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Úvod 

Už více jak rok čelí sektor cestovního ruchu nelehké situaci zapříčiněné pandemií covid-19, 

navazujícími opatřeními a omezeními, a to nejen na území České republiky, ale i ve zbytku světa. 

Odborníci na cestovní ruch, poskytovatelé turistických služeb i navazující odvětví tak stojí před 

nelehkým úkolem obstát v této největší zkoušce. Plánování jakýchkoliv aktivit na celý kalendářní 

rok je složitější než kdy dříve a činí z této jindy banální záležitosti životní výzvu. Před takovou výzvou 

stojí také krajská organizace Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR), která je připravena se 

k ní postavit čelem a o svou pozici na trhu bojovat všemi svými dostupnými komunikačními 

kanály. Zaměstnanci SCCR jsou připraveni pružně reagovat na změnu podmínek nejen v turismu, 

ale také ve vývoji epidemiologické situace. S tím souvisí pružná úprava kampaní i jednotlivých 

komunikačních témat tak, aby byl jejich dopad co nejefektivnější a zároveň co nejekonomičtější. 

Dostupné prognózy změn chování českých turistů napovídají, že i v letošním roce bude pokračovat 

zájem domácího obyvatelstva o cestování po České republice, stejně tak jako v roce 2020 (nejistá 

situace ve světě, uzavírání hranic, ztížení cestování povinnou karanténou, testování a další). Stejně 

tak hovoří prognózy u chování zahraničních turistů. U těch, kteří případně budou plánovat 

dovolenou v zahraničí, se předpokládá větší zájem o cestování do sousedních států (rychlý návrat 

domů v případě změny situace, větší informovanost o situaci v dané zemi a další). Právě z těchto 

prognóz vychází komunikační a marketingový plán SCCR, který se zaměřuje především na domácí 

obyvatelstvo a blízké zahraniční trhy. 

Česká republika se skládá ze 13 krajů a hlavního města Prahy, mezi kterými bude vřít lítý boj 

o každého domácího turistu. Z údajů výkonnostních ukazatelů návštěvnosti lze zjistit, že se střední 

Čechy v posledních letech (před nástupem celosvětové pandemie) těšily stále většímu zájmu ze 

strany turistů a návštěvnost tedy měla rostoucí trend. A právě na tento trend bude SCCR navazovat 

i v roce 2021, čímž přispěje ke zmírnění negativních dopadů vládních opatření a omezeních na 

poli cestovního ruchu. Zaměstnanci SCCR jsou připraveni využít co nejvíce všechny dostupné 

kanály, které pozitivně stimulují turisty k návštěvě regionu. 

Nejefektivnějším nástrojem je online komunikace, která v době omezení sociálních kontaktů 

a pohybu mimo domov nabývá stále většího významu. Další nespornou výhodou tohoto typu 

komunikace je jeho přesné zacílení na požadované cílové skupiny i možnost tzv. remarketingu, 

tedy možnost opětovného oslovení osob, které v online prostředí projevily o destinaci Střední 

Čechy zájem. Online komunikace probíhá ve spolupráci s oblastními DMO, které komunikační 

kanály SCCR využívají jako další účinný prostředek šíření informací o atraktivitách oblasti. Tento 

způsob prezentace je vhodný také pro poskytovatele služeb cestovního ruchu, kteří tak mohou 

informovat o svých novinkách, přilákat potenciální hosty na zajímavou akci, soutěž, netradiční 

ubytování, či ojedinělý gastronomický zážitek a další.  

Vedle toho lze uvést tištěnou formu propagace, kterou bude jednak outdoorová reklama 
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v dopravních prostředcích hlavního města Prahy. Jedná se o jednu z cest, která má pomoci 

zviditelnit destinaci Střední Čechy, předvést její rozmanitost a nalákat do regionu především 

Pražany, kteří trvale tvoří jednu z největších částí domácích turistů ve středních Čechách. A dále 

pak tištěná PR kampaň, která dotvoří jednotnou komunikací úplnou propagaci regionu. 

Všechny tyto části komunikace tvoří ucelený soubor propagace regionu s cílem co nejvíce zmírnit 

dopady pandemie a naopak, co nejvíce pomoci jednotlivým subjektům v regionu ať už z veřejného 

nebo soukromého sektoru. Veškeré činnosti marketingového oddělení SCCR povedou ke 

zviditelnění regionu, zvýšení povědomí o tom, co region nabízí a zároveň k upevnění spolupráce 

mezi krajskou a oblastními/lokálními DMO. 

I v roce 2021 bude SCCR pokračovat v komunikaci destinační značky Střední Čechy královské tak, 

aby byla podpořena pozice nové značky na trhu cestovního ruchu. 

 

„Střední Čechy – královský zážitek z cest“ 

„Prožijte královskou dovolenou ve středních Čechách“ 

 

Cílem bude prezentovat střední Čechy jako bezpečný region plný atraktivních míst pro aktivní 

trávení času nejen v přírodě, ale i ve městech s odpočinkem a relax, s kvalitní gastronomií a 

ubytováním. 

Opora ve statistikách: 

 Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 2018–2023 

 CzechTourism (Domácí a příjezdový cestovní ruch – Tracking a GSM data) 

 ČSÚ – návštěvnost HUZ 

 Prognózy a analýzy Economic Impact 

 Krizový akční plán cestovního ruchu v České republice 2020–2021  
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Informace z profilu návštěvníka (CzechTourism): Domácí turisté a výletníci 
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Statistika ČSÚ 

 

Počet hostů v HUZ ve středních Čechách 

rok 2019 vs. rok 2020 

 

 

I přes nepříznivou situaci v loňském roce se podařilo v letních měsících dostat na úroveň 

roku 2019. V měsíci srpnu byl počet hostů dokonce oproti předchozímu roku překročen. 

 DCR kampaň Královských 72 hodin, podpora ubytování Voucher za kulturou, online 

a PR kampaň 

 vliv obav turistů, problematiky cestování k moři a dalších faktorů souvisejících se 

změnou chování návštěvníků 
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1. Marketingové cíle, cílové skupiny a cílové trhy 

I v letošním roce zůstává hlavním cílem zvýšení povědomí o značce Střední Čechy královské a 

její upevnění na trhu. Cílem je také upozornit vybrané cílové skupiny na zajímavosti ze 

středních Čech tak, aby při plánování jednodenního výletu, prodlouženého víkendu nebo 

vícedenní dovolené věděli, co vše destinace Střední Čechy nabízí a může tak být vhodnou 

volbou pro trávení volného času.  

Hlavní cílové skupiny* 

 
● Věková skupina 30-44 let, v zastoupení 31 % z celkové návštěvnosti kraje 

● Věková skupina 45-59 let, v zastoupení 26 % z celkové návštěvnosti kraje 

● Věková skupina nad 60 let, v zastoupení 22 % z celkové návštěvnosti kraje 

● Věková skupina do 29 let, v zastoupení 21 % z celkové návštěvnosti kraje 

*sociodemografický popis cílových skupin bude doplněn a upraven po ukončení Výzkumu trhu 

(duben 2020) 

Ačkoliv bude primární zájem soustředěn na domácí klientelu, budou vhodně zvolená témata 

rovněž komunikována na vybraných zahraničních trzích, a to ve spolupráci s CzechTourismem a 

jejich zahraničními zastoupeními, a dále také dle potřeb čtyřdohody partnerských regionů KÚSK. 

Sekundárně budeme cílit také na zahraniční návštěvníky a trhy: 

● Německo 

● Nizozemí 

● Polsko 

● Rakousko 

● Rusko 

● Slovensko 

1.1 Hlavní marketingová a komunikační témata pro rok 2021 

● S pastelkami po středních Čechách 

● U vody a na vodě ve středních Čechách 

● Pěší výlety po středních Čechách 

● Cyklovýlety po středních Čechách 

● Příběhy středních Čech královských 
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Další marketingová a komunikační témata pro rok 2021 

● Poutní místa středních Čech 

● Instastezky a Instamísta středních Čech 

● Kultura ve středních Čechách 

● Oblastní mapy středních Čech 

Aktualizace vydaných materiálů (v případě uklidnění epidemiologické situace) 

● Mapa pivovarů 

● Šlechtické ubytování 

Příprava témat na rok 2022 

● Jak chutnají střední Čechy a středočeský venkov 

● Technické památky – série propagačních materiálů rozdělených do témat 

● Výročí vypálení Lidic a heydrichiády, 80 let od roku 1942 

1.2 Popis jednotlivých témat pro rok 2021 

SCCR bude pracovat s několika tématy, která budou komunikována v průběhu celého roku s 

ohledem na jejich vhodnost a aktuální epidemickou situaci vč. platných omezení. Veškerá 

témata budou vždy komunikována společně s DMO. 

 S pastelkami po středních Čechách 

o hravý cestovatelský deník/propagační brožura 

 28 lokalit = 28 výletů po středních Čechách 

 cílová skupina: děti 3–10 let + rodiče (prarodiče) 

 cestování, příběhy, poznávání, logické i zábavné hry 

o doplňující propagační předmět – pastelky pro plnění úkolů v deníku 

● U vody a na vodě ve středních Čechách 

○ vodácká turistika, sportovní zážitky na vodě, rekreační plavba a pobyty u vodních 

toků, koupací místa, výlety (pěší, cyklo) v blízkosti vodních toků 

○ využití pro online PR články a sociální sítě 

○ ve spolupráci se Středočeskými vodními cestami a DMO 
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● Pěší výlety ve středních Čechách 

○ kapesní průvodce s cca 11 pěšími výlety 

○ vedle Mapy rozhleden a Cyklovýletů další zpracování aktivní turistiky 

○ propagační brožura, online, PR články 

○ ve spolupráci s KČT 

● Cyklovýlety ve středních Čechách 

○ tradiční marketingové a komunikační téma 

○ online, PR články 

● Příběhy středních Čech královských 

○ další rozvinutí nosného tématu Střední Čechy královské 

○ historické příběhy vztahující se ke královským místům, ale také k období českého 

království jako takového 

○ možné doplnění o báje a pověsti 

○ využití pro online a PR články 

● Poutní místa středních Čech 
○ propagační brožura církevních míst 

○ připojení „Svatovojtěšské stezky“ 

○ propojení s výročím úmrtí sv. Ludmily v roce 2021 (1 100 let) 

● Instastezky a Instamísta středních Čech 

○ zaměření na mladší cestovatele (25–35 let) 

○ propagace méně známých lokalit a turistických cílů, příp. větší rozprostření turistů 

ve frekventovanějších lokalitách, fotogenická místa, neobvyklé výhledy 

○ využití v online komunikaci během jarní a letní sezóny 

○ ve spolupráci s DMO 

● Kultura ve středních Čechách 

○ tradiční marketingové a komunikační téma 

○ spolupráce s DMO a zřizovanými organizacemi v oblasti kultury 

○ příprava vizuálů pro Středočeské kulturní léto 2021 

● Po oblastech středních Čech královských 

○ 9 skládaných map reprezentujících 9 DMO na území středních Čech 

○ součást projektu „Rozvoj produktu Střední Čechy královské“ z NPPCR 

○ ve spolupráci s DMO 
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2. Destinační marketing, spolupráce s DMO 

Středočeská centrála cestovního ruchu, p. o. bude nadále působit v pozici krajské organizace pro 

DMO. V rámci této pozice bude vydávat stanoviska k žádosti o certifikaci pro lokální a oblastní 

DMO, aktualizovat pravidla dle implementačního manuálu ve spolupráci s KÚSK a zajišťovat pozici 

koordinátora CzechTourism pro DMO. Pro výše popsané účely SCCR vytvoří pracovní pozici 

koordinátora projektů a DMO. Tato pozice se bude velmi intenzivně zabývat administrativními 

úkoly spojenými s pozicí krajské DMO, propagací oblastí a podporou v rámci všech 

marketingových nástrojů. V případě uvolnění pandemické situace bude tento koordinátor 

pořádat společná setkání SCCR a DMO v prostorách budovy SCCR. Koordinátor by měl částečně 

působit přímo v oblasti působnosti jednotlivých DMO. Pokud by to výše popsaná pandemická 

situace nedovolila, bude nadále spolupráce pokračovat pomocí online videokonferencí. 

SCCR také plánuje v roce 2021 nadále prohlubovat již započatou spolupráci s DMO. Naváže na 

intenzivní spolupráci, která probíhá primárně v tvorbě propagačních materiálů, zároveň zachová i 

prostor v placené inzerci, ve které bude mít možnost svou destinaci přiblížit širšímu publiku, dále 

pak kooperace na chystaných akcích a veletrzích. Destinační managementy nově získají možnost 

propagace na sociálních sítích a v online prostoru destinace Střední Čechy. Společně budeme 

pracovat na rozvoji webu strednicechy.cz. Během roku 2021 budou opět minimálně 2 školení 

zaměřující se na propagaci destinace pomocí webu strednicechy.cz a dalších marketingových 

nástrojů SCCR. 
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3. Marketingové nástroje v roce 2021 

Online 

S ohledem na současnou situaci klade Marketingový a komunikační plán turistické destinace 

Střední Čechy pro rok 2021 největší důraz na online komunikaci. Její nespornou výhodou je velký 

dosah s minimem finančních prostředků a také možnost rychlého reagování na změny situace, 

přesné cílení a efektivní oslovení. Cílem je zvýšit povědomí o turistické nabídce destinace Střední 

Čechy. 

Online komunikační kanály pod správou SCCR jsou plněny jednak komunikačními tématy SCCR, 

a dále také komunikačními tématy jednotlivých DMO na území středních Čech. Tyto DMO tak mají 

prostor představit potenciálním návštěvníkům své turistické cíle, partnery, akce, poskytovatele 

služeb cestovního ruchu, jako jsou hoteliéři, restauratéři a další, a vlastní činnost pod jednotnou 

značkou Střední Čechy.  

Především oblast sociálních sítí pak umožňuje rychle a efektivně reagovat a změny situace, 

přilákat nové návštěvníky formou různých soutěží, či jen informovat o novinkách v jednotlivých 

oblastech. Ačkoliv je nárůst návštěvnosti středních Čech v této době relativní pojem, tato 

komunikace si klade za cíl udržet růstový trend sledovaný v měsíčních a čtvrtletních turnusech (a 

to s ohledem na současnou situaci). Důraz na online komunikace je kladen i v době, kdy nelze 

využívat služeb cestovního ruchu. Je potřeba se stále udržovat v myslích potenciálních turistů tak, 

aby po rozvolnění byly střední Čechy první volbou pro jejich rekreaci. 

Dalším bodem bude rozvoj webového portálu s cílem maximálního využití vlastní správy. 

Propagace na zahraničních trzích bude v online prostředí realizována především ve spolupráci 

s CzechTourismem a jeho zahraničními zastoupeními. 

V rámci projektu „Rozvoj produktu Střední Čechy královské“ bude navázána spolupráce 

s agenturou zajišťující propagaci v online prostoru. 
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Bannerová reklama 

Bannerová reklama představuje jeden z hlavních nástrojů při budování značky a zvyšování 

povědomí o ní u široké veřejnosti. Cílem bannerové reklamy je zvýšení návštěvnosti webu 

www.strednicechy.cz. Součástí nastavení bannerové reklamy je také tzv. remarketing (tedy 

připomenutí se lidem s dalšími nabídkami, kteří již na sdělení bannerové reklamy reagovali).  

 

 

*kreativní koncept vizuálu destinace pro rok 2021 

Sociální sítě 

Reklamy a obecně sdělení na sociálních sítí jsou stále více a více populární, a to díky jejich 

velkému počtu uživatelů. SCCR spravuje účty na sociálních sítí Facebook, Instagram, Youtube 

a LinkedIn, přičemž z turistického hlediska jsou nejpodstatnější profily: 

 FB: @DestinaceStredniCechy 

o 42 153 fanoušků (konec roku 2020) 

o 60 000 fanoušků (plán do konce roku 2021) 

 IG: @VisitCentralBohemia 

o 8 941 sledujících (konec roku 2020) 

o 13 000 sledujících (plán do konce roku 2021) 

 YT: @Středoceskacentralacestovnihoruchu 
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Na sociálních sítích Facebook a Instagram pravidelně SCCR zveřejňuje a vytváří moderní image 

příspěvků založených na profesionálních fotografií s cílem vyvolat co nejvyšší interakce. K tomu 

SCCR využívá rovněž i placené propagace. SCCR rovněž spravuje i zahraniční mutace 

destinačního profilu Střední Čechy (angličtina, němčina a polština). S ohledem na nepříznivou 

epidemiologickou situaci v roce 2020 byly činnosti na těchto profilech výrazně utlumeny. 

V letošním roce je plánováno profily udržovat a na případné uvolnění flexibilně reagovat.  

SCCR rovněž spravuje i B2B profil @StredoceskaCentralaCestovnihoRuchu, který ke konci roku 

2020 sledovalo 209 fanoušků. V letošním roce je plánováno v aktivitě na profilu pokračovat 

s předpokládaným nárůstem na 1 000 sledujících. 

Turistická mobilní aplikace 

Pro rok 2021 je domluvená spolupráce na zapojení do mobilní aplikace „Na kole i pěšky“. 

Aplikace je zdarma ke stažení jak pro Android, tak i pro iOS. 

Print 

Tištěná reklama patří k tradičním reklamním nosičům. Její nespornou výhodou je uchovatelnost 

informací a důvěryhodnost. Nevýhodou naopak vyšší náklady a obtížnost přesného zacílení. Oproti 

online reklamě má tištěná podoba nevýhodu také v samotné měřitelnosti zásahu. Nicméně je 

tištěná propagace významná. Uchovává si určitou společenskou prestiž a čtenáře jistou formou o 

destinaci vzdělává. 

V navrhovaném mediaplánu se SCCR zaměřuje převážně na specializované časopisy (cestování, 

lifestyle) a speciální přílohy deníků, či časopisů se zaměřením na cestování a lifestyle (dle 

jednotlivých marketingových a komunikačních témat). Především jsou využívány celostátní tištěná 

média. 

V rámci projektu „Rozvoj produktu Střední Čechy královské“ bude uzavřena spolupráce s PR 

agenturou zajišťující inzertní plochy. 
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TV 

I v letošním roce plánuje SCCR využít televizní formu propagace, a to především ve spolupráci 

s CzechTourismem. Aktuálně se jedná o pokračování úspěšného cestovatelského pořadu 

S karavanem na cestách, nový cestovatelských formát Českem na koňském hřbetu, či reportáž 

v hobby magazínu Loskuták na výletě, který měl v roce 2020 velmi dobré výsledky a ohlasy. 

Další pořady a natáčení bez spolupráce CzechTourism bude vybrán dle aktuální situace a 

nabídky. 

Outdoorové reklamní plochy 

Již v úvodu bylo zmíněno, že outdoorová reklama je jedním z nástrojů, jak pozitivně stimulovat 

potenciální návštěvníky středních Čech. Tato forma komunikace doplňuje ostatní komponenty 

a vytváří tak ucelenou propagaci regionu. Outdoorová reklama bude využita během jara a léta 

2021. Zvolena je plocha v dopravních prostředcích hlavního města Prahy. Jednak proto, že 

pražští turisté tvoří převážnou část návštěvníků středních Čech, a také proto, že plochy 

v dopravních prostředcích zaručují vysokou koncentraci osob, a tedy i oslovených 

potenciálních návštěvníků. 

Jako vizuál pro OOH reklamu je zvolena koláž imageových fotografií, reprezentující oblasti 

středních Čech, doplněný o jednotný slogan (návaznost na online komunikaci) a QR kód 

odkazující na výletový modul na webu strednicechy.cz. Tento modul usnadňuje pohyb po 

regionu a plánování výletů či pobytu ve středních Čechách. Srdce odkazuje na umístnění 

regionu v srdci Čech, také symbolizuje lásku a pozitivní zážitky, které si turisté odvážejí 

z návštěvy středních Čech. V neposlední řadě se jedná o poutavý způsob prezentace všech 

oblastí na území středních Čech. 

  

*kreativní koncept vizuálu pro OOH reklamu 
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Veletrhy, výstavy a akce 

SCCR se plánuje v letošním roce zúčastnit níže zmiňovaných veletrhů a výstav. V rámci 

domácích veletrhů bude SCCR vystupovat samostatně s vlastními prostory. Na zahraničních 

veletrzích bude SCCR součástí stánku České republiky, který zajišťuje národní agentura 

CzechTourism. Nicméně jejich volba bude záviset na aktuální epidemiologické situaci a 

vládních nařízeních a také na finanční schopnosti SCCR tak, aby vynaložené prostředky byly 

využity co nejefektivněji. 

Variantou pro DCR je také účast na významných krajských kulturních akcích. I zde platí 

podmínka příznivého vývoje aktuální situace a efektivity vynaložení finančních prostředků. 

Domácí  Zahraniční  
Regiony Lysá nad Labem červen MTT Wroclaw 7.–9. 5. 
Dovolená Ostrava 28.–29. 5. WTM Londýn 1.–3. 11. 
ITEP Plzeň  září TC Lipsko 17.–21. 11. 
Holiday World Praha 1.–3. 10.   
GO a Regiontour Brno 4.–7. 11.   
Czech Travel Market, 
Praha Letňany 

23.–24. 11.   

Euroregion Tour Jablonec 
nad Nisou 

podzim   

* termíny odpovídají plánování v dubnu 2021, účast na veletrzích dle aktuální situace 
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4. Filmová kancelář 

Filmová kancelář jakožto servisní organizace pro filmaře plánuje nadále úzce spolupracovat 

s Czech Film Commision, filmovými produkcemi, a především nadále vyhledávat vhodné lokality 

k natáčení. 

 Lokační scouting  

o Podrobné mapování Středočeského kraje, výběr neznámých lokací použitelných 

pro filmový průmysl – lokační scouting. 

 Film „friendly“ lokace 

o Rozšiřování stávající databáze filmových „friendly“ lokací. 

o Propagace Středočeského kraje prostřednictvím Czech Film Commission 

prostřednictvím sociálních sítí – film „friendly“ lokace. 

 Navazování spolupráce se starosty měst, městysů a obcí. 

 Spolupráce s Českou televizí Projekt „Českem na koňském hřbetu“ a dalšími zahraničními 

i českými produkcemi, a to zhruba na více než 40 projektech. 

 Ve spolupráci s Czech Film Commission jednodenní (dvoudenní) lokační tour pro filmové 

české a zahraniční produkce, lokační manažery. 

 V případě konaní akcí, filmová kancelář plánuje účast na filmových festivalech: Febiofest, 

MFF Karlovy Vary, Finále Plzeň, Noir Film Festival. 
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5. Volnočasový areál Vrchbělá, rozhledna Čížovka 

Sportovně rekreační areál je připraven pružně reagovat na situaci ohledně pandemie.  

Před znovuotevřením areálu se plánuje revize herních prvků, opravy, doplnění 

dopadových ploch, certifikovaným kačírkem, výměna písku v pískovištích, opravy plotů 

a mini ZOO, aktuální stav: 

 7x Emu 

 11x koza kamerunská, 1x koza holandská, 2x koza česká  

 2x lama krotká 

 2x páv korunkatý 

 3x beránek qesantský 

Sportovně-rekreační areál Vrchbělá spravuje účet na sociální sítí Facebook: 

 @arealvrchbela 

o 1 276 fanoušků (konec roku 2020) 

o 2 500 fanoušků (plán do konce roku 2021) 

Pokračuje spolupráce s biatlonovým oddílem Mladá Boleslav v rámci tréninků na in-line 

stezkách.  

Areál Vrchbělá plánuje přípravu pravidelných akcí konaných v areálu. Pro rok 2021 jsou 

zatím naplánované akce i s ohledem na situaci Covid-19 v malém měřítku, resp. Jedná 

se zejména o pravidelné akce: 

 

MS v orientačním běhu Červenec  

5 days MTBO Vrchbělá Červenec 

Oldtimer Bohemia Rally září 

Author Cup Září 

Airsoftové hry  Září / říjen 

Ukázka stříhání ovcí a lam Dle situace Covid-19 

* termíny odpovídají plánování v dubnu 2021 

Rozhledna Čížovka bude i nadále pronajata obci Kněžmost, která se stará o její provoz. 


