního ruchu.  

Uvedené oblasti, kde by samospráva měla mít silnou roli, se shodují s těmi uvedenými 

v roce 2007.  

Všechny oblasti cestovního ruchu, u kterých respondenti preferují silnou roli samosprávy, 

jsou oblastmi, které by měl zajišťovat profesionální destinační management. Opět 

vyvstává potřeba zřízení destinační agentury, která by se rozvoji a řízení cestovního ruchu 

v Telči věnovala. 

Respondenti se jak v roce 2007, tak v roce 2012 shodli i v tom, že samospráva Telče by se 

neměla věnovat provozování ubytovacích služeb.  

Jedinou oblastí, ve které se názory podnikatelů a představitelů veřejné správy rozcházejí, 

je otázka role samosprávy při regulaci cestovního ruchu v území. Podle podnikatelů by 

v této aktivitě neměla být role samosprávy příliš silná (průměr 2,7), zatímco představitelé 

veřejné správy se domnívají, že jejich úloha by měla být velmi silná (průměr 1,3). Oba 

názory jsou zcela pochopitelné, vyplývají z podstaty hlavních činností obou skupin 

respondentů. 

V další části marketingového průzkumu bylo zjišťováno, které subjekty, objekty, nebo 

aktivity v Telči a mimo Telč jsou významné pro cestovní ruch ve městě z pohledu obou 

skupin respondentů. Nejčastěji se vyskytující odpovědi jsou uvedeny v Tabulce 12. 
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Lokalizace 

subjektů, 

objektů a 

aktivit 

Významné subjekty, objekty a aktivity 

Podnikatelé Veřejná správa 

V Telči 

státní zámek Telč 

historické centrum města  

kulturní akce  akce Prázdniny v Telči 

spolupráce podnikatelů a města podnikatelé 

informační centrum Národní Památkový Ústav 

folklorní sdružení Muzeum Vysočiny 

jarmark Panský dvůr 

cestovní kanceláře Společnost telečské dráhy 

- půjčovna kol 

- půjčovna lodiček 

Mimo Telč 

Czech Tourism 

hrad Roštejn 

Golf resort Telč 

mikroregion Telečsko 

rozhledna Oslednice Klub českých turistů 

Javořice Geopark Javořice 

cyklotrasy Svaz venkovské turistiky 

- Národní Památkový Ústav 

- svazek obcí Česká inspirace 

- hotel Šiškův mlýn  

- Bohuslavice – jezdecké centrum 

- Krasonice 

Tabulka 12: Subjekty, objekty a aktivity v Telči a mimo Telč významné pro cestovní ruch 
ve městě podle názorů podnikatelů a představitelů veřejné správy 

 

Poslední otázka dotazníkového šetření se týkala pouze podnikatelů. Byly zjišťovány jejich 

názory na to, co má největší negativní vliv na jejich podnikání v oblasti cestovního ruchu. 

Na tuto otázku mohli respondenti uvést více odpovědí.  

Jak je vidět v Grafu 15, za největší problém podnikání v cestovním ruchu považuje přes 

80 % podnikatelů výraznou sezónost cestovního ruchu v Telči. Míra sezónosti již byla 

zdokumentována v Grafech 4 a 5. Problém sezónosti cestovního ruchu ale dlouhodobě 

netrápí jen podnikatele v Telči (téměř 80 % podnikatelů jej zmínilo i v roce 2007), jedná se 

o problém, který řeší téměř všechny destinace ležící v mírném klimatickém pásmu, 

v současné době se řeší dokonce i na úrovni Evropské komise.  
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Téměř 40 % podnikatelů také vnímá jako negativní poměrně silnou konkurenci ostatních 

místních podniků cestovního ruchu. Z hlediska podnikatele se samozřejmě jedná negativní 

vliv na jeho podnikání, z pohledu zákazníka je ale daná situace pozitivní, protože nutí 

poskytovatele služeb zvyšovat kvalitu nabízených služeb a také adekvátně upravovat 

poměr ceny za poskytnuté služby.  

Dalším uváděným problémem negativně ovlivňujícím podnikání je drahá pracovní síla. 

Jedná se o to, že ve službách, na rozdíl například od průmyslové výroby, je podíl osobních 

nákladů na celkových nákladech největší. S tímto problémem by ale částečně 

provozovatelům podniků služeb cestovního ruchu v Telči mohlo pomoci, kdyby do svých 

zařízení brali na praxi studenty škol, kde se vyučuje cestovní ruch (například studenty 

oboru Cestovní ruch Vysoké školy polytechnické Jihlava). 
 

 
Graf 15: Negativní vlivy na podnikání v oblasti cestovního ruchu v Telči 

 

Za posledních pět let se z pohledu podnikatelů v cestovním ruchu v Telči hlavní negativní 

vlivy ovlivňující jejich podnikání výrazně nezměnily. V relativní četnosti uváděných negativ 

z roku 2007 i 2012 se přibližují hodnoty výrazné sezónosti, slabé propagace, přístupu 

samosprávy, osobních nákladů a místní konkurence.  

K vývoji došlo pouze u tří faktorů: 

- hodnocení dostupnosti finančních zdrojů (v roce 2007 ji jako problém vnímalo 26 % 

podnikatelů, v roce 2012 už pouze 15 %), 

- dostupnost kvalifikovaného personálu (2007 – 21 %, 2012 – 12 %), 

- cena vstupů (2007 – 68 %, 2012 – 15 %). 
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3. Vyhodnocení průzkumu mezi obyvateli 

Významným cílem marketingového výzkumu v Telči bylo vyhodnotit názory a postoje 

místních obyvatel k aktivitám a dalšímu rozvoji cestovního ruchu města. Znalost postojů 

místních obyvatel je pro úspěšný destinační management velice důležitá, je základním 

předpokladem pro to, aby byly zvoleny takové metody práce s veřejností, které povedou 

k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu města. 

Aktuální názory a postoje místních obyvatel Telče k cestovnímu ruchu a jeho aktivitám 

byly zjištěny primárním výzkumem, který provedla Vysoká škola polytechnická Jihlava 

v měsících červenec až listopad roku 2012 v rámci aktivit projektu “Města v rozletu”. 

Na sběr dat byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazník byl tvořen šestnácti 

uzavřenými a polouzavřenými otázkami. První část dotazníku se zabývá vztahem obyvatel 

k městu Telč, druhá část dotazníku je zaměřena na zjištění názorů obyvatel na současný 

stav cestovního ruchu ve městě a jeho dopady na život v Telči a poslední část dotazníku 

byla věnována sociodemografickým charakteristikám respondentů. Výběrový soubor 

tvořilo 200 náhodně vybraných místních obyvatel. Pro zpracování získaných dat byly 

využity vybrané matematicko-statistické metody a z metod vědecké práce metody analýzy 

a syntézy. 

 

3.1 Charakteristika výběrového souboru respondentů – místního obyvatelstva 

Telče 

Z dotázaných 200 respondentů bylo 61 % žen a 37 % mužů.  

Věkové složení výběrového souboru respondentů respektuje demografické složení stálé 

populace Telče (viz Graf 16).  
 

 
Graf 16: Věkové složení respondentů 
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Z hlediska nejvyššího dokončeného vzdělání mezi obyvateli Telče převažují středoškolsky 

vzdělaní lidé, kterých je více než polovina. Pouze necelá pětina obyvatel má úspěšně 

ukončené vysokoškolské vzdělání. Strukturu vzdělanosti respondentů ukazuje Graf 17. 
 

 
Graf 17: Vzdělanostní struktura respondentů 

 

Z hlediska ekonomické aktivity je přes 60 % obyvatel Telč ekonomicky aktivních. Necelá 

polovina respondentů pracuje v zaměstnaneckém poměru, pětina je soukromými 

podnikateli. 13 % respondentů je v důchodu, 22 % jsou studující a 2 % tvoří nezaměstnaní, 

lidé v domácnosti, nebo na mateřské dovolené. Přehled ekonomické aktivity respondentů 

zobrazuje Graf 18. Z respondentů jich 46 % pracuje přímo v Telči a 17 % jich za prací 

dojíždí.  
 

 
Graf 18: Struktura ekonomické aktivity respondentů 
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Jak ukazuje Graf 19, naprostá většina (80 %) respondentů má v Telči své trvalé bydliště 

a bydlí ve vlastním domě nebo bytě. V nájmu s trvalým bydlištěm bydlí 7 % respondentů, 

2 % respondentů bydlí trvale ve vlastním rekreačním objektu na území města a 10 % 

respondentů má v Telči přechodné bydliště.  
 

 
Graf 19: Složení respondentů podle místa trvalého bydliště 

 

Méně než 10 let bydlí v Telči pouze 7 % respondentů (viz Graf 20). Nejvíce respondentů 

bydlí v Telči déle než 30 let (44 %). Vzhledem k uvedené struktuře respondentů se dá říci, 

že převážná část populace Telče jsou opravdoví „starousedlíci“ a oprávněně se dá 

předpokládat, že tito lidé budou mít k městu úzký osobní vztah a o aktivity související 

s rozvojem města budou mít při správné motivaci zájem. Toto zjištění je pro plánované 

aktivity destinačního managementu velmi důležité.   
 

 
Graf 20: Délka pobytu respondentů v Telči 

 

80% 

7% 

10% 

2% 1% 
mám zde trvalé bydliště a bydlím 
ve vlastním domě (bytě) 
mám zde trvalé bydliště a bydlím 
v nájmu 
mám zde přechodné bydliště 

jsem vlastníkem rekreačního 
objektu 
Neodpověděl/a 

1% 3% 
1% 

20% 

30% 

44% 

1% 

do 1 roku 

1 – 5 let 

6 – 10 let 

10 – 20 let 

20 – 30 let 

nad 30 let 

neodpověděl/a 



Marketingový průzkum cestovního ruchu v Telči 2012 – 2013 
© Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013 

 

27 
 

Správnost předchozího předpokladu potvrzují i odpovědi na další otázku, kdy respondenti 

měli přímo charakterizovat svůj vztah k Telči. Téměř 80 % obyvatel Telče je s bydlením ve 

městě spokojeno, z nich 37 % přímo uvedlo, že jsou na Telč hrdí a jsou rádi, že zde bydlí. 

Pouze dvěma z dvou set dotázaných respondentů (1 %) se bydlení v Telči nelíbí a raději by 

se odstěhovali jinam (viz Graf 21).  
 

 
Graf 21: Vztah respondentů k Telči 

 

Přímo v historickém centru Telče bydlí mimimum stálých obyvatel města, pouze 7 %. 

Většina respondentů bydlí mimo městské centrum, a to 59 % v rodinném domě a 31 % 

v bytovém domě (viz Graf 22).  
 

 
Graf 22: Místo bydliště respondentů v městě Telči 
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o památkově chráněné objekty se jich přímo nedotýkají. Pro zachování kulturně-

historických památek města je nezbytná dlouhodobá, souvislá památková péče. Tato péče 

je ovšem pro obyvatele a vlastníky daných objektů velmi limitující. Zjištění, že většina 

obyvatel města bydlí mimo chráněné historické centrum, je tedy pozitivní z toho úhlu 

pohledu, že kroky nezbytné pro ochranu památek nebudou obyvateli blokovány. Na 

druhou stranu centrum města mělo původně obytnou funkci, která v dnešní době již není 

zcela naplněna, historické domy v centru mají převážně obchodní funkci. Tato skutečnost 

je pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu negativní, protože genius loci každého města je 

vytvářen právě jeho skutečným životem a je důležité, aby i po zavírací době podniků 

služeb cestovního ruchu místo žilo a nestalo se pouhým skanzenem dob již dávno 

minulých. 
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3.2 Názory místních obyvatel na cestovní ruch v Telči 

Stěžejní část dotazníkového šetření mezi obyvateli Telče se zabývala jejich názory na 

cestovní ruch ve městě. Při dotazování, jestli míra cestovního ruchu ve městě už není 

zatěžující pro místní obyvatele, bylo zjištěno, že více než polovina respondentů vnímá 

počet návštěvníků města jako nižší, než by mohl být, 7 % jej vnímá dokonce jako velmi 

nízký (viz Graf 23). Přibližně třetině respondentů se počty návštěvníků v současné době 

zdají dostatečné. Pouze 4 % respondentů označila počet návštěvníků, kteří každoročně 

přijedou do Telče jako příliš vysoký.  

Na základě těchto zjištění je možné konstatovat pozitivní skutečnost, a to, že únosná 

kapacita destinace z pohledu místních obyvatel dosud nebyla naplněna. Přesto se 

neřízené zvyšování návštěvnosti Telče jeví jako nežádoucí a aktivity destinačního 

managementu by se měly zaměřit především na prodloužení doby pobytu návštěvníků 

a snížení sezónosti cestovního ruchu.  
 

 
Graf 23: Názory místních obyvatel na počet návštěvníků, kteří každoročně přijedou do Telče  

 

Při hodnocení zahraniční návštěvnosti převládá mezi obyvateli Telče názor, že je 

dostatečná. 46 % respondentů uvedlo, že se ve městě se zahraničními návštěvníky 

setkává velmi často, 44 % občas. Pouze 7 % respondentů uvedlo, že zahraniční 

návštěvníky ve městě potkává zřídka a 2 % respondentů uvedla, že se s nimi dosud 

nesetkala. 
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Graf 24: Četnost setkání místních obyvatel Telče se zahraničními návštěvníky 

 

Místní obyvatelé Telče mají správné povědomí o největších turistických atraktivitách 

města. Za nejdůležitější označují historické náměstí Zachariáše z Hradce (75 % 

respondentů) a telčský zámek (60 % respondentů). 12 % respondentů se domnívá, že 

největším lákadlem pro turisty v Telči jsou pořádané kulturní akce, především hudební 

festival Prázdniny v Telči. Přehled odpovědí respondentů na tuto otázku ukazuje Graf 25.  
 

 
Poznámka: ostatní = golf, restaurace, muzeum techniky, natáčení pohádek aj. 

Graf 25: Nejvýznamnější atraktivity cestovního ruchu v Telči z pohledu místních obyvatel 
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V průzkumu byly dále zjišťovány názory respondentů o tom, co je podle jejich názoru 

největší překážkou toho, by do Telče jezdilo více turistů. Názory respondentů v tomto 

bodu se velice různily a téměř pětina respondentů nebyla schopna uvést žádné konkrétní 

odpovědi. Nejčastějším názorem bylo, že největším překážkou toho, aby do města jezdilo 

více turistů, je nedostatek sportovního a volnočasového vyžití (28 % respondentů). Téměř 

stejný počet respondentů (26 %) jako hlavní překážku větší návštěvnosti města vidí 

nedostatek kultury a kulturních akcí v Telči (chybějící divadlo, kino, málo akcí mimo letní 

sezonu a v pracovní dny, málo akcí pro děti). 17 % respondentů zastává názor, že největší 

překážkou je nízká kvalita poskytovaných služeb a 13 % místních obyvatel považuje za 

hlavní překážku špatný stav silnic a nedostatečnou dopravní obslužnost Telče. 9 % 

respondentů vidí problém v nedostatečné reklamě a propagaci města. 

Na druhou stranu při jinak formulované otázce neodpovědělo pouze 1% respondentů. 

Získané odpovědi na otázku „Co by mělo Vaše město udělat pro to, aby do Telče přijíždělo 

více turistů?“ ukazuje Graf 26. I zde jednoznačně převažuje názor, že pro další rozvoj 

cestovního ruchu v Telči je důležité rozšířit nabídku sportovních a volnočasových aktivit. 
 

 
Poznámka: ostatní = vytvořit destinační management, zlepšit dopravní situaci na náměstí, 
vybudovat stezky pro cyklisty, vybudovat lyžařský areál… 

Graf 26: Odpovědi místních obyvatel na otázku „Co by mělo Vaše město udělat pro to, aby do 
Telče přijíždělo více turistů?“  
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O tom, že Telč nabízí tuzemským i zahraničním návštěvníkům dostatečné služby, je 

přesvědčena pouze necelá čtvrtina respondentů (viz Graf 27). Polovina všech respondentů 

je přesvědčena o tom, že Telč návštěvníkům nenabízí dostatečné služby.  

Zjištění, že polovina obyvatel města zastává názor, že služby poskytované návštěvníkům 

jsou nevyhovující, je poměrně alarmující. Bylo by vhodné tento názor v příštím průzkumu 

podrobit bližšímu zkoumání a zjistit důvody tohoto názoru obyvatel Telče. Je otázkou, zda 

je problém v rozsahu, kvalitě, nebo ceně nabízených služeb, nebo například v otvíracích 

dobách provozoven. 
 

 
Graf 27: Názory místních obyvatel na to, zda jsou v Telči návštěvníkům nabízeny dostatečné 

služby 
 

Další část průzkumu se zaměřila na na otázky zjišťující informovanost místních obyvatel 

o vyhlášení historické části Telče městskou památkovou rezervací (dále též jako MPR) 

a o zapsání centra města na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na obě 

otázky byly získány podobné odpovědi – znázorněny jsou v Grafu 28. 
 

 
Graf 28: Informovanost místních obyvatel o vyhlášení městské památkové rezervace Telč 

a o zapsání historického jádra města na Seznam UNESCO 
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Podle očekávání většina respondentů o existenci MPR Telč a o zápisu na Seznam UNESCO 

věděla. O existenci zápisu Telče do Seznamu UNESCO věděla a aktivně se o něj zajímala 

nadpoloviční většina respondentů (u městské památkové rezervace třetina), povědomí 

o vyhlášení mělo 43 % respondentů (u městské památkové rezervace 48 %). 1 % 

respondentů se o zapsání Telče na Seznam UNESCO dozvědělo až z dotazníkového 

šetření, u městské památkové rezervace to bylo 6 % respondentů.  

Větší povědomí mezi respondenty bylo o zapsání historického centra města na Seznam 

UNESCO, což není překvapující, protože zápis na Seznam UNESCA je provázen zvýšenou 

a trvalou publicitou vyplývající ze skutečnosti, že město nyní patří mezi nejcennější 

kulturně-historické lokality na světě. 

Polovina respondentů dále uvedla, že tuší, že vyhlášení MPR a zapsání na Seznam 

UNESCO přináší městu výhody, ale nebyla schopna žádné konkrétní uvést (viz Tabulka 13). 

13 % respondentů vidí přínosy v dotacích na péči o historický střed města a zajištění 

zachování památek, 7 % vidí přínos v rozvoji cestovního ruchu, 6 % ve větší propagaci 

města. 

Při zjišťování nevýhod, které vyhlášení MPR a zapsání na Seznam UNESCO Telči přinesly, 

více než polovina respondentů (55 %) na otázku odpovědělo, že o žádných nevýhodách 

neví (viz Tabulka 13). 32 % respondentů tuší, že určité nevýhody tato situace s sebou 

přináší, ale není schopno uvést konkrétní příklady. 9 % respondentů uvedlo, že 

nevýhodou je omezení při rekonstrukcích.  
 

Odpovědi respondentů 
Počet odpovědí 

výhody nevýhody 

Nevím 47 109 

Tuším, ale nevím nic konkrétního 101 64 

Dotace a zachování památek 24 - 

Cestovní ruch 14 - 

Propagace 12 - 

Omezení při rekonstrukcích - 19 

Ostatní - 8 

Tabulka 13: Názory obyvatel Telče na dopady vyhlášení historického jádra města městskou 
památkovou rezervací a na zapsání na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO  

 

Zápis historického jádra Telče na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO z města 

učinil důležitou destinaci cestovního ruchu a výrazně zvýšil počty především zahraničních 

návštěvníků. Tento jev je typický pro všechny podobné lokality, které se dostanou na 

Seznam. Obvykle je dále vývoj destinace charakterizován tím, že cestovní ruch je vnímán 

převážně jako pozitivní jev přinášející ekonomické výnosy a vytvářející nová pracovní 

místa. Možné negativní dopady (přeplněnost veřejných prostranství, zvýšení hlučnosti 
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prostředí, zvýšení hustoty dopravního provozu, zvýšení cen za zboží a služby aj.) bývají 

často zanedbávány a podceňovány. V lokalitách zapsaných na zmiňovaném Seznamu je 

proto potřeba průběžného sledování názorů a spokojenosti místního obyvatelstva pro 

udržitelnost cestovního ruchu nezbytností.  

Jak dokládá Tabulka 13, výsledky průzkumu názorů místních obyvatel Telče dokazují jejich 

převažující spokojenost a vnímání především přínosů zapsání Telče na Seznam UNESCO 

a vyhlášení MPR. Přestože respondenti často nerozlišují mezi péčí o centrum města 

v důsledku vyhlášení městské památkové rezervace a ochranou a aktivitami vyplývajícími 

ze zápisu do UNESCA, zjištěné údaje naznačují, že životní cyklus produktu „Telč – město 

UNESCO“ je i více než deset let od zápisu do Seznamu stále ve fázích svého životního 

cyklu, kdy únosná kapacita destinace dosud nebyla překročena. Toto zjištění je pro 

budoucí rozvoj cestovního ruchu v Telči velice pozitivní. 

Tento závěr podporují i výsledky další otázky dotazníkového šetření, kdy bylo zjišťováno, 

jak vnímají místní obyvatelé situaci, že Telč je vyhledávaným střediskem cestovního 

ruchu. 51 % respondentů odpovědělo, že to vnímají velmi pozitivně a že je to těší, 40 % 

respondentů to vidí jako logický důsledek potenciálu města. 4 % respondentů daná 

problematika osobně nezajímala. Pouze 5 % respondentů vnímá to, že Telč je významnou 

destinací cestovního ruchu negativně (3 % to vadí občas, 2 % to vadí velmi). Strukturu 

odpovědí ukazuje Graf 29. 
 

 
Graf 29: Postoje místního obyvatelstva k tomu, že Telč je vyhledávaným střediskem  

cestovního ruchu  
 

Podpora místního obyvatelstva veřejné správě je dalším důležitým faktorem, který 

ovlivňuje udržitelnost rozvoje cestovního ruchu destinace. Pokud obyvatelstvo podporuje 

veřejnou správu, mohou být vytvářeny a realizovány dlouhodobé plány rozvoje 

cestovního ruchu a jeho řízení v destinaci je systematické a udržitelné.  
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Většina respondentů (59 %) věří, že starosta a zastupitelstvo se zajímají o problémy 

spojené s cestovním ruchem v Telči. Pouze 15 % respondentů má za to, že starosta 

a zastupitelstvo se o problémy spojené s cestovním ruchem ve městě nezajímají (viz 

Graf 30). Ze zjištěných údajů vyplývá velká důvěra místního obyvatelstva vůči samosprávě 

města v otázkách cestovního ruchu, což je zjištění pro další rozvoj cestovního ruchu v Telči 

velice pozitivní. 
 

 
Graf 30: Názory místních obyvatel Telče na otázku, zda se starosta a zastupitelé zajímají 

o problémy spojené s cestovním ruchem 
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4. Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky 

Třetí částí marketingového průzkumu bylo dotazníkové šetření uskutečněné mezi 

návštěvníky Telče. Cílem průzkumu bylo získat aktuální charakteristiky současných 

návštěvníků města, například zjistit, z jakých oblastí do města přijíždějí, jaké jsou jejich 

hlavní motivy k návštěvě, jakých aktivit se v Telči účastní a jak dlouho zde přebývají.  

 

4.1 Metodika dotazníkového šetření 

Metodický plán realizace dotazníkového šetření – stanovení časového rozpisu dotazování, 

míst a počtu dotazníků - ukazuje Tabulka 14. Celkový počet respondentů byl 500. 
 

Měsíce 
roku 
2012 

Dny 
Počet 

návštěv 

Místo dotazování 
Počet 

dotazníků 
celkem 

nádvoří 
zámku 

zámecká 
zahrada 

informační 
centrum 

náměstí 
Zachariáše 
z Hradce 

centrální 
parkoviště 

Březen, 
duben 

pondělí 
až 

pátek 
1 6 3 3 3 3 18 

sobota 
nebo 

neděle 
1 6 3 3 3 3 18 

Květen, 
červen 

pondělí 
až 

pátek 
3 16 8 8 8 8 48 

sobota 
nebo 

neděle 
3 16 8 8 8 8 48 

Červenec, 
srpen 

pondělí 
až 

pátek 
7 48 23 23 23 23 140 

sobota 
nebo 

neděle 
7 48 23 23 23 23 140 

Září, říjen 

pondělí 
až 

pátek 
3 16 7 7 7 7 44 

sobota 
nebo 

neděle 
3 16 7 7 7 7 44 

Celkem 28 172 82 82 82 82 500 
 

       

 
Tabulka 14: Rozpis dotazníkového šetření mezi návštěvníky Telče 

 

Realizace výzkumu byla prováděna v roce 2012, a to osobním dotazováním na předem 

určených místech v Telči: v zámecké zahradě, na nádvoří státního zámku, na náměstí 
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Zachariáše z Hradce, v informačním centru a na centrálním parkovišti. Uvedená místa 

dotazování byla vybrána, protože se jedná o místa nejčastějšího výskytu turistů v Telči.  

Všichni respondenti byli vybíráni zcela náhodně, dotazování probíhalo ve všední dny i ve 

dnech pracovního volna, ve dnech s pěkným i se špatným počasím.  

Dotazník pro návštěvníky Telče obsahoval 17 otázek, z nichž 4 byly otevřené (respondent 

na ně odpovídal vlastními slovy) a 13 bylo uzavřených (respondent vybíral odpověď 

z nabízených možností).  
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4.2 Charakteristika výběrového souboru respondentů – návštěvníků Telče 

Z 500 náhodně vybraných respondentů bylo 54 % mužů a 46 % žen.  

Více než třetinu z celkového počtu návštěvníků Telče tvořili lidé ve věkovém rozmezí 35 - 

49 let. Věk pětiny respondentů se pohyboval v rozmezí 25 - 34 let, necelou pětinu tvořili 

lidé ve věku 50 – 59 let. Z podrobného složení věkové struktury respondentů (viz Graf 31) 

vyplývá, že naprostá většina současných návštěvníků Telče patří mezi ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo.  

Přibližně stejně silné zastoupení segmentu seniorů a segmentu dětí a mládeže je 

zajímavým zjištěním, vzhledem k demografickým trendům panujícím v Evropě se ovšem 

do budoucna dá s velkou pravděpodobností předpokládat nárůst počtu seniorů 

a postupné snižování zastoupení segmentu nejmladší generace. Při plánování rozvoje 

cestovního ruchu v Telči by se tento trend demografického vývoje měl začít více 

zohledňovat a nabízené služby cestovního ruchu by se mu měly přizpůsobit. Na druhou 

stranu, i když dětských návštěvníků bude pravděpodobně postupně v absolutních počtech 

ubývat, je důležité i nadále jim věnovat systematickou marketingovou pozornost, protože 

právě oni jsou segmentem, který může vygenerovat opakovanou návštěvnost města 

v budoucnosti. 

 

 
Graf 31: Věková struktura návštěvníků Telče 

 

Téměř polovina návštěvníků Telče má nejvyšší dokončené vzdělání úplné středoškolské 

s maturitou (46 %), necelá třetina návštěvníků má dokončeno vysokoškolské vzdělání 

(28 %) – viz Graf 32. Jako i v mnoha jiných destinacích, také v Telči se potvrzuje fakt, že 

lidé s vyšším vzděláním více cestují a častěji provozují poznávací turistiku. 

Vzdělanostní struktura návštěvníků Telče se od roku 2007 výrazně nezměnila. 
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Graf 32: Vzdělanostní struktura návštěvníků Telče 

 

Sociokulturní profil návštěvníků Telče ukazuje Graf 33. Téměř polovinu návštěvníků města 

tvoří partnerské nebo manželské dvojice, převažuje tedy individuální cestovní ruch, což je 

z pohledu udržitelného rozvoje pozitivní. Tato situace také nahrává malým a středně 

velkým poskytovatelům služeb cestovního ruchu, protože individuální turisté často 

preferují ubytování v soukromí. 

Významný je i segment trhu rodin s dětmi (21 %), který ale vyžaduje specificky upravenou 

materiálně technickou základnu a klade velké nároky na doplňkové služby cestovního 

ruchu. Jak již bylo uvedeno dříve, pro budoucí rozvoj cestovního ruchu v destinaci je ale 

tento segment trhu zcela zásadní a je důležité vytvořit mu co nejlepší nabídku služeb. 
 

 
Graf 33: Sociokulturní profil návštěvníků Telče 

 

Při dotazování na opakovanost návštěv Telče výsledky marketingového průzkumu ukazují, 

že pro 43 % návštěvníků je to jejich první návštěva města. Zjištění, že dvě třetiny 
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návštěvníků se do města vracejí (a téměř 40 % z celkového počtu návštěvníků již 

minimálně po čtvrté), je pro Telč velice významné a pozitivní. Tento výsledek průzkumu je 

dokladem toho, že město Telč je úspěšným produktem, který si již na trhu cestovního 

ruchu vybudovat pevné postavení. V současné době je z hlediska marketingu nezbytné 

zaměřit se nejen na získávání dalších nových návštěvníků, ale také na zachování 

opakovanosti návštěv města. Tomuto cíli by mělo napomoci systematické zvyšování 

kvality poskytovaných služeb, rozšiřování  nabídky volnočasových aktivit pro  návštěvníky 

města a pokračování v pořádání kulturních a jiných akcí během celého roku.  

Při srovnání dat s rokem 2007 se o přibližně 10 % zvýšilo poměrné zastoupení 

návštěvníků, kteří do města přijeli poprvé. 
 

 
Graf 34: Opakovanost návštěv Telče respondenty 

 

Nejvýznamnějším zdrojem, odkud téměř třetina návštěvníků Telče čerpá motivaci 

k návštěvě města, jsou jejich vlastní zkušenosti (viz Graf 35). Tento stav není na trhu 

cestovního ruchu příliš běžný. Získaný poznatek potvrzuje závěry uvedené u předchozí 

otázky, že Telč je kvalitním produktem cestovního ruchu, návštěvníkům se ve městě líbí 

a vracejí se. Spokojení návštěvníci Telče dále šíří dobré jméno této destinace a není proto 

překvapující, že čtvrtina z celkového počtu návštěvníků byla k příjezdu do města 

motivována informacemi od svých příbuzných nebo známých.  

Oba uvedené hlavní zdroje informací o Telči motivovali k návštěvě více než polovinu 

z celkového počtu respondentů. Pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Telči se jedná 

jednoznačně o silnou konkureční výhodu a aktivity destinačního managementu by měly 

směřovat k jejímu udržení a posílení. 

17 % respondentů si rozhodující informace o návštěvě Telče zjistilo prostřednictvím 

internetu. Tento moderní prostředek umožňující efektivní šíření informací na dálku je 

v současnosti hlavním zdrojem informací pro stále se zvětšující podíl účastníků cestovního 
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ruchu a jednoznačně již ve svém významu překonal tištěné formy propagačních materiálů.  

Hlavní zdroje informací se od roku 2007 výrazně nezměnily v žádné uvedené kategorii. 
 

 
Graf 35: Hlavní zdroje informací motivující respondenty k návštěvě Telče 

 

V průzkumu bylo také zjišťováno, odkud se návštěvníci dozvědli o Telči úplně poprvé. 

Opověď uvedlo pouze 10 % respondentů, nejčastěji zmiňovaným informačním zdrojem 

byla škola, nebo kniha. Někteří se však poprvé dozvěděli o Telči z filmu, který se zde točil, 

nebo ze Seznamu světového dědictví UNESCO. 

Relativní četnosti hlavních důvodů respondentů, které je motivovaly k návštěvě Telče 

přehledně zobrazuje Graf 36.  Důvody návštěvy města se od roku 2007 výrazně neodlišují. 

Pro téměř polovinu respondentů (47 %) je rozhodujícím motivem k návštěvě Telče touha 

po poznání spojená s návštěvou místních turistických atraktivit. Tento výsledek byl 

předpokládán, protože město Telč vděčí za svůj velký turistický potenciál hlavně unikátně 

zachovalému historickému jádru města s překrásným náměstím Zachariáše z Hradce 

a státním zámkem Telč. 

Pro 22 % respondentů byla hlavním motivem návštěvy Telče možnost relaxace, procházek 

a odpočinku. Tito respondenti přijeli většinou z blízkého okolí a cílem jejich návštěvy je 

užít si příjemnou atmosféru města, památky nenavštěvují.  

Dalším významným motivem k návštěvě Telče bývá účast na pořádaných kulturních 

akcích. Jako hlavní důvod své přítomnosti ve městě ji uvedlo 10 % respondentů. Při 

příležitosti návštěvy města tito respondenti obvykle ještě před samotným představením 

navštíví v mnoha případech zámek, nebo jinou atraktivitu ve městě.  

Mezi méně často zmiňované důvody návštěvy Telče patří provozování turistiky a sportu, 

tranzitní zastávka účastníků cestovního ruchu, návštěva příbuzných nebo známých,  

pracovní důvody, cesta za zábavou, nebo  nákupy.  
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Graf 36: Hlavní důvody návštěvy Telče 

 

 
Graf 37: Zdrojové destinace tuzemských návštěvníků Telče 
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Tuzemská návštěvnost Telče podle reprezentativního vzorku respondentů přesahuje 

hodnotu 83 % (v roce 2007 to bylo 79 %). Jak dokládají data uvedená v Grafu 37, do Telče 

jezdí lidé z celé České republiky. Nejvýznamnější zdrojovou destinací tuzemských 

návštěvníků je jednoznačně Kraj Vysočina, odkud do Telče přijíždí téměř 30 % z celkového 

počtu návštěvníků (33 % z počtu tuzemských návštěvníků). Druhým nejpočetněji 

zastoupeným krajem naší republiky byl ve zkoumaném reprezentativním vzorku 

respondentů kraj Jihomoravský (16 % z celkového počtu návštěvníků, 19 % z počtu 

tuzemských návštěvníků). Necelých 10 % z celkového počtu návštěvníků do Telče přijíždí 

z Jihočeského kraje, obdobný počet jich přijíždí také z Prahy. 

Z venkovských oblastí České republiky do Telče přijelo 52 % návštěvníků, z měst 48 %. 

Z těchto výsledků se tedy dá usuzovat, že to, jestli respondent pochází z města nebo 

z venkova, nemá na návštěvnost Telče žádný zásadní vliv.   

Zjištěné průměrné vzdálenosti bydlišť respondentů od Telče (viz Graf 38) potvrzují výše 

uvedené výsledky průzkumu o hlavních zdrojových destinacích tuzemských návštěvníků. 

Z blízkého okolí, tedy ze vzdálenosti do 50 km, do Telče přijelo 40 % z celkového počtu 

návštěvníků. Bydliště vzdálené do 100 km od Telče má 61 % respondentů. Pouze 6 % 

respondentů přijelo ze vzdálenosti větší než 200 km. Tyto údaje také do značné míry 

vysvětlují výraznou převahu jednodenních návštěvníků Telče oproti turistům, kteří ve 

městě alespoň jednou přenocují. 
 

 
Graf 38: Vzdálenost bydliště respondentů od Telče 

 

Z v průzkumu oslovených pěti set návštěvníků jich 84 bylo ze zahraničí. Zahraniční 

návštěvnost v reprezentativním vzorku respondentů tedy dosahuje hodnoty necelých 

17 %. 

Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo do Telče z Číny (z Taiwanu), a to necelá 4 % 

respondentů (viz Graf 39). Čínští návštěvníci tedy tvoří více než pětinu všech zahraničních 
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návštěvníků města. Na druhém místě se s 2,8 % z celkového počtu respondentů (téměř 

17 % zahraničních návštěvníků) shodně umístilo Rakousko a Německo. Mezi respondenty 

byli také návštěvníci z Ruska, USA a z arabských států. 
 

 
 Graf 39: Zdrojové destinace zahraničních návštěvníků Telče 

 

 
Graf 40: Druh dopravního prostředku použitého respondenty k návštěvě Telče 

 

Vzhledem k současné rozšířenosti automobilové dopravy, jejímu pohodlí a nezávislosti na 

jízdních řádech, není překvapující, že téměř 70 % respondentů do Telče přijelo právě 

osobním automobilem (viz Graf 40).  11 % respondentů přijelo zájezdovým autobusem, 

8 % autobusem linkovým, 5 % turistů přijelo do Telče na motorce, 4 % na jízdním kole, 3 % 

vlakem a pouze jedno procento turistů přišlo pěšky. Pěšky přišli a na kole přijeli turisté, 

kteří poblíž města trávili svou dovolenou, nebo se vydali na výlet z nedalekého bydliště.  
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Struktura použitých dopravních prostředků mezi návštěvníky Telče se od roku 2007 

výrazně nezměnila. 

Údaje z Grafu 41 potvrzují již uvedený sociokulturní profil návštěvníka Telče (viz Graf 33). 

Mezi respondenty jednoznačně převažují individuální turisté, kteří cestují v páru, 

s rodinou, nebo s malou skupinou přátel. Tito respondenti dohromady tvoří přes 80 % 

všech návštěvníků Telče a vytváří vhodnou skladbu návštěvníků vzhledem ke snaze 

o udržitelný rozvoj města jako destinace cestovního ruchu. 
 

 
Graf 41: Velikost skupiny, se kterou respondent do Telče přijel 

 

Při porovnání dat z roku 2007 a roku 2012 se ukazuje, že za uvedených pět let se počet 

návštěvníků Telče, kteří přijedou sami nebo v páru snížil o 15 %, o uvedené množství se 

naopak zvýšil počet návštěvníků, kteří přijedou s rodinou nebo s malou skupinou přátel 

(3 - 5 osob). 
 

 
Graf 42: Struktura respondentů podle organizovanosti jejich účasti na cestovním ruchu 
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Při stanovování míry organizovanosti účasti na cestovním ruchu respondentů bylo 

zjištěno, že mezi návštěvníky Telče naprosto převažují ti, kteří nejsou součástí 

organizovaných skupin – je jich celkem 88 % (viz Graf 42). Vzhledem k tomu, že většina 

návštěvníků Telče je z České republiky a náš národ při cestách po naší zemi preferuje 

individuální cestovní ruch, tento výsledek byl předpokládán. Situaci jistě ovlivňuje i to, že 

návštěva Telče se v nabídce českých cestovních kanceláří objevuje minimálně.  

Pouhých 12 % návštěvníků Telče do města přicestovalo v organizované skupině. 

Převážnou část těchto respondentů přijela ze zahraničí. Zjištěná data korespondují s údaji 

z roku 2007. 

Více než 70 % respondentů při pobytu v Telči provozuje poznávací turistiku a navštěvuje 

různé kulturní památky (viz Graf 43). Na druhém místě co do četnosti provozování aktivit 

respondenty (15 %) je návštěva kulturních akcí spojená se zábavou účastníků cestovního 

ruchu na festivalech, koncertech, tanečních zábavách apod. 4 % návštěvníků v okolí Telče 

provozovala ekologicky šetrné formy venkovské turistiky – agroturistiku a hipoturistiku, 

čemuž určitě napomohly i nově vybudované hippostezky a pestrá nabídka ubytování na 

farmách v okolí města.  

Oproti roku 2007 došlo v roce 2012 k mírnému nárůstu četnosti u respondentů, kteří 

provozují poznávací turistiku. V roce 2007 jich bylo 60 %, v roce 2012 přes 70 %. 
 

 
Graf 43: Aktivity provozované respondenty během pobytu v Telči nebo okolí 

 

Podrobný přehled počtu nocí strávených respondenty v regionu Telčsko ukazuje Graf 44. 

Za hranici, kdy se přenocování respondenta ještě započítalo, byla stanovena vzdálenost 

20 km od města Telče. 

Většinu návštěvníků Telče (61 %) tvoří výletníci, tedy osoby, které se v místě zdrží kratší 
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dobu než 24 hodin a nepřenocují zde. Tento typ návštěvníka přináší destinaci nejnižší 

příjmy a z hlediska udržitelnosti cestovního ruchu je velice důležité snižovat jeho 

procentuální zastoupení v celkové návštěvnosti destinace. Stávající situace, kdy mezi 

návštěvníky Telče takto výrazně převažují výletníci, je velice neuspokojivá. Respondenti 

typu výletníka ovšem opakovaně uváděli, že k delšímu pobytu v destinaci nenachází 

dostatečné podněty a že hlavní atraktivity města jsou schopni si prohlédnout během 

jednoho dne. 

Ze zjištěných informací dále vyplývá, že pokud se návštěvník rozhodne v regionu 

přenocovat (v odborné terminologii pak mluvíme o turistovi), je většinou ochoten 

v destinaci strávit až pět dní.  

Při srovnání inforamcí s daty z MSCR se ukazuje mírný nárůst výletníků v neprospěch 

turistů. Vroce 2007 totiž v Telči přenocovalo 43 % respondentů. Ačkoli déle než týden se 

zdrží minimum  návštěvníků, i v jejich relativní četnosti se projevil pokles - v roce 2007 se 

v destinaci zdrželo  8 a více dní 15 % respondentů, v roce 2012 pouhé 1 %. 

Vzhledem k nejvíce zastoupeným aktivitám návštěvníků Telče a k výše uvedenému zjištění 

existuje vysoká pravděpodobnost, že při vytvoření zajímavých destinačních produktů 

cestovního ruchu, například ve formě zážitkových balíčků a při rozšíření a prohloubení 

spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu v regionu, se podaří prodloužit průměrnou dobu 

pobytu návštěvníků. 
 

 
Graf 44: Počet nocí strávených respondenty v regionu Telčsko  

 

Doporučení uvedené u vyhodnocení předchozí otázky by do značné míry vyřešilo 

i současnou snahu o zvýšení průměrné útraty návštěvníků Telče. V tomto případě totiž 

platí jednoduchá přímá úměra – čím déle se návštěvník v místě zdrží, tím více peněz zde 

utratí. Strukturu průměrné útraty respondentů v Telči ukazuje následující Graf 45. 

Částka průměrné útraty se stanovila jako výdaje na osobu a den při pobytu v Telči, do 
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kterých se zahrnuly náklady respondentů na dopravu, ubytování, stravování, volnočasové 

aktivity a všechny ostatní služby.  
 

 
Graf 45: Průměrná útrata respondentů v Telči (útrata na osobu a den) 

 

Protože většina návštěvníků Telče jsou domácí návštěvníci z relativně blízkého okolí 

a navíc výletníci, průměrná útrata není nijak vysoká. Méně než 300 Kč za den zde utratí 

téměř pětina z celkového počtu návštěvníků města (v roce 2007 to ale byla téměř 

polovina). 60 % návštěvníků utratí za pobyt v Telči do 600 Kč za den (v roce 2007 to bylo 

78 % návštěvníků). Do 1 500 Kč na osobu a den utratí 87 % respondentů. Nad 1 500 Kč za 

osobu a den utratí 13 % respondentů (v roce 2007 to bylo 5 %), u kterých se dá 

předpokládat, že v místě také alespoň jednou přenocovali.  

Za posledních pět let se průměrná útrata návštěvníků města mírně zvýšila, souvisí to 

ovšem i s rostoucími cenami za energie, které se promítají do rostoucích cen služeb. 
 

 
Graf 46: Typ ubytovacího zařízení respondentů 

6% 

13% 

41% 

27% 

12% 

1% 
do 150 Kč (do 5 EUR) 

151 - 300 Kč (5,1 - 10 EUR) 

301 - 600 Kč (10,1 - 20 EUR) 

601 - 1 500 Kč (20,1 - 50 EUR) 

1 501 - 3 000 Kč (50,1 - 100 EUR) 

3 001 a více Kč (100,1 a více EUR) 

18% 

11% 

6% 

9% 

11% 

25% 

20% 

hotel*** nebo více 

hotel * nebo ** 

ubytovna, hostel 

pronajatý dům/chata 

kemp/tábořiště 

penzion nebo ubytování v 
soukromí  
u známých nebo ve vlastním  



Marketingový průzkum cestovního ruchu v Telči 2012 – 2013 
© Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013 

 

49 
 

 

Ze 39 % respondentů, kteří v Telči nebo v okolí města alespoň jednou přenocovali, jich  

nejvíce – čtvrtina - preferuje ubytování v soukromí (viz Graf 46). Důvodem jejich 

preferencí je individuální přístup provozovatele ubytovacího zařízení k jejich potřebám 

a často výhodnější poměr ceny  a kvality poskytnutých služeb než ve větších hromadných 

ubytovacích zařízeních. Zájem turistů o nabídku ubytování v soukromí se odráží také 

v mírně se zvyšujícím počtu zařízení, která tyto služby cestovního ruchu v Telči nabízejí. 

Pětina turistů, tedy návštěvníků, kteří v telečském regionu alespoň jednou přenocovali, 

využila k sehnání si noclehu své známé, nebo použila různé typy vlastních objektů 

druhého bydlení. 

Necelá třetina turistů využila nabídku ubytování hotelů v Telči a okolí. V této skupině větší 

polovina respondentů preferuje minimálně standardní třídu (***) ubytovacího zařízení. 

Zajímavý je nárůst četnosti nocování v kempech a tábořištích. V roce 2007 tuto možnost 

zvolila pouhá 4 % respondentů, v roce 2012 jich bylo 11 %. 
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4.3 Názory návštěvníků na cestovní ruch v Telči 

V dotazníkovém šetření mezi návštěvníky Telče byly dále zjišťovány jejich názory na 

kvalitu a nabídku služeb cestovního ruchu ve městě, preferované služby cestovního ruchu, 

byly zjišťovány jejich nejsilnější pozitivní i negativní dojmy z návštěvy destinace, míra 

využívání služeb městského informačního centra a plány na návštěvu blízkého okolí Telče. 

Názory návštěvníků města na kvalitu jednotlivých služeb v Telči ukazuje Graf 47. 

Je zajímavé, že průměrné hodnocení kvality služeb v Telči se nijak zásadně neodlišuje od 

stavu v roce 2007. 
 

 
Vysvětlivky:       Číslo otázky 1: Ubytovací služby 

Číslo otázky 2: Stravovací služby 
Číslo otázky 3: Informační centra 
Číslo otázky 4: Informační systém v terénu 
Číslo otázky 5: Služby pro motoristy 
Číslo otázky 6: Péče o čistotu a vzhled města, úklid 
Číslo otázky 7: Kvalita silnic včetně parkovišť 
Číslo otázky 8: Vybavení regionu pro sportovní aktivity 
Číslo otázky 9: Nákupní možnosti (prodejní síť) 
Číslo otázky 10: Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití 
Číslo otázky 11:Vybavení regionu atrakcemi pro děti 
Číslo otázky 12: Cenová hladina služeb 

Graf 47: Hodnocení kvality služeb návštěvníky Telče 
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1. Hodnocení kvality ubytovacích služeb 

Ubytovací služby jsou v Telči hodnoceny kladně. 15 % dotazovaných je hodnotí jako velmi 

dobré a necelých 14 % jako spíše dobré. Negativní hodnocení ubytovací služby v Telči 

dostaly pouze jednou. Většina respondentů se o kvalitě ubytovacích služeb v Telči 

nemohla vyjádřit,  protože ve městě nenocovali, nocovali u známých, či ve vlastním. 

2. Hodnocení kvality stravovacích služeb 

Stravovací služby v hodnocení kvality nedopadly jednoznačně pozitivně. Kladně je 

ohodnotilo 68 % respondentů, 10 % dotazovaných však s nimi nebylo spokojeno. 22 % 

návštěvníků se v Telči nestravovalo, nebo se teprve občerstvit chystalo, proto ohodnotilo 

tyto služby možností „nevím“. 

3. Hodnocení kvality  služeb městského informační centra 

Služby informačního centra získaly od nadpoloviční většiny respondentů (53 %) kladná 

hodnocení. Necelých 5 % respondentů ale s nimi nebylo spokojeno. 43 % návštěvníků 

Telče služby informačního centra nevyužilo. 

4. Hodnocení kvality informačního systému v terénu 

Informační systém v terénu je nadpoloviční většinou návštěvníků města hodnocen velice 

pozitivně (18 % respondentů je s ním velmi spokojeno a 37 % spokojeno). Stávající 

informační systém nevyhovuje pouze 8 % návštěvníků, dá se tedy konstatovat, že svou 

funkci plní výborně.  

5. Hodnocení kvality služeb pro motoristy 

Hodnocení kvality služeb pro motoristy v Telči nevyznívá jednoznačně pozitivně. Nabízené 

služby pro motoristy sice jsou většinou respondentů hodnoceny kladně (16 % je s nimi 

velmi spokojeno a 41 % spokojeno), přes 21 % respondentů však s nimi spokojeno není. 

6. Hodnocení péče o čistotu, vzhled a úklid města  

Komunitní služba péče o čistotu a vzhled města měla nejpozitivnější ohlasy ze všech 

hodnocených služeb. 94 % všech respondentů je ohodnotilo kladně - 44 % respondentů si 

myslí, že čistota ve městě a jeho úklid jsou na velmi dobré úrovni, 49 % uvelo, že úroveň 

těchto služeb je spíše dobrá.  

Ne všechny odpovědi respondentů však byly pozitivní. 4 % respondentů uvedla, že se jim 

čistota ve městě nezdá dostatečná. Po položení doplňující otázky, co konkrétního se jim 

na vzhledu Telče nelíbí, uvedli, že centrum města je čisté a upravené, ale okolí centra a 

okraj města jsou jeho přesným opakem.  

7. Hodnocení kvality silnic a parkovišť 

Na tuto otázku byly získány překvapivě pozitivní výsledky. Ačkoliv v Telči v roce 2012 

probíhala oprava hlavního silničního průtahu městem a placená parkoviště obvykle nejsou 

návštěvníky příliš pozitivně vnímána,  polovina respondentů byla s kvalitou silnic 
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a parkovišť spokojena. Počet spokojených návštěvníků mírně zvýšil fakt, že snaha Telče 

o zlepšení dopravní infrastruktury je viditelná, a proto městu menší dopravní komplikace  

vzniklé právě v souvislosti s rekonstrukcí silnic v Telči návštěvníci často odpustili. 

Se službami parkovišť a se stavem silnic ve městě ale téměř třetina respondentů projevila 

nespokojenost. Nejčastějšími důvody negativního hodnocení v tomto případě byla už 

zmíněná  nutnost  platit za parkoviště, nebo najít nějaké volné místo, kde by se dalo 

zaparkovat. Parkovací kapacity v Telči jsou stále, i přes vybudování centrálního parkoviště, 

během hlavní letní sezony nedostačující.  

8. Hodnocení kvality vybavení regionu pro sportovní aktivity 

Většina dotazovaných turistů do Telče mířila za návštěvou kulturních či historických 

památek, a proto se o sportovní vybavenost regionu nezajímala a zvolila odpověď 

„nevím“ (67 %).  

V názorech respondentů, kteří sportovní zařízení využili, mírně převažují kladné postoje. 

Spokojenost vyjádřilo 20 % z celkového počtu respondentů, nespokojenost 13 %. 

9. Hodnocení nákupních možnosti (kvality prodejní sítě) 

Nákupní možnosti v Telči nejsou nejlepší. Pokud se zaměříme na kategorii supermarketů, 

musíme konstatovat, že ve městě se nachází pouze jeden, a to ještě poměrně daleko od 

centra města. Vzhledem k počtu obyvatel města a k tomu, že supermarkety nejsou 

v historické zástavbě z hlediska zachování genia loci žádoucí, je ovšem nutno konstatovat, 

že stávající situace je vyhovující. 

Největším problémem prodejní sítě z hlediska udržitelného rozvoje cestovního ruchu ve 

městě tak není nedostatek moderních nákupních středisek, ale obchůdky vietnamských 

prodejců přímo na historickém náměstí Zachariáše z Hradce. Problém je jednak v často 

nízké kvalitě nabízeného zboží, které návštěvníci v obchodech vidí, jednak v nabízeném 

sortimentu, který neuspokojuje očekávání respondentů z hlediska jejich přání odvézt si 

z Telče originální místní suvenýr. 

Někteří turisté si však v Telči našli své oblíbené nákupní místo a s nákupními možnostmi 

ve městě jsou velice spokojeni, je jich ovšem méně než 5 % z celkového množství 

návštěvníků. Celkem spokojena je necelá třetina respondentů. Nespokojeno bylo 146 

respondentů, což je také téměř třetina všech dotázaných návštěvníků  Telče.  

10. Hodnocení příležitostí pro zábavu a kvality společenského vyžití 

V hlavní sezóně jsou návštěvníci Telče spokojeni s možnostmi zábavy i se společenským 

vyžitím, které město nabízí. Mimo hlavní turistickou sezónu se ovšem v Telči koná pouze 

minimum kulturních akcí a možnosti společenského vyžití jsou silně omezeny, což se 

samozřejmě v hodnocení spokojenosti respondentů projevilo.  

Protože většina dotazování probíhala během letních prázdnin, na položenou otázku byly 

získány převážně kladné odpovědi. Spokojenost s hodnocenými službami projevilo 51 % 
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respondentů.  

11. Hodnocení kvality vybavení regionu atrakcemi pro děti 

Kladné odpovědi odhledně vybavení regionu pro děti byly získány především v průběhu 

akcí konaných speciálně pro děti během letních prázdnin, tedy v čase, kdy rodiče neměli 

problém své děti v Telči zabavit. V době mimo konání výše uvedených akcí ale mezi 

respondenty jednoznačně převažovala nespokojenost.  

Z odpovědí na tuto otázku tedy vyplývá, že pro segment rodin s dětmi je Telč stále 

vybavena nedostatečně.  

12. Hodnocení cenové hladiny služeb 

Protože Telč je hojně navštěvovaná i zahraničními turisty, dalo by se očekávat, že zde 

budou i o mnoho vyšší ceny, než v okolních regionech. Tato domněnka se ale nepotvrdila, 

turisté si zdejší ceny spíše chválili. S cenou požadovanou za poskytované služby bylo 

spokojeno přes 70 % respondentů. Nespokojenost s cenami projevilo méně než 13 % 

dotázaných. 

 

V marketingovém průzkumu bylo dále zjišťováno, co se návštěvníkům v Telči nejvíce líbí. 

Na položenou otázku mohli respondenti uvést až tři odpovědi, celkem bylo získáno 46 

růných odpovědí. Souhrn získaných informací uvádí následující přehled: 

- státní zámek Telč, zámecká  zahrada a park (68 % respondentů), 

- náměstí Zachariáše z Hradce, domy na náměstí (66 %), 

- scenérie a atmosféra města (10 %), 

- příroda a krajina okolo Telče, především rybníky (6 %) 

- město jako celek (5 %) 

- ostatní (kulturní akce - nejčastěji letní hudební festival Prázdniny v Telči, jarmark, 

trhy, šermířská vystoupení, výstava fuchsií konaná v zámecké zahradě...). 

 

Obdobným způsobem bylo v průzkumu zjišťováno, co se návštěvníkům v Telči nejvíce 

nelíbí. I na tuto otázku mohli respondenti uvést až tři odpovědi. Získáno bylo 42 různých 

odpovědí, z nichž nejčastější tři uvádí následující přehled: 

- nevím, nic takového není (63 % respondentů) - ačkoli tento výsledek naznačuje, že 

návštěvníci v Telči nemají žádné negativní zkušenosti a vše se jim líbí, je potřeba si 

uvědomit, že část respondentů obvykle volí nejjednodušší variantu odpovědi, 

v tomto případě tedy „nevím“ 

- výskyt vietnamských obchodů na historickém náměstí 

- auta zaparkovaná na náměstí. 
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Graf 48: Odpovědi respondentů na otázku zjišťující, zda využili nebo během pobytu v Telči 

využijí služeb městského informačního centra 
 

Na základě zjištěných informací se dá vyvodit, že přibližně polovina návštěvníků Telče 

využívá nabízených služeb  městského informačního centra (viz Graf 48). Při srovnání se 

situací zjištěnou v roce 2007 došlo k pětiprocentnímu nárůstu uživatelů  této služby. 

Turistické informační centrum je pro většinu turistů pohodlným zdrojem zaručených 

informací. Nemusí si informace pečlivě vyhledávat na internetu a vše si zaznamenávat. 

Překvapující informací, která vyplynula z výsledků průzkumu byla skutečnost, že 

informační centrum navštěvují pravidelně i lidé z blízkého okolí, kteří Telč znají velmi 

dobře. Tito respondenti ale chtějí mít o dění v Telči aktuální informace a návštěva 

informačního centra jim je spolehlivě zajistí. 

V marketingovém průzkumu mezi návštěvníky Telče bylo také zjišťováno, jaká další města 

účastníci cestovního ruchu během své cesty navštíví, nebo která již v minulosti navštívili.  
 

 
Graf 49: Města navštívená respondenty (kromě Telče) 
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Jak dokumentuje Graf 49, účastníky cestovního ruchu je nejvíce navštěvovaným městem 

z uvedené nabídky Třebíč, kterou navštívilo nebo během své cesty navštíví až 78 % 

respondentů. Převaha této odpovědi byla pravděpodobná, jelikož většina respondentů je 

z Kraje Vysočina. 75 % respondentů již někdy navštívilo Český Krumlov a 64 % Jindřichův 

Hradec. Překvapivě nejméně navštěvovaným městem bylo Telči nejbližší město Slavonice, 

které navštívilo necelých 40 % respondentů, i když při srovnání dat s údaji v MSCR z roku 

2007 nedošlo k žádné výrazné změně. 

Návštěvníci Telče byli dále tázáni na své plány o návštěvě placených atraktivit ve městě 

a v blízkém okolí.  

Nejvíce respondentů navštívilo státní zámek Telč, ten do programu svého pobytu v Telči 

zařadilo přes 78 % návštěvníků. Dalšími nejnavštěvovanějšími placenými atraktivitami 

jsou Muzeum v Telči (35 %) a Zámecká galerie (32 % respondentů).  

Nejméně navštěvovanou placenou atraktivitou v okolí byl klášter v Nové Říši, který 

navštívilo pouze 16 z dotazovaných respondentů (3 %). Za nízkou návštěvností tohoto 

jedinečného objektu pravděpodobně stojí jeho malá propagace. Dokonce v samotném 

informačním centru v Telči o klášteře najdeme jen velice málo informací.   

S nízkou návštěvností také překvapivě skončil jinak hojně navštěvovaný hrad Roštejn. Ze 

všech dotazovaných ho navštívilo pouze 9 % respondentů, téměř 83 % návštěvníků Telče 

se na hrad vůbec nechystalo. Důvodem tohoto výsledku je především skutečnost, že 

návštěvu hradu Roštejn tuzemští účastníci cestovního ruchu z Kraje Vysočina absolvují 

samostatně a ne v den návštěvy Telče. 
 

 
Graf 50: Návštěvnost placených atraktivit v Telči a okolí 
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5. Závěr 

Primárním výzkumem realizovaným v roce 2012 byly zjištěny aktuální názory návštěvníků, 

místních obyvatel, podnikatelů a představitelů státní správy i samosprávy na cestovní 

ruch v Telči.  

Město Telč má především díky svému zápisu do Seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO velký potenciál pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Přes velmi kvalitní 

lokalizační předpoklady a dosavadní vynakládanou snahu je ale Telč jako destinace 

cestovního ruchu stále nedostatečně využita. Návštěvnost mimo hlavní letní měsíce je 

minimální a většina návštěvníků se v místě zdrží pouze několik málo hodin. Dlouhodobými 

hlavními problémy cestovního ruchu v Telči jsou tedy výrazná sezónost a dále 

jednoznačná převaha jednodenních návštěvníků.  

Destinační management může v praxi úspěšně fungovat pouze tehdy, pokud se do 

činností a aktivit v cestovním ruchu zapojí aktivně všechny zúčastněné strany, jak státní 

správa a samospráva, tak podnikatelé, návštěvníci a také místní obyvatelstvo. Stávající 

nízká míra spolupráce mezi městem a podnikateli a mezi podnikateli navzájem je další 

bariérou rozvoje cestovního ruchu v Telči. 

Obyvateli Telče je cestovní ruch ve městě vnímán převážně jako přínos a ani únosná 

kapacita prostředí co do počtu návštěvníků Telče dosud zcela nebyla naplněna.  

Dílčím cílem marketingového výzkumu bylo na základě rozsáhlého dotazníkového šetření 

vytvořit profil návštěvníka, který do Telče přichází. Profil návštěvníka města Telč vypadá 

následovně: návštěvníkem je muž či žena se středoškolským vzděláním, který přijíždí do 

Telče automobilem z průměrné vzdálenosti 11 - 50 km (Kraj Vysočina), cestuje v páru, 

jako rodina, nebo v menší skupině osob a jeho průměrný věk je 35 – 49let. Telč tento 

člověk navštěvuje opakovaně a motivem k návštěvě města je právě jeho vlastní 

zkušenost. V Telči provozuje nejčastěji poznávací turistiku a navštěvuje především 

turistické atraktivity, nebo kulturní akce. Tento návštěvník využívá služeb informačního 

centra. V průměru ve městě utratí 301 – 600 Kč za den. Návštěvník je výletníkem, 

v regionu tedy nepřenocuje, avšak pokud se v regionu chystá přespat, nejčastěji si za 

tímto účelem vybírá ubytování v soukromí. 

Ačkoli odbor kultury Městského úřadu Telč odvádí velice dobrou práci, pro udržitelný 

rozvoj cestovního ruchu města se jeví jako nezbytné vytvořit profesionální organizaci 

destinačního managementu. Město vyvíjí řadu aktivit: pořádá kulturní akce, zjišťuje 

profily návštěvníků města, místní podnikatelé jsou do rozvoje cestovního ruchu 

zapojováni (například v rámci projektu „Města v rozletu“) a také se pravidelně zjišťují 

názory a postoje místních obyvatel k cestovnímu ruchu ve městě. Ovšem pracoviště, které 

by se profesionálně věnovalo plánování a řízení cestovního ruchu ve městě a současně 

koordinovalo aktivity všech zúčastněných aktérů, v Telči citelně chybí.  

 



Marketingový průzkum cestovního ruchu v Telči 2012 – 2013 
© Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013 

 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


