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Program 

Akční plán CzT pro rok 2021 (František Reismüller)

• Zapracované novinky a aktualizace na základě lednového jednání

Iniciativa “safe stamp” (František Reismüller)

• Podpora certifikátů bezpečnosti ze strany CzT

Brandový workshop (Jan Boleslavský)

#světovéčesko v roce 2021 (Jan Boleslavský)

• Představení kampaně

Incomingová kampaň 2021 (Jan Boleslavský)

• Představení kampaně

Hlavní komunikační téma 2022 – Tradice (Jan Boleslavský)
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Akční plán CzT pro rok 2021
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Akční plán CzT pro rok 2021

• Průběžně aktualizovaný akční plán naleznete zde

• Mnoho akcí se odkládalo, zahraniční zastoupení v 1Q komunikovala především na SoMe, popř. 
připravovala aktivity na 2 a 3Q

• Jedná se o živý dokument, procházející průběžnými změnami dle vývoje situace!

• Odkaz na akční plán uveřejněný v Marketingovém plánu CzT na korporátních stránkách

• Novinky oproti lednu:
• V rámci diskuse se ZZ jsme reflektovali připomínky regionů i asociací k rozložení vynaložených prostředků

• Přibyly další oddělení: produktový management a reklamní oddělení (viz filtr „Garant“)

• Zpřesnili jsme regionální zadání: Česká republika = pouze imageová kampaň

• Vyčistili jsme v maximální možné míře produktové řady (ne vždy však lze zcela dodržet, především u kombinovaných B2B 

eventů)

• Doplnili jsme lepší vysvětlení zobrazených (poměrů) nákladů na jednotlivé kraje či produkty

• Doplnili jsme možnost výběru a sloupce (slide 2) „Základní podpora“ = aktivity napříč všemi regiony, které propagují všech 14

regionů rovnoměrně; POZOR: nesedí to nutně rozpočtově, proto jsme přidali i přehled zohledňující počet daných aktivit

• Na Slidu 2 jsme doplnili datum poslední aktualizace; Zrušené akce zůstávají, pouze se před jejich názvem objeví nápis 

ZRUŠENO!

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTgyYzAzY2ItY2I0My00ZmE1LTg2MDgtZjBjYjdiYTQ5OGVlIiwidCI6ImEyYjBjNjAyLThhNzMtNDE2ZC1iNzBmLThiOWVjY2I2MWFjNyIsImMiOjl9&pageName=ReportSection9e65ab1c193ab22e5c09
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Národní / mezinárodní 

„safe travel“ certifikace
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Národní „safe travel“ certifikace

• V současné době v ČR existují dvě hlavní iniciativy, propagující určité soubory pravidel pro 
provozování služeb spojených s turismem a případně „samocertifikaci“

• Program „Stay Safe“ Asociace hotelů a restauraci (https://www.ahrcr.cz/stay-safe/), 
podporovaný Radou kvality ČR (MMR členem)

• Program „Nocovid“ (https://www.nocovid.cz/pravidla) České eventové asociace, podporovaný 
Prague City Tourismem i CzechTourismem (CCB); tento program však zatím neposkytuje 
certifikaci jako takovou…

• CzechTourism nabízí zastřešení těchto iniciativ a spolupráci na vytvoření jedné, všeobecné 
národní certifikace bezpečnosti subjektů v cestovním ruchu a navázaných odvětví

• Certifikace by měla vycházet z odborných stanovisek a měla by fungovat na bázi samocertifikace
a následné kontroly (tj. subjekt se registrací zaváže dodržovat daný soubor pravidel, čímž získá 
nárok používat certifikační značku; následně může být podroben namátkové kontrole, jež může při 
nedodržení daných podmínek vést ke ztrátě značky, případně sankcím)

• Za implementaci certifikace a dodržování pravidel by u svých členů byly primárně zodpovědné 
oborové asociace

https://www.ahrcr.cz/stay-safe/
https://www.nocovid.cz/pravidla
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Národní „safe travel“ certifikace

• CzechTourism nabízí následující:

• Vyjednání propojení existujících iniciativ do jedné a 
zapojení co nejširšího portfolia subjektů 
v turistickém ruchu

• Poskytnutí zastřešující „značky“ (např. tzv. „šesté 
Q“ v rámci současné podoby Českého systému 
kvality služeb)

• Propagace této značky v zahraniční prostřednictvím 
sítě zahraničních zastoupení

• Namátková kontrola dodržování pravidel formou 
„mysteryshoppingu“

• Tento systém by přinesl následující výhody:

• Jednotnou certifikační značku a jasná, všemi 
respektovaná pravidla

• Rychlou certifikaci velkého počtu subjektů

• Dvojí kontrolu dodržovaní pravidel (asociace a 
CzechTourism)

• Efektivní propagaci certifikační značky
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Mezinárodní program 'Safe Travels' World Travel & Tourism Council

• https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-

Global-Protocols-Stamp

• Jedná se o mezinárodní iniciativu, do které 

jsou v současnosti zapojené již země 

celého světa, včetně třinácti evropských 

zemí

• Program má podporu UNWTO

• Po vytvoření nějaké formy národní 

certifikační značky by se i Česká republika 

mohla / měla do programu přihlásit a 

získat tuto mezinárodní certifikaci

https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp
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Brandový workshop
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Současný stav

• Agentura CzechTourism na základě pokynu Vlády ČR přestala komunikovat 

značku Czech Republic – Land of Stories (LoS) používanou od roku 2012

• Zároveň agentuře CzT Vláda ČR uložila komunikovat značku Czech Republic –

The country for the future (CFF)

• Značka CFF však není mezi odborníky v oblasti turismu vnímána jako vhodná 

pro propagaci turismu v ČR

• Česká unie cestovního ruchu již několikrát vyslovila nesouhlas a nespokojenost 

se značkou CFF, vychází z názorů svých členů a aktuálních potřeb v regionech. 

ČUCR požaduje řešení této problematiky na národní úrovni.
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Současný stav

• V době covid a obnovy po pandemii je nutné najít rychlý kompromis tak, aby 

mohla pokračovat efektivní komunikace turistického ruchu v ČR.

• Rozhodnutí musí být v souladu s působením Komise pro jednotnou komunikaci 

a Národního marketingového týmu.
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Stanovisko České unie cestovního ruchu
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Visit Czech Republic

• Obsahuje „call to action“ a vyzývá k návštěvě 

České republiky

• Podporuje cestovní ruch

• Je srozumitelný, podporuje web

• Hashtag akcentuje moderní způsob komunikace a 

práci se sociálními sítěmi

• Odpovídá způsobu komunikace zahraničními 

centrálami cestovního ruchu

• V současnosti využívaný způsob komunikace
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Czech Republic – Land of Stories

• Akcentuje příběhy, se kterými se pojí destinace a 

památky v České republice

• Akcentuje naši historii a naše kulturní dědictví

• Vzbuzuje zájem turistů a podporuje cestovní ruch

• Je srozumitelný a zajímavý
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Czech Republic – The country for the future

• Akcentuje inovace

• Dává důraz na budoucnost

• Propaguje technologie, startupy, umělou 

inteligenci, atd.

• Jednotlivé pilíře Inovační strategie České 

republiky jsou zapracovány do strategie 

CzechTourismu (chytrý marketing, digitalizace, 

startupy, atd)
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Česko vs. Česká republika

• Státy užívají jednoslovné zeměpisné názvy, přestože mají i víceslovné politické 

názvy (Španělsko/Španělské království)

• Víceslovná politická jména v sobě obvykle zahrnují označení politického zřízení 

(Rakouská republika, Monacké knížectví), nebo atributy, kterými se daná země 

chce prezentovat (Čínská lidová republika,…)

• V ostatních případech (atlasy, dresy sportovců, na poštovních známkách, při 

každodenní komunikaci,…) užívají krátké názvy (Rakousko, Švédsko, Monako, 

Čína,…)

• Jen vzácně některý stát nepoužívá krátký název (Pobřeží slonoviny, 

Dominikánská republika, Spojené státy americké)
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Česko vs. Česká republika

• Jméno Česko je doloženo od začátku 18. století
• Například na známkách vydaných krátce po 

vzniku Česko-Slovenska byl ještě používán 
spojovník, později byl tento spojovník 
odstraněn a na známkách vydaných 27.10.1919 
je už název Pošta československá

• Jméno Československo se začalo používat, ale 
průzkumy veřejného mínění se neudělaly, 
zavedení názvu byla čistě věc politiků. V tisku 
se objevovala kritika.

• Mnozí Češi se nikdy s rozpadem 
Československa nesmířili, jméno Česko jim 
připadá jako jakýsi „pahýl“, a tak všude, tj. i v 
nevhodných kontextech, užívají politické jméno 
Česká republika

• Objevuje se názor, že jméno Česko 
pojmenovává území obývané převážně Čechy. 
Někteří Moravané si nepřipouštějí, že jsou Češi, 
ale podle státní příslušnosti i podle jazyka jsme.
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Česko vs. Česká republika

• Mnozí Češi se nikdy s rozpadem Československa nesmířili, jméno Česko jim 

připadá jako jakýsi „pahýl“, a tak všude, tj. i v nevhodných kontextech, užívají 

politické jméno Česká republika

• Objevuje se názor, že jméno Česko pojmenovává území obývané převážně 

Čechy. Někteří Moravané si nepřipouštějí, že jsou Češi, ale podle státní 

příslušnosti i podle jazyka jsme.

• Po vzniku samostatné České republiky schválila Názvoslovná komise 

jednoslovný geografický název Česko a po konzultacích s experty i cizojazyčné 

mutace

• Ministerstvo zahraničí pak doporučilo českým zastupitelským úřadům tyto 

cizojazyčné ekvivalenty používat (angl. Czechia, něm. Tschechien, it. Cechia, 

franc. Tchéquie a další). Tato jména se pak objevila v seznamech OSN.
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Česko vs. Česká republika

• Někteří čeští politici se vyjádřili přímo proti používání jména Česko a také 

většina médií je odmítala. Zpravidla s tím, že se jim nelíbí.

• V říjnu 1997 byla v Brně založena občanská iniciativa Česko/Czechia a v lednu 

1998 byla uspořádána vědecká konference. Její závěry vysvětlující oprávněnost 

a potřebnost jména Česko byly zaslány všem významným politikům a redakcím 

novin.

• Pro Česko se vyslovili např. režisérka Helena Třeštíková, ekonom Jan Švejnar, 

spisovatel Zdeněk Mahler.

• Zajímavá jsou také vyjádření odpůrců jména Česko, jejímž hlavním argumentem 

je zpravidla „mně se to nelíbí“
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Česko vs. Česká republika

• Název Czechoslovakia byl v historii v anglickojazyčných zemích složitě přijímán

• V časopise National Geographic z února 1921 litují mladý středoevropský stát, 

že musí začínat s tak „strašným jménem“, které představuje „nespravedlivý 

handicap“

• I po rozpadu Československa se objevovaly snahy obnovit značku Made in 

Czechoslovakia

• Anglický ekvivalent slova česko je Czechia, první zmínky jsou z roku 1602

• Jméno Czechia se i přes zanesení do seznamů OSN, ministerské vyhlášky a 

doporučení do širšího povědomí nedostalo.

• Mnozí se o něm sice doslechli, ale opět se jim nelíbí. Tento svůj pocit proto buď 

opět představují jako legitimní argument, nebo si jsou jeho nelegitimity vědomi 

a snaží se najít nějaký zdánlivě racionální argument.
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Česko vs. Česká republika

• Objevuje se tvrzení, že se jméno Czechia plete s anglickým jménem pro Čečnu 

Chechnya (čečnyja). Čečna ovšem není suverénní stát, navíc existuje mnoho 

zemí, jejichž jména v angličitně se podobají, např. Austria/Australia, 

Slovakia/Slovenia, nebo jsou dokonce shodná jako např. Georgia (stát USA a 

Gruzie).

• Navíc si po teroristickém útoku při maratonu v Bostonu v roce 2013, kdy si 

někteří lidé spletli Čečnu ne se jménem Czechia, ale s Czech Republic, se 

ukázalo, že jde spíš o důkaz nevzdělanosti některých lidí.

• Čeští politici, ekonomové, sportovci i někteří vědci odmítli jméno Czechia v 

angličtině používat, trvali na Czech Republic vždy a všude i v nevhodných 

kontextech vedle krátkých geografických jmen jiných zemí



07.04.2021 22

Česko vs. Česká republika

• V cizině tomuto stavu nerozuměli. V květnu 1998 vyšel v Chicago Tribune článek 

Po pěti letech Česká republika stále hledá krátké jméno

• V roce 2000 se občanská iniciativa Česko/Czechia obrátila na britské 

velvyslanectví s dotazem, proč jméno Czechia neužívají, a dostalo se jí 

odpovědi, že s tím problém nemají a začnou ho používat hned, jakmile začne 

česká strana

• Od založení občanské iniciativy Česko/Czechia v roce 1997 její členové 

propagovali vedle názvu Česko i anglický ekvivalent Czechia. Jméno Czechia se 

začalo objevovat v některých zahraničních atlasech, vědeckých publikacích, v 

názvech firem, na propagačních předmětech
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Česko vs. Česká republika

• Zesilovala averze vůči jménu Czechia. Fotbalová reprezentace použila dresy se 

jménem Czech Republic tak, že navozují slovo Czech

• Někteří začali používat Czech Team

• U některých lidí jméno Czechia vyvolává až militantní nenávist a ti pak jsou 

schopni udělat cokoli, jen aby mu zabránili v existenci
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Management Summary - analýza současného stavu z 

pohledu vybraných zdrojových trhů

• Název Česko a ČR se v zahraničí používá různě, nelze jednoznačně říci, který 

název převládá

• Pro potenciální turisty je nicméně zkrácený název méně vhodný pro propagaci 

než ČR, výjimkou je Rusko, kde respondenti preferují zkrácený ekvivalent Česka

• Znalost loga Czech Republic – Land of Stories je nízká, ale pro většinu 

potenciálních návštěvníků srozumitelná

• ČR je vesměs vnímána jako bezpečná destinace, především u těch, kteří ČR již 

navštívili

• ČR naopak není vnímána jako moderní a vyspělá destinace, většina 

potenciálních návštěvníků s tímto tvrzením nesouhlasí
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Česko vs ČR v zahraničních médiích (2020)
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Znalost názvu Česko – (potenciální) návštěvníci ČR (2018)
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Czech Republic – Land of Stories

(vybrané trhy, 2017) - znalost loga je nízká, 

ale pro většinu potenciálních návštěvníků srozumitelná
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ČR jako bezpečná destinace (vybrané trhy, 2017)

- s návštěvou ČR se její vnímání jako bezpečné destinace zvyšuje
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ČR jako vyspělá a moderní destinace

- velmi málo respondentů s tímto výrokem rozhodně souhlasí, převládají ti, kteří 

rozhodně nebo spíše nesouhlasí, patří mezi nejhůře hodnocené atributy na 

většině dotázaných trhů

Ukázka vybraných 

trhů, obdobné i na 

ostatních šetřených 

trzích (Španělsko, 

Itálie, USA, Rusko, 

Švédsko atd).
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Otázky k diskuzi vyplývající z analýzy dat

• Používat i nadále oficiální název Česká republika nebo zkráceně Česko?

• Vytvořit produktové logo pro cestovní ruch (rozhodnout se mezi 

#visitczechrepublic, Land of Stories, Country for the future)

• Využít pozitivního vnímání loga ČR - LoS pro komunikaci v oblasti turismu?

• Je ČR i nadále z ohledem na pandemii Covid-19 vnímána jako bezpečná? 

(zkušenosti z praxe, ohlas na zahraničních trzích)

• Country for the Future - dokáže posílit vnímání ČR jako moderní a vyspělé 

destinace, které je na velmi nízké úrovni?
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Východiska

Hypertextové odkazy:

Akademie věd České republiky: Jak se jmenuje naše vlast

Unie grafického designu: Jednotný vizuální styl České republiky Koncepce jednotné 

zahraniční prezentace České republiky

Doporučení ministerstva zahraničních věcí

https://drive.google.com/file/d/101u6U9aKBPa_rnaw-IWBqWCIqSmfkqig/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QA19FqnwF7mqA55rnDroMfOP1iwSaQfQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xDtEg0DhYIBF0fS3K4LTFd_I0OszDpSI/view?usp=sharing
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/verejna_diplomacie/jak_na_cesko_v_zahranici.html
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PROSTOR PRO DISKUSI
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#světovéČesko v roce 2021
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#světovéČesko
• Fáze kampaně

• 1. fáze – po uvolnění restrikcí ( 1 ½ května)

• 2. fáze - hlavní sezóna (červen – srpen)

• 3. fáze – prodloužení sezóny – (září - listopad)

• Témata

• města + eventy

motivace: udělej si citybreak v Česku, nemusíš až do Paříže nebo Barcelony

• lázně

Lázeňské vouchery jsou prodloužené do konce roku 2021

Lázně jako skvělá prevence i rekonvalescence pro všechny věkové kategorie

• aktivní

Vzhledem k vysoké vytíženosti populárních míst během letních prázdnin, komunikováno v 1 a 3. fázi 

(předpokládáme, že stejně jako loni budou o hlavních prázdninách hlavní horské a turistické oblasti 

obsazené – Krkonoše, Jeseníky, Šumava, Beskydy, Lipno)

• Obsah komunikace

Kampaň připravujeme ve smyslu zastřešující myšlenky Objevujte #světovéČesko na kudyznudy.cz
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#světovéČesko
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#světovéČesko 

První fáze: video kampaň

• Umístění na sociálních sítích Facebook a Youtube a v online síti Teads.com. Videí bude 

celkem čtrnáct, jedno za každý kraj.

• Cílem je zaujmout uživatele a směřovat ho dále skrze link.

• Link z videa bude odkazovat na kudyznudy.cz

• V současné chvíli pracujeme na zadávací dokumentaci

• On air: od poloviny května do září



07.04.2021 37

#světovéČesko 

Druhá fáze: Rádio Evropa 2 s živým výjezdem moderátora

• Prezentace krajů v ranní show Evropy 2 se soutěží o ceny z daného kraje, součástí může být i 
rozhovor se zástupcem kraje.

• Každý kraj bude prezentován jednotlivě v daném týdnu.

• V současné době komunikace s dodavatelem ohledně harmonografu příprav, pracujeme na návrhu 
Smlouvy

• On air: od května do listopadu

Třetí fáze: TV Nova – Letní speciál pořadu Loskuták na výletě

• Reportáže ze všech 14 krajů rozděleny do 11 epizod.

• V současné době komunikace s dodavatelem ohledně dramaturgie pořadu a harmonogramu příprav 
a připravujeme návrh Smlouvy

• On air: od června do konce srpna
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#světovéČesko 

Čtvrtá fáze: Print

• Na základě dodaného obsahu od krajů zpracujeme grafickou podobu suplementů my.

• Rozsah suplementu 16 + 4 strany obálka

• V této době pracujeme na zadávací dokumentaci

• Dodavatele preferujeme denní tisk, ideálně páteční/víkendový speciál, médium s 

celorepublikovou působností

• On air: září (za účelem prodloužení sezóny)
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Kampaně incoming v roce 2021
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Kampaň „REstart"

Obsah komunikace
Cíle a témata vycházejí z preferencí krajů pro incoming 2021

Témata budou sdružená do logických celků
• Hrady a zámky (včetně Luxury, kde jsou Chateau ve Středočeském kraji)

• Města (včetně Muzeí a galerií)
• Lázně

• Aktivní léto
• Tradice a gastronomie (včetně spirituálního cestovního ruchu)

On air od 1.5. do 31.7.2021

Trhy: Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Nizozemsko, Maďarsko, Ukrajina

Typ média: kombinace sociálních sítí Facebook/Instagram a online sítě Teads.com

Odkazujeme na: visitcezchrepublic.com, resp. kudyznudy.cz 

Rozpočet: 8.700.000 Kč vč. DPH

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzFmNzlmZWEtNGZkOS00YmFlLWI0MjgtNTQzZmQzNjEwZTljIiwidCI6ImEyYjBjNjAyLThhNzMtNDE2ZC1iNzBmLThiOWVjY2I2MWFjNyIsImMiOjl9&pageName=ReportSection
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Kampaň „REstart"

Mechanika kampaně

• Prostřednictvím bannerů/slideshow propagujeme preferované produkty v České republice

• Odkazujeme na tematické stránky na visitczehcrepublic.com (resp. kudyznudy.cz pro SK trh)

• Na tematických sdružujících stránkách (landing pages) jsou představeny produkty / témata –

vždy jedno téma v celé ČR – tyto stránky fungují jako rozcestník na daný produkt v 

jednotlivých regionech (8 regionů)

• V další úrovni webu jsou prezentované jednotlivé cíle (např. jednotlivé hrady) tak, jak jsou 

uvedeny v preferencích regionů pro incoming
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Kampaň 

„REstart"
Central Bohemia

Ukázka sdružující 

produktové stránky 
a regionální 

produktové 

stránky

visitczechrepublic.com
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Kampaň „PPC kampaň svět 21"

Obsah komunikace: průběžná online kampaň na podporu vyhledávání turistických cílů 

ČR

On air od 1.5. do 31.12.2021

Trhy: 24 zemí - Nizozemsko, Francie, Dánsko, Švédsko, Itálie, Maďarsko, Španělsko, UK, 

Švýcarsko, Ukrajina, USA, Kanada, Rusko, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong, Mexiko, 

Brazílie, Indie, Izrael, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Kuvajt

Typ média: vyhledávací online síť Google

Odkazujeme na: home page visitcezchrepublic.com

Rozpočet: 1.719.000 Kč vč. DPH
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Hlavní komunikační téma 2022 – Tradice
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Na úvod

• V souladu s marketingovým plánem začínáme vedle dalšího pracovat na 

komunikaci 2022 a to konkrétně s tématem "tradice"

• Předkládáme Vám návrh briefu, který bychom si chtěli společně odsouhlasit a 

následně pokračovat realizací
• Dalším krokem pak bude dopracování záměru, zpracování kreativního 

konceptu a koordinace při realizaci

• Na podzim přijde na řadu mediální plánování a do roku 2022 přijdeme 

připraveni - takový je záměr
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Cíle

• Ukázat, že Česká republika

• stojí za návštěvu (regiony) a hlubší poznání

• je trendsetter v dovolené (i tradice mohou být moderní)

• nabízí originální prožitky a program
• je osvědčený / bezpečný tip na dovolenou

• Najít komunikační téma, který bude mít potenciál synergie v rámci 

komunikace ČR



07.04.2021 47

Jak vidíme české tradice a jak je budeme prezentovat?

• Jako příležitost pro návštěvníky ČR něco prožít, nejen něco vidět

• Jako příležitost v cestovním ruchu být originální (ukázat, co jiné země nemají)

• Být atraktivní, zajímaví pro cizince, rodiny a další cílové skupiny

• Prezentovat relevantní tradice - něco co se mne týká a chci to poznat
• Nezůstávat na povrchu a jít do hloubky (něco nového se o Česku dozvědět)

• Moderní exekuce, kvalitní fotky, soudobý layout

• Tradice nás přiblíží městům, tedy těm nejzasaženějším
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Bariéry

• Za hlavní bariéru považujeme možné vidění tradic jako neměnných, 

historických atributů, které ustáleně fungují a slouží k prohlédnutí nebo 
pročtení, než ke skutečnému prožití

• České tradice ukážeme v atraktivním světle
• Tradice budou prezentovány tak, aby je návštěvníci chtěli prožít a vnímali 

je jako relevantní

• Budeme pracovat s emocemi

• Ve světě tradice ctí

• Jedná se o vnitřní bariéru v ČR, tradice nejsou zastaralost
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Atraktivita tzv. regionálního turismu a jeho podproduktů na vybraných 

trzích (v %)

Rakousko Polsko Itálie Francie Španělsko
Velká 

Británie
Švédsko

Návštěva historických měst 56 52 55 55 61 54 50

Tradiční nebo folklórní události 13 27 36 30 35 26 32

Gastronomické zážitky 43 39 39 45 42 40 52

Místa spojená s tradičními řemesly 22 25 33 35 24 24 24

Místa nebo příležitosti spojené s vínem 19 27 22 15 20 32 38

Farmářské trhy n/a n/a 27 28 28 29 n/a

Místa nebo příležitosti spojené s pivem 18 30 31 15 26 24 29

Společenské události (festivaly, 
koncerty) 21 33 23 23 13 34 32

Místa spojená s agroturismem 7 19 22 12 10 12 13
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Koncept

Zpátky ke kořenům #back to the
roots

• Opravdový zážitek

• Návrat k přírodě

• Časem prověřená kvalita

• Poctivost

• UNESCO – to nejlepší, co dokáže 
Česká republika nabídnout v 
mezinárodním měřítku

Tradiční postupy – nový design 
#tradition is the new black

• Materiály

• Inovace

• Smysl pro detail
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Koncept #back to the roots
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Koncept #tradition is the new black
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Kulturní produkt a tradice

Hmotné i nehmotné tradice - místa i zážitky

• Gastronomie

#czechspecials #regionalní gastronomie #sváteční #pečení

• Řemesla

#českésklo #modrotisk #loutkářství #krajka #košíkářství 
#pivovarnictví #českýporcelán

• Folklor

#Velikonoce #vánoce #masopust #kroje #tance #festivaly

• Venkov
#kemping #glamping #farmy #chaty

• Architektura a umění

#selské baroko #hudba #loos #mucha #dvořak
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Ukázka video #českýporcelán
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Ukázka video #českésklo
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Ukázka video #šumavskédřevo
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Ukázka video #česképivo
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Aktivní produkt a tradice

• Pěší turistika

#počervené #tramping #kčt

• Běžecké lyžování

#sporten #stopa
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Lázeňský produkt a tradice

• Léčebné lázeňství
#prověřeno staletími #unikátní #tradiční #přírodní #pitné kúry

• Světová prvenství:
#Teplice nejstarší lázně ve střední Evropě (již od 762)

#Jáchymov - první radonové lázně

#Jeseník - nejstarší vodoléčebné lázně

#Janské Lázně - první v léčení dětské obrny

• Medical wellness
#prevence #posílení imunity #zdravý životní styl
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• Vydejte se po stopách českých značek a 
designu

#lasvit #preciosa #moser #thun #škoda #plzeňskýprazdroj

• Zažijte zvyky, obyčeje a řemesla
#jízda králů #masopust #vánoční trhy #skanzeny

• Ochutnejte českou kuchyni tradičně i 
netradičně

#staročeský knedlík s michelinem # od prazdroje k minipivovarů, 
#lázeňské oplatky ze špaldy #biomošt #newvinozMoravy

• Poznejte venkov stylově
#zážitky na farmě #amazing places #tiny houses

Marketingová témata
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Zapojení regionů a podnikatelů

• Identifikace specifických produktů v daných oblastech s důrazem na destinace 
nejpostiženější pandemickou situací (města)

• Spolupráce na vytváření produktové infrastruktury – od dopravy přes 

ubytování až ke konkrétnímu zážitku
• Důraz na rozložení v průběhu celého roku i v souvislosti s nárustem DCR

• V případě organizovaného turismu prostřednictvím CzT napojení na nákupčí v 

zahraničí (tj. aby např. korejské CK mohly dlouhodobě nabízet balíčky s 

konkrétními zážitky)

• Informace o lokálních novinkách a eventech v dostatečném předstihu
• A samozřejmě: Odsouhlasení kreativy a konkrétních východisek pro kampaně
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Plánovaný harmonogram příprav

Duben 2021 draft konceptu

Květen 2021 vyladění konceptu

Červen - Září 2021 produkce

Říjen - Listopad 2021 mediální plánování
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• Zpátky ke kořenům 

#back to the roots

• Opravdový zážitek

• Návrat k přírodě
• Časem prověřená 

kvalita

• Poctivost

• Řemeslo, unikátní a 
lokální výrobky/služby, 

lety prověřená řešení 

Koncept 

– #back to the roots
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Koncept – #tradition is the new black

• #tradition is the new

black – tradiční věci v 

novém kontextu

• Design

• Nové materiály/nová 
řešení

• Fusion = new quality

V ČR je mnoho kreativních lidí, kteří 

čerpají z tradičních řešení a doplňují je 
novým kontextem/technologiemi –
příklad užití cibuláku v novém designu 

– váza studia Vobouch
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Tradice 

staré dobré a v novém kontextu

Modrotisková kolekce Osako navržená ve spolupráci s
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Tradice 

staré dobré a v novém kontextu
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Tradice 

staré dobré a v novém kontextu

Pasta Oner
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Tradice - staré dobré a v novém kontextu
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Tradice 

staré dobré a v novém kontextu
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Tradice 

staré dobré a v novém kontextu

Hotel Olympic Palace Chalupa Tam vedle – e-chalupy.cz
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Tradice 

staré dobré a v novém kontextu
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Tradice 

staré dobré a v novém kontextu
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Tradice 

staré dobré a v novém kontextu
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Tradice 

staré dobré a v novém kontextu

Mullerova vila Národní technická knihovna
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varianty claimů

Máme dobré kořeny

Máme na co navazovat 

Dobré věci se rodí ze silných tradic

Dobré kořeny nesou ovoce
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Dobré věci 

se rodí ze silných tradic
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Modrotisková kolekce Osako navržená ve spolupráci s

Dobré věci 

se rodí ze silných tradic
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Dobré věci se rodí ze silných tradic 
Přijeďte prozkoumat ikony architektury i nové skvostné stavby  
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Bohatá tradice                                      

v architektuře nás zavazuje.
Přijeďte prozkoumat ikony architektury i nové 

skvostné stavby  
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Silné tradice přinášejí silné zážitky 
Přijeďte prozkoumat ikony architektury i nové skvostné stavby  
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Děkujeme za pozornost!


