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PRIORITY

• Prezentace atraktivity kraje a jeho výjimečných 
lokalit

• Zvýšení návštěvnosti kraje 

• Zvýšení průměrné délky pobytu 

• Stabilizace destinačního managementu 



SITUAČNÍ ANALÝZA 
(v základní podobě)



Návštěvnost 2017
V hromadných ubytovacích zařízeních se oproti roku 2016 
zvýšil počet ubytovaných o 9,6%, což je 90 312 osob. Z toho 
bylo 54 302 rezidentů a 36 010 zahraničních návštěvníků.
Z hlediska zvýšení počtu návštěvnosti v hromadných 
ubytovacích zařízeních se dělí Středočeský kraj 
s Olomouckým krajem o šesté místo. Celkově se ve 
Středočeském kraji ubytovalo 1 029 353 návštěvníků.
Z hlediska celkového počtu návštěvnosti v hromadných 
ubytovacích zařízeních obsadil Středočeský kraj opět až šesté 
místo. Z hlediska návštěvnosti rezidentů se umístil na pátém 
místě a zahraničních turistů na sedmém.



Průměrná délka pobytu
• Jeden host se v průměru ve Středočeském kraji ubytoval na 

2,38 nocí. Z celorepublikového pohledu se jedná o výrazně 
podprůměrnou hodnotu (2,66 průměrná hodnota).

• Středočeský kraj má druhý nejnižší počet přenocování v 
rámci ČR.

Měsíční vývoj počtu přenocování
• Nejsilnější měsíce z hlediska počtu návštěvník, kteří se 

ubytují v hromadných ubytovacích zařízeních, jsou měsíce 
červenec a srpen.

• Nejméně navštěvovaným měsícem je naopak leden.



Struktura návštěvníků
• Tři čtvrtiny návštěvníků 

tvoří tuzemští hosté. Mezi 
nejvýznamnější 
návštěvníky ze zahraničí 
patří: 
• 1. Němci
• 2. Slováci
• 3. Číňané a Poláci

• Návštěvníci s nejdelší délkou pobytu jsou Rusové a Izraelci, 
naopak s nejkratší délkou pobytu jsou Číňané.



MARKETINGOVÉ CÍLE NÁVŠTĚVNOSTI 
KRAJE

• Zvýšit konkurenceschopnost v turistickém ruchu
• Zvýšit počet zejména zahraničních návštěvníků
• Pomoci prodloužení pobytu v regionu
• Podpořit návštěvnost turistů z „nových“ destinací 
• Podpořit vznik turistických balíčků



SWOT ANALÝZA



Silné stránky:
• Turisticky atraktivní lokalita
• Kulturní zajímavosti – památky, akce
• Dopravní dostupnost
• Dobrá úroveň občanské vybavenosti – spíše venkovského typu
• Životní prostředí – atraktivní místa 

Slabé stránky:
• Neurčitost kraje z hlediska jednotících prvků (krajské město či 

výrazná dominanta)
• Nevýrazný vizuál kraje
• Nízká hustota kapacity lůžek v hromadných ubytovacích 

zařízeních
• Místy nedostatečná a nevyvážená kvalita služeb
• Nedostatečně viditelné provázání akcí s krajem/mikroregionem 

(příklad Colours of Ostrava)
• Nízká hustota sítě cyklostezek (3. nejnižší v republice mimo Prahu)



Příležitosti: 
• Propagace regionu v zahraničí a v České republice 
• Podpora kulturních programů a akcí v obdobích nízké 

návštěvnosti
• Vytvoření balíčků pro vícedenní pobyty, vstup do regionu přes 

lukrativní turistická místa (Karlštejn a další)

Hrozby:
• Nízký zájem možných návštěvníků o region
• Nezájem návštěvníků trávit v regionu déle než jeden den
• Vysoká konkurence Prahy a ostatních krajů
• Nepodaří se změnit nevýraznou image kraje
• Plošně nevyvážená kvalita služeb



MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ



Vnitřní prostředí

• Poloha
• Centrální poloha v rámci České republiky; obklopuje 

hlavní město Praha
• Vodstvo, komunikace 

• Řeky - vhodné pro sjíždění, zejména pro začátečníky, 
což je turisticky velmi atraktivní (Berounka, Vltava, 
Jizera, Labe, Sázava); vodní nádrže – Orlík, Slapy, Švihov, 
Vraná; Rybníky – Žehuňský rybník

• Cyklotrasy: 3791,5 km
• Pěší trasy: 5332,6 km

• Podmínky ubytovacích zařízení
• kapacita lůžek klesala do roku 2015 (34812) a od roku 

2016 mírný nárůst (35303), ale v roce 2017 došlo 
opětovně k poklesu (34694); v poměru velikosti kraje se 
jedná o nízkou hodnotu počtu lůžek (pro srovnání 
Karlovarský kraj 32828)



Vnější prostředí

• Ekonomika – Středočeská centrála cestovního ruchu 49 266 
268,-/ variantně 43 828 812,- – bez financování projektů 
podaných na MMR/; Vrchbělá 12 772 928,-

• Konkurence – ostatní kraje v ČR (podobné služby)
• Akce – v kraji se koná velké množství turisticky atraktivních 

akcí
• Zákon Č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání 

v oblasti cestovního ruchu platném znění, Pravidla pro 
průvodcovské a doprovodné služby mohou určit obce ve 
své samostatné působnosti a další související právní 
předpisy, tato živnost je zařazena mezi tzv. živnosti volné, 
legislativní ukotvení destinačního managementu (MMR)



CÍLE NÁVŠTĚVNOSTI A 
PROPAGACE KRAJE



Krátkodobý horizont
• Aktivní propojení jednotlivých „turistických oblastí“ do 

společné právní formy
• Zajištění efektivního přesunu informací a spolupráce mezi 

turistickými oblastmi
• Sjednocení propagace turistických oblasti a jejich vizuálů
• Zlepšit povědomí o kraji jako cílové turistické destinaci s 

jasnými identifikačními prvky

Dlouhodobý horizont
• Snížit turistickou závislost na jedné cílové destinaci a zajistit 

tak vyšší různorodost tuzemských návštěvníků 
• Zvýšení počtu návštěvníků ze zemí EU i z tzv. třetích zemí
• Zvýšit průměrnou dobu pobytu v hromadných ubytovacích 

zařízeních



AKČNÍ PLÁN ROZVOJE



• Nastavit destinační management pro SK s jednotícími 
prvky

• Podpora sítě DMO
• Nastavit tematickou identifikaci kraje jako cílové turistické 

destinace
• Propagace ve vytipovaných zahraničních regionech  –

zohlednit partnerské regiony
• Vytvoření základních a dílčích turistických témat 
• Podpora stávajících marketingových témat 
• Podpora filmového průmyslu jako efektivního nástroje pro 

propagaci turistických destinací
• Zajištění efektivních marketingových nástrojů

• Vytvoření kvalitních materiálů pro propagaci (video, foto)
• Web a sociální sítě
• Vlastní ediční činnost 
• PR a média, PRESS a FAM Tripy
• Merchandising



• Prezentace nabídky cestovního ruchu v SK na veletrzích
• Rozšíření činnosti SCCR o realizaci akcí
• Spolupráce s krajským úřadem na marketingové koncepci 

CR
• Vytvoření podkladů pro realizaci turistické karty
• Prezentace kampaní a témat CR – propojení se známou 

osobností jako garantem projektu či celé kampaně
• Vypracování výhledu marketingu SK pro další roky
• Marketingový plán pro efektivní využití Sportovně-

rekreačního areálu Vrchbělá



STŘEDNÍ ČECHY, zapsaný spolek
• SCCR bude realizovat marketingové aktivity 

především jménem krajské destinační agentury 
Střední Čechy
• Propagace značky „Střední Čechy“ 

prostřednictvím vizuální identity, loga, claimu a 
maskota



Vizuál
• Základní prvky vizuálu budou v souladu s grafickou 

identitou Středočeského kraje

Logo
• v přípravné fázi

Claim
• v přípravné fázi



Maskot: pratur KARLÍK
Využití
• Průvodce 

• Brožury
• TV
• Video 

• Plyšová hračka
• Potisk na merchandisingové 

předměty



DESTINAČNÍ MANAGEMENT

• Koordinace činnosti 
• Efektivní přenos informací DMO, SCCR, KÚ, AK 
ČR, CzechTourism, MMR a další
• Koordinační pracovníci pro každou DMO
• Podpora vzdělávání v oboru



HLAVNÍ MARKETINGOVÉ TÉMA ROKU 
2019
• Hlavním záměrem je vyzdvihnout unikátnost turistické 

infrastruktury středních Čech, která je převážně 
vesnického typu a tu propojit se zážitky a odpočinkem.

• Střední Čechy jsou v turistickém podvědomí zařazeny 
jako lokalita pro jednodenní výlet a cílem projektu je 
toto dogma změnit a poukázat na možnosti 
vícedenního turismu.



DÍLČÍ MARKETINGOVÁ TÉMATA ROKU 
2019

• Řeka Vltava 
• společný projekt Jihočeského a Středočeského 

kraje (lídr projektu: Jihočeský kraj)

• Skalní města České republiky
• Společný projekt Královéhradeckého, 

Libereckého, Středočeského a Ústeckého kraje 
(lídr projektu: Královéhradecký kraj)



PODPORA STÁVAJÍCÍCH 
MARKETINGOVÝCH TÉMAT

• Turistika pro náročnější klientelu
• Šlechtické ubytování: relaxace ve stylu dávných 

panovníků a šlechtičen (propagace na domácím trhu a 
ve vytipovaných zahraničních zdrojových trzích)

• Individuální turistika
• Gastronomické zážitky, Po stopách Jindřicha z 

Kingdom Come, Golfová hřiště ve středních Čechách, 
Milostné příběhy středních Čech, Zážitkové pobyty 
(nejen) pro skupiny, Za zvířátky do středních Čech



MARKETINGOVÉ NÁSTROJE

• MÉDIA
• Kolekce propagačních fotografií SK (památky, příroda, atd) 
• Tvorba tematických propagačních videí
• Tvorba 3D prohlídek, time-lapse a hyper-lapse videí

• EDIČNÍ TITULY
• Vlastní ediční řada propagačních materiálů – průvodce, mapy
• Vydávání čtvrtletního přehledu akcí v kraji –

Jaro/Léto/Podzim/Zima
• PRESS TRIPY, FAM TRIPY (4-6)
• PR A INZERCE

• Inzerce propagovaných témat, PR články
• Pravidelný měsíční elektronický newsletter
• Týdenní přehled zajímavostí pro média
• TV a rádio – cestovatelské a lifestylové pořady
• Kino – reklamní video spoty 



EDIČNÍ PLÁN – TEMATICKÉ TIŠTĚNÉ 
TITULY
• Pěší turistika
• Vodní turistika
• Výlety s dětmi
• Industriální a technické památky
• Výlety z Prahy ven
• Wellness
• Židovské památky, křesťanské památky a poutní místa
• Kempy /mapa
• Rozhledny/ mapa



WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
• Facebookové profily:

• Střední Čechy
• Central Bohemia
• Mittelböhmen
• Czechy Środkowe

• Instagram
• VisitCentralBohemia

• Web
• Propagace webového portálu pomocí Sklik a Google Adwords
• Vytvoření microsite na kampaňová témata a další

• Instagram
• Propagace zajímavých turistických destinací prostřednictvím 

fotografiích a krátkých videích
• Youtube

• Placená i neplacená propagace videí



VELETRHY
Zahraniční veletrhy
na stánku CzechTourismu, (kromě Bratislavy, 
kde budeme mít vlastní stánek)

• Ferienmesse Vídeň (10. – 13. 1.)
• ITF Slovakiatour Bratislava (24. – 27. 1.)
• F.RE.E. Mnichov (20. – 24. 2.)
• MTT Wroclaw (1. – 3. 3.)
• ITB Berlín  (6. – 10. 3.)
• MITT Moskva (12. – 14. 3.)
• BITE Peking (červen), nebude-li se konat, potom ITB 

Šanghaj
• WTM Londýn (listopad)
• TC Lipsko (listopad)



VELETRHY

Veletrhy ČR – samostatná expozice

• GO a Regiontour Brno (17. – 20. 1.) 
• Holiday World Praha (21. – 24. 2.)
• Dovolená a Region, Lázeňství 2018 Ostrava (1. – 3. 3.)
• Infotour Hradec Králové (8. – 9. 3)
• For Bikes 29. – 31. 3.
• Regiony Lysá nad Labem – 11. – 13. 4.
• Euroregion Tour Jablonec n. Nisou (14. – 16. 3.)
• Travelfest České Budějovice - (26. – 28. 4.) 
• Země živitelka České Budějovice (srpen)
• ITEP Plzeň (září)
• Czech Travel Market Praha (termín není stanoven)



MERCHANDISING A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY

• Luxusní edice
• Tašky

• Sportovní edice
• Šátek, funkční ručník

• Edice Střední Čechy
• Pro zahraničí: odznak, 

magnet (Karlštejn)
• Pexeso, skládačka, origami
• Sklenička s pískováním

• Edice Prázdninové bydlení ve 
středočeském stylu
• Plecháček, hadrová taška

• Psací potřeby, desky, bloky



TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

• Realizátor spolupráce na projektu „Z Prahy ven“
• Udržování standardu certifikovaného místa
• Propojení místa z Apple Museum a tím navýšit možnost 

představení SK většímu množství potencionálních 
návštěvníků 

• Zvýšení standardu poskytování 
služeb
• Prodloužení otevírací doby v 

hlavní turistické sezóně
• Vybudování „nabídkové stěny“ 

pro nabídku DMO 



PODPORA FILMOVÉHO PRŮMYSLU: 
FILMOVÁ KANCELÁŘ STŘEDNÍ ČECHY
• Podpora cestovního ruchu prostřednictvím filmového 

turismu je efektivním moderním marketingovým nástrojem
• Oficiální start kanceláře leden 2019

• Web, sociální sítě, tištěný propagační materiál
• Spolupráce s Czech Film Commission

• Konzultace
• Lokační a filmové veletrhy
• Lokační tour pro lokační managery

• Mapování filmových lokací v regionu – lokační databáze
• Jednání s profesionály filmového průmyslu, navazování 

spolupráce na nově vznikajících projektech



PRODUKČNÍ ČINNOSTI – REALIZAČNÍ TÝM

• Akce
• Středočeský pivní festival
• Gastrofestival
• Plán akcí ve volnočasovém areálu Vrchbělá
• Podpora pro kraj strategických kulturních akcí např:

• Soundtrack Poděbrady
• Den Středočeského kraje



PŘÍPRAVA MARKETINGU 2020/2021

• Středočeské hrady a zámky  (poznané i nepoznané)
• Potravinová stezka po středních Čechách 



VYUŽITÍ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SK

Zahraniční spolupráce
• Výměny propagačních tiskovin 

a videí
• Vzájemná propagace on-line
• Výměnné  poznávací pobyty 
• Výměna zkušeností 
• Pomoc ve vzájemné spolupráci 

soukromého sektoru 

Spolupráce s kraji ČR
• Společné projekty v rámci 

propagace
• Vytváření společných 

tematických balíčků
• Výměna zkušeností



MARKETINGOVÁ PROPAGACE V ZAHRANIČÍ

TouchPoint

• Spolupráce na podpoře příjezdové turistiky mezi 
partnery: SCCR; Prague City Tourism, Letiště Praha, a.s.; 
CzechTourism

• Cílem je podpořit turismus ze strategicky důležitých 
zdrojových trhů a získání a udržení bonitní turistické 
klientely



Vytipované zahraniční trhy

• Německo (nástroje: inzerce v tištěných médiích, sociální 
sítě – cílená kampaň, veletrh: ITB Berlín, TC Lipsko)

• Rakousko (nástroje: Press tripy, veletrh: Ferienmesse Vídeň)
• Slovensko (nástroje: inzerce v tištěných médiích, video 

reklama v kinech, veletrh: ITF Slovakiatour Bratislava)
• Polsko (nástroje: inzerce v tištěných médiích, sociální 

sítě – cílená kampaň, veletrh: MIT Wroclaw)
• Velká Británie (sociální sítě – cílená kampaň, veletrh: WTM 

Londýn)
• Francie (tematické: Hrady zámky, není definován nástroj)
• Holandsko (tematické: Prázdninové bydlení ve 

Středočeském stylu, není definován nástroj)



SPOLUPRÁCE S KRAJSKÝM ÚŘADEM SK

• PR články a tiskové informace
• Podklady ve věcích zahraniční partnerské spolupráce
• Servis a spolupráce v oblasti regionálního rozvoje –

jarmarky, významné akce
• Vývoj turistické karty ve spolupráci se SIC
• Propagace cyklistických tras a propojení s kulturními místy
• Propagace příspěvkových organizací SK



TURISTICKÁ KARTA

• Příprava ve spolupráci KÚ
• Aplikace + fyzická karta
• Střádání bodů
• Vlastní turistický účet
• Vytváření turistických balíčků
• Vytváření bonusových programů
• Zapojování turisticky méně vyhledávaných míst a akcí



• Propagace areálu
• Výroba propagačního letáku
• Web 
• Sociální sítě

• Realizace kulturních, sportovních a volnočasových akcí se 
zaměřením na rodiny s dětmi

• Naučná stezka areálem – průvodce maskot pratur Karlík
• Investiční plán areálu se zaměřením na sport a volný čas

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL 
VRCHBĚLÁ



ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
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ROZPOČET: ALOKACE ZDROJŮ PO

• Z rozpočtu Středočeského kraje
• Z vlastní hospodářské činnosti
• Sekundárně získaných z prostředků na základě dotačních 

titulu vyhlášených přes národní ministerstva (MMR)



KONTROLA

• Kontrola plnění marketinkového plánu rozvoje cestovního 
ruchu – na základě stanovených termínu 

• Kontrola jednotlivých fází plnění (v časových cyklech – vždy 
je nutno vyhodnotit fáze splnění)

• Finanční kontrola – kontrola hospodárného využívání 
finančních prostředků; kontrola dodržování rozpočtové 
kázně příspěvkové organizace, vynakládání prostředků 
převážně jen na předem stanovené účely

• Dotazníková šetření 



DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing., Bc. Markéta Wernerová

E: marketa.wernerova@sccr.cz

Středočeská centrála cestovního ruchu
Husova ulice 156/21

Praha 1 Staré Město, 110 00
www.centralbohemia.cz


