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ÚVOD 

Tento dokument prezentuje akční marketingový plán Středočeské centrály cestovního 
ruchu pro rok 2022. S ohledem na neexistující marketingovou a komunikační strategii 
Středočeské centrály cestovního ruchu a destinace Střední Čechy, se v tomto plánu 
zaměřujeme pouze na krátké období jednoho roku. Stanovené plány vycházejí ze 
zhodnocení výchozí situace a dlouhodobé snahy SCCR, navrhují taktické cíle destinačního 
managementu a kroky k jejich dosažení. 

Efektivní dlouhodobou strategii propagace středních Čech je v plánu zpracovat 
v průběhu roku 2022 tak, aby od dalšího roku mohly být naplňovány strategické cíle a 
zároveň došlo k aktualizaci dat s ohledem na zasažení sektoru cestovního ruchu pandemií 
COVID-19, která změnila chování návštěvníků i zvyklosti na místech poskytující služby 
cestovního ruchu. 

  



 

STŘEDOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU 

A DESTINACE STŘEDNÍ ČECHY 

Středočeská centrála cestovního ruchu – profil organizace 

Středočeská centrála cestovního ruchu (dále jen SCCR) je příspěvková organizace 
zřízená Středočeským krajem na základě zřizovací listiny ze dne 1. května 2017 na dobu 
neurčitou, a je tak jednou z nejmladších příspěvkových organizací Středočeského kraje. 
Hlavní činnost SCCR se zaměřuje na zabezpečení zájmů a potřeb Středočeského kraje 
v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Mimo to SCCR provozuje turistické informační 
centrum v historickém centru Prahy 1, rozhlednu Čížovka na okraji Českého ráje 
a Sportovně-rekreační areál Vrchbělá nedaleko Bělé pod Bezdězem. Součástí SCCR je 
rovněž Středočeská filmová kancelář, která se věnuje potřebám odborné i laické 
veřejnosti. 

Od roku 2019 je SCCR certifikovanou DMO v Kategorizaci organizací destinačního 
managementu a od roku 2020 pak navíc držitelem certifikátu I. stupně Českého systému 
kvality služeb. 

Střední Čechy – profil regionu 

Střední Čechy jsou největším regionem České republiky a nacházejí se v bezprostřední 
blízkosti hlavního města Prahy. Kraj se pyšní rozmanitou a bohatou sbírkou historických, 
architektonických i přírodních skvostů – od pamětihodností a lokalit zapsaných na 
seznamu světového dědictví UNESCO, přes majestátní hrady a honosné zámky až 
k dechberoucím přírodním scenériím a cenným technickým památkám. 

Střední Čechy jsou i za českými hranicemi proslavené především díky velkému množství 
vzácných památek. Mezi ty nejznámější patří například hrady Karlštejn, Křivoklát, Český 
Šternberk, Kokořín, zámky Konopiště, Veltrusy, Kačina či Mnichovo Hradiště a mnoho 
dalších. Zachovalými a nádhernými historickými centry se mohou pochlubit téměř 
všechna středočeská města. Jedinečnost některých objektů si uvědomuje i mezinárodní 
organizace UNESCO. Na jejím seznam světového kulturního dědictví je zapsáno celé 
historické jádro Kutné Hory, dále nedaleký sedlecký areál, Křivoklátsko, Český ráj a park 
v Průhonicích.  

POSLÁNÍ A VIZE SCCR 

Poslání (mission) 

 Být výkonnou a respektovanou marketingovou organizací pro partnery na místní, 
regionální, celostátní i zahraniční úrovni. 

 Koordinace krajské propagace cestovního ruchu s aktivitami prováděnými 
podnikatelskými a regionálními subjekty. 



 

 Tvorba, rozvoj a naplňování střednědobých marketingových a komunikačních 
strategií na domácím i zahraničním trhu. 

 Být organizací destinačního managementu Střední Čechy, podílet se na řízení 
a vývoji trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v kraji. 

Vize 

Střední Čechy jsou oblíbenou destinací domácích i zahraničních návštěvníků. Dovolená ve 
středních Čechách garantuje neotřelý zážitek zajištěný kvalitními službami ve všech 
středočeských regionech. Střední Čechy jsou vhodným místem pro dlouhodobou rekreaci 
a těší se zasloužené pozornosti ze stran návštěvníků i turistů. Střední Čechy respektují 
trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu.  



 

VÝCHOZÍ SITUACE 

Ačkoliv letní sezóna 2021 proběhla ve středních Čechách nadmíru dobře a počet hostů 
v HUZ ve 3. kvartále dosahoval vyšší návštěvnosti než v předcovidovém období, a dokonce 
byl nejvyšší za posledních deset let, přistupujeme k jakémukoliv plánování 
marketingových aktivit pro rok 2022 s velkým respektem. 

Za vysokou návštěvnosti HUZ ve středních Čechách stojí především domácí návštěvníci, 
kteří s ohledem na nejistý vývoj pandemické situace v zahraničí i s ohledem na obavy 
z cestování mimo Českou republiku, raději volili domácí prostředí. Dá se však očekávat, že 
bude-li vývoj pandemické situace příznivý, domácí návštěvníci v dalším období 
upřednostní cestu do zahraničí před domácími atraktivitami.  

Profil cílových skupin – čeští návštěvníci 

Mezi turisty převládají především lidé ve věku 30–59 let (celkem 57 %), mezi výletníky 
pak osoby ve věku 15–44 let (dohromady 59 %), obecně však platí, že nejpočetnější 
věkovou skupinou mezi českými turisty i výletníky jsou lidé ve věkovém rozmezí 30–44 let 
(více jak 30 %), kteří tedy tvoří hlavní cílovou skupinu. 

Více jak 80 % turistů i výletníků cestuje do středních Čech na vlastní pěst a využívají při 
tom vlastní dopravní prostředek (průměrně 72,5 %), jedna šestina pak do regionu cestuje 
vlakem. U turistů i výletníků však platí, že střední Čechy navštěvují opakovaně (turisté 
v 85 %, výletníci se pak vracejí v 89 %). 

Rekreace a odpočinek je hlavním důvodem návštěvy středních Čech pro 53 % turistů 
a 58 % výletníků.  23 % turistů cestuje do regionu z důvodu návštěvy příbuzných a 
známých a 19 % výletníků míří do středních Čech služebně. 

Jak pro turisty, tak i pro výletníky jsou nejlákavější středočeské kulturní památky (38 % 
u turistů a 25 % u výletníků). Druhou nejčastější aktivitou turistů je návštěva příbuzných a 
známých (35 %) a třetí aktivitou je pak pěší turistika (27 %). Na čtvrté pozici se umístily 
přírodní památky (19 %). Výletníci mimo kulturní památky míří dále za pěší turistikou, 
návštěvou příbuzných a známých a za koupáním a vodními sporty. Cykloturistika 
překvapivě u turistů nedosáhla ani 17 %, u výletníků pak získala ještě méně, a to pod 7 %. 

Profil cílových skupin – zahraniční návštěvníci 

Podle posledních údajů (z předcovidového období) cestovali zahraniční návštěvníci do 
středních Čech především po vlastní ose (49 %). Více jak čtvrtina cestujících ze zahraničí 
využila pro svou cestu služeb cestovních kanceláří. Celkem 65 % návštěvníků zavítalo do 
středních Čech poprvé. 

Rekreace jasně převažuje jako hlavní důvod k cestě do středních Čech (56 %). Čtvrtina 
zahraničních návštěvníků pak do regionu zamířila, aby navštívila příbuzné a známé. Pouze 
15 % přivedla do kraje služební cesta. 



 

Nejčastější aktivity, které do středních Čech nalákaly zahraniční turisty, byly kulturní 
památky (63 %), přírodní památky (32 %), návštěva příbuzných a známých (28 %), 
gastronomie (25 %) a společenský život (22 %). 

Data k vývoji návštěvnosti za 1.–3. Q 2021 

Kontinuální růst počtu turistů ukončila na začátku roku 2020 pandemie COVID-19, která 
ochromila a dodnes trápí celý svět. Zatímco meziroční změna v letech 2020/2019 
dosahovala -31,6 %, v letošním roce se snížila na -3,6 %. Za první tři kvartály roku 2021 se 
v HUZ ubytovalo 625 856 turistů (ve stejném období v roce 2020 – 649 209), z toho 90,75 % 
residentů. Zahraniční návštěvníci přijížděli nejčastěji z Německa, Slovenska, Polska, 
Rakouska a Nizozemí. 

Z uvedených dat je zřejmé, že zahraniční návštěvníky v posledních letech nahradili Češi, 
kteří z nejrůznějších důvodů (strach, nejistota, restrikce ad.) upřednostnili dovolenou v ČR 
před zahraničím. Ještě je nutné podotknout, že meziroční změna za první tři kvartály 
2021/2020 dosahuje ve středních Čechách nejnižšího propadu ze všech 14 krajů. 

Nejvytíženějšími měsíci jsou standardně červenec a srpen, a tak jako v jiných krajích je 
i ve Středočeském kraji znatelná sezónní nevyváženost. V roce 2021 se k silným měsícům 
přidal ještě měsíc září, kde došlo k nejvýraznějšímu růstu, a to o 32,5 %. 

3. kvartál 2021 byl turisticky nejsilnějším obdobím za posledních deset let a celkově došlo 
k růstu o 10,28 % oproti předchozímu roku. 

 

 

Z tabulky níže vyplývá, že v měsících červenec–září 2021 se střední Čechy staly u domácí 
klientely 4. nejnavštěvovanější destinací. 
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Data k vývoji počtu přenocování za 1.–3. Q 2021 

Počet přenocování v HUZ ve sledovaném období dosáhl 1 655 744 (ve stejném období 
v roce 2020 – 1 689 126). Růst o 9,4 %, ve 3. kvartálu, zařadil Středočeský kraj na 6. příčku, za 
Prahu, Jihomoravský, Jihočeský, Královéhradecký a Karlovarský kraj. Na vině je především 
krátká doba pobytu (3,65 dne), která je dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem. 
Jedná se, hned po Praze a Jihomoravském kraji, o nejkratší dobu, přesto v rámci 
historického vývoje, dosahuje strávený čas ve středních Čechách nejdelší dobu pobytu 
za posledních 10 let. 

Pro zajímavost uvádíme, že průměrná délka pobytu zahraničních návštěvníků se 
prodloužila na své historické maximum, a to na 3,58 dne, což zařadilo Středočeský kraj 
na 7. pozici. 



 

 

 

Shrnutí 

 Čeští návštěvníci vždy tvořili silnou základnu, v průběhu doby covidové se jejich 
počet ještě zvýšit a nyní formují více jak 90 % návštěvnické poptávky. 

 Nejčastějšími zdrojovými trhy v DCR zůstávají kraje Ústecký, Liberecký a 
Královéhradecký, nejsilnější je pak Praha a vysokou měrou se na cestách podílejí 
i obyvatelé Středočeského kraje. 

 Mezi zahraničními turisty i nadále dominují návštěvníci z Německa, dále Slovenska, 
Polska, Rakouska a Nizozemí. Vzhledem k situaci se ve statistikách zatím stále 
neobjevují vzdálené trhy. 

 Hlavní motivací pro cestu do středních Čech stále zůstává rekreace doplněná 
návštěvou kulturních a přírodních památek a pěší turistikou, na druhém místě pak 
návštěva příbuzných a známých. 

 Střední Čechy v létě 2021 zaznamenaly nejvyšší návštěvnost HUZ za posledních 
10 let. 

 Hlavními cílovými skupinami zůstávají generace aktivních a finančně zajištěných 
babyboomers, generace X a zralí mileniálové. 
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CÍLE A VÝZVY PRO ROK  2022 

Dlouhodobé cíle směřující k efektivní komunikaci a prezentaci destinace Střední Čechy 
budou nastaveny v nové marketingové a komunikační strategii, kterou plánujeme vytvořit 
v roce 2022. Jelikož doposud žádný strategický marketingový dokument neexistuje a při 
jakémkoliv předchozím plánovaní se Středočeská centrála cestovního ruchu opírala 
o krajský Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji zhotoveném v roce 
2018 (s ohledem okolnosti způsobené pandemií COVID-19 je Program v současné době 
neaktuální), stanovili jsme si pro rok 2022 alespoň základní cíle a výzvy, které na SCCR 
dlouhodobě vyznáváme a ke kterým směřujeme. 

Již samotné plánovaní na delší období, než je pár měsíců je výzvou samo osobě, což jsme 
si vyzkoušeli v letošním roce, kdy nebylo možné dosáhnout všech cílů a naplnit všechny 
plány uvedené v Marketingovém a komunikačním plánu pro rok 2021. A proto některé 
z nich převádíme do dalšího období. 

Dlouhodobou snahou Středočeské centrály cestovního ruchu a destinace Střední Čechy 
je: 

 Prodloužit délku pobytu návštěvníků destinace. 
 Motivovat návštěvníky k delšímu a opakovanému pobytu. 
 Prodloužit sezónnost o jaro a podzim. Přesvědčit návštěvníky o tom, že střední 
Čechy mohou být netradiční zimní destinací. 

 Rozšiřovat nabídku produktů středních Čech a ukotvovat značku Střední Čechy 
v myslích domácích i zahraničních návštěvníků. 

 Snaha o nastavení udržitelného cestovního ruchu v regionu. S tím souvisí také 
diverzifikace nabídky a motivování k návštěvě méně známých lokalit. 

 Prohloubit spolupráci s DMOs a kulturními turistickými cíli na území 
Středočeského kraje. 

 Marketingová podpora lokálních producentů a podnikatelů ve službách cestovního 
ruchu. 

 Prohloubit spolupráci s organizacemi a podnikateli v regionu. 

Od svého vzniku se SCCR zaměřuje na cíle, které jsou možná těžko měřitelné, ale je 
potřeba je i tak respektovat a mít neustále na paměti. Jejich výčet pro přehlednost 
uvádíme rozdělné podle cílových skupin. 

Domácí turisté 

 Ukotvovat značku Střední Čechy v myslích návštěvníků. Ukazovat střední Čechy 
jako region s nevyužitým potenciálem pro delší pobyt. 

 Zvyšovat povědomí o produktech středních Čech. Ve spolupráci s DMOs nastavit 
funkční produkty, a tím distribuovat turisty po kraji. 

 Podpora kladných referencí a pozitivních „words of mouth“. 
 Motivovat k opakované návštěvě regionu v průběhu roku, k prodloužení pobytu 

a k využití široké škály aktivit v průběhu pobytu. 



 

Zahraniční turisté 

 Primární zaměření na sousední státy (s ohledem na potřeby a situaci i na 
vzdálenější země, jako Nizozemsko, Velká Británie, USA, Francie, Rusko a další). 

 Volba konkrétních témat pro danou zemi dle její specifikace a chování 
zahraničních turistů. 

 Intenzivně komunikovat vstupní brány do regionu (atraktivity rezonující 
u zahraničních turistů) a navázat další turistickou nabídku v jejich okolí. 

 Zvyšovat povědomí o středních Čechách, komunikace zaměřená na blízkost Prahy, 
motivovat k opakované návštěvě a prodloužení pobytu, podpora kladných referencí 
a „words of mouth“. 

Destinační management 

 Zkvalitňovat a prohlubovat spolupráci s oblastními a lokálními DMOs. 
 Nastavit kompetence na různých úrovních řízení destinačního managementu. 
 Spolupracovat při tvorbě turistické nabídky a produktech cestovního ruchu. 
 Kontinuálně vzdělávat a školit partnery z DMOs. 
 Sdílet fotobanku a motivovat ke společnému plnění. 

MICE 

 Tvořit nabídku pro MICE i svatební turismus, sestavovat katalog s vhodnými místy, 
rozšiřovat nabídku doprovodných programů, zaměřit se na doprovodné programy 
pro MICE akce konané v Praze, komunikace navázaná na blízkost Prahy a dobrou 
dopravní dostupnost. 

 Prohlubovat spolupráci s Czech Convention Bureau i Prague Convention Bureau 
a aktivně propagovat vhodné lokality. 

 Z dlouhodobého hlediska je vhodné vytvořit sekci v rámci SCCR – Central Bohemia 
Convention Bureau. 

Provozovatelé turistické infrastruktury, kulturní turistické cíle, KČT, Nadace 

Partnerství a další subjekty v sektoru cestovního ruchu 

 Zlepšovat přenos informací z destinačního managementu a aktivní networking 
partnerů středních Čech. 

 Spolupracovat na vzniku a rozvoji produktů cestovního ruchu a turistické nabídky. 
 Prohlubovat spolupráci s krajskými příspěvkovými organizacemi z oblasti kultury, 

Národním památkovým ústavem a dalšími turistickými cíli. 
 Vytvořit pracovní skupinu s významnými turistickými cíli. 

Veřejné instituce, města a obce, firmy v regionu 

 Budovat jednotnou komunikaci napříč celým krajem. 
 Vytvořit stěžejní produkty směrem k českému i zahraničnímu návštěvníkovi.  



 

CzechTourism a MMR 

 Aktivně využívat možností dotovaných programů pro marketingové aktivity SCCR. 
 Udržovat aktivní spolupráci a komunikaci mezi krajskou a národní centrálou. 

Efektivně využívat nabízeného prostoru a dalších nabídek CzechTourismu. 
 Zintenzivnit spolupráci se zahraničními zastoupeními CzechTourism, připravovat 

produkty podle tematických produktů CzechTourismu. 
 V rámci marketingových aktivit hledat synergii ve spolupráci SCCR 

a CzechTourism. 

Známé a vlivné osobnosti ze společenské, kulturní, sportovní a jiné oblasti 

 Pracovat na zvýšení přímých interakcí influencerů na sociálních sítích, kontinuálně 
rozvíjet dlouhodobou spolupráci s vybranými influencery a získávat nové. 

 Zapojit osobnosti do tvorby obsahu. 

Média 

 Vytvořit „stálou základnu“ v novinářské komunitě. 
 Realizovat atraktivní press tripy pro české i zahraniční novináře. 
 Spolupracovat s vydavatelskými domy a televizními či rozhlasovými stanicemi. 
 Aktivně vytvářet tematický obsah a nabízet ho obecným i oborovým novinářům 

z jednotlivých médií. 

Cestovní kanceláře 

 Navazovat užší vztahy s CK na domácím trhu a ze zdrojových trhů. Spolupracovat 
s CzechTourismem na tipování vhodných partnerů z řad CK. 

 Příprava itinerářů pro potřeby katalogů CK. 

Filmová odbornost 

 Propagovat střední Čechy jako atraktivní destinaci pro natáčení. 
 Poskytovat servis filmovým profesionálům při hledání nových lokalit, propojovat 

jednotlivé segmenty a zajišťovat tak kvalitní zázemí pro natáčení v regionu. 
 Zkvalitňovat podmínky natáčení s cílem zefektivnit přínosy audiovizuální produkce 

pro region. 
 Spolupracovat s mediálními domy a televizemi, spolupracovat s Czech Film 

Commission a realizovat lokační tour pro české i zahraniční produkce. 
 Budovat know-how regionální filmové kanceláře. 
 Využít znalostí filmového prostředí k návrhu systematické podpory Středočeského 

kraje pro audiovizuální projekty. 

  



 

Partnerské regiony 

 Hledat společná témata se zahraničními partnerskými regiony, na kterých lze 
navázat spolupráci. 

 Posílit výměnu zkušeností a hledat společné možnosti „výměny“ turistů. Hledat 
možné spolupráce na přeshraničních projektech1. 

 

MĚŘITELNÉ CÍLE 

Vytvořit strategický marketingový dokument nejpozději do konce roku 2022 ve 
spolupráci s DMOs a ostatními partnery z regionu. 

Dokončit migraci a redesign webu strednicechy.cz do konce 1. pololetí 2022. 

Zvýšit návštěvnost webu strednicechy.cz o 15 %, snížit míru okamžitého opuštění na 
50 %. 

Spustit jazykové mutace nového webu (anglická, německá a polská) do konce roku 2022 

Spustit redesignovanou microsite stredoceskevodnicesty.cz do konce roku 2022 
(v návaznosti na zhotovení nového destinačního webu). 

Rozšířit funkčnost microsite stredoceskekulturnileto.cz do konce května 2022 

Spustit nové B2B microsites do konce roku 2022: 

 pro MICE – Central Bohemia Convention Bureau; 
 pro SCCR. 

Zvýšit návštěvnost sociálních sítí (řešeno v samostatné sekci). 

Vytvořit nový produkt na téma „Tradice“ ve spolupráci s DMOs. 

Zhotovit nové propagační brožury ve formátu A2 skládaná mapa pro oblast Kladensko 
Slánsko, tematické brožury (cyklo, pěší, poutní a případně další dle situace a potřeby) ve 
formátu DL a ve čtvercovém formátu TOP 50 míst středních Čech. 

Doplnit propagační předměty z luxusní sady – min. 5 druhů určených i k prodeji. 

Navýšit bezplatnou prezentaci destinace a SCCR jako instituce v médiích (za rok 
min. 20x). 

Uspořádat lokační tour Filmové kanceláře v oblasti Kladno a Mladá Boleslav a rozšířit 
fotobanku Filmové kanceláře. 

  

 
1 Vzhledem k tomu, že střední Čechy nejsou příhraničním krajem, je tento bod velmi náročný a bez zapojení 
příhraničního kraje v podstatě nemožný. 



 

HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ TÉMA PRO ROK 2022 

Tradice – nové komunikační téma destinace Střední Čechy pro rok 2022 (s pokračováním 
v roce 2023), které navazuje na novou dvouletou komunikační strategii a hlavní 
marketingové téma CzechTourismu. Nové téma je jen logickým vyústěním značky Střední 
Čechy královské, která odkazuje právě na historický vývoj regionu a jeho tradic. 

Tradice mohou být chápany jako něco „mrtvého a nezáživného“, nicméně poslední 
průzkumy ukazují, že opak je pravdou. Z tradičních věcí se stávají trendsetteři, lidé se 
vracejí zpět ke kořenům, rádi objevují místa spojená se svými předky, ať už přímými nebo 
nepřímými. Turisté také touží po poznání destinací, do kterých se vydávají, více do 
hloubky. Povrchní seznámení se s místem již nestačí. 

Cílem je prezentovat především zážitek, který při setkání se s tradičním místem, činností 
nebo produktem návštěvníci získají. Tradice jsou velmi obsáhlé téma, ve kterém si najde 
své každá věková skupina, turista i výletník. 

Zastřešujícím heslem bude: STŘEDNÍ ČECHY – U NÁS TRADICE OŽÍVAJÍ 

Více informací o hlavním komunikačním tématu je zpracováno zvlášť v přiložené 
prezentaci. 

 
Témata pro komunikaci 
(dle diskuse s DMOs a Odborem kultury a památkové péče KÚSK) 

 Jak chutnají střední Čechy 
 Objevte věhlas středních Čech 
 Poznejte tradiční lidové zvyky a řemesla 
 Zažijte venkov (ne)tradičně 
 Připomeňte si významná výročí 

 

Komunikace bude zaměřena především na domácí klientelu, nicméně vhodné produkty 
a podtémata budou využita i pro zahraničí. Poněvadž stále trvá pandemická situace 
zaměříme především na sousední země a další vhodné blízké trhy. Komunikace 
v zahraničí bude realizována ve spolupráci s agenturou CzechTourism. 

DALŠÍ KOMUNIKAČNÍ TÉMA PRO ROK 2022 

Pokračujeme v rozvoji produktu cykloturistiky a vodní turistiky. V roce 2021 byla v rámci 
organizační struktury SCCR vytvořena samostatná pozice řešící tuto problematiku 
(přesunem agendy spolku Středočeské vodní cesty pod SCCR). Nadto ještě byla k těmto 
produktům přidána propagace turistiky s využitím veřejné dopravy a zážitkových či 
nostalgických jízd. 



 

Tak jako v předešlých letech budeme pokračovat v tématu NEOBJEVENÉ KLENOTY, které 

je stále aktuální.  

Dalším dílčím tématem je větší zaměření na MICE segment a zapojení se do aktivit Czech 
Convention Bureau.  



 

MARKETINGOVÉ KANÁLY A NÁSTROJE SCCR 

Webový portál strednicechy.cz a její microsites 

Do konce 1. pololetí 2022 je v plánu dokončit migraci a restrukturalizaci destinačního webu 
strednicechy.cz. V rámci tvorby bude provedena analýza obsahu a klíčových slov 
a následně vývoj a práce s obsahem dle SEO strategie. Design webu bude vycházet z nově 
nastavené vizuální identity značky Střední Čechy. 

Microsites viz měřitelné cíle. 

Sociální sítě 

Největší pozornost je stále věnována profilům na sociálních sítích pod správou SCCR. 
Situace okolo viru COVID-19 jejich význam a nutnost ještě umocnila a vedle webu se jedná 
o nejdůležitější komunikační nástroj SCCR. 

Cíle pro jednotlivé profily na sociálních sítích: 

 FB Destinace Střední Čechy: 70 000 sledujících; 20 mil. dosah  
 IG Visit Central Bohemia: 25 000 sledujících; 8 mil. dosah 
 Youtube: 80 000 zhlédnutí (odvážný scénář) 
 FB SCCR: 1 000 sledujících; 80 000 dosah  
 LinkedIn SCCR: nadále budeme pokračovat v aktivitě propagace činnosti SCCR  
 FB profily pro zahraničí: podle situace znovuoživení propagace na cizojazyčných 

profilech 
 FB skupiny: založení skupiny Milujeme střední Čechy pro sdílení tipů na výlety 

a fotek z cest fanoušků stránky 
 FB Středočeské vodní cesty: znovuoživení profilu po převzetí správy od spolku SVC 
 IG Central Bohemia Film Office: pokračovat v pravidelném sdílení příspěvků 

spojených s filmovou turistikou 
 FB Vrchbělá: 3 000 sledujících; 500 000 dosah 

Práce s influencery 

Ačkoliv tvrdá data říkají, že hlavní cílovou skupinou jsou osoby středního až vyššího věku, je 
potřeba cílit i na mladé „budoucí“ cestovatele. Na osoby, ze kterých by se měly stát 
návštěvníci středních Čech. Práce s influencery je jeden z nejefektivnějších kanálů, jak tuto 
skupinu oslovit. Při práci s těmito „osobnostmi“ je důležitá především kontinuita. 
Dlouhodobá spolupráce i s tzv. mikroinfluencery (1 000–30 000 sledujících) má větší 
význam než jednorázové využití celebrity. Podle dostupných průzkumů mají influenceři při 
1 000 sledujících o 85 % vyšší engagement rate než ti se 100 000 sledujícími. 

Spolupráci s influencery jsme navázali v létě 2021 díky projektu Cestuj srdcem. S některými 
byla domluvena další spolupráce i po ukončení projektu, která bude pokračovat i v příštím 
roce tak. Nejčastěji využíváme influencery fotografy, kdy kromě budování jména značky 
získáváme i fotografický a video obsah k dalšímu využití.  

  



 

Výkonnostní marketing a remarketing 

Kampaně prostřednictvím PPC a remarketing budeme využívat během sezónních 
kampaní na podporu zvýšení návštěvnosti destinačního webu. V rámci kampaní budou 
využívané bidovací platformy Google Ads a Sklik. PPC kampaně jsou významným online 
nástrojem při komunikaci se všemi cílovými skupinami. 

Veletrhy, výstavy a další sportovně-kulturní akce 

I nadále platí velmi omezené setkávání na velkých akcích. Samotná realizace oborových 
veletrhů a výstav je tak otázkou. I přesto zatím plánujeme účast na veletrzích a výstav 
uvedených v tabulce + vybraných veletrhů z MICE segmentu (termíny jejich konání jsou 
pouze orientační). Mimo to navíc plánujeme účast na významných kulturních, 
společenských a sportovních akcích ve spolupráci s DMOs. 

Tuzemské veletrhy – samostatná expozice 
 

Holiday World Praha březen 

Dovolená Ostrava březen 

Euroregion Tour Jablonec nad Nisou březen 

Infotour Hradec Králové  jaro 

For Bikes – Praha Letňany  březen 

Travelfest České Budějovice  duben 

ITEP Plzeň bude upřesněno 

Zahraniční veletrhy – samostatná expozice 50 m2 
 

ITF Slovakiatour Bratislava únor 

Zahraniční veletrhy ve spolupráci s CzechTourismem 
 

Ferienmesse Vídeň březen 

F.RE.E. Mnichov únor 

MTT Wroclaw  březen 

ITB Berlín   březen 

WTM Londýn podzim 

TC Lipsko  podzim 

 

OOH a inzerce v tisku 

Role klasické imageové tištěné inzerce v posledních letech ustupuje do pozadí a aktivní 
PR a práce s obsahem naopak získává na významu. Stejně tak jako v roce 2021 se proto 



 

více zaměříme na vydávání zajímavých článků a větší práci s obsahem. Klasická inzerce 
zůstane pouze imageovým doplňkem tak, aby byla zachována komplexnost kampaně 
nového komunikačního tématu. Plánované plochy jsou rozloženy v průběhu celého roku 
s důrazem na jarní a letní vydání. 

I v nadcházejícím roce plánujeme pokračovat ve spolupráci s tituly jako Moje Země Česko, 
Turista, Epocha, National Geografic či PragueMoon. 

OOH reklamu, která slouží především jako imageová podpora kampaně, zvážíme dle 
aktuální situace a rozpočtu. Venkovní plochy by pak byly využity pro posílení povědomí o 
značce a novém marketingovém tématu pro rok 2022 s důrazem na zdrojové kraje v ČR. 

Online inzerce 

Jedná se především o práci s obsahem na redakčních webech, které se nám 
v předchozích letech osvědčily. A dále bannerová reklama na portálu ČSFD, která 
v předchozích letech dosahovala vysokého výkonu. 

Ediční činnost 

I přes jednoznačně rostoucí význam online komunikace mají klasické tiskoviny 
v propagaci středních Čech své nezastupitelné místo. V roce 2022 bude doplněn ediční 
titul skládaných map DMO o nově vzniklou destinaci Kladensko Slánsko. Před začátkem 
sezóny bude dokončena brožura s TOP 50 místy středních Čech (ve spolupráci s DMOs) a 
další tematické brožury pak podle situace a potřeb v průběhu roku. V edičních titulech 
nově pracujeme s využitím moderních a dynamických prvků (např. QR kódy), které 
rozšiřují využitelnost tiskovin. 

Propagační předměty 

V roce 2022 je v plánu nechat zhotovit úspěšné propagační předměty z luxusní sady 
využívající motivy ilustrovaných středočeských památek, jako jsou dárkové čokolády a 
regionální vína, dámské šátky, zápisníky, deštníky a plecháčky či hrnečky. Tyto předměty 
jsou rovněž zařazeny do prodeje v informačním centru SCCR. 

Mimo to plánujeme i nadále zhotovovat drobné dárkové a propagační předměty jako 
propisky, magnetky, utěrky na brýle, klíčenky, pastelky, lanyardy a látkové batůžky. Dále 
vzniknou nové dárkové papírové a látkové tašky. 

Media management a PR 

V příštím roce je v plánu vytvoření 10dílného cestovatelského seriálu po regionech 
středních Čech s důrazem na nové marketingové téma „Tradice“. Dále budeme využívat 
atraktivních nabídek v celostátních médiích od CzechTourismu. Televizní spolupráce bude 
probíhat i za pomoci Filmové kanceláře. Podle situace budeme rovněž plánovat 
a realizovat press tripy pro české a zahraniční novináře. Pro zahraničí pak především ve 
spolupráci se zahraničními zastoupeními CzechTourismu. 

Snahou je rovněž maximálně využít komunikační kanály tiskového oddělení KÚSK, 
především při distribuci tiskových zpráv vydávaných SCCR.  



 

CzechTourism a zahraniční zastoupení 

Samostatnou kapitolou jsou také komunikační kanály CzechTourismu, které máme jako 
krajská centrála cestovního ruchu k dispozici pro naše potřeby. Kromě nákupu mediálních 
ploch většího rozsahu (celostátní televize a rádia), které následně CzechTourism rozděluje 
mezi jednotlivé kraje, disponuje navíc svými zahraničními zastoupeními. Ti vydávají 
v průběhu roku tiskové zprávy, připravují články, domlouvají press tripy zahraničních 
novinářů anebo rozesílají newslettery se zajímavostmi z Čech. 

Kromě toho CzechTourism provozuje úspěšný a oblíbený portál Kudy z nudy, který máme 
v plánu více využívat pro informování veřejnosti o novinkách ve středních Čechách. 

Naší snahou je maximálně využít všechny tyto kanály, a především pak kompetence 
a znalost zahraničních zastoupeních. Budeme aktivně nabízet obsahový materiál 
vytvořený na SCCR k dalšímu využití, k informování a lákání zahraničních návštěvníků do 
středních Čech. Tento krok nám umožní se více dostat na zahraniční trh skrze kanály, 
které by pro nás jinak znamenaly nemalou finanční a časovou náročnost. 

MONITORING A VYHODNOCOVÁNÍ KAMPANÍ 

Pro efektivní propagaci středních Čech je nutné vyhodnocovat jednotlivé kampaně, jejich 
poměr cena/výkon, k čemuž využíváme nejrůznější aplikace – jako jsou Newton Media, 
Good Analytical System a Google Analytics. Dále budeme sledovat data z ČSÚ 
a tourdata.cz o vývoji návštěvnosti středních Čech. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PROJEKTŮ A KAMPANÍ 

Realizace marketingových aktivit bude zajištěna týmem Středočeské centrály cestovního 
ruchu. 

 

 

                



 

FILMOVÁ KANCELÁŘ STŘEDNÍ ČECHY 

Filmová kancelář střední Čechy plánuje pokračovat v propagaci středních Čech jako 
atraktivní destinace pro natáčení směrem k odborné veřejnosti, a tím lákat filmaře 
k tvorbě audiovizuálních děl v regionu. Mimo to je důležité, aby se FK prezentovala na 
významných filmových akcích, zvláště pak na MFF Karlovy Vary, Finále Plzeň, Febiofest 
a Seriál Killer Brno. 

V příštím roce je v plánu se aktivně zapojit do organizace a propagace jediného 
středočeského filmového festivalu – Noir Film Festival, který v roce 2022 oslaví 10. výročí.  

 

  



 

ZÁVĚR 

Tento dokument představuje akční plán Středočeské centrály cestovního ruchu a 
destinace střední Čechy pro rok 2022. V dalším období bychom rádi navázali na úspěšnou 
letní sezónu 2021. Vysoká návštěvnost HUZ přinesla tolik potřebné finanční prostředky do 
pokladen středočeských měst a obcí. 

Rok 2022 se ponese v duchu velkých změň, které povedou k jednotné komunikaci 
destinace, která za dobu fungování organizace nikdy nebyla nastavena. Její existenci není 
radno podceňovat, je důležitá při budování značky a pomáhá návštěvníkům se emociálně 
ztotožnit s hodnotami, které představuje, a tedy i budování věrnosti destinaci Střední 
Čechy. Nejdůležitějším bodem je nastavení dlouhodobé strategie, která nastaví budoucí 
marketingové řízení organizace. Od tohoto nestavení se odvíjí další činnost, cíle a plány 
SCCR i destinace. 

Investice do cestovního ruchu se vyplatí, jelikož se jedná o multiplikační odvětví, které 
ovlivňuje celou řadu profesí, regionální rozvoj i kvalitu života v regionu. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezentace: Hlavní komunikační téma 2022 

 


