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Příběhy architektury a designu 

a 

Funkcionalismus se stal 
vedoucím slohem první 
republiky a přiřadil 
československou 
architekturu k evropské 
špičce. 
Architektonický styl byl 
doprovázen svébytným 
designem nábytku i 
předmětů denního užitku.  
 

 

c d 

Oslavy vzniku republiky a s 
nimi spojené akce 
(přehlídky, koncerty, 
hudební festivaly). Muzea a 
galerie nabízí zajímavé 
expozice a doprovodný 
program. 
 

 

Podpora klíčových produktů s návazností na téma Měst a památek UNESCO 

Produkt MICE drží vlastní strategii v souladu s budováním korporátní značky CzechTourism 

Cesty za poznáním - kulturní 

Produkt Produktová řada 

Praha Praha tradiční 
Praha moderní 

Města s příběhem Památky UNESCO 
Česko jako cool destinace 
Nosný motiv města 

Kulturní krajina Tradiční Česko všemi smysly 
Krajina jako zázemí měst 

Kulturní cesty Hmotná i nehmotná lokální kultura 
(gastroturismus, tradice, regionální 
specifika…) 

Spirituální a náboženské 
cesty 

Křesťanské tradice 
Židovské tradice 

Cesty krajinou - aktivní 

Produkt Produktová řada 

Letní cesty Outdoorové aktivity (cykloturistika, pěší 
turistika, golf, sportovní aktivity ve 
městech…) 
Indoorové aktivity 

Zimní cesty Outdoorové aktivity (sjezdové lyžování, 
běžecké lyžování…) 
Indoorové aktivity 

Cesty pro zdraví 

Produkt Produktová řada 

České lázně Klasické léčebné lázeňství 
Wellness  ve spojení s luxury 
pobytem 

Medicínský turismus 
 

Medicínské zákroky jako motiv 
cesty  

Zdravě a zodpovědně 
 

Eko-turismus 
Agro-turismus 
Pohyb v přírodě 
Zdravý životní styl  



b 
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Příběhy architektury a designu 

a 

100 let Československa – příběhy moderní doby 

Příběhy architektury a designu 

a 

Funkcionalismus se stal 
vedoucím slohem první 
republiky a přiřadil 
československou 
architekturu k evropské 
špičce. 
Architektonický styl byl 
doprovázen svébytným 
designem nábytku i 
předmětů denního užitku.  
 

 

Příběhy lifestylu 

Svébytný životní styl se 
projevoval aktivním 
trávením volného času. 
Významný fenomén  
představuje sport a 
organizovaný turismus.  
Rozkvět zažívalo lázeňství a 
své místo zde měla i 
gastronomie. 
 

 

Příběhy čs značek a průmyslu 

Československo bylo 
průmyslovou velmocí. Slávu 
šířili úspěšní podnikatelé a 
vynálezci skrze světoznámé 
firemní značky a jejich 
mezinárodní renomé často 
trvá dodnes.  
 

 

c d 

Oslavy vzniku republiky a s 
nimi spojené akce 
(přehlídky, koncerty, 
hudební festivaly). Muzea a 
galerie nabízí zajímavé 
expozice a doprovodný 
program. 
 

 

Oslavy vzniku republiky a s 
nimi spojené akce 
(přehlídky, koncerty, 
hudební festivaly). Muzea a 
galerie nabízí zajímavé 
expozice a doprovodný 
program. 
 

 

Příběhy vzniku republiky  



Naše služby pro vás 

Marketingová komunikace 
B2B, B2C  

Workshopy, prezentace 

Ediční řady: brožury a mapy 

Veletrhy, road-show  

Press a fam tripy 

Partnerství na významných 
eventech 

Marketingové výzkumy, 
informační servis, country 

reporty 

Marketingová komunikace s 

médii, měření mediálních 

výstupů a jejich efektivity 



Památky UNESCO v činnosti agentury CzechTourism I. 

komunikační kanály k propagaci památek UNESCO 

• Tištěné materiály (edice) 

• Online (www.czechtourism.com a www.ceskozemepribehu.cz) 

• Press a Fam tripy; Eventy 

 

Pracovní skupina k propagaci UNESCO památek  

• Nová publikace s ucelenou propagací (hmotné, nehmotné, 

biosférické rezervace, geopark a indikativní seznam. 

• Koordinovaná propagace 

• Výzkumy a rešerše 

 
 

http://www.czechtourism.com/
http://www.ceskozemepribehu.cz/


Památky UNESCO v činnosti agentury CzechTourism II. 

Tištěné materiály 

• 22 z 30 publikací se věnuje 

UNESCO památkám.  

• Hmotné, nehmotné památky, 

biosférické rezervace a 

geopark Český ráj. 

• Regions of the ČR; Best of 

CR; Trips from Prague; 

Cesty za příběhy - 13 tipů 

poznání. 

• World Heritage Journeys of 

the EU 

Weby 

• Vlastní sekce na 

www.czechtourism.com  

• krátký popis; fotografie i video; 

mapa 

• odkazy na daná místa a další 

atraktivity 



Potenciál pro Evropská lázeňská města I. 

Evropská lázeňská města jako mezinárodní a nadregionální produkt 

• Jednotná prezentace (brand, web, služby)  

• Zážitek, originalita, autentičnost 

• Zapojení místních obyvatel do projektu 

• Dostupnost a infrastruktura 

• Doplňkové služby a aktivity 

• Pravidelné akce a slavnosti 

• Jazyková vybavenost 

 

Širší spolupráce krajů a obcí 

Systematická propagace v zahraničí 

Zapojení do pracovní skupiny k propagaci památek UNESCO 



Kulturní a společenská 

propagace měst 



Komunikační téma 2017: příběh barokní krajiny 



Komunikační téma 2018: příběhy 20. století 



Komunikační téma 2019: příběhy současnosti 



Kudy z nudy 

• Portál provozuje CzechTourism již 12 let, jako jeden z hlavních nástrojů pro DCR.  

• Pomáhá podnikatelům v propagaci jejich nabídek, 20 tis. registrovaných.  

• V nabídce více než 60 tis. akcí a aktivit ze 17 turistických regionů a 40 oblastí, 400 měst. 

• V sezoně portál měsíčně dosahuje až 2 miliony návštěv, až 80 tisíc uživatelů denně. 50% uživatelů se 

vrací. 

 

• Prezentace ekologických statků a farem, produktů ekologického vinohradnictví, ekocenter, 

       ekologických hotelů a kempů, agroturistiky pro rodiny s dětmi  

 

• Vývoj návštěvnosti 2010-2015: 

• 42 mil. návštěv  

• 22 mil. uživatelů  

• 160 mil. zobrazených článků 



Země filmu (IOP – Země filmu) 

• www.zemefilmu.cz 

• Realizace projektu: 1.2.2013-30.9.2015 

• Doba udržitelnosti: 1.10.2015-30.9.2020 

• Cíl: propagace filmového turismu v ČR a v regionech, zvýšit povědomí v zahraničí a vyvolat zájem 

zahraničních a domácích turistů o návštěvu regionů ČR. Akvizice nových snímků, motivace regionů k 

větší aktivitě, propagace ČR filmovým štábům při scoutingu. 

• Ekonomický přínos projektu: přilákání turistů na méně exponovaná místa, podpora místních 

podnikatelů díky navýšení výdajů turistů v destinaci 

• Socio-kulturní přínos projektu: zvýšení povědomí  o české kinematografii  

• Aktivity: soutěž Film friendly region 



CoolCzechGuide (IOP – Česko jako cool destinace pro mladé) 

• www.coolczechguide.com 

• Realizace projektu: 1.4.2013 – 30.6.2015 

• Doba udržitelnosti: 1.7.2015 – 30.6.2020  

• Cíle: zvýšení povědomí o ČR jako cool destinace pro mladé cestovatele, zvýšení počtu jejich příjezdů a 

objem jejich výdajů v destinaci, udržování a budování sítě partnerů navázaných na tento segment. 

• Aktivity: aktualizace webu 

• Sociální přínos projektu: vyhledávání a sdílení zážitků a emocí, nezávislý životní styl, vyhledávání 

autencity destinace x odmítání masového turismu rezidenty 

• Ekonomický přínos projektu: růst počtu a výdajů návštěvníků, tvorba nových pracovních míst díky 

podpoře místních podnikatelů, rozvoj nových oblastí služeb 



ČCCR – CzechTourism  

Vinohradská 46  

120 41 Praha 2 

 

www.czechtourism.cz 


