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Vážený pane řediteli,
dovolujeme si Vám předložit analytickou studii, jejíž předmětem je
příprava strategie produktu cestovního ruchu „Za poklady Českého
lesa“.
Studie se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je představena
oblast Českého lesa a základní statistické ukazatele o její návštěvnosti.
Druhá část se věnuje návrhu produktové strategie pro produkt „Za
poklady Českého lesa“ včetně návrhu harmonogramu postupu,
nastavení systému spolupráce, implementačního plánu, finanční rozvahy
produktu a výchozích výstupů k produktu.
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Pevně věříme, že Vám tato analýza poskytne užitečné informace a bude
hodnotným podkladem pro Vaši další činnost. V případě Vašeho zájmu
jsme připraveni Vám nabídnout asistenci při používání zpracovaného
materiálu či v rámci případné budoucí spolupráce.
S pozdravem

Ondřej Špaček
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Vymezení turistické oblasti Český Les
Turistická oblast Český les se nachází na území
okresů Tachov a Domažlice. Oblast se skládá ze
136 obcí. Leží při hranici s německým Bavorskem.
Dále hraničí s okresy Klatovy, Plzeň – sever, Plzeň-jih
a okresem Cheb. Skrze okres Tachov prochází
významná dálniční spojnice dálnice D5, která
propojuje Prahu s Německem. Díky tomu je turistická
oblast Český les velmi dobře dostupná. Významná
města z hlediska cestovního ruchu jsou například
města Domažlice, Tachov, Horšovský Týn, Klenčí pod
Čerchovem, Kdyně nebo Stříbro.

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

Zdroj: ČÚZK (ZM 200), vlastní zpracování
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DMO Český Les
Správcem turistické oblasti Český les je destinační společnost Český Les. Jedná se o organizaci, která má za cíl rozvíjet cestovní
ruch na území Českého lesa. Hlavními cíli organizace je vytvoření podmínek pro trvale udržitelný a konkurenceschopný rozvoj
cestovního ruchu na území organizace, usazovat se o zlepšení image regionu jako atraktivní turistické destinace, zajišťovat
jednotný komplexní turistický servis pro návštěvníky Českého lesa a získávat prostředky z veřejných i soukromých zdrojů pro
naplnění cílů spolku. Organizace byla založena 20. 12 2019 a sídlí v Bělé nad Radbuzou.
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Vybrané atraktivity Českého lesa
Památky a atraktivity s nadregionálním
potenciálem (A)

22 - původní lidová architektura v Mrákově

1 - vrch Čerchov s vyhlídkou Kurzova věž

23 - jeskyně Salka

2 - klášter Kladruby

24 - zřícenina kostela Sv. Apoleny

3 - zřícenina hradu Přimda

25 - Zvon-Pleš

4 - jízdárna Světce

26 - lovecký zámek Ostrůvek

5 - Hrad a zámek Horšovský Týn

27 - hornické podzemí ve Stříbře

6 - zámek Bor

28 - dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem

7 - Chodský hrad

29 - vrch Havran

--------

30 – vyhlídka Hrádek

Památky a atraktivity s regionálním
potenciálem (B)

--------

8 - dvůr Krasíkov

31 - zřícenina hradu Volfštejn

9 - zřícenina hradu Rýzmberk

32 - kamenný most v Bělé nad Radbuzou

10 - zřícenina hradu Nový Heštejn

33 - rozhledna Vysoká u Tachova

11 - koupaliště Babylon

34 - rozhledna Šibeniční vrch

12 - lom Starý Klíčov (podvodní pozorovatelna)

35 - muzeum pohraniční stráže v Rozvadově

13 - Aquacentrum Domažlice

36 - muzeum Železné opony v Rozvadově

14 - radnice ve Stříbře

37 - rozhledna Milíře u Rozvadova

15 - rozhledna Koráb

38 - muzeum techniky a řemesel

16 - Vlčí hora

39 - hornické muzeum v Plané

17 - Domažlická šikmá věž

40 - zámek Diana

18 - zámek Tachov

41 - rozvaliny paulánského kláštera

19 - Zřícenina hradu Starý Herštejn

42 - zřícenina zámku Světce

20 - pivovar Chodovar

43 - zřícenina kostela sv. Jana Křtitele

21 - muzeum chodských krojů

44 - kostel nanebevzetí Panny Marie

Památky a atraktivity s místním potenciálem (C)

A další…
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Zdroj: OpenStreetMap, vlastní zpracování

Další vybrané atraktivity Českého lesa – CHKO Český les
Srdcem oblasti Český les je chráněná krajinná oblast Český les, která byla vyhlášena v roce 2005. Rozkládá se na ploše 470 km²
a tvoří pohraničí od domažlické části Českého lesa po Dyleňský les. Délka pohoří je přes 80 km. Typickým rysem Českého lesa jsou
ploché hřbety a mělká široká údolí. Český les tvoří společně s bavorským Hornofalckým lesem největší souvislou zalesněnou
plochu ve střední Evropě. Proto je často nazýván zelenou střechou Evropy. Od pravěku bylo toto území osídlené a ukrývá v sobě
tisíciletou historii. Českým lesem procházelo mnoho obchodních stezek. Například po Norimberské, později nazývané Zlaté,
jezdívali čeští králové na korunovaci císařů Svaté říše římské.

Zdroj: ceskyles.eu
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Vybrané atraktivity Českého lesa – CHKO Český les
Hlavním předmětem ochrany v CHKO Český les jsou původní lesní společenstva, která
jsou velmi zachovalá. Jedná se o společenstva bučin a jedlobučin, o podmáčené smrčiny
a vrchoviště, kde se vyskytuje borovice blatka. V rámci CHKO Český les jsou vyhlášena
následující zvláště chráněná území:

Národní přírodní památka a
národní přírodní rezervace
(červeně):
1. NPP Na požárech
2. NPR Čerchovské hvozdy
Přírodní památky (žlutě):
9. Milov
17. Hvožďanská louka
19. Louka u Staré Huti
20. Skalky na Sádku

Přírodní rezervace (žlutě):
1. PR Broumovská bučina
2. Tišina
3. Bučina u Žďáru
4. Pavlova Huť
5. Ostrůvek
6. Křížový kámen
7. Farské bažiny
8. Podkovák
10. PR Diana
11. PR Jezírka u Rozvadova
12. PR Dlouhý vrch
13. PR Pleš
14. Veský mlýn
15. Malý Zvon
16. Nad Hutí
18. Starý Hirštejn
21. PR Bystřice

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

Zdroj: ceskyles.ochranaprirody.cz
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Vybrané nejvýznamnější kulturní památky oblasti Český les
Hrad a zámek Horšovský Týn (A)

Chodský hrad (A)
Biskupský hrad, který byl
z důvodu požáru přestavěn
na renesanční zámek a dnes
představuje jeden
z nejvýznamnějších státních
hradů a zámků západních
Čech. K hradu přiléhá rozlehlý
park jemuž dominují
2 rozsáhlé rybníky.

Chodský hrad se nachází
v centru Domažlic. Součástí
hradu je muzeum Chodska,
které představuje jednu
z nejnavštěvovanějších lokalit
v oblasti Český les. Muzeum
disponuje bohatou
etnografickou sbírkou
a přibližuje historii Chodska.
Zdroj: kudyznudy.cz

Zdroj: kudyznudy.cz

Jízdárna Světce u Tachova (A)

Klášter Kladruby (A)

Benediktinský klášter
nedaleko hornického města
Stříbro byl založený v roce
1115. Historicky patřil mezi
nejbohatší kláštery v českém
království. Klášteru dominuje
barokně-gotický kostel od
známého architekta Jana
Blažeje Santiniho.
Zdroj: kudyznudy.cz

Zdroj: kudyznudy.cz

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

Jízdárna Světce u Tachova je,
po té vídeňské, druhou
největší ve střední Evropě.
Byla postavena knížetem
Alfredem I. Windischgrätzem
v roce 1857. Ve 20. století
jízdárna chátrala, což vedlo
k jejímu vyjmutí z památkové
ochrany. Od roku 2000
prochází rozsáhlou
rekonstrukcí v rámci
programu Záchrany
architektonického dědictví.
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Vybrané nejvýznamnější kulturní památky oblasti Český les
Chodský hrad
Zřícenina hradu Přimda (A)

Zřícenina hradu Nový Herštejn (B)
Hrad Přimda je považován za
nejstarší kamenný hrad na
území Česka. První doložené
zmínky o hradu jsou již z roku
1121. Hrad sloužil jako
pevnost, která chránila
důležitou obchodní stezku
z Prahy a Plzně do Horních
Falc

Zřícenina hradu Nový Hirštejn
se nachází nedaleko města
Kdyně. Hrad pochází
z poloviny 14. století. Na
zřícenině je nejvýznamnější
zbytek obytné velké věže (tzv.
donjon) a část hradeb.

Zdroj: kudyznudy.cz

Zdroj: kudyznudy.cz

Zřícenina hradu Rýzmberk (B)

Zřícenina hradu Volfštejn (C)
Zřícenina hradu Volfštejn
se nachází na Tachovsku
v blízkosti obce Černošín.
Z původně románskogotického hradu se zachovala
kamenná věž, která je vysoká
22 m.

Původně gotický hrad ze
14. století, který byl zničen
Švédy v 17. století. Nachází
se nedaleko města Kdyně.
Zřícenině dominuje zachovalá
kamenná věž, která slouží jako
rozhledna a poskytuje výhled
například na rozlehlé pohoří
Šumava.
Zdroj: hrady.cz

Zdroj: kudyznudy.cz

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

11

Další vybrané atraktivity Českého lesa – rozhledny a vyhlídky
Kurzova věž na Čerchově (A)

Zdroj: ceskyles.eu

Věž Chodského hradu (A)

Zdroj: ceskyles.eu

Rozhledna Koráb (B)

Zdroj: ceskyles.eu

Rozhledna Vysoká u Tachova (C)

Rozhledna Šibeniční vrch (C)

Zdroj: kudyznudy.cz

Zdroj: kudyznudy.cz

Šikmá věž kostela
Narození Panny Marie (B)

Zdroj: ceskyles.eu

Věž kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Plané (C)

Zdroj: turistickélisty.cz
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

Rozhledna Milíře u
Rozvadova (C)

Zdroj: kudyznudy.cz
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Další vybrané atraktivity Českého lesa – rodiny s dětmi
Lom Starý Klíčov u Mrákova (B)

Vyhlídkové místo Hrádek (B)
Díky krásné vyhlídce, dětskému
hřišti a restauraci je tato vyhlídka
oblíbeným místem pro rodiny
s dětmi. Na místě se také nachází
největší socha psa v Česku
a pomník Jana Koziny. Vyhlídka
leží v Újezdě blízko Domažlic.

Součástí lomu Starý Klíčov je
největší podvodní pozorovatelna
v Česku, která se nachází
v Mrákově nedaleko Domažlic

Zdroj: kudyznudy.cz

Zdroj: kudyznudy.cz

Dům přírody Českého lesa
v Klenčí pod Čerchovem (B)

Koupaliště Babylon (B)
Přírodní koupaliště v obci
Babylon nedaleko Domažlic
nabízí písčité pláže, kabinky,
parkoviště i občerstvení a
vytváří tak ideální místo pro
letní pobyt u vody.

Dům přírody je považován za
vstupní bránu do Českého
lesa. Přibližuje proměny
přírody Českého lesa v čase.
Expozice je přizpůsobena i
dětským návštěvníkům.
Pravidelně jsou organizovány
programy se zaměřením na
ekologii.
Zdroj: aktivregion-bayerischerwald.de

Zdroj: ceskyles.eu
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Další vybrané atraktivity Českého lesa – Chodská kultura
Chodsko je díky zachovalé kultuře a tradicím jednou z nejatraktivnějších oblastí v Česku. Mezi tyto tradice patří například:
Masopust, Velikonoce nebo slavnostní mše. S chodskou kulturou jsou spojená specifická místa (například zachovalá lidová
architektura v Mrákově nebo v Postřekově) a tradiční chodské výrobky (chodská keramika nebo chodské koláče).
Velikonoce

Zdroj: ceskyles.eu

Masopust

Zdroj: ceskyles.eu

Chodské koláče

Zdroj: kudyznudy.cz

Muzeum chodských krojů v Postřekově (B)

Zdroj: mapy.cz

Chodské keramika

Lidová architektura v Mrákově (B)

Zdroj: regionální-znacky.cz

Zdroj: kudyznudy.cz
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Další vybrané atraktivity Českého lesa – historie
Příhraniční oblast Českého lesa má za sebou bohatou historii. Odehrála se zde například slavná bitva u Tachova nebo bitva
u Domažlic. Prošli zde vojska během 2. světové války. Po druhé světové válce došlo na Tachovsku k odsunu Němců, což vedlo
k zániku mnoha obcí. V neposlední řadě zde vedla Železná opona, což se na zdejším prostředí také výrazně podepsalo.
Pomník bitvy u Domažlic

Pamětní deska podplukovníka Konopa

Zdroj: ceskehory.cz

Zdroj: ceskyles.eu

Bunkr v Holýšově

Zdroj: ceskyles.eu

Bývalá obec Lučina

Muzeum Železné opony v Rozvadově

Zdroj: ceskyles.eu
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

Zdroj: pametnimista.usd.cas.cz/
Zdroj: ceskyles.eu
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NÁVŠTĚVNOST OBLASTI ČESKÝ LES
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Návštěvnost okresů Domažlice a Tachov
Počet celkových hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Domažlicku a Tachovsku se od roku 2012 do roku 2017, tedy ještě
v předpandemickém období, postupně propadl ze 130 na 100 (pokles o 23,1 %). V roce 2018 počet vzrostl na 106, v roce 2019 klesl
na 102 a v roce 2020 i přes přísná protipandemická opatření počet HUZ vzrostl na 117 (nárůst o 19,3 %). Počet HUZ je v rámci
meziokresního srovnání mezi Domažlicemi a Tachovem na relativně obdobné úrovni, ale zatímco v roce 2012 bylo o 6 HUZ více
v okresu Domažlice (68 HUZ v Domažlicku a 62 v Tachovsku), tak v roce 2020 bylo o 7 HUZ více na území okresu Tachov
(55 HUZ v Domažlicku a 62 v Tachovsku). Pomyslný zlom nastal v roce 2014, kdy se počet HUZ téměř vyrovnal po snížení z 65 na 54
HUZ v Domažlicku (pokles o 17 %) a z 59 na 53 HUZ v Tachovsku (pokles o 10 %). V roce 2020 byl počet HUZ v Domažlicku 55, což
je 80,9 % úrovně roku 2012, zatímco v Tachovsku 62, což je 100 % úrovně roku 2012.

Vývoj počtu HUZ v okresech Domažlice a Tachov
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Návštěvnost okresů Domažlice a Tachov
Celkový počet hostů v HUZ v Domažlicku byl nejnižší v roce 2014, kdy klesnul na 26 009 hostů, což bylo 73,4 % úrovně roku
2012. Nejvyšší návštěvnost byla v roce 2018, kdy dosáhla 41 423 hostů (117 % úrovně roku 2012) a v pandemickém roce 2020
byla 34 226 hostů (96,6 % úrovně roku 2012).
Celkový počet hostů v HUZ v Tachovsku byl nejnižší v roce 2014, kdy klesnul na 41 885 hostů, což bylo 82,2 % úrovně roku
2012. Nejvyšší návštěvnost byla v roce 2019, kdy dosáhla 101 441 hostů (199 % úrovně roku 2012) a v pandemickém roce 2020
byla 70 540 hostů (138,4 % úrovně roku 2012).
Celkový počet přenocování v HUZ v Domažlicku byl nejnižší v roce 2014, kdy čítal 68 166 (69,6 % úrovně roku 2012). Nejvíce
přenocování bylo dosaženo v roce 2012, prvním sledovaném roce a to 97 978. V pandemickém roce 2020 byl počet přenocování 79
608 (81,3 % úrovně roku 2012).
Celkový počet přenocování v HUZ v Tachovsku byl po celé sledované období výrazně vyšší než v Domažlicku. Nejnižších hodnot
dosáhl v roce 2014, kdy byl počet přenocování 176 320 (90,1 % úrovně roku 2012). V letech 2015-2019 počet přenocování
pravidelně rostl a to až na 335 961 v roce 2019 (171,7 % úrovně roku 2012). V pandemickém roce 2020 došlo k propadu na 239
397 (122 % úrovně roku 2012).
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Tachovsko Přenocování celkem
Zdroj: ČSÚ,
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Návštěvnost obce Tachov
Tachov se nachází v okrese Tachov a počtem 13 072 obyvatel (k 31.12. 2020) je nejlidnatější obcí na území Českého lesa. Vznik
obce se datuje do 14. století a po celou dobu se jednalo o zemědělskou obec, pěstoval se zde tzv. „dubský zelený chmel. První
silnice se zde dostavěla až ve 20. letech 20. století. Obec a její okolí je ideální pro turistické i cykloturistické výlety.
• Počet hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Tachově se od roku 2012 do roku 2014, tedy ještě v předpandemickém
období, postupně propadl ze 7 na 3 (pokles o 57 %). Na hodnotě 3 se počet HUZ stabilizoval a až na rok 2017 (4 HUZ) se počet
do roku 2020 neměnil.
• Celkový počet hostů v HUZ od roku 2012 do roku 2016 klesl o 80,5 % na 4 933. V roce 2019 dosáhl 6 067 hostů, což je
o 4 417 hostů více oproti roku 2016 (nárůst o 267,7 %), oproti roku 2012 se však stále jedná o 28,2 % nižší návštěvnost. V roce
2020, ovlivněném pandemií covid-19, klesl počet hostů na 2 966 (pokles o 32,9 %).
• Celkový počet přenocování v HUZ od roku 2012 do roku 2016 klesl o 82,3 % na 5 619. V letech 2017-2019 vzrostl počet
přenocování postupně na 11 232, což je nárůst o 99,9 % oproti roku 2016. V roce 2020, ovlivněném pandemií covid-19, klesl
počet přenocování na 5 793 (pokles o 51,6 %).
Vývoj počtu hostů a přenocování v HUZ
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Zdroj: ČSÚ, obectachov.cz, kurzy.cz
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Návštěvnost obce Domažlice
Domažlice se nachází v okrese Domažlice a počtem 13 056 obyvatel (k 31.12. 2020) jsou druhou nejlidnatější obcí na území
Českého lesa. První zmínky o Domažlicích pocházejí z 10. století, kdy zde byla pouhá osada. Domažlice leží v česko-německém
příhraničí na úpatí Českého lesa. Dominantou Domažlic je kostel Narození Panny Marie se štíhlou válcovou věží, která nabízí
krásný pohled do Domažlic i jejich okolí včetně pohraničních pásem Českého lesa a Šumavy.
• Počet hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Domažlicích se v letech 2012-2020 pohyboval v rozmezí 13 v roce 2012
a 9 v letech 2014 a 2017. V roce 2020 byl počet HUZ 11.
• Celkový počet hostů v HUZ se v letech 2012-2020 vyvíjel nepravidelně. V roce 2013 počet hostů meziročně poklesl z 5950
na 4 009 (pokles o 32,6 %), do roku 2015 vzrostl na 7 167 (nárůst o 78,9 %), v roce 2016 klesl o téměř polovinu na 3 302
a následně opět vrostl a to až na 8 992 hostů v roce 2018, což je nárůst o 172,3 %. V letech 2019-2020 došlo k poklesu
návštěvnosti na 3 384 (pokles o 62,4 %).
• Celkový počet přenocování v HUZ relativně kopíroval vývoj celkového počtu hostů v HUZ. Nejvyšších hodnot v období 20122020 dosáhl v roce 2015 (18 239 přenocování), nejnižších hodnot v roce 2020 (7 702 přenocování).
Vývoj počtu hostů a přenocování v HUZ
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Návštěvnost obce Stříbro
Stříbro se nachází v okrese Tachov a počtem 7 687 obyvatel (k 31.12. 2020) je třetí nejlidnatější obcí na území Českého lesa. První
písemné zmínky o Stříbru se datují do roku 1183. Od 16. století byl rozvoj města silně spjat s těžbou olověných rud, těžba byla
ukončena v 80. letech 20 století. Historické centrum města je městskou památkovou rezervací a nabízí řadu významných objektů.
• Počet hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Stříbře se od roku 2012 do roku 2020 pohyboval v relativně stabilním
rozmezí 10 až 12.
• Celkový počet hostů v HUZ od roku 2013 do roku 2019 postupně vzrostl z 5 745 na 8 945 hostů (nárůst o 55,7 %).
V pandemickém roce 2020 došlo k propadu na 6 375 hostů (pokles o 31 %).
• Celkový počet přenocování v HUZ v letech 2012-2019 postupně vzrostl (až na výjimky letech 2013 a 2016) z 16 225 na 22 124
(nárůst o 36,4 %). V pandemickém roce 2020 činil počet přenocování 18 931 (pokles o 14,4 %).
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Návštěvnost obce Kdyně
Kdyně se nachází v okrese Domažlice a počtem 5 146 obyvatel (k 31.12. 2020) je pátou nejlidnatější obcí na území Českého lesa.
První písemné zmínky o Kdyni pochází z 14. století. Rozvoj obce je silně spjat s platýnkářstvím, přádelnou a také výstavbou
pošumavské železnice v roce 1888. Mezi nejznámější památky města patří Kostel sv. Mikuláše, Zámeček, Synagoga a Muzeum
Příhraničí.
• Počet hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Kdyni od roku 2012 do roku 2019 poklesl z 8 na 5 (pokles o 38 %), v roce
2020 vzrostl na 7 (nárůst o 40 %).
• Celkový počet hostů v HUZ klesl od roku 2012 do roku 2015 z 4 634 na 3 416 (pokles o 26,3 %). V letech 2016-2018 počet
celkových hostů vzrostl na 4 938, což je o 1 522 hostů více oproti roku 2015 (nárůst o 44,6 %). V letech 2019-2020 počet hostů
mírně klesal a to na 4 566 (pokles o 7,5 %).
• Celkový počet přenocování v HUZ relativně kopíroval vývoj celkového počtu hostů v HUZ. V letech 2012-2020 se pohyboval
v rozmezí 8 418 v roce 2015 a 13 209 v roce 2017. Do roku 2015 klesl počet přenocování z 12 022 na 8 418 (pokles o 30 %).
V letech 2016-2018 vzrostl počet postupně, na 13 209 (nárůst o 56,9 %), v roce 2020 byl 11 516 (pokles o 12,8 %.)
Vývoj počtu hostů a přenocování v HUZ
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Návštěvnost obce Horšovský Týn
Horšovský Týn se nachází v okrese Domažlice a počtem 5 034 obyvatel (k 31.12. 2020) je šestou nejlidnatější obcí na území
Českého lesa. První zmínky o Horšovském Týnu pochází z 12. století, kdy zde byla osada. Od roku 1953 je městskou památkovou
rezervací. Mezi nejvýznamnější objekty patří Statní hrad a zámek Horšovský Týn, kostel svatého Petra a Pavla a nedaleká
Rozhledna na Šibeničním vrchu, která nabízí výhled na město, jeho okolí a pásmo Českého lesa a Šumavy.
• Počet hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Horšovským Týně od roku 2012 do roku 2020 postupně poklesl z 9 na 5
(pokles o 44 %).
• Celkový počet hostů v HUZ od roku 2012 do roku 2019 klesl z 2 907 na 1 661 (pokles o 42,9 %), přičemž nejnižší byl v roce
2018 (1 402 hostů)
• Celkový počet přenocování v HUZ relativně kopíroval (až na rok 2013) vývoj celkového počtu hostů v HUZ. Počet přenocování
klesl od roku 2012 do roku 2019 ze 7 717 na 3 492 (pokles o 54,7 %), přičemž nejvyšších hodnot bylo dosaženo v roce 2013
(7 808 přenocování), nejnižších v roce 2018 (2 689 přenocování).
• Data za rok 2020 pro vývoj počtu hostů a přenocování v HUZ nebyla v době vytváření této práce dostupná.
Vývoj počtu hostů a přenocování v HUZ
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Návštěvnost vybraných turistických cílů
Hrad a zámek Horšovský Týn

Klášter Kladruby

Návštěvnost hradu a zámku Horšovský Týn vykazovala
v předpandemickém období každoročně mírný růst, ale v roce
2020 došlo k propadu o 48,3 % z 26 902 na 13 900.

Návštěvnost kláštera Kladruby se v letech 2017-2020 výrazně
snížila a to z 18 580 na 9 400 (propad o 49,4 %). K relativně
velkému propadu došlo i v předpandemickém roce 2019.
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Zřícenina hradu Rýzmberk

Chodský hrad

Návštěvnost zříceniny hradu Rýzmberk byla 1 386 návštěvníků
v roce 2017, 3 148 návštěvníků v roce 2018 a 2 474 návštěvníků
v roce 2019.

Návštěvnost Chodského hradu letech 2018 a 2019 pohybovala
kolem 15 000 návštěvníků za rok a mírně rostla. V pandemickém
roce 2020 došlo k velkému poklesu návštěvníků (o 50,3 %)

Návštěvnost zříceniny hradu Rýzmberk
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Návštěvnost vybraných turistických cílů
Zámek Bor

Jízdárna Světce

Návštěvnost zámku Bor v roce 2018 byla 22 500 návštěvníků.
V pandemickém roce 2020 došlo k propadu na 8 000
návštěvníků (pokles o 35,6 %)

Jízdárna Světce patří zatím mezi neobjevené skvosty Českého
lesa. Proto byla její návštěvnost v roce 2018 zatím přes 6 tisíc
návštěvníků.
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Dům přírody Klenčí pod Čerchovem

Muzeum Chodska, které je součástí Chodského hradu mělo
nejvyšší návštěvnost za poslední 4 roky v roce 2019, kdy
muzeum navštívilo 17 428 lidí.

Dům přírody v Klenčí pod Čerchovem patří mezi méně
navštěvované lokality Českého lesa. V roce 2019 navštívilo oblast
přes 3 tisíce lidí.
Návštěvnost domu přírody
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PRODUKT CESTOVNÍHO RUCHU „ZA POKLADY
ČESKÉHO LESA“

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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TVORBA PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU – METODIKA

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Definice produktu cestovního ruchu
Produkt cestovního ruchu je komplex nabízených služeb a zážitků, které spojuje silná jednotící
myšlenka do ucelené a komplexní nabídky cestovního ruchu mířící na jednoznačně definovanou
cílovou skupinu.
PRINCIPY PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

HLAVNÍ VLASTNOSTI PRODUKTU CR

je spojen se zážitkem
je komplexní, vícevrstvý, kombinovaný
je zaměřený na konkrétní cílovou skupinu
je spojen se zvýšením spotřeby
je řízen a koordinován → je dlouhodobý

Autenticita

Atraktivita
Ucelenost

Systematičnost

Udržitelnost

KVALITNÍ PRODUKT CESTOVNÍHO RUCHU JE SILNÝ V RÁMCI VŠECH SLOŽEK

Zdroj: CzechTourism (Manuál Tvorby CR)
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Kategorie produktu cestovního ruchu a jejich vztah
PROPOJENOST MEZI RŮZNÝMI KATEGORIEMI PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU:
V rámci jednotlivých kategorií
produktů cestovního ruchu
platí, že by se produkty na
úrovni destinace měly
vzájemně doplňovat
(co nejlépe zprostředkovat
nabídku destinace, co nejširší
cílové skupině). Naopak by se
sestavením vyváženého
portfolia produktů mělo
zamezit tomu, aby se
produkty navzájem negativně
ovlivňovaly (tzv. kanibalizace).

NADREGIONÁLNÍ
PRODUKT
(NÁRODNÍ TÉMATA)

REGIONÁLNÍ
PRODUKTY
(REGIONÁLNÍ TÉMATA)

▪ Nadregionální produkt není vázán na konkrétní lokalitu, ale
jedná se o širokou nabídku služeb a zážitků, které spojuje
silné nadregionální téma
▪ Téma nadregionálního produktu musí být dostatečně silné
na to, aby mohlo být komunikováno na celonárodní úrovni.
Musí existovat dostatečný počet kvalitních regionálních
produktů, které dané téma spojuje.

▪ Regionální produkt sdružuje komplexní ucelenou
nabídku služeb a zážitků, které spojuje jasně
definované regionální téma.
▪ Regionálním tématem může být soubor atraktivit či
specifická kulturní tradice, nebo jakékoliv jiné silné
jednotící téma, které reprezentuje daný region
▪ Vhodně zvolený regionální produkt přirozeně a logicky
propojuje nabídky subjektů (balíčky) a nabídku zážitků.

DÍLČÍ PRODUKTOVÁ NABÍDKA
(BALÍČKY)

▪ Jedná se o tzv. balíčky, tedy o sdružení vybraných
služeb či zážitků do jednotné smysluplné
produktové nabídky.
▪ Klíčovou vlastností dílčí produktové nabídky je její
logičnost. Cílem je propojit jednotlivé produkty do
plnohodnotné nabídky, která návštěvníkovi
usnadňuje jeho pobyt a je pro něj atraktivní.
▪ Balíčky logicky propojují související služby
a produkty do ucelené nabídky.

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

Zdroj: CzechTourism (Manuál Tvorby CR)
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Práce s produktem cestovního ruchu
Vytváření produktu cestovního
ruchu:

Rozvoj produktu cest. ruchu:

▪ Detailní analýza

▪ Rozvoj spolupráce participujících
subjektů

▪ Vymezení vznikajícího
produktu cestovního ruchu

▪ Inovování stávají nabídky produktu
▪ Průběžné doplňování nabídky
produktu cestovního ruchu o další
služby a zážitky

▪ Navázaní spolupráce
▪ Naplánování kroků přípravy

Péče o produkt cest. ruchu:
▪ Implementace produktu do praxe
Klíčovou roli organizace
destinačního
managementu
(DMO)

▪ Jednotná a koordinovaná
propagace produktu

▪ Udržování komplexnosti a kvality
produktu

Stabilní a dlouhodobě
úspěšný produkt
cestovního ruchu

Zdroj: CzechTourism (Manuál Tvorby CR)
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Tvorba produktu cestovního ruchu
Při vytváření nového produktu CR je nutné zvážit, čím je destinace atraktivní, jaké jsou její
přednosti, existují-li limity pro její rozvoj, kdo by o destinaci mohl mít zájem, jaké čelí konkurenci
a jaký je zájem mezi místními subjekty o rozvoj destinace.

1. Identifikace potenciálu destinace
2. Návrh projektového záměru - VIZE
3. Identifikace cílové skupiny a analýza poptávky
4. Analýza konkurence

25 %

50 %

25 %

5. SWOT analýza a analýza rizik
6. Navázání spolupráce participujících subjektů

Vnitřní
původ

Vnější
původ

7. Popis projektové záměru

+ -

S W
O T

8. Průběžné úpravy a změny na základě nových
skutečností, upřesnění, změn vnější situace
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

Zdroj: CzechTourism (Manuál Tvorby CR)
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Péče o produkt cestovního ruchu
1.

Marketingová
strategie

2.

3.

Implementace produktu cestovního ruchu
Produkt
(Product)

Cena
(Price)

Distribuce
(Place)

Propagace
(Promotion)

Tvorba nabídky
(Packaging)

Lidé
(People)

Spolupráce
(Partnership)

Tvorba
programů
(Programming)

Propagace produktu cestovního ruchu
Komunikační
strategie

Kreativní
strategie

Mediální
strategie

Udržování komplexnosti a kvality produktu cestovního ruchu
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

Zdroj: CzechTourism (Manuál Tvorby CR)
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Postup při rozvoji produktu cestovního ruchu
Monitorování produktu cestovního ruchu
Trendy vývoje
Sledování statistických ukazatelů

Spokojenost návštěvníků
- organizování průzkumů

Rozvoj produktu cestovního ruchu
Zkvalitňování stávajících služeb
a nabídky zážitků

Nabídka nových služeb a zážitků

Benefity z úspěšného rozvoje produktu cestovního ruchu
• Prodloužení sezóny
• Rozšiřování portfolia zapojených subjektů
• Zvýšení průměrné spotřeby návštěvníků
Zdroj: CzechTourism (Manuál Tvorby CR)
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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ARCHETYPÁLNÍ SEGMENTACE KLIENTELY

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Archetypální segmentace klientely
ZNIČIT, CO NEFUNGUJE
(REBEL)

PAŘMENI
POMÁHAT
OSTATNÍM
(CAREGIVER)

DOBRODRUZI
POŽITKÁŘI

ZDOLAT
PŘEKÁŽKY A
ZDOKONALIT
SVĚT (HERO)

REKREANTI

POUTNÍCI

MÍT VĚCI POD KONTROLOU
(RULER)
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

Zdroj: CzechTourism / ppm factum research, s.r.o.
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PAŘMENI
DŮVODY K CESTOVÁNÍ
Chceme si užívat. Do zahraničí si jedeme užít především levný alkohol.
Cestujeme, abychom se nespoutaně bavili v klubech, na párty apod.
Náplní našich cest může být i sportovní vyžití.

KDO JSME?
Jsme častěji muži. Většinou jsme
mladí lidé ve věku 18-34 let.
Jsme častěji studenti anebo
výdělečně činní. Častěji patříme
mezi solidně zajištěné.
Zajímáme se o moderní
technologie, rádi posloucháme
hudbu a s oblibou navštěvujeme
bary, restaurace
a hospody.

BARIÉRY V CESTOVÁNÍ
Nejezdíme do míst, kde jsou vysoké ceny a hrozí případné
komplikace v podobě administrativy spojené s vízovou povinností.
Chceme jednoduchou a lacinou zábavu. S tím souvisí i skutečnost, že
od cestování do určité destinace nás odradí, pokud se dozvíme, že
místní neumějí anglicky.

ZPŮSOB CESTOVÁNÍ
Ubytování řešíme buď dopředu anebo až na místě, v každém případě
sami, bez cestovní kanceláře. Často cestujeme ve skupině přátel.
Program a de facto i náplň cesty řešíme až na místě. Na svých cestách
spíme buďto u známých anebo v hostelu.

DESTINACE A ZDROJ INFORMACÍ
V rámci Evropy cestujeme často. Destinací, do které velice rádi
zajedeme, je Česká republika. O zajímavých turistických místech se
dozvídáme díky internetu anebo filmům a seriálům.
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

zdroj: CzechTourism / ppm factum research, s.r.o.
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DOBRODRUZI
DŮVODY K CESTOVÁNÍ
Vyhledáváme především nevšední a exotické destinace. Cestujeme,
abychom objevovali neobjevené, poznali nepoznané. Lákají nás
i hory a vysokohorská turistika. Civilizaci se nicméně nevyhýbáme.
Rádi poznáváme místní obyvatele, účastníme se jejich kulturních
akcí a koncertů.

KDO JSME?
Jsme častěji muži. Jsme lidé
nejrůznějšího věku.
V porovnání s ostatními
segmenty jsme častěji solidně
zajištění. Často aktivně
sportujeme, rádi chodíme na
výlety, máme rádi turistiku, rádi
koukáme na filmy,
chodíme do kina a účastníme se
kulturních událostí. Nakupujeme
často přes internet.

BARIÉRY V CESTOVÁNÍ
Od cestování nás nic neodrazuje. Jakákoliv skutečnost, kterou by
ostatní mohli vnímat jako bariéru anebo komplikaci, vnímáme jako
výzvu a součást cesty. Jakoukoliv překážku, která se nám postaví do
cesty, je potřeba zvládnout a překonat.

ZPŮSOB CESTOVÁNÍ
Trasu naší cesty máme dopředu promyšlenou. Víme, co chceme
navštívit a kam se chceme podívat. Dopředu máme i vytipované
anebo dokonce zarezervované ubytování. Služby tuzemských
cestovních kanceláří vesměs nevyužíváme. Nocleh řešíme často
prostřednictvím couch surfingu.

DESTINACE A ZDROJ INFORMACÍ
Cestováním si plníme své sny. Z destinací nás nejvíce láká východní
Evropa, subsaharská Afrika, Střední a Jižní Amerika, Austrálie, Nový
Zéland, Oceánie a Arktida a Antarktida. Cestujeme často i po Evropě.
Informace o destinacích získáváme na internetu, z filmů a seriálů. Tipy
na další destinace shromažďujeme během cest.
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

zdroj: CzechTourism / ppm factum research, s.r.o.

37

POUTNÍCI
DŮVODY K CESTOVÁNÍ
Cestujeme, abychom poznali duchovní tradici místních obyvatel.
Zajímáme se o místní kulturu, tradice obyvatel, jejich výrobky
a lokální potraviny. Na cestách rádi poznáváme místní architekturu,
trávíme čas prozkoumáváním památek, historických měst, hradů
a zámků.

KDO JSME?
Jsme častěji muži. Lidé ve věku
45-64 let. Jsou mezi námi spíše
vysokoškoláci a lidé žijící ve
velkých městech, často jsou
mezi námi i senioři. Mnohdy
máme pocit, že máme dostatek
peněz, často finančně
podporujeme potřebné.
Věnujeme se vlastnímu
sebevzdělávání. Rádi čteme
knihy, navštěvujeme muzea
a výstavy. Volný čas rádi trávíme
o samotě.

BARIÉRY V CESTOVÁNÍ
Velký důraz klademe na dodržování lidských práv a toleranci. Od
určitých destinací nás proto velice odrazuje, pokud mentalita
a náboženství místních obyvatel nerespektuje lidská práva a není
citlivá a otevřená vůči lidem s odlišnými názory a vírou.

ZPŮSOB CESTOVÁNÍ
Často cestujeme na delší vzdálenosti. Když už se někam vydáme, tak
tam strávíme déle než dva týdny. Častěji cestujeme sami.

DESTINACE A ZDROJ INFORMACÍ
Přitahuje nás Blízký východ, severní Afrika, jihovýchodní a východní
Asie, Dálný východ a Indie. Po Evropě převážně necestujeme.
Inspiraci a informace čerpáme především z dokumentů.
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

zdroj: CzechTourism / ppm factum research, s.r.o.
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POŽITKÁŘI
DŮVODY K CESTOVÁNÍ
Během cestování chceme navštívit zajímavou krajinu a obecně rádi
využíváme možnost poznávat přírodu. Na dovolené rádi využíváme
luxusní služby a dopřáváme si kvalitní ubytování. Rádi poznáváme
místní pochoutky a oceníme kvalitní a zajímavou gastronomii. Rádi
trávíme čas v lázních a wellness.

KDO JSME?
Jsme častěji ženy a lidé ve věku
35-64 let. Je pro nás důležité,
aby nás naše práce bavila
a přinášela nám
uspokojení. Rádi pracujeme
na zahradě a čteme časopisy.
Rádi si hrajeme
s dětmi a milujeme pasivní
odpočinek - nicnedělání.

BARIÉRY V CESTOVÁNÍ
Od cestování nás odrazuje obtížná letecká dostupnost, nestabilní
politická situace, nízká úroveň zdravotnictví a nízká kvalita
potravin. Destinace, kde hrozí, že budeme okradeni, a místa, kde je
špína, nás nelákají. Nemáme rádi ani destinace s extrémními
teplotami.

ZPŮSOB CESTOVÁNÍ
Cestujeme na různě dlouhé výlety. Podnikáme jednodenní cesty, ale
účastníme se i víkendových pobytů anebo týdenních až
dvoutýdenních cest. Většinou využíváme služeb cestovní kanceláře
a kupujeme si pobyt včetně dílčích výletů. Přespáváme
v mezinárodních anebo místních hotelech. Cestujeme s rodinou, dětmi,
vnoučaty a přáteli.

DESTINACE A ZDROJ INFORMACÍ
Nejčastěji cestujeme do střední a západní Evropy a Severní Ameriky.
Často také cestujeme po vlasti. Informace o destinacích získáváme
z časopisů a novin, z nabídky cestovních kanceláří a propagačních
materiálů.
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

zdroj: CzechTourism / ppm factum research, s.r.o.
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REKREANTI
DŮVODY K CESTOVÁNÍ
Účelem naší dovolené je dostat se k vodě – k moři, k jezerům či do
hor do zařízení s bazénem a wellness. Čas dovolené trávíme na
plážích, koupáním. relaxem. Na našich cestách se také snažíme levně
nakupovat a obecně nám jde o to ušetřit peníze.

KDO JSME?
Jsme častěji ženy a mladí ve
věku 18 -34 let. Máme spíše
nižší vzdělání. Jsou mezi námi
často studenti. V práci jsou pro
nás nejdůležitější peníze. Raději
si peníze půjčíme, než abychom
spořili. Rádi trávíme čas
nakupováním – především
oblečení a módních doplňků.
Volný čas trávíme s oblibou
sledováním televize,
surfováním na internetu a
posezením s přáteli a rodinou.

BARIÉRY V CESTOVÁNÍ
U některých destinací nás odrazuje, že místní nemluví naším rodným
jazykem nebo alespoň anglicky

ZPŮSOB CESTOVÁNÍ
Na dovolenou jezdíme častěji na prodloužené víkendy, ale i déle.
Nejčastěji si koupíme dopředu celý zájezd od cestovní kanceláře. Výlety
si ale vesměs organizujeme sami. Cestujeme často s partnerem. Bydlíme
nejčastěji v rezortu / hotelu nebo v kvalitním penzionu.

DESTINACE A ZDROJ INFORMACÍ
Nejoblíbenější destinací je pro nás klidná lokace u vody, na horách,
ideálně u moře ve Středomoří, v JV Evropě anebo ve Skandinávii. Tipy na
dovolenou získáváme nejčastěji od známých, ale také třeba z medií.
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

zdroj: CzechTourism / ppm factum research, s.r.o.

40

PRODUKT CESTOVNÍHO RUCHU „ZA POKLADY
ČESKÉHO LESA“

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Pilíře turismu dle CzechTourism – Trhy
Vstupní analýza pro přípravu produktu cestovního ruchu vychází z dobré praxe tvorby cestovního ruchu dle agentury CzechTourism.
V rámci této analýzy jsou zvýrazněny pouze ty části, které jsou relevantní pro oblast Českého lesa.
Zvýraznění

▪ 1. Domácí

CR

nejvýznamnější trh co do počtu
návštěvníků, klíčový pro region Českého lesa,
dlouhodobé budování důvěry.
Agentura CzechTourism oslovuje tuzemské
návštěvníky zejména prostřednictvím Kudy
z nudy a kampaní regionů.
3. Ostatní významné evropské trhy:
do ČR cestují letecky, je k dispozici velké množství low
cost letů, spíše než z hlediska bonity jsou významné
z hlediska objemu, charakter pobytu je většinou city
breaks, zaměření na poznávání, kulturu a gastronomii
a výlety do regionů, trhy významné pro restart
turismu ve větších městech po Covid pandemii.

▪ 2. Blízké

trhy

(Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko,
Nizozemsko): obvykle přijíždí do ČR autem, tvoří
proto významnou cílovou skupiny pro regiony
ČR, vysoký potenciál pro Aktivní produkt,
částečně pro Lázeňství (Německo).
4. Long-haul
(USA, Čína, Jižní Korea, Taiwan, Japonsko): Asie –
bezpečné trhy z hlediska zdravotních rizik, bonitní turisté,
potenciál pro historická města; USA – bonitní trh, dobré
letecké spojení, zájem o gastronomii.

5. Trhy s vysokým rozvojovým potenciálem
(LATAM, GCC, Izrael, Indie) – potenciál především
z hlediska bonity, GCC a Izrael významným trhem pro
české lázně.

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

zdroj: CzechTourism
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Pilíře turismu dle CzechTourism – Produktové řady
▪ Kulturní turismus

▪ Aktivní turismus

▪ nepostradatelná role z hlediska posílení
brandu Česká republika-Plzeňský krajČeský les, silný potenciál pro nalákání
turistů do regionů, oslovení vzdálených
trhů s nižší znalostí ČR

▪ je v souladu se změnami cestovatelských
preferencí v souvislosti s pandemií Covid19, větší zaměření na dovolené mimo město
a zdravý životní styl, pozitivní jev z hlediska
regionálního rozprostření turistů

▪ Lázeňství

▪ MICE

▪ jedno z nejvíce zasažených odvětví
pandemií Covid-19, zároveň velký
potenciál rozvoje po odeznění pandemie
– změna cestovatelských preferencí,
zaměření turistů na péči o zdraví a na
relaxaci, zvolnění tempa, dovolená mimo
davy turistů

▪ jedno z nejvíce zasažených odvětví
pandemií Covid-19, klíčový produkt pro
Prahu a větší města, bonitní turisté, velký
potenciál z hlediska doprovodných
programů a incentiv, rozvoj hybridních
eventů

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

zdroj: CzechTourism43

PRODUKTY – CzechTourism

Zvýraznění
relevantních
částí

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

zdroj: CzechTourism44

PRODUKT CR „ZA POKLADY ČESKÉHO LESA“
PROPOJENOST MEZI RŮZNÝMI KATEGORIEMI PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU:

NADREGIONÁLNÍ
PRODUKT
(NÁRODNÍ TÉMATA)

REGIONÁLNÍ
PRODUKTY
(REGIONÁLNÍ TÉMATA)

▪ Nadregionální produkt není vázán na konkrétní lokalitu, ale
jedná se o širokou nabídku služeb a zážitků, které spojuje
silné nadregionální téma
▪ Téma nadregionálního produktu musí být dostatečně silné
na to, aby mohlo být komunikováno na celonárodní úrovni.
Musí existovat dostatečný počet kvalitních regionálních
produktů, které dané téma spojuje.

▪ Regionální produkt sdružuje komplexní ucelenou
nabídku služeb a zážitků, které spojuje jasně
definované regionální téma.
▪ Regionálním tématem může být soubor atraktivit či
specifická kulturní tradice, nebo jakékoliv jiné silné
jednotící téma, které reprezentuje daný region
▪ Vhodně zvolený regionální produkt přirozeně a logicky
propojuje nabídky subjektů (balíčky) a nabídku zážitků.

DÍLČÍ PRODUKTOVÁ NABÍDKA
(BALÍČKY)

▪ Jedná se o tzv. balíčky, tedy o sdružení vybraných
služeb či zážitků do jednotné smysluplné
produktové nabídky.
▪ Klíčovou vlastností dílčí produktové nabídky je její
logičnost. Cílem je propojit jednotlivé produkty do
plnohodnotné nabídky, která návštěvníkovi
usnadňuje jeho pobyt a je pro něj atraktivní.
▪ Balíčky logicky propojují související služby
a produkty do ucelené nabídky.

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

Zdroj: Czechtourism, Manuál tvorby produktu cestovního ruchu
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SWOT analýza

S
O
SILNÉ STRÁNKY

W
T
SLABÉ STRÁNKY

▪ Unikátní zachovalá příroda (společně s Bavorskou stranou
nejrozsáhlejší lesní komplex ve střední Evropě)
▪ Unikátní kultura a tradice díky zachovalým chodským tradicím na
Domažlicku
▪ Velmi dobrá dopravní dostupnost z Prahy a Plzně automobilem po
dálnici D5

▪ Nedostatečná infrastruktura pro cestovní ruch

▪ Vysoká koncentrace průmyslových objektů podél dálnice D5
▪ Oblast bývalé Železné opony - zaniklé vsi a obyvatelstvo bez
kultury, tradic a sounáležitosti s územím (Tachovsko)

▪ Velmi dobrá dopravní dostupnost železničními koridory PrahaPlzeň-Cheb a Praha-Plzeň-Domažlice
▪ Fenomén zaniklých sídel a výrob

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

▪ Přilákání návštěvníků z Plzně a Prahy díky dobré dostupnosti po
dálnici

▪ Zabrání ubytovacích služeb zaměstnanci dojíždějících do
průmyslových zón podél dálnice D5

▪ Přilákání movitých návštěvníků z Bavorska

▪ Neuspokojení poptávky po ubytovacích a dalších službách
souvisejících s cestovním ruchem

▪ Vybudování kvalitní infrastruktury pro cestovní ruch pro využití
potenciálu klidu a nedotčenosti Českého lesa
▪ Přilákání návštěvníků do zatím neobjevených málo navštěvovaných
oblastí Českého lesa
▪ Rostoucí zájem o přírodní cestovní ruch i díky pandemii covid-19

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Komunikace produktu CR – webové stránky
Nezbytnou součástí péče o produkt CR je stanovení způsobu propagace produktu. První navrhovanou komunikační strategií je
vytvoření webových stránek produktu, kde budou přehledně a jasně představeny: hlavní atraktivity, akce, tipy na ubytování
a restaurace. Nejdůležitější podsložkou by měla být záložka s produktovými balíčky, kde budou představeny jednotlivé balíčky
s originálním programem. Ke každému balíčku navrhujeme vytvořit brožuru blíže popsanou na dalším slidu. Důležité je propojení
se stávající doménou DMO (www.ceskyles.eu).

Vytvoření domény: www.zapokladyceskeholesa.cz
Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Komunikace produktu CR – brožura
V rámci propagační strategie produktu CR „Za poklady Českého lesa“ navrhujeme vytvořit několik jednoduchých brožur. Každý
dílčí produkt CR by měl mít vlastní brožuru. Každá brožura by měla existovat v online podobě na webových stránkách zmíněných
na předchozím slidu a v podobě tištěné. Tištěná podoba by měla být distribuována na informačních centrech, v hotelech a na
dalších místech. Brožura by mohla mít například následující strukturu a obsah:

Největší perly Českého lesa na Domažlicku
Den 1:
Hrad a zámek Horšovský Týn
Den 2:
Chodský hrad

Den 1: Hrad a zámek Horšovský Týn
Základní informace o památce:

Biskupský hrad, který byl z důvodu požáru přestavěn na
renesanční zámek a dnes představuje jeden
z nejvýznamnějších státních hradů a zámků západních Čech.
K hradu přiléhá rozlehlý park jemuž dominují 2 rozsáhlé
rybníky.

Den 3:
Vrch Čerchov

Doporučené restaurace
Tipy na cca 3 restaurace včetně odkazu
Doporučené ubytování
Tipy na cca 3 hotely (včetně odkazu)

Tipy na výlet v okolí:
Trasa (délka), stručný popis

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Produkt CR: Za poklady Českého lesa (1/2)
Koordinátor tvorby / přípravy a rozvoje produktu

Geografické vymezení produktu

Destinační společnost Český les

Okres Domažlice a okres Tachov

Popis produktu (předpoklady, cíle, očekávání, přínosy pro návštěvníky)

USP produktu (konkurenční výhoda, výjimečnost produktu)

Zatím neobjevená lokalita Český les nabízí unikátní přírodu a
specifickou kulturu. Má mnoho přírodních i kulturních atraktivit (hrad
Přimda, Hrad a zámek Horšovský Týn). Vedle toho disponuje region
unikátní zachovalou lidovou kulturou místních Chodů
Cílem produktu je zvýšit návštěvnost lokality a prodloužit pobyt
návštěvníků, kteří do lokality již jezdí. Zároveň vybudovat kvalitní
služby, které budou plnit očekávání návštěvníků.

Výhodná pozice území (dostupnost z Plzně, Prahy, Bavorska)
Neobjevené přirozeně atraktivní území s unikátní přírodou
Jedinečná kultura (Chodové) a zajímavá historie (Železná opona,
zaniklé obce)
Rostoucí poptávka po klidnějších méně známých lokalitách.

Hlavní komponenty produktu – objekty, služby, výrobky

Partneři rozvíjející produkt (návazné atraktivity, meziodvětv. vazba)

Příroda (CHKO Český les – vrch Čerchov, vrch Havran, Vlčí hora, vrch
Koráb, niva Nemanického potoka a další)
Kultura (hrad Přimda, hrad a zámek Horšovský Týn, jízdárna Světce,
klášter Kladruby, radnice a podzemí ve Stříbře, šikmá věž v
Domažlicích, Chodský hrad a muzeum Chodů, zámek Tachov, zřícenina
Rýzmberk, zřícenina Nový Herštejn, zřícenina Volfštejn, zřícenina Starý
Herštejn, zřícenina kostela Sv. Apoleny, zámek Bor, lovecký zámek
Ostrůvek)
Ostatní (dvůr Krasíkov, pivovar Chodovar, Konstantinovy lázně,
akvadukt u Havlovic, koupaliště Babylon)

Plzeňský kraj
Města (Tachov, Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Horšovský Týn, Stříbro,
Klenčí pod Čerchovem, Bor a další)
Místní podnikatelé (ubytovací služby, gastronomická zařízení a další
objekty napojené na cestovní ruch)
Turistická informační centra
CHKO Český les
Provozovatelé památek a atraktivit

Hlavní segmenty klientely (archetypální / demografická / sociální)

Sezónnost, časové parametry produktu

Poutníci
Dobrodruzi

Hlavní sezóna (jaro, léto, podzim)

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Produkt CR: Za poklady Českého lesa (2/2)
Hlavní cílové trhy (geografické vymezení)

Potenciál produktu, očekávané výsledky

1) Plzeňský kraj
2) Praha a Středočeský kraj
3) Bavorsko
4) zbytek Čech
5) Morava, zbytek Německa, Polsko, Rakousko, Nizozemsko,

Výrazné navýšení návštěvnosti destinace jako celku (odhad stovky %
za 10 let fungování produktu)
Zvýšení návštěvnosti méně známých cílů – rozprostření návštěvnosti
v rámci destinace
Prodloužení průměrné délky pobytu u stávajících turistů
Vytvoření kvalitní a robustní sítě služeb

Marketing, propagace, distribuce produktu

Přínosy produktu pro partnery / destinaci, příjmy z produktu

1) Webové stránky produktu
2) Sociální sítě (obsah tvořen organizací a obsah tvořen lidmi)
3) Elektronické a tištěné materiály (brožury)
4) Influenceři
5) PR články
6) Dokumenty (Toulavá kamera atp.)

Vytvoření poptávky s cílem aktivizace nabídky (nejdříve jednodenní
návštěvníci, následně vícedenní turisté → prodloužení pobytu turistů,
která povede ke zvýšení útraty v destinaci za služby napojené na
cestovní ruch (zvýšení příjmů místních podnikatelů a dalších partnerů
produktu)

Harmonogram přípravy / tvorby produktu

Rozpočet přípravy / tvorby produktu (celkem a základní struktura)

1)
2)
3)
4)

1) Iniciace produktu (2022-2023): 1 mil. Kč
- Vytvoření webových stránek (sdílené náklady)
- Zaplacení influencerů
- Vytvoření a správa sociálních médií (sdílené náklady)
- Vytvoření brožur tištěné a elektronické (sdílené náklady)
- Distribuce tištěných materiálů (sdílené náklady)
2) Údržba a rozvoj produktu (každý rok): 200-300 tis. Kč
- Správa sociálních médií a webových stránek (sdílené náklady)
- Organizace pravidelných akcí spojených s produktem
- Pravidelné aktualizace a péče o produkt (sdílené náklady)

Příprava dokumentů: květen – červen 2022
Příprava prostředí (domluva s partnery): červenec-říjen 2022
Příprava marketingových materiálů: listopad-leden 2022
Začátek fungování produktu: březen 2022

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Produkt CR: Chodské tradice Českého lesa (1/2)
Koordinátor tvorby / přípravy a rozvoje produktu

Geografické vymezení produktu

Destinační společnost Český les

Chodsko (Domažlicko)

Popis produktu (předpoklady, cíle, očekávání, přínosy pro návštěvníky)

USP produktu (konkurenční výhoda, výjimečnost produktu)

Předpoklady: Jedinečná chodská kultura
Cíle: Představení tradiční chodské kultury návštěvníkům, zapojení
návštěvníků do akcí a slavností, nákup tradičních výrobků, krojů atd.
Přínosy: Silný kulturní zážitek, seznámení se s jednou
z nejzachovalejších lidových kultur v Česku

Jedinečnost Chodské kultury (lidové kroje, bohatý folklór, chodské
tradice a zvyky)
Nabídka tradičních chodských výrobků (keramika, koláče)
Nabídka unikátního zážitku, který nemá v Česku obdoby

Hlavní komponenty produktu – objekty, služby, výrobky

Partneři rozvíjející produkt (návazné atraktivity, meziodvětv. vazba)

Atraktivity: Muzeum Chodů v Domažlicích, muzeum krojů v
Postřekově, tradiční chodské výrobky (chodská keramika, chodské
koláče, chodské kroje), lidová architektura (například ve vesnici
Mrákov, Postřekov, Trhanov, Klenčí pod Čerchovem)
Aktivity: účast na lidových slavnostech (masopust, Svatovavřinecká
pouť), tvorba tradičních výrobků

Plzeňský kraj
města (Domažlice, Postřikov, Mrákov, Klenčí pod Čerchovem a další)
Místní podnikatelé (prodávající tradiční chodské výrobky,
provozovatelé ubytovacích a gastronomických zařízení)
Turistická informační centra

Hlavní segmenty klientely (archetypální / demografická / sociální)

Sezónnost, časové parametry produktu

Poutníci (50+)
Dobrodruzi (50+)

Jaro, léto, podzim

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Produkt CR: Chodské tradice Českého lesa (2/2)
Hlavní cílové trhy (geografické vymezení)

Potenciál produktu, očekávané výsledky

1) Plzeňský kraj
2) Praha a Středočeský kraj
3) Bavorsko
4) zbytek Čech
5) Morava, zbytek Německa, Polsko, Rakousko, Nizozemsko

Zvýšení návštěvnosti Domažlicka
Prodloužení pobytu návštěvníků v Domažlicích a v přilehlých lokalitách
Zvýšení povědomí o chodských tradicích a kultuře

Marketing, propagace, distribuce produktu

Přínosy produktu pro partnery / destinaci, příjmy z produktu

1) Webové stránky regionálního produktu
2) Sociální sítě (obsah tvořen organizací a obsah tvořen lidmi)
3) Elektronické a tištěné materiály (brožura)
4) Influenceři
5) PR články
6) Dokumenty (Toulavá kamera atp.)

Zvýšení příjmů pro místní podnikatele (prodávajících tradičních
chodských výrobků, provozovatelů restaurací a ubytovacích zařízení)
Posílení image destinace jako lokality s tradiční lidovou chodskou
kulturou

Harmonogram přípravy / tvorby produktu

Rozpočet přípravy / tvorby produktu (celkem a základní struktura)

1)
2)
3)
4)

Příprava dokumentů: květen – červen 2022
Příprava prostředí (domluva s partnery): červenec-říjen 2022
Příprava marketingových materiálů: listopad-leden 2022
Začátek fungování produktu: březen 2022

1) Iniciace produktu (2022-2023)
▪ Vytvoření webových stránek (sdílené náklady)
▪ Zaplacení influencerů
▪ Vytvoření a správa sociálních médií (sdílené náklady)
▪ Vytvoření brožur tištěné a elektronické (sdílené náklady)
▪ Distribuce tištěných materiálů (sdílené náklady)
2) Údržba a rozvoj produktu (každý rok)
▪ Správa sociálních médií a webových stránek (sdílené náklady)
▪ Organizace pravidelných akcí spojených s produktem
▪ Pravidelné aktualizace a péče o produkt (sdílené náklady)

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Produkt CR: Největší poklady Českého lesa (1/2)
Koordinátor tvorby / přípravy a rozvoje produktu

Geografické vymezení produktu

Destinační společnost Český les

Okres Domažlice a okres Tachov

Popis produktu (předpoklady, cíle, očekávání, přínosy pro návštěvníky)

USP produktu (konkurenční výhoda, výjimečnost produktu)

Předpoklady: Nejkrásnější památky na území Českého lesa (hrad
Přimda, vrch Čerchov, hrad a zámek Horšovský Týn, jízdárna Světce,
klášter v Kladrubech, Chodský hrad a další)
Cíle: Seznámit návštěvníky s nejkrásnějšími lokalitami Českého lesa
i s těmi, které jsou zatím neobjevené (například jízdárna Světce)

Propojení nejkrásnějších atraktivit Českého lesa do uceleného
produktu, který nemá v Česku obdoby
Nejkrásnější památky Českého lesa s nadregionálním potenciálem
přilákat návštěvníky z Česka i ze zahraničí

Hlavní komponenty produktu – objekty, služby, výrobky

Partneři rozvíjející produkt (návazné atraktivity, meziodvětv. vazba)

Atraktivity: Hrad Přimda, Hrad a zámek Horšovský Týn, klášter
Kladruby, jízdárna Světce, radnice a podzemí ve Stříbře, Chodský hrad,
šikmá věž kostela Narození Panny Marie a další
Aktivity: Hledání schovaných pokladů na jednotlivých památkách,
které budou schované v areálu, za nalezení poklady bude udělena
odměna (např. poukaz na zmrzlinu nebo slevový kód do restaurace),
čím víc pokladů návštěvník v rámci svého pobytu získátím větší
odměnu návštěvník získá. To bude návštěvníky motivovat navštívit více
památek během jednoho pobytu.

Plzeňský kraj
Města (Tachov, Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Horšovský Týn, Stříbro,
Klenčí pod Čerchovem a další)
Provozovatelé památek
Informační centra
Místní podnikatelé napojeni na cestovní ruch

Hlavní segmenty klientely (archetypální / demografická / sociální)

Sezónnost, časové parametry produktu

Rodiny s dětmi, dětské skupiny

Jaro, léto, podzim
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Produkt CR: Největší poklady Českého lesa (2/2)
Hlavní cílové trhy (geografické vymezení)

Potenciál produktu, očekávané výsledky

1) Plzeňský kraj
2) Praha a Středočeský kraj
3) Bavorsko
4) zbytek Čech
5) Morava, zbytek Německa, Polsko, Rakousko, Nizozemsko,

Vytvoření poptávky s cílem aktivizace nabídky (nejdříve jednodenní
návštěvníci, následně vícedenní turisté → prodloužení pobytu turistů,
která povede ke zvýšení útraty v destinaci za služby napojené na
cestovní ruch (zvýšení příjmů partnerů)

Marketing, propagace, distribuce produktu

Přínosy produktu pro partnery / destinaci, příjmy z produktu

1) Webové stránky regionálního produktu
2) Sociální sítě (obsah tvořen organizací a obsah tvořen lidmi)
3) Elektronické a tištěné materiály (brožura)
4) Influenceři

Zvýšení příjmů místních podnikatelů
Zvýšení návštěvnosti
Prodloužení pobytu stávajících návštěvníků v destinaci

Harmonogram přípravy / tvorby produktu

Rozpočet přípravy / tvorby produktu (celkem a základní struktura)

1)
2)
3)
4)

1) Iniciace produktu (2022-2023)
▪ Vytvoření webových stránek (sdílené náklady)
▪ Zaplacení influencerů
▪ Vytvoření a správa sociálních médií (sdílené náklady)
▪ Vytvoření brožur tištěné a elektronické (sdílené náklady)
▪ Distribuce tištěných materiálů (sdílené náklady)
2) Údržba a rozvoj produktu (každý rok)
▪ Správa sociálních médií a webových stránek (sdílené náklady)
▪ Organizace pravidelných akcí spojených s produktem
▪ Pravidelné aktualizace a péče o produkt (sdílené náklady)

Příprava dokumentů: květen – červen 2022
Příprava prostředí (domluva s partnery): červenec-říjen 2022
Příprava marketingových materiálů: listopad-leden 2022
Začátek fungování produktu: březen 2022

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Produkt CR: Nezapomenutelné dobrodružství v Českém lese (1/2)
Koordinátor tvorby / přípravy a rozvoje produktu

Geografické vymezení produktu

Destinační společnost Český les

Okres Domažlice a okres Tachov

Popis produktu (předpoklady, cíle, očekávání, přínosy pro návštěvníky)

USP produktu (konkurenční výhoda, výjimečnost produktu)

Příroda Českého lesa (mnoho naučných stezek například Čertova
naučná stezka nebo Sochařská stezka na Baldov; přírodní rezervace
Čerchovské louky, přírodní rezervace Pleš, přírodní památky
Hvožďanská louka nebo niva Nemanického potoka),
Seznámení návštěvníků s krásami Českého lesa v kombinaci se
zábavným zážitkem

Zachovalá příroda Českého lesa (s bavorskou stranou nejrozsáhlejší
souvislá lesní plocha ve střední Evropě)
Propojení zajímavých přírodních lokalit s hledáním odměny
představuje unikátní zážitek

Hlavní komponenty produktu – objekty, služby, výrobky

Partneři rozvíjející produkt (návazné atraktivity, meziodvětv. vazba)

Atraktivity: Koupaliště Babylon, Podvodní pozorovatelna v Mráčku,
Naučná stezka Světecký vrch, muzeum Českého lesa v Tachově, Dvůr
Krasíkov, Vyhlídkové místo Hrádek, CHKO Český les a další přírodní
památky a lokality
Aktivity: Hledání odměn v přírodních lokalitách Českého lesa a
lokalitách atraktivních pro děti, cílem je nalézt určitý typ rostliny,
stromu či jiné přírodní zajímavosti, která úzce souvisí s oblastí, za její
nalezení návštěvník získá odměnu ve formě slevy do restaurace nebo
poukazu na zmrzlinu; při nalezení více odměn během pobytu budou
odměny hodnotnější, což bude motivovat návštěvníky k návštěvě více
lokalit během pobytu)

Plzeňský kraj
Města (Tachov, Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Horšovský Týn, Stříbro,
Klenčí pod Čerchovem a další)
CHKO Český les
Turistická informační centra
Místní podnikatelé

Hlavní segmenty klientely (archetypální / demografická / sociální)

Sezónnost, časové parametry produktu

Rodiny s dětmi, dětské skupiny

Jaro, léto, podzim
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Produkt CR: Nezapomenutelné dobrodružství v Českém lese (2/2)
Hlavní cílové trhy (geografické vymezení)

Potenciál produktu, očekávané výsledky

1) Plzeňský kraj
2) Praha a Středočeský kraj
3) Bavorsko
4) zbytek Čech
5) Morava, zbytek Německa, Polsko, Rakousko, Nizozemsko,

Zvýšení návštěvnosti Českého lesa
Prodloužení pobytu turistů v Českém lese
Seznámení návštěvníků s unikátní přírodou Českého lesa zábavnou
formou

Marketing, propagace, distribuce produktu

Přínosy produktu pro partnery / destinaci, příjmy z produktu

1) Webové stránky regionálního produktu
2) Sociální sítě (obsah tvořen organizací a obsah tvořen lidmi)
3) Elektronické a tištěné materiály (brožura)
4) Influenceři

Zvýšení příjmů místních podnikatelů díky navýšení poptávky skrze
zajímavé slevy a poukazy v nalezených odměnách
Zvýšení povědomí o přírodních zajímavostech destinace

Harmonogram přípravy / tvorby produktu

Rozpočet přípravy / tvorby produktu (celkem a základní struktura)

1)
2)
3)
4)

1) Iniciace produktu (2022-2023)
▪ Vytvoření webových stránek (sdílené náklady)
▪ Zaplacení influencerů
▪ Vytvoření a správa sociálních médií (sdílené náklady)
▪ Vytvoření brožur tištěné a elektronické (sdílené náklady)
▪ Distribuce tištěných materiálů (sdílené náklady)
2) Údržba a rozvoj produktu (každý rok)
▪ Správa sociálních médií a webových stránek (sdílené náklady)
▪ Organizace pravidelných akcí spojených s produktem
▪ Pravidelné aktualizace a péče o produkt (sdílené náklady)

Příprava dokumentů: květen – červen 2022
Příprava prostředí (domluva s partnery): červenec-říjen 2022
Příprava marketingových materiálů: listopad-leden 2022
Začátek fungování produktu: březen 2022

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Produkt CR: Vyhlídky Českého lesa (1/2)
Koordinátor tvorby / přípravy a rozvoje produktu

Geografické vymezení produktu

Destinační společnost Český les

Okres Domažlice a okres Tachov

Popis produktu (předpoklady, cíle, očekávání, přínosy pro návštěvníky)

USP produktu (konkurenční výhoda, výjimečnost produktu)

Produkt spojuje vrcholy Českého lesa.
Cílem produktu je rozprostřít návštěvníky v regionu a zvýšit
návštěvnost méně navštěvovaných lokalit

Unikátní produkt v Česku
Jedinečné výhledy na Český les a okolí

Hlavní komponenty produktu – objekty, služby, výrobky

Partneři rozvíjející produkt (návazné atraktivity, meziodvětv. vazba)

Atraktivity: Šikmá věž v Domažlicích, rozhledna Havran, vrch Koráb,
vrch Čerchov, rozhledna Starý Herštejn, zřícenina hradu Rýzmberk s
vyhlídkovou věží, rozhledna na vrchu Vysoká, rozhledna Milíře u
Rozvadova, rozhledna Šibeniční vrch, galerie ve věži v Plané
Aktivity: Propojení rozhleden (Při návštěvě selfie na každé
rozhledně/naskenování QR kódu) → sleva do restaurace za určitý
počet selfie (2 návštěvy – 1 výhoda, 3 návštěvy – větší výhoda,
například ve formě drinku zdarma v restauraci, případně slevový
poukaz)

Plzeňský kraj
Města (Tachov, Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Horšovský Týn, Stříbro,
Klenčí pod Čerchovem a další)
Správci rozhleden a vyhlídek
Provozovatelé ubytovacích a gastronomických služeb v blízkosti
vyhlídek a rozhleden
Turistická informační centra

Hlavní segmenty klientely (archetypální / demografická / sociální)

Sezónnost, časové parametry produktu

Dobdrodruzi (mladí 20-30 let)

Jaro, léto, podzim

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Produkt CR: Vyhlídky Českého lesa (2/2)
Hlavní cílové trhy (geografické vymezení)

Potenciál produktu, očekávané výsledky

1) Plzeňský kraj
2) Praha a Středočeský kraj
3) Bavorsko
4) zbytek Čech
5) Morava, zbytek Německa, Polsko, Rakousko, Nizozemsko,

Zvýšení návštěvnosti méně navštěvovaných vyhlídek Českého lesa díky
propojení se známými vyhlídkami
Rozprostření návštěvnosti po oblasti Českého lesa
Prodloužení pobytu v destinaci díky výhodám spojených s návštěvou
více lokalit během pobytu

Marketing, propagace, distribuce produktu

Přínosy produktu pro partnery / destinaci, příjmy z produktu

1) Webové stránky regionálního produktu
2) Sociální sítě (obsah tvořen organizací a obsah tvořen lidmi)
3) Elektronické a tištěné materiály (brožura)
4) Influenceři

Zvýšení příjmů restaurací a ubytoven, které budou na produktu
spolupracovat
Zvýšení příjmů provozovatelů atraktivit a památek – díky vyšší
návštěvnosti
Prodloužení pobytu v destinaci díky motivaci navštívit více míst
Zvýšení návštěvnosti na méně navštěvovaných vyhlídkách Českého lesa

Harmonogram přípravy / tvorby produktu

Rozpočet přípravy / tvorby produktu (celkem a základní struktura)

1)
2)
3)
4)

1) Iniciace produktu (2022-2023)
▪ Vytvoření webových stránek (sdílené náklady)
▪ Zaplacení influencerů
▪ Vytvoření a správa sociálních médií (sdílené náklady)
▪ Vytvoření brožur tištěné a elektronické (sdílené náklady)
▪ Distribuce tištěných materiálů (sdílené náklady)
2) Údržba a rozvoj produktu (každý rok)
▪ Správa sociálních médií a webových stránek (sdílené náklady)
▪ Organizace pravidelných akcí spojených s produktem
▪ Pravidelné aktualizace a péče o produkt (sdílené náklady)

Příprava dokumentů: květen – červen 2022
Příprava prostředí (domluva s partnery): červenec-říjen 2022
Příprava marketingových materiálů: listopad-leden 2022
Začátek fungování produktu: březen 2022

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991

58

Produkt CR: Za pohnutou historií Českého lesa (1/2)
Koordinátor tvorby / přípravy a rozvoje produktu

Geografické vymezení produktu

Destinační společnost Český les

Okres Domažlice a okres Tachov

Popis produktu (předpoklady, cíle, očekávání, přínosy pro návštěvníky)

USP produktu (konkurenční výhoda, výjimečnost produktu)

Propojení historie Českého lesa a historických událostí na území s
památkami do uceleného balíčku
Zvýšení povědomí o historii Českého lesa

Velmi bohatá historie Českého lesa propojující specifické lokality
Unikátní rozvoj oblasti kombinace zaniklých obcí s oblastí Železné
opony, bývalá oblast obchodní stezky do Německa (mnoho zřícenin a
historie Chodů)

Hlavní komponenty produktu – objekty, služby, výrobky

Partneři rozvíjející produkt (návazné atraktivity, meziodvětv. vazba)

Atraktivity: bitva u Tachova, bitva u Domažlic, muzeum Železné opony
v Rozvadově, zaniklé vsi (např. Lučina, Lísková, Trubce), zříceniny (hrad
Rýzmberk, Volfštejn, Starý Hirštejn, Nový Hirštejn) hraniční přechod v
Rozvadově, oblast bývalé Železné opony při hranicích, naučné stezky
historické (např. Po stopách 2. SV)
Aktivity: Odborné exkurze s průvodcem (výklad o historii jednotlivých
míst regionu vždy zaměřený na určitou část historie např. husitské
bitvy, 2. SV, odsun Němců a zaniklé vsi nebo Železná opona)

Plzeňský kraj
Města (Tachov, Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Horšovský Týn, Stříbro,
Klenčí pod Čerchovem a další)
Místní podnikatelé
Provozovatelé památek a atraktivit
Provozovatelé kempů

Hlavní segmenty klientely (archetypální / demografická / sociální)

Sezónnost, časové parametry produktu

Školní zájezdy, tábory

Duben, květen, červen (školní zájezdy)
Červenec, srpen (tábory)

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Produkt CR: Za pohnutou historií Českého lesa (2/2)
Hlavní cílové trhy (geografické vymezení)

Potenciál produktu, očekávané výsledky

1) Plzeňský kraj
2) Praha a Středočeský kraj
3) Bavorsko
4) zbytek Čech
5) Morava, zbytek Německa, Polsko, Rakousko, Nizozemsko,

Zvýšení návštěvnosti školními zájezdy a tábory
Zvýšení povědomí o specifickém vývoji Českého lesa a jeho historii
(husitské války, odsun Němců, Železná opona atd.)

Marketing, propagace, distribuce produktu

Přínosy produktu pro partnery / destinaci, příjmy z produktu

1) Webové stránky regionálního produktu
2) Sociální sítě (obsah tvořen organizací a obsah tvořen lidmi)
3) Elektronické a tištěné materiály (brožura)
4) Influenceři

Zvýšení příjmů místních podnikatelů (gastronomické služby navázané
na kempy)
Zvýšení návštěvnosti známých i méně známých památek a atraktivit
Českého lesa
Příjmy z organizovaných exkurzí s průvodcem pro tábory a školní
zájezdy

Harmonogram přípravy / tvorby produktu

Rozpočet přípravy / tvorby produktu (celkem a základní struktura)

1)
2)
3)
4)

1) Iniciace produktu (2022-2023)
▪ Vytvoření webových stránek (sdílené náklady)
▪ Zaplacení influencerů
▪ Vytvoření a správa sociálních médií (sdílené náklady)
▪ Vytvoření brožur tištěné a elektronické (sdílené náklady)
▪ Distribuce tištěných materiálů (sdílené náklady)
2) Údržba a rozvoj produktu (každý rok)
▪ Správa sociálních médií a webových stránek (sdílené náklady)
▪ Organizace pravidelných akcí spojených s produktem
▪ Pravidelné aktualizace a péče o produkt (sdílené náklady)

Příprava dokumentů: květen – červen 2022
Příprava prostředí (domluva s partnery): červenec-říjen 2022
Příprava marketingových materiálů: listopad-leden 2022
Začátek fungování produktu: březen 2022
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Produkt CR: Za panenskou přírodou Českého lesa (1/2)
Koordinátor tvorby / přípravy a rozvoje produktu

Geografické vymezení produktu

Destinační společnost Český les

CHKO Český les a okolí

Popis produktu (předpoklady, cíle, očekávání, přínosy pro návštěvníky)

USP produktu (konkurenční výhoda, výjimečnost produktu)

Představení jedinečných přírodních krás Českého lesa. Edukace o
ochraně přírody.

Nejrozsáhlejší souvislá zalesněná plocha ve střední Evropě se
zachovalou a různorodou přírodou

Hlavní komponenty produktu – objekty, služby, výrobky

Partneři rozvíjející produkt (návazné atraktivity, meziodvětv. vazba)

Atraktivity: Přírodní krásy Českého lesa (vrch Havran, niva
Nemanického potoka, PR Pleš, NPR Čerchovské hvozdy, NPR Na
požárech, PR Broumovská bučina)
Aktivity: Řízené prohlídky s průvodcem po přírodních atraktivitách
Českého lesa s výkladem, návštěva zachovalých přírodních lokalit

Plzeňský kraj
Města (Tachov, Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Horšovský Týn, Stříbro,
Klenčí pod Čerchovem a další)
Místní podnikatelé (provozovatelé kempů)
CHKO Český les

Hlavní segmenty klientely (archetypální / demografická / sociální)

Sezónnost, časové parametry produktu

Školní zájezdy, tábory

Duben, květen, červen (školní zájezdy)
Červenec, srpen (tábory)
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Produkt CR: Za panenskou přírodou Českého lesa (2/2)
Hlavní cílové trhy (geografické vymezení)

Potenciál produktu, očekávané výsledky

1) Plzeňský kraj
2) Praha a Středočeský kraj
3) Bavorsko
4) zbytek Čech
5) Morava, zbytek Německa, Polsko, Rakousko, Nizozemsko,

Zvýšení povědomí o ochraně přírody a jedinečnosti CHKO Český les a
okolí
Zvýšení návštěvnosti Českého lesa školními zájezdy a tábory

Marketing, propagace, distribuce produktu

Přínosy produktu pro partnery / destinaci, příjmy z produktu

1) Webové stránky regionálního produktu
2) Sociální sítě (obsah tvořen organizací a obsah tvořen lidmi)
3) Elektronické a tištěné materiály (brožura)
4) Influenceři

Zvýšení příjmů podnikatelů v méně navštěvovaných oblastech Českého
lesa.
Zvýšení návštěvnosti školními zájezdy a tábory (zvýšení příjmů kempů a
na ně navázaných služeb)
Příjmy z organizovaných exkurzí s průvodcem pro tábory a školní
zájezdy

Harmonogram přípravy / tvorby produktu

Rozpočet přípravy / tvorby produktu (celkem a základní struktura)

1)
2)
3)
4)

1) Iniciace produktu (2022-2023)
▪ Vytvoření webových stránek (sdílené náklady)
▪ Zaplacení influencerů
▪ Vytvoření a správa sociálních médií (sdílené náklady)
▪ Vytvoření brožur tištěné a elektronické (sdílené náklady)
▪ Distribuce tištěných materiálů (sdílené náklady)
2) Údržba a rozvoj produktu (každý rok)
▪ Správa sociálních médií a webových stránek (sdílené náklady)
▪ Organizace pravidelných akcí spojených s produktem
▪ Pravidelné aktualizace a péče o produkt (sdílené náklady)

Příprava dokumentů: květen – červen 2022
Příprava prostředí (domluva s partnery): červenec-říjen 2022
Příprava marketingových materiálů: listopad-leden 2022
Začátek fungování produktu: březen 2022
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Produkt CR: Za klidem do Českého lesa (1/2)
Koordinátor tvorby / přípravy a rozvoje produktu

Geografické vymezení produktu

Destinační společnost Český les

CHKO Český les a okolí

Popis produktu (předpoklady, cíle, očekávání, přínosy pro návštěvníky)

USP produktu (konkurenční výhoda, výjimečnost produktu)

Propojení ubytovacích zařízení blízko přírody s přírodními lokalitami,
které budou motivovat starší návštěvníky k návštěvě přírodních krás
Českého lesa, který zaručuje klid, čerstvý vzduch a nedotčenou přírodu

Klid a krásná příroda s rozlehlými lesy
Málo navštěvovaná oblast
Řídce osídlená oblast

Hlavní komponenty produktu – objekty, služby, výrobky

Partneři rozvíjející produkt (návazné atraktivity, meziodvětv. vazba)

Atraktivity: Přírodní památky Českého lesa (vrch Havran, vrch Koráb,
niva Nemanického potoka, PR Pleš, NPR Čerchovské hvozdy, NPR Na
požárech, PR Broumovská bučina, louka u Staré Huti)
Aktivity: Procházky po klidných přírodních lokalitách Českého lesa

Plzeňský kraj
Města (Tachov, Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Horšovský Týn, Stříbro,
Klenčí pod Čerchovem a další)
Místní podnikatelé (provozovatelé gastronomických a ubytovacích
zařízení
Turistická informační centra

Hlavní segmenty klientely (archetypální / demografická / sociální)

Sezónnost, časové parametry produktu

Dobrodruzi (50+)

Jaro, léto, podzim

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Produkt CR: Za klidem do Českého lesa (2/2)
Hlavní cílové trhy (geografické vymezení)

Potenciál produktu, očekávané výsledky

1) Plzeňský kraj
2) Praha a Středočeský kraj
3) Bavorsko
4) zbytek Čech
5) Morava, zbytek Německa, Polsko, Rakousko, Nizozemsko,

Zvýšení návštěvnosti Českého lesa
Rozprostření návštěvnosti v rámci Českého lesa

Marketing, propagace, distribuce produktu

Přínosy produktu pro partnery / destinaci, příjmy z produktu
Zvýšení příjmů místních podnikatelů (gastronomická a ubytovací
zařízení) díky prodloužení pobytu v destinaci
Zvýšení návštěvnosti méně navštěvovaných lokalit Českého lesa
(periferních méně rozvinutých oblastí)

1) Webové stránky regionálního produktu
2) Sociální sítě (obsah tvořen organizací a obsah tvořen lidmi)
3) Elektronické a tištěné materiály (brožura)
4) Influenceři
Harmonogram přípravy / tvorby produktu

Rozpočet přípravy / tvorby produktu (celkem a základní struktura)

1)
2)
3)
4)

1) Iniciace produktu (2022-2023)
▪ Vytvoření webových stránek (sdílené náklady)
▪ Zaplacení influencerů
▪ Vytvoření a správa sociálních médií (sdílené náklady)
▪ Vytvoření brožur tištěné a elektronické (sdílené náklady)
▪ Distribuce tištěných materiálů (sdílené náklady)
2) Údržba a rozvoj produktu (každý rok)
▪ Správa sociálních médií a webových stránek (sdílené náklady)
▪ Organizace pravidelných akcí spojených s produktem
▪ Pravidelné aktualizace a péče o produkt (sdílené náklady)

Příprava dokumentů: květen – červen 2022
Příprava prostředí (domluva s partnery): červenec-říjen 2022
Příprava marketingových materiálů: listopad-leden 2022
Začátek fungování produktu: březen 2022

Culture Matters s.r.o., IČ: 03457991
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Kontaktní osoba:
ONDŘEJ ŠPAČEK
CEO
Rozvoj regionů, turismus, kultura a sport

+420 602 265 851
o.spacek@kreia.cz
www.kreia.cz

Poznámka:
Práci na studii jsme započali v dubnu 2022 a ukončili v květnu 2022. Od tohoto data jsme neučinili jakékoliv aktualizace této zprávy o jakékoliv další události či
okolnosti. V průběhu přípravy této studie jsme používali primární i sekundární zdroje informací. Primární zdroje představovaly především podkladové informace od
zadavatele studie. Sekundární sběr informací čerpal převážně z ČSÚ a webových stránek se zaměřením na téma studie. Zdroje pro konkrétní data vždy uvádíme v
relevantní části dokumentu. V neposlední řadě jsme využili databází a zkušeností odborníků zpracovatele.
Tento dokument se odkazuje na Analýzu zpracovatele. Jedná se o případy, kdy jsme provedli určité analytické procedury na základě dostupných informací,
abychom byli schopni prezentovat výsledná data. Nicméně nelze vyloučit případné nesrovnalosti či zkreslení informací způsobené záměrným poskytnutím
nepravdivých dat zdrojovými subjekty.
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