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Vltava je národní řekou, která každoročně spojuje mnoho lidí s podobným zájmem. 

Nejpopulárnější je její splouvání na lodích, ale oblíbené jsou i pěší výlety podél 

břehu nebo sledování toku vody ze sedla cyklistického kola. 

Díky projektu Řeka Vltava se nyní propojují kraje a turistické oblasti jedním 

společným tématem a tím je právě voda, která láká mnoho návštěvníků. S jejich 

narůstajícím počtem na řece i v okolí řeky se zvyšuje riziko, že se na jednom místě 

sejde neúnosný počet návštěvníků. Díky připravenosti lze toto riziko eliminovat  

a koordinovat jejich chování.

První etapa projektu ukazuje, u jakých prvků začít, jak by měl vývoj této činnosti 

pokračovat, jaké efekty se projeví rychle a na kterých bude nutné pracovat 

dlouhodoběji. Jen společná práce s jasným cílem bude mít ten správný efekt 

na udržitelnost cestovního ruchu v této lokalitě. Řeka Vltava má obrovský potenciál 

přitáhnout mnoho návštěvníků nejen na vodu samotnou, ale i do jejího širšího okolí. 

Naším cílem je co nejvíce ovlivnit, aby návštěvníci byli ve správnou dobu  

na správném místě.
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Strategie vznikla jako kurátorské dílo, souhrn relevantních informací reflektujících 

současné trendy v odvětví cestovního ruchu a marketingu. Promítají se v ní 

příklady dobré praxe ze zahraničních destinačních strategií, klíčové poznatky 

z mezinárodních i českých studií a především potřeby současných zákazníků, 
podnikatelských i zájmových subjektů a místní komunity, které jsou stěžejními 

pilíři celé strategie. Na tvorbě strategie se podílel tým JCCR ve spolupráci se SCCR 

a stakeholdery kolem Vltavské vodní cesty. Marketingová strategie navazuje na 

dokument Audit služeb na Vodní cestě v rámci projektu Vltava 1 a jsou v ní obsaženy 

závěry ze setkání zástupců turistických oblastí a členů Vltavského spolku kolem řeky 

Vltavy. Pro subjekty v turistických oblastech – místní firmy, podnikatele i veřejný 

sektor představuje strategie funkční scénáře z globálního světa obchodu  

a marketingu, které jsou doplněné poznatky a daty z území na oblastní úrovni. 

Všechny subjekty destinačního managementu tak mohou strategii adaptovat 

pro své potřeby na základě funkčního marketingového a obsahového rámce. 

Marketingová strategie (a především marketingové plány na jednotlivé roky) je 

vytvořena na základě principů obsahového marketingu, tedy způsobu marketingu, 

při kterém dosahujeme marketingových cílů díky obsahu, který vzdělává, informuje 

či baví. Obsahový marketing je zaměřený na tvorbu, publikování a distribuci 

takového obsahu, který je pro vybrané cílové publikum relevantní a hodnotný. Cílem 

obsahového marketingu je přilákat pozornost a generovat potenciální zákazníky.

Marketingová strategie je otevřený a flexibilní dokument, který bude pružně 

reagovat na vývoj trhu a marketingové trendy především v digitální oblasti. 

Strategie bude každý rok aktualizována podle vývoje trhu a současných 

trendů. Strategie bude monitorována na roční bázi. Každý rok bude provedeno 

vyhodnocení ročních cílů a tvorba detailního marketingového plánu na následující 

rok. Marketingová strategie tak slouží jako návod, postup, směr rozvoje. Roční 

marketingové plány jako nástroj pro exekuci konkrétních aktivit a postupného 

dosahování globálních cílů strategie. Vzhledem k dynamičnosti marketingového 

prostředí budou konkrétní měřitelné cíle stanoveny vždy na jeden rok dopředu 

formou marketingového plánu. Monitoring marketingových plánů a nastavení cílů 

na následující rok bude probíhat po ukončení sezony (období říjen–prosinec). Za 

monitoring strategie a nastavení cílů bude zodpovědný tým JCCR ve spolupráci se 

SCCR.

Přístup
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VIZE
Vltavská vodní cesta je produkt nadregionálního významu, který posiluje mezikrajskou 

spolupráci, spojuje subjekty cestovního ruchu a místní obyvatele,  generuje nové 

podnikatelské příležitosti a pro návštěvníky nabízí vysoce kvalitní služby s atraktivním okolím 

ke strávení dovolené.  Vodní cesta se stane novým letním resortem po celé její délce a bude 

místem, ve kterém si místní obyvatelé i návštěvníci umí život užít ve vzájemném souladu, 

společně interagují a sdílejí zážitky.

MISE
Kde se pluje, tam se dobře žije. 

GLOBÁLNÍ CÍLE
NÁVŠTĚVNÍCI – UŽIVATELÉ 
PRODUKTU VLTAVA

Ochota návštěvníků doporučit produkt Vltava bude 65 % (NPS)   

Aktuální stav: není znám   

Začátek sledování: 2019

EKONOMICKÝ PŘÍNOS  
(při respektování socio-
kulturního a přírodního 
potenciálu oblasti)

Počet proplavených lodí (rekreační plavba): 115 tisíc  
Aktuální stav: 56 768 

Počet proplavených osob 

Aktuální stav: není znám 

Začátek sledování: 2019 

Zvýšení průměrné útraty na základě dat z EET 

Aktuální stav: není znám 

Začátek sledování: 2019

Počet nových poskytovatelů služeb na Vodní cestě  

(ubytovací a stravovací kapacity, TIC, CK/CA, turistické cíle): 25 

Aktuální stav: není znám 

Začátek sledování: 2019   

PARTNEŘI A STAKEHOLDEŘI Fungující síť subjektů cestovního ruchu sdružená kolem Vodní cesty  

a spolupracující na rozvoji národního produktu Vltava

MÍSTNÍ OBYVATELÉ 75 % místních obyvatel podporuje rozvoj Vodní cesty (Sentiment index) 

Aktuální stav: není znám 

Začátek sledování: 2019

Globální cíle budou naplňovány prostřednictvím implementace ročních marketingových 

plánů, které budou sloužit jako hlavní taktický nástroj pro realizaci strategie.  

Vzhledem k tomu, že je projekt v iniciační fázi, chybí data k aktuálnímu stavu u většiny 

ukazatelů. Data budou průběžně sbírána, monitorována a vyhodnocována na roční bázi.

MARKETINGOVÉ CÍLE:

Vytvořit konkurenceschopný  
produkt Vltava obchodovatelný  
na zahraničních trzích.

Posílit spolupráci s komunitami, 
krajskými, oblastními a lokálními 
DMO‘s, podnikatelským sektorem 
a dalšími stakeholdery sdruženými 
kolem Vltavské vodní cesty.

Zvýšit brand awareness produktu 
Vltava na klíčových trzích  
a u klíčových cílových skupin.

Zlepšit kvalitu návštěvnického 
zážitku a zvýšit reputaci produktu.

Vize, mise, cíle

1.

2.

3.

4.
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HLAVNÍ PRINCIPY MARKETINGOVÉ STRATEGIE
Nejprve opravit to, co nefunguje 

Identifikovat slabá místa a nedostatky na cestě zákazníka a zafixovat je jako první (např. chybějící 

infrastruktura či uživatelsky nepřívětivá online prezentace). Zásadní bariéry fyzického charakteru 

(především chybějící infrastruktura) na Vodní cestě byly identifikovány v rámci dokumentu Audit 

služeb. Další nedostatky, zejména digitálního charakteru, budou řešeny v rámci digitálního auditu 

(viz opatření v rámci strategické oblasti IV. Inovace).

Zapojení místní komunity 

Angažovat do rozvoje produktu místní obyvatele jako hlavní součást produktu a stakeholdery 

kolem Vodní cesty. Usilovat o to, aby se aktéři cestovního ruchu ztotožnili s vizí projektu Vltavské 

vodní cesty a promítli ji do svých marketingových aktivit a strategických plánů.

Destinační síť 

Vytvořit síť spolupracujících krajských, oblastních a lokálních DMO ś, měst, obcí a subjektů 

cestovního ruchu kolem Vodní cesty, včetně zapojení různorodých stakeholderů (podnikatelé, 

kontrolní orgány, komory, sdružení, investiční partneři atd.) pro zvýšení impaktu produktu Vltava.

Maximální důraz na návštěvnický zážitek 

Neustále nahlížet na produkt Vltava z pohledu zákazníka  a vylepšovat ho na základě zpětné 

vazby od zákazníků (návštěvníků).

Sdílení příběhů brandu Vltava 

Definovat brand  Vltava v moderním mediálním světě jako souhrn zážitků během návštěvy a 

příběhů, které lidé o těchto zážitcích vyprávějí. Velká pozornost musí být věnována storytellingu 

a vizualizaci sdělení. 

Strategický rámec

VLTA
VSKÁ VODNÍ CESTA

HLAVNÍ PRINCIPY ROZVOJE

CÍLE
OPATŘENÍ

PLÁN
MĚŘENÍ

ZAPOJENÍ MÍSTNÍ

KOMUNITY 

SDÍLENÍ PŘÍBĚHŮ

ZÁŽITEK NÁVŠTĚVNÍKA

NEJPRVE OPRAVIT,

DESTINAČNÍ SÍŤ

CO NEFUNGUJE:  
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PROCES ROZVOJE PRODUKTU
Cílem rozvoje Vltavské vodní cesty je vytvořit „živé destinace“ (dílčí produkty) kolem Vodní cesty, které  

dohromady formují ucelený produkt Vltava na národní úrovni.  Důraz bude kladen na budování kapacit,  

kulturu inovací a předávání klíčových dovedností a znalostí partnerům destinační sítě,  jakož i uvolnění prostředků  

pro kofinancování a cobranding společných marketingových aktivit. V podstatě se jedná o smyčku opakujících 

procesů, které by měly vést k neustálému zlepšovaní produktu jako celku.

Proces rozvoje produktu

FÁZE 1 FÁZE 2

Cílem rozvoje Vltavské vodní cesty je vytvořit živé destinace (dílčí produkty) kolem Vodní cesty, které dohromady formují ucelený 
produkt Vltava na národní úrovni. Důraz bude kladen na budování kapacit, kultury inovací a předávání klíčových dovedností 

a znalostní partnerům destinační sítě,  jakož i uvolnění prostředků pro kofinancování a cobranding společných marketingových aktivit.  
V podstatě se jedná o smyčku opakujících procesů, které by měly vést k neustálému zlepšovaní produktu jako celku.

Spojit a zangažovat DMO‘s a klíčové aktéry 
kolem Vltavské vodní cesty

Spolupráce na projektech v rámci destinační sítě kolem Vltavské vodní cesty zaměřená na rozvoj a péči 
o dílčí produkty orientované na potřeby zákazníka a na společnou propagaci produktu Vltava

Destinační 
síť

Identifikovat a propojit 
různorodou skupinu 

stakeholderů v DMO´s 
kolem Vodní cesty. stanovit 

role a zodpovědnosti v 
rámci rozvoje Vodní cesty.

Propojení
Navrhnout dílčí produkty 

vycházející z DNA 
jednotlivých turistických 

oblastí kolem Vodní cesty a 
přímo navázaných na jádro 

produktu.

Kontrolní bod 
Destinační sítě 

a dílčích produktů

Dílčí produkty

Identifikovat zásadní 
bariéry fyzického i 

digitálního charakteru pro 
(potenciální) konzumaci 
produktu a co nejdříve je 

zafixovat.

Nejprve opravit, 
co nefunguje Rozvíjet a inovovat dílčí 

produkty, které vycházejí z 
DNA každé turistické 

oblasti. 

Dílčí produkty
Zvýšení povědomí o 

produktu prostrednictvím 
autentického storytellingu. 

Storytelling

Jádro produktu 
– řeka Vltava

Problémy na 
cestě zákazníka

Produkt 
Vltava

Storytelling 
produktu Vltava
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FÁZE I: SPOJIT A ANGAŽOVAT MÍSTNÍ KOMUNITU KOLEM VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY 

FÁZE II: MANAGEMENT

Klíč k úspěšnému rozvoji produktu cestovního ruchu 

je vysoce angažovaná komunita, která se aktivně 

podílí na formování budoucí podoby produktu.  

Nejúspěšnější produkty mají angažovanost napříč 

širokým spektrem stakeholderů v cestovním ruchu: 

podnikatelé, veřejná, hospodářská a politická správa, 

místní obyvatelé a řada dalších subjektů, které jsou 

nejen primárně z odvětví cestovního ruchu. V této 

fázi je nutné otevřít dialog o budoucí spolupráci, určit 

klíčové stakeholdery a jejich role v rámci rozvoje 

produktu. Prvním krokem a základním pilířem pro 

tvorbu produktu je vytvoření destinační sítě – pracovní 

skupiny složené ze zástupců DMO ś a různorodých 

stakeholderů zainteresovaných do Vltavské vodní cesty 

se společnými zájmy. Pracovní skupina bude na základě 

otevřeného dialogu a následného konsenzu postupně 

určovat další rozvoj Vltavské Vodní cesty.  Klíčovým 

hráčem při tvorbě produktu a koordinaci aktivit by 

měla být Jihočeská centrála cestovního ruchu (hlavní 

iniciátor projektu Vltava 1), která může ve spolupráci 

se SCCR, a CzechTourismem zajistit realizaci většiny 

marketingově orientovaných činností.  Pro akce 

Jakmile byl odsouhlasen návrh dílčích produktů, proces 

se přesouvá na společné projekty s cílem zlepšovat 

návštěvnický zážitek a zvyšovat impakt produktu Vltava. 

Projekty zahrnují kombinaci těchto tří pilířů: Opravit, co 
nefunguje, Inovace produktů a Storytelling.

Projekty v rámci pilíře „Opravit, co nefunguje“ se 

zaměřují na mapování cesty zákazníka – především 

na to, jaké problémy zákazník řeší ve vztahu ke 

konzumaci produktu. To může může souviset např. 

s nedostatečnou infrastrukturou – chybějící přístav, 

kotviště, či nedostatečná parkovací kapacita.  Často 

ale může být problém i digitálního charakteru – např. 

nemožnost online rezervace služby, nepřehledné a 

nerelevantní informace na webu, či webová prezentace 

neoptimalizována pro mobilní telefon. 

Projekty v rámci pilíře Inovace produktů se zaměřují na 

rozvoj produktu, který bude reflektovat zjištění potřeb 

návštěvníka a aktuální trendy v turismu a marketingu. 

Může se jednat také o přidání nových subjektů jako 

součást produktu.

Projekty zaměřené na Storytelling se zaměřují 

především na tvorbu autentického obsahu a jeho 

distribuci s efektivním využitím synergie placených, 

získaných a vlastněných médií. Důraz bude kladen 

na word of mouth storytelling a vyprávění příběhů 

destinace skrze reálné lidi – návštěvníky, influencery i 

místní obyvatele.

Fázi II je nutné odpilotovat, aby mohlo dojít k rozšíření 

fáze I

Strategický model rozvoje produktu je navržený jako 

smyčka procesů, které se budou opakovat a neustále 

vyvíjet. Ve fázi I půjde zejména o Rozvoj spolupráce 
participujících subjektů a jejich vzdělávání za účelem 

koordinace vhodného doplnění a rozšíření nabídky 

služeb a zážitků v rámci produktu.  Organizační roli 

bude zajišťovat JCCR ve spolupráci se SCCR. Ve fázi 

II pak půjde především o Inovaci stávají nabídky 
produktu cestovního ruchu podle vývoje trhu, 

preferencí a zájmu návštěvníků a průběžné doplňování 

nabídky produktu cestovního ruchu o další služby a 

zážitky, tak aby si produkt uchoval vysokou atraktivitu, 

a to i v případě opakované konzumace. Dále se bude 

jednat o tvorbu nového obsahu k produktu a jeho 

distribuci vhodnými kanály. 

Destinační síť - hlavní aktéři produktu Vltava

investičního charakteru budou klíčovými aktéry povodí 

Vltavy a Ředitelství vodních cest, kraje, města a obce, 

ministerstvo dopravy, ministerstvo pro místní rozvoj  

a další (podrobněji viz obrázek níže).

Druhou částí fáze I je dosažení shody ohledně návrhu 

dílčích produktů. Tak, aby dílčí produkty přímo souvisely 

s jádrem produktu (řeka Vltava) a zároveň reflektovaly 

DNA každé turistické oblasti kolem Vodní cesty (seznam 

turistických oblastí viz dokument Audit služeb). DNA je 

formováno a definováno jedinečnými atributy - historií, 

kulturou, geografickými podmínkami včetně možná 

nejdůležitějšího aspektu – osobností místních lidí  

a lokálního folkloru. DNA destinace se musí odrazit  

v každém dílčím produktu.

Fáze 1 bude dále prohlubována vzděláváním subjektů 

v cestovním ruchu ohledně možnosti rozvoje produktu.  

Právě na základě vzdělávacích akcí bude postupně 

rozšiřována destinační síť aktérů, jejich zapojení do 

produktu Vltava a propojení s dalšími aktéry cestovního 

ruchu. 

Kontrolní bod 

Před přesunem do fáze II je nutné vyhodnotit rozsah destinační sítě a konsensus kolem navržených produktů.  Byly 

navržené produkty odsouhlaseny a validovány různými zúčastněnými stranami? Vyvíjí se vše podle stanovené vize? Byli 

všichni členové destinační sítě dostatečně informováni ohledně možností zapojení do rozvoje produktu?

Povodí Vltavy, ŘVC, 
Ministerstvo dopravy 
ČR, Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR,  
města a obce, kraje,  

NP Šumava

INVESTIČNÍ PARTNEŘI

KONTROLNÍ ORGÁNY MARKETINGOVÍ PARTNEŘI

PRODUKT VLTAVA

CzechTourism, JCCR,  
SCCR, oblastní a lokální 
DMO ś, města a obce, 

Hospodářská komora ČR, 
podnikatelské subjekty, 

CK/CA

Státní plavební 
správa, Policie ČR, 

Hasiči, ČOI
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Produkt 
cestovního ruchu
VLTAVA
GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ PRODUKTU

Vltava je národní řekou České republiky. Pro potřeby 

této strategie se počítá  s územím řeky Vltavy od 

pramene k ústí a územním rádiusem 20 km kolem řeky.  

Toto vymezení je stanoveno z důvodu návaznosti na 

dokument Audit služeb na Vodní cestě. Do budoucna 

budeme počítat s rádiusem max. 5 km kolem řeky. 

Celý tok Vltavy v délce 430 km je rozdělen do 6 úseků. 

Tyto úseky byly stanoveny na základě geografické 

odlišnosti území a s tím spojené rozdílné poptávce po 

vodní dopravě a službách cestovního ruchu. Jednotlivé 

úseky spadají pod turistické oblasti řízené destinačními 

managementy. Popis úseků a jejich vymezení je dále 

specifikováno níže:

Typy úseků
1)  Chráněná oblast – zejména oblast úseku 1,  

kde je zapotřebí dbát pozornost na přílišné  

zatížení místního ekosystému.

2)  Aktivní Vltava – zejména oblast úseku 2,  

kde návštěvníci vytvářejí aktivní pohyb v rámci  

vody a okolí (kajaky, rafty, kanoe, SUP, cyklistika,  

pěší turistika…)

3)  Pasivní Vltava – zejména oblast úseku 3 a dále,  

kde probíhá hlavně motorizovaná plavba a oblasti 

slouží k rekreačním účelům.

Úsek 1:  Kvilda – Lipno (Nová Pec) 
První úsek zahrnuje řeku v délce 64 km. Toto území spadá převážně pod TO Šumavsko a částečně 

TO Lipensko. Pro tuto část řeky jsou stěžejní regulace ze strany NP Šumava, které zásadně ovlivňují 

možnosti využití řeky z hlediska cestovního ruchu. 

Turistické oblasti: TO  Šumavsko, TO Lipensko (Studená Vltava)

Specifika úseku: pěší a cykloturistika, ekoturistika, omezená splavnost Správou NP Šumava

Úsek 2: Lipno (Nová Pec) – České Budějovice 
 Druhý úsek zahrnuje Lipno a řeku Vltavu až k Českým Budějovicím. Tento nejdelší úsek řeky měří 

123 km. Specifickou oblastí turistického ruchu je na tomto úseku vodní nádrž Lipno. Část území  

od Vyššího Brodu po Boršov nad Vltavou je pak pro ideální podmínky hojně využíván vodáky.

Turistické oblasti: TO Lipensko, TO PodKletí, TO Krumlovsko (necertifikována)

Specifika úseku: pěší a cykloturistika, aktivní dovolená, vodní turistika.

Úsek 3: České Budějovice – Zvíkovské Podhradí 
Třetí úsek začíná v Českých Budějovicích a končí u Zvíkovského Podhradí. Délka řeky v tomto úseku 

měří 86 km. Specifickým cílem na tomto úseku je Hluboká nad Vltavou, kde je řeka významnou 

součástí cestovního ruchu a lodní dopravy.

Turistické oblasti: TO Budějovicko, TO Písecko-Blatensko, TO Toulava

Specifika úseku: motorizovaná plavba a rekreační malá plavidla, vodní turistika, cykloturistika

Úsek 4: Zvíkovské Podhradí - Kamýk nad Vltavou
Čtvrtý úsek tvoří vodní nádrže Orlík a Kamýk. Tento úsek měří 23 km. 

Turistické oblasti: TO Písecko, TO Toulava, TO Posázaví, TO Brdy a Podbrdsko

Specifika úseku: motorizovaná plavba a rekreační malá plavidla, vodní turistika, rekreační pobyt 

spojený s pěší turistikou

Úsek 5: Kamýk nad Vltavou – Praha
Pátý úsek zahrnuje vodní nádrž Slapy a část řeky k okraji Prahy. Délka úseku řeky je 63 km.

Turistické oblasti: Praha, TO Posázaví

Specifika úseku: motorizovaná plavba a rekreační malá plavidla, vodní turistika, rekreační pobyt 

spojený s pěší turistikou

Úsek 6: Praha – Mělník
Poslední úsek zahrnuje Vltavu protékající Prahou až po soutok Vltavy a Labe u Mělníka. Úsek měří 

71 km. Na tomto úseku hraje důležitou roli jak specifický cestovní ruch v Praze, tak lodní doprava 

osobní i nákladní.

Turistické oblasti: Praha, MAS Vyhlídky

Specifika úseku: motorizovaná plavba a rekreační malá plavidla, cykloturistika

Mělník

Praha

Kamýk nad Vltavou

Zvíkovské Podhradí

České Budějovice

Nová Pec

Kvilda



KLASIFIKACE PRODUKTU

Vltava (národní řeka) jako celek představuje produkt nadregionálního významu a bude zařazen do produktové nabídky 

agentury CzechTourism (v rámci produktové linie Aktivní produkt – sport a pohyb a také v rámci projektu Česko jede)  

a komunikován napříč všemi kanály. Stejně tak bude Vltava zařazena do hlavní produktové linie JCCR a SCCR jako produkt 

regionálního významu. Ten bude utvářen zespoda na úrovni turistických oblastí, kde vznikne dílčí produktová nabídka.

Ke všem úrovním produktu (na místní, regionální i nadregionální) vzniknou produktové karty podle metodiky 

CzechTourism. Produktová karta bude připravena jak pro B2C segment, tak pro B2B segment (tour operátoři, 

zahraniční nákupčí).

Hlavním garantem produktu bude Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci se Středočeskou centrálou 

cestovního ruchu.  Na úrovni turistických oblastí bude produkt spravován zástupci turistických oblastí. Správa produktu 

bude probíhat formu setkání zástupců destinační sítě (2x za rok) a informací ohledně novinek v rámci rozvoje produktu. 

Na konci roku bude vyhodnocen roční marketingový plán a budou nastaveny cíle na následující rok.

Struktura produktu Vltava

Nadregionální produkt je kvalitní, pokud svým tématem 
reprezentuje kvalitní a silné regionální produkty. Nadregionální 
produkty jsou primárně tvořeny a komunikovány národní 
organizací destinačního managementu –agenturou CzechTourism. 
V případě Vltavy bude hlavním garantem produktu JCCR.

Kvalita regionálního produktu je závislá na kvalitě dílčích produktů, 
které zastupuje. Regionální produkt je vytvářen a spravován 
krajskou organizací destinačního managementu.

Jedná se o sdružení vybraných služeb či zážitků do jednotné 
smysluplné produktové nabídky. Klíčovou vlastností dílčí 
produktové nabídky je její logičnost. Dílčí produkty jsou 
vytvářeny a spravovány oblastními DMO ś.

Nadregionální produkt
- Řeka Vltava

Regionální produkt

Dílčí produkty

Krajská DMO

Czech Tourism

Oblastní DMO

Koordinace

Koordinace

Jádro
- řeka
Vltava
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V rámci pilotování FÁZE I vznikla ve spolupráci se členy 

destinační sítě (zástupci krajských, oblastních a lokálních DMO ś) 

na úrovni jednotlivých úseků Vltavy tato dílčí produktová 

nabídka (viz níže základní produktové karty). Tato dílčí nabídka 

bude dále rozvíjena podle strategického rámce a její kvalita 

bude hlavním faktorem pro rozvoj produktů na regionální  

a nadregionální úrovni (produkt Vltava).

NADREGIONÁLNÍ PRODUKT VLTAVA
Název produktu Řeka Vltava

Přínos/ 
obsah produktu

Propojení prvků v rámci řeky Vltavy, zvýšení povědomí o hlavních a zejména doplňkových 

aktivitách v rámci toku a jeho okolí, snížení zátěže ve frekventované termíny, vyváženost a 

prodloužení sezóny, propojení služeb v okolí řeky, objevení méně známých památek a lokalit,  

zvýšení povědomí o ochraně přírody.

Komponenty/ 
skladba produktu

Půjčovny, občerstvení, ubytování, servisy, eventy, přírodní a kulturní památky, značené trasy 

pro pěší a cyklo, cestovní agentury

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Ideální místo pro dovolenou. Řeka plná zážitků.

Snadné výlety s připraveným itinerářem. Místo pro odpočinek.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

Krajské DMO (JCCR, SCCR), oblastní DMO (Šumavsko, Lipensko, Krumlovsko, PodKletí, 

Budějovicko, Písecko–Blatensko, Toulava, Posázaví, Brdy a Podbrdsko), místní akční skupiny 

(MAS Vyhlídky), města a obce v okolí řeky Vltavy, poskytovatelé služeb v okruhu 5 km od 

řeky. 

Poznámka: Pilotní projekt počítá s radiusem 20 km kvůli auditu služeb a atraktivit pro poznání širší nabídky – kvůli 

propojení produktu s vodou a držení se tématu „Řeka Vltava“ bude vhodné do budoucna používat primárně  bližší cíle. 

Dle výsledků auditu je možné zahrnout vzdálenější body zájmu, pokud se jedná o stěžejní místa cestovního ruchu.

REGIONÁLNÍ PRODUKT - VLTAVSKÁ CYKLISTICKÁ CESTA
Název produktu Vltavská cyklistická cesta

Přínos/ 
obsah produktu

Propojuje spektrum

Zvýšení hodnoty značky Vltava.

Podpora podnikatelských subjektů podél toku řeky Vltavy.

Komponenty/ 
skladba produktu

Vltavská cyklistická cesta spojuje dvě mezinárodní cyklotrasy -  EuroVelo 13 a 7.

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Dovolená na kole v Povltaví (Kvilda – Milešov)

Vltava, řeka plná zážitků.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

Nadace Jihočeské cyklostezky – garant obsahové formy, JCCR, CzechTourism

DMO po trase (Šumavsko, Lipensko, Českokrumlovsko, PodKletí,  

Českobudějovicko-Hlubocko, Písecko, Toulava)
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DÍLČÍ PRODUKTY DLE ÚSEKŮ
ÚSEK 1
Lokalita: Kvilda–Nová Pec
Správci produktu: TO Šumavsko, TS Lipenska

Specifikum pro U1: pěší a cykloturistika, ekoturistika,  omezená splavnost Správou NP Šumava

Navazující produkty: (dle DMO)

TO Šumavsko 

Název produktu Gastrostezka turistickou oblastí Šumavsko

Přínos/ 
obsah produktu

Propojení jednotlivých subjektů, pohyb turisty na základě připravené tematické stezky, 

podpora lokálních producentů, využití aplikace.

Komponenty/ 
skladba produktu

26 zastávek (Pekárna Cais, Bylinková a květinová zahrada Ky.By, Minimlékárna Škarez 

Fidlerovi, Uzenářství Pavel Zdeněk, Bramborárna Chlumanské brambory, Farma Výrov, 

Pivovar Prachatice, Kavárna Nebe, Pekárna Prachatice, Farmářský obchod Prachatice, 

Řeznictví a uzenářství U Poláků, Dary šumavské přírody, Městský hotel Bobík, Rybárna 

Strážný, Pekárna Vacov, Pstruhařství Mlýny, Šumavský pivovar, Výletní restaurace Vodník, 

Kavárna Ve Skále, Cukrárna Pod Zámkem, Kavárna a pražírna kávy, Školní restaurace sv. 

Rafael, Dobrá chata, Kavárna a cukrárna na Kvildě, Hotel Kristian, Farma Hošna)

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

lokální produkty ze srdce Šumavy, doporučené podniky, zážitky se zvířaty, zisk originálního 

suvenýru „lžička ochutnávačka“

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

DMO PRO Šumavsko, místní poskytovatelé služeb

Název produktu Zážitková stezka turistickou oblastí Šumavsko pro rodiny s dětmi

Přínos/ 
obsah produktu

Představení oblasti jako vhodného místa pro rodiny s dětmi, které mají kočárek/nosítko, 

motivace k návštěvě více turistických cílů, využití aplikace.

Komponenty/ 
skladba produktu

vybrané turistické cíle, ubytování, gastroprovozy, farmy, Tkalcovna Na vlně

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Snadná dostupnost na vybrané cíle i s kočárkem, suvenýr ovečka Šuměnka z místní 

tkalcovny, vhodné prostředí pro rodiny s dětmi k ubytování i stravování.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

DMO PRO Šumavsko, místní poskytovatelé služeb
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ÚSEK 2
Lokalita: Nová Pec–České Budějovice
Správci produktu: JCCR, TS Lipenska, DM Jihočeský venkov, z.s., DMO Krumlovsko, DMO Českobudějovicko–Hlubocko

Specifikum pro U2: pěší a cykloturistika, aktivní dovolená, vodní turistika.

Navazující produkty: (dle DMO)

TO Lipensko  

Název produktu Active Park Lipno

Přínos/ 
obsah produktu

Areál nabízí návštěvníkům kompletní možnost vyžití v letní i zimní sezóně. Zacílení 

na segment návštěvníků všech věkových i zájmových kategorií. Podpora zdravotně 

handicapovaných a umožnění jim trávit aktivně volný čas v celém areálu. Zvýšení 

návštěvnosti v destinaci, prodloužení doby pobytů, a tím zvýšení příjmů z cestovního ruchu. 

Zvýšení hodnoty značky obce Lipno prostřednictvím budování image velkého propojeného 

areálu s neustálou nabídkou aktivit a eventů. Podpora podnikatelských subjektů v přímé i 

nepřímé vazbě na cestovní ruch.

Komponenty/ 
skladba produktu

Lanová dráha, infocentrum, půjčovny, prodejna Intersport, přístav Marina Lipno, Aquaworld, 

Hopsárium, Stezka korunami stromů, Království lesa, Pumptrack, Amenity Sport Arena, 

Bikepark, Floutrejl, Bobovka, Sjezdové koloběžky, Adventure golf, Frisbee Park, Jezerní 

cyklo–inline stezka, Beach hřiště, camping, ubytovací zařízení, gastro provozy + pravidelně 

konané a opakované eventy.

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Místo, ve kterém si najde vyžití a zábavu každý bez ohledu na zaměření, schopnosti a věk

Akce a eventy po celý rok, nejvíce pak v hlavní sezóně (léto, zima)

Propojení s ostatními středisky v destinaci

Umístění blízko dalších turistických atraktivit v destinaci

Lokalita na břehu největší přehrady v ČR – Lipno

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

DMO TS Lipenska, JCCR, CzechTourism, LIPENSKO s. r. o., místní poskytovatelé služeb v 

areálu

Název produktu Šumavský Everest

Přínos/ 
obsah produktu

Produkt nabízí poznání krás pěší turistiky v okolí Horní Plané na Lipensku a na Šumavě. 

Zacílení na segment návštěvníků všech věkových i zájmových kategorií. Účastníci získají 

vrcholový pas se seznamem povinně zdolaných vrcholů. Zvýšení návštěvnosti v destinaci, 

prodloužení doby pobytů, a tím zvýšení příjmů z cestovního ruchu. Zvýšení hodnoty značky 

obce Horní Planá prostřednictvím budování image zajímavé a atraktivní destinace. Podpora 

podnikatelských subjektů v přímé i nepřímé vazbě na cestovní ruch.

Komponenty/ 
skladba produktu

osm šumavských vrcholů: Knížecí stolec (1236 m n. m.), Moldaublick (1022 m n. m.), Olšina 

(732 m n. m.), Plechý (1378 m n. m.), Smrčina (1338 m n. m.), Třístoličník (1311 m n. m.), Špičák 

(1221 m n. m.) a přívoz Horní Planá (725 m n. m.). V součtu všechny části produktu dávají 

hodnotu 8848 m. n. m., tedy výšku Everestu, nejvyšší hory světa.

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Možnost zdolat v osmi dílčích částech nejvyšší horu světa Mount Everest a získat tak 

certifikát o zdolání.

Možnost navštívit akce a eventy, které se v Horní Plané pořádají po celý rok, nejvíce pak v 

hlavní sezóně (léto, zima).

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

DMO TS Lipenska, JCCR, CzechTourism, KIC Horní Planá, místní poskytovatelé služeb.

TO Krumlovsko  

Název produktu Jižní vltavský meandr

Přínos/ 
obsah produktu

Propojení hlavní turistické tepny a okolních cílů, představení méně známých turistických cílů 

ve městě. Aktivity pro příchozí vodáky, aby městem pouze nepropluli.

Komponenty/ 
skladba produktu

přírodní atraktivity – meandr řeky Vltavy, Museum Fotoateliér Seidel, židovská synagoga, 

Ateliér Egona Schieleho, městský park, dobová architektura.

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Poklidné části Českého Krumlova. Město, kde lze i odpočívat. Skloubení středověkých, 

renesančních a přírodních památek na jednom místě.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

DMO Krumlovsko, JCCR, místní poskytovatelé služeb

Název produktu Vyhlídkové plavby na voru v Českém Krumlově

Přínos/ 
obsah produktu

Nová atrakce pro touroperátory, sdílení zážitků z města, přesun lidí z města na vodu.

Komponenty/ 
skladba produktu

provozovatelé voroplavby, místní subjekty podél řeky

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Netradiční prohlídka města z hladiny řeky. Známé město z neznámé perspektivy. Historické 

centrum za přítomnosti dobových vorařů.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

DMO Krumlovsko, JCCR, místní poskytovatelé služeb



24 VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA 2022 25VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA 2022

TO PodKletí 

Název produktu Plujeme ze Zlatky do Boršova

Přínos/ 
obsah produktu

Povědomí o méně využívaném úseku řeky Vltavy a jeho okolí, příjezd specifické klientely do 

oblasti.

Komponenty/ 
skladba produktu

řeka Vltava v úseku Zlatá Koruna–Boršov nad Vltavou, přilehlé turistické atraktivity (klášter 

Zlatá Koruna, zřícenina hradu Dívčí Kámen, keltské oppidum v Třísově, aj.), kempy, tábořiště, 

ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny.

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Poklidný úsek řeky vhodný pro začátečníky a rodiny s dětmi. Řeka Vltava na paddleboardu.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

DM Jihočeský venkov, z.s., JCCR, místní poskytovatelé služeb

Název produktu Fritschova stezka

Přínos/ 
obsah produktu

Propojení destinace a produktu mezinárodního významu. Kooperace řeky Vltavy a pěší 

turistiky. Podpora místních podniků. 

Komponenty/ 
skladba produktu

Stezka E. Fritsche/trasa E10, místní poskytovatelé služeb, atraktivity na trase (Boršov nad 

Vltavou, Zlatá Koruna, atd.)

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Romantický kaňon u řeky Vltavy, část dálkové trasy Petrohrad–Monaco, pěší výlet 

kombinovatelný s cestou vlakem.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

DM Jihočeský venkov, z.s., JCCR, místní poskytovatelé služeb
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ÚSEK 3
Lokalita: České Budějovice–Zvíkovské Podhradí
Správci produktu: JCCR, DMO Českobudějovicko-Hlubocko, DMO Písecko–Blatensko, DMO Toulava

Specifikum pro U3: motorizovaná plavba a rekreační malá plavidla, vodní turistika, cykloturistika.

Navazující produkty: (dle DMO)

TO Budějovicko

Název produktu Stezka Vltavy

Přínos/ 
obsah produktu

Propojení  jednotlivých subjektů v celé délce Vltavy při předávání si turisty, zvýšení 

návštěvnosti méně známých cílů, oživení lokalit, více eventů spojených s vodou.

Komponenty/ 
skladba produktu

vyhlídkové plavby, půjčovny (lodí, SUP, VMP lodí, šlapadel, hausbótů), komentované plavby, 

eventy podél vody, info pointy Vltava, plovoucí kavárna VLNNA a subjekty podél řeky Vltavy, 

Malše a Lužnice. 

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Poklidná dovolená na hausbotu. Romantická plavba v podzámčí. Plavby od zámku k zámku. 

Aktivní dovolená v srdci jižních Čech – po vodě za památkami. Staň se kapitánem na národní 

řece. Ve skupině na paddleboardech.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

DMO Českobudějovicko–Hlubocko, JCCR, Povodí Vltavy, místní poskytovatelé služeb, město 

České Budějovice, město Hluboká nad Vltavou, město Týn nad Vltavou, stakeholdeři.

Název produktu Instagramová stezka Budějovickem

Přínos/ 
obsah produktu

distribuce návštěvníků na neobjevená nebo špatně značená místa, mediální zásah skrze 

příspěvky návštěvníků, prodloužení doby pobytu v destinaci, moderní forma trávení volného 

času, motivační prvek k návštěvě destinace, zvýšení komunikace s klienty skrze sociální sítě.

Komponenty/ 
skladba produktu

Vybrané fotogenické cíle (např. zámek Hluboká, vyhlídka Baba, Purkarec, Munický rybník, 

zámecké zahrady, atd.), turistické cíle v okolí, poskytovatelé služeb v destinaci.

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Méně známá a krásná místa v okolí známých cílů. Výlet za fotkou. Možnost navštívit jiná 

místa než většina turistů – poznat lokální speciality.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

DMO Českobudějovicko–Hlubocko, JCCR, místní poskytovatelé služeb, město České 

Budějovice, město Hluboká nad Vltavou, město Týn nad Vltavou, stakeholdeři.

TO Písecko–Blatensko 

Název produktu Noir Tourism

Přínos/ 
obsah produktu

Nabídka do programu cestovních kanceláří, prodloužení turistické sezóny v ohledu na 

přístupnost, přitažlivé téma pro další cílové skupiny, zavedení značky “Noir Tourism”, 

zpřístupnění méně známých míst se zajímavým příběhem, možnost propojení/připojení 

dalších cílů.

Komponenty/ 
skladba produktu

Cesta bolestných kamenů, památník Lety, židovský hřbitov v Písku, památník bitvy u 

Sudoměře,  řopíky (bývalé vltavské opevnění) a partyzánské stezky,  noční prohlídky 

významných turistických cílů (zámek Blatná, zámek Orlík, zámek Lnáře, městská věž 

Písek), oblast tzv. Čertových kamenů jižně a západně od Blatné (Kadov, Bělčicko, Předmíř, 

Myštice), lesní hřbitov Písek, židovské hřbitovy na Písecku–Blatensku, pietní park Svatá 

Trojice, megalitický kruh Slabčice, Žďákovský most, Kostnice Putim, smírčí kříže, stopy 

keltů na Bělčicku a Blatensku, zřícenina hradu Křikava u Černívska, kamenná poustevna 

(údajně megalitická stavba, reálně důkaz úpravy krajiny šlechtickým rodem v 19. století), 

přestěhovaný kostel sv. Bartoloměje Červená nad Vltavou, vesnice Záhrobí u Bělčic.

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Objevení míst se zajímavým příběhem (zapadlá zákoutí, jedinečné hřbitovy, vesnice s 

podivným názvem či pohnutou minulostí a také místa mající význam, o kterém se se příliš 

nemluví), přístupná místa i mimo hlavní turistickou sezonu.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

TO Písecko–Blatensko, JCCR, CzechTourism, místní poskytovatelé služeb, okolní TO.

Název produktu Otevřené brány sakrálních památek

Přínos/ 
obsah produktu

Zpřístupnění památek v oblasti, produkt v souladu s agenturou CzechTourism, propojení 

památek v rámci tématu, prodloužení pobytu nebo plánování pobytu ve vybrané termíny 

spojené s produktem, jistota stálé nabídky.

Komponenty/ 
skladba produktu

kostel Narození Panny Marie v Písku, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, kostel 

Povýšení svatého kříže v Písku, kostel sv. Václava v Písku, kostel sv. Václava v Krči u Protivína, 

kostel sv. Havla v Myšenci, kostel sv. Vavřince v Putimi, kostel sv. Kateřiny v Kestřanech, 

kostel sv. Brikcí v Dobevi, kostel sv. Klimenta v Mirovicích, kostel sv. Petra a Pavla v 

Albrechticích nad Vltavou, židovský hřbitov Písek, židovský hřbitov Mirotice, židovský hřbitov 

Mirovice, kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách, kostel Nejsvětější Trojice Lnáře, židovský hřbitov 

Kasejovice.

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Zpřístupnění sakrálních památek, otevření v jasně specifikované období, objevení památek s 

výkladem.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

TO Písecko–Blatensko, JCCR, CzechTourism, místní poskytovatelé služeb, okolní TO.
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ÚSEK 4
Lokalita: Zvíkovské Podhradí–Kamýk nad Vltavou
Správci produktu: JCCR, SCCR, DMO Písecko–Blatensko, DMO Toulava, DMO Brdy a Podbrdsko

Specifikum pro U4: motorizovaná plavba a rekreační malá plavidla, vodní turistika, rekreační pobyt spojený s pěší turistikou

Navazující produkty: (dle DMO)

TO Písecko–Blatensko 
(viz předchozí část)

TO Toulava

Název produktu Vltavské vyhlídky (Orlík a Střední Povltaví)

Přínos/ 
obsah produktu

Propojuje rekreace v kempu s aktivní turistikou pěší i cyklo. Zvýšit návštěvnost oblasti 

Orlické přehrady a středního Povltaví, propojit podnikatele v oblasti, nabídnout 

návštěvníkům aktivity na delší čas, dostat lidi z kempů do terénu a zvýšit tak ekonomický 

přínos pro přilehlý region.

Komponenty/ 
skladba produktu

vyhlídky (Opata Zavorala, Drbákov-Alebrtovy skály, Zvířetice, Podkova u Solenic, rozhledna 

Milada, rozhledna Onen Svět, Varta u kostela Červená, z mostu Červená n. Vlt.), kempy 

(Radava, Trhovky, Bor, Popelíky, Roviště, Zrůbek, Oboz, Častoboř), přilehlé služby 

(restaurace, ubytování), pravidelné lodní linky na Orlíku mezi kempy, lodní rekreace 

(půjčovny a mariny), kulturní tradice, zvyky a akce v okolí (otevírání cyklistické sezóny 

na Sedlčansku, akce ve Skanzenu Vysoký Chlumec, Jihočeský festival Kovářov, Milevské 

maškary, aj.), napojení na cíle v TO Písecko–Blatensko.

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Turistika v návaznosti na hlavní téma destinace Toulava „Srdce turistiky“, aktivní rekreace u 

vody a kolem ní, lidová kultura Středního Povltaví.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

TO Toulava, Povodí Vltavy,  Sdružení obcí Sedlčanska, Svazek obcí Milevska, jednotliví 

poskytovatelé služeb, Klub českých turistů, TO Písecko–Blatensko

Název produktu Toulava: S dětmi do Povltaví

Přínos/ 
obsah produktu

Produkt představuje nabídky pro rodiny s dětmi formou volitelných výletů i balíčků 

vstupenek: Milevsko pro rodiny s dětmi a Sedlčansko pro rodiny s dětmi. Zatraktivnění 

lokality Milevska a Sedlčanska pro rodiny s dětmi, zvýšení návštěvnosti regionu, turistických 

cílů a ubytovacích a stravovacích zařízení, spolupráce subjektů v oblasti.

Komponenty/ 
skladba produktu

jízdy lodí na Orlíku, Zeměráj Kovářov, Klášter Milevsko, Muzeum milevských maškar, Milevské 

muzeum, Ochrana fauny Hrachov, Městské muzeum Sedlčany, rozhledna Milada, kempy v 

oblasti, jednotliví poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb, karta Toulavka.

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Dovolená pro rodiny s dětmi, pro seniory s dětmi

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

TO Toulava, Sdružení obcí Sedlčanska, Svazek obcí Milevska, město Sedlčany,  

jednotliví poskytovatelé služeb (viz. komponenty)
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TO Posázaví

Název produktu Jak se žilo na jih od Prahy

Přínos/ 
obsah produktu

Regionální informační centrum v Dolních Břežanech představuje mimořádně bohatou historii 

osídlení od pravěku po dnešek. Na symbolické křižovatce dálkových cest žili a potkávali se 

lidé různých etnik a kultur a vždy po sobě zanechali stopy, které jsou dnes archeologickými 

památkami. Měřítko a tepaná deska vedle recepce informačního centra symbolizují Čas, 

ztvárnění je inspirováno pravěkými kalendáři i uložením kulturních vrstev v místní půdě. V 

odpoledních hodinách vykresluje slunce na podlaze a zdi místnosti obrazce klikatící se cesty 

od vltavských brodů. Naprosto unikátním a ústředním bodemexpozice je ZÁVIST CAVE (cave 

automatic virtual environment). Jedná se o multiprojekční zařízení, které je použito pro 

vizualizaci historických scén. Návštěvníci mají jedinečnou možnost projít se na několik minut 

po keltském hradišti a seznámit se s životem našich předků. Budova informačního centra v 

Dolních Břežanech a vrch Závist, to jsou dva konce pomyslného šípu či kopí.

Ve sklepních prostorách muzea v Jílovém u Prahy je umístěna archeologická expozice Ora 

et labora (Modli se a pracuj), která je věnovaná benediktinskému klášteru Stětí sv. Jana 

Křtitele na vltavském Ostrově u Davle nedalo soutoku s řekou Sázavou založenému v 

roce 999 a zaniklému středověkému osídlení na Hradišťku u Davle. Návštěvníci si mohou 

prohlédnout 3D vizualizaci možné podoby kláštera v jednotlivých vývojových etapách. 

Dále 3D projekce ukazuje středověký vzhled zaniklého města nad soutokem Vltavy a 

Sázavy v místě dnes zvaném Sekanka, které je tradičně s Ostrovským klášterem spojováno. 

V expozici návštěvníci také spatří rekonstrukci klášterního skriptoria, interiér středověkého 

venkovského domu nebo model sídliště na Sekance v období 13. století. Součástí expozice 

je také nová naučná stezka ze Sekanky na Ostrov a ke kostelu sv. Kiliána v Davli. Je na 

ní 10 informačních panelů, které seznámí návštěvníka s historií, podobou a výsledky 

archeologických průzkumů na jednotlivých lokalitách.

Komponenty/ 
skladba produktu

Informační centrum Dolní Břežany, expozice závist CAVE, vrch Závist, muzeum města Jílové 

s 3D expozicí, naučná stezka ze Sekanky na Ostrov

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Návrat do pravěku, výlet mísním časoprostorem

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

DMO Posázaví, RIC Dolní Břežany, Regionální muzeum Jílové u Prahy, poskytovatelé služeb

TO Posázaví

Název produktu Štěchovická energie

Přínos/ 
obsah produktu

Vodní dílo Štěchovice bylo budováno v letech 1938 až 1947. Betonová přehrada s žulovým 

obkladem je 22,5 m vysoká a 120 m dlouhá. K vodnímu dílu patří i plavební komora, která 

překonává rozdíl mezi horní a spodní hladinou 19,10 m a je ojedinělá ve střední Evropě. 

Exkurze zdarma celoročně vždy po předchozím objednání minimálně 3 dny předem. Do 

Štěchovic jde dojet velkou linkovou i malou motorovou lodí. Energii pak můžete nabrat např. 

v Hotelu Mandát v Hradištku, jehož kuchyně je zařazena v Maurerově průvodci – užijete si 

gastro-zážitek za velice dobrou cenou. U hotelu lze bez problému vyvázat i svou loď. Obce 

Štěchovice i Hradištko nabízí in další možnosti dobrého jídla i velmi dobrou kávu a sladkého 

potěšení – např. kavárna a pekárna Ella má kávu.

Komponenty/ 
skladba produktu

Linková lodní doprava, komentované exkurze po vodním díle Štěchovice, půjčovny 

lodí, gastro zážitky a ubytování v hotelu Mandát, kavárna a pekárna Ella, naučné stezky 

Svatpjánské proudy a Vystěhované Hradišťko.

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Vltava – řeka plná zážitků 

rekreační plavba, unikátní technická památka

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

DMO Posázaví, poskytovatelé služeb

ÚSEK 5
Lokalita: Kamýk nad Vltavou–Praha
Správci produktu: SCCR, DMO Toulava, DMO Brdy a Podbrdsko, DMO Posázaví

Specifikum pro U5: motorizovaná plavba a rekreační malá plavidla, vodní turistika, rekreační pobyt spojený s pěší turistikou

Navazující produkty: (dle DMO)

Poznámka: Nabídka dílčích produktů se teprve připravuje a bude hotová do konce roku 2019

TO Toulava

Název produktu Vltavské vyhlídky (Orlík a Střední Povltaví)

Přínos/ 
obsah produktu

Propojuje rekreace v kempu s aktivní turistikou pěší i cyklo. Zvýšit návštěvnost oblasti 

Orlické přehrady a středního Povltaví, propojit podnikatele v oblasti, nabídnout 

návštěvníkům aktivity na delší čas, dostat lidi z kempů do terénu a zvýšit tak ekonomický 

přínos pro přilehlý region.

Komponenty/ 
skladba produktu

vyhlídky (Opata Zavorala, Drbákov-Alebrtovy skály, Zvířetice, Podkova u Solenic, rozhledna 

Milada, rozhledna Onen Svět, Varta u kostela Červená, z mostu Červená n. Vlt.), kempy 

(Radava, Trhovky, Bor, Popelíky, Roviště, Zrůbek, Oboz, Častoboř), přilehlé služby 

(restaurace, ubytování), pravidelné lodní linky na Orlíku mezi kempy, lodní rekreace 

(půjčovny a mariny), kulturní tradice, zvyky a akce v okolí (otevírání cyklistické sezóny 

na Sedlčansku, akce ve Skanzenu Vysoký Chlumec, Jihočeský festival Kovářov, Milevské 

maškary, aj.), napojení na cíle v TO Písecko–Blatensko.

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Turistika v návaznosti na hlavní téma destinace Toulava „Srdce turistiky“, aktivní rekreace u 

vody a kolem ní, lidová kultura Středního Povltaví.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

TO Toulava, Povodí Vltavy,  Sdružení obcí Sedlčanska, Svazek obcí Milevska, jednotliví 

poskytovatelé služeb, Klub českých turistů, TO Písecko–Blatensko
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Název produktu Mělník – město vína i kultury

Přínos/ 
obsah produktu

Prezentace poskytovatelů služeb, mělnických vinařů a propagace akcí města i regionu.

Komponenty/ 
skladba produktu

tradiční folklórní akce – Mělnický masopust, vynášení Morany, mezinárodní folklórní festival 

Mělnický Vrkoč, Svatomartinský průvod, velikonoční a vánoční jarmarky. Připomenutí 

osobností města – každoroční Pocta Janu Palachovi, Den města, Mělník je jedním z 

poutních míst svatováclavského a svatoludmilského kultu (výročí sv. Ludmily). Vinařské 

slavnosti – Mělnická vinná noc, Den v růžovém, Mělnický košt, Mělnické vinobraní, vítání 

adventu s ochutnávkou mladých vín. Tradiční akce – Den kostelů, Muzejní noc, Svatotrojická 

pouť, Den zvoníků, Hradozámecká noc, Bitva Rytířů mělnických, Dny evropského dědictví. 

Sportovní akce – Mělnická Jizerská padesátka, Triathlon Mělník, Běh vinařů, Mělnický hrozen, 

Kokořínský maraton, Den sportu, veslařské závody, Mělnický okruh. Mělnické kulturní 

léto – od června do září pestrý program pro všechny věkové kategorie – koncerty pod 

širým nebem, divadelní představení a akrobacie, filmové projekce, zábava pro děti, výstavy. 

Vánoční trhy – několikadenní akce v centru města s doprovodným kulturním programem. 

Mělnické podzemí a nejširší studna v ČR – technická památka. Historie českého vinařství a 

expozice historických dětských kočárků – Regionální muzeum Mělník. Masarykův kulturní 

dům. Pražská brána – galerie Ve Věži. Zámek Mělník, Hořínské zdymadlo, Labská stezka, 

Vltavská stezka, Máchova cesta. 

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Historické centrum města nabízí architektonické, církevní i technické památky od počátku 

2. tisíciletí do současnosti. Mělník patří mezi jedno z devíti královských věnných měst, jediné 

ve Středočeském kraji. Centrum Mělnické vinařské oblasti – vinice historické i moderní jsou 

umístěny i v samotném středu města. Kulturní vyžití nabízí město návštěvníkům po celý rok, 

během turistické sezóny jsou volně přístupné akce Mělnického kulturního léta v historickém 

centru města.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

MAS Vyhlídky, SCCR, TIC Mělník, město Mělník

ÚSEK 6
Lokalita: Praha–Mělník
Správci produktu: SCCR, MAS Vyhlídky

Specifikum pro U6: motorizovaná plavba a rekreační malá plavidla, cykloturistika

Navazující produkty: (dle DMO)

MAS Vyhlídky

Název produktu Mělnicko–Kokořínsko:  turistický cíl pro každou příležitost

Přínos/ 
obsah produktu

Využití přírodních atraktivit, sakrálních a technických památek včetně husté sítě turistických 

tras a cyklotras. Zvýšení návštěvnosti spolu s udržitelným rozvojem cestovního ruchu. 

Propagace a zviditelnění regionu a zvýšení povědomí o Mělnicku a Kokořínsku jako oblasti 

s velkým množstvím turistických cílů a nabídkou služeb a místních produktů. Prezentace 

poskytovatelů služeb a výrobců místních produktů.

Komponenty/ 
skladba produktu

Mělnická vinná noc, Mělnický košt, Veteránské rojení Lobeč, Pivovar s příběhem Lobeč, 

Památková rezervace Nosálov, skalní obydlí Lhotka, Máchova stezka, Venkovské muzeum 

Kadlín + rozhledna Hradišť, Na Kokořínsko s párou – první červnová sobota historický vlak 

na trase Mladá Boleslav–Mělník (navázány doprovodné akce), Dny kulturního dědictví, 

degustace a prohlídky vinařství, masopust v jednotlivých obcích, velikonoční jarmarky, vítání 

jara v obcích, adventní koncerty a jarmarky, Hořínské zdymadlo – technická památka

Komunikační  
témata – hodnota  
pro návštěvníky

Mělnicko a Kokořínsko, místo pro tradiční dovolenou, nabízí nespočet možností turistických 

cílů s kombinací pořádaných akcí v celém regionu. Lokalita s tradicí vína.

Spolupráce na 
stanovení a rozvoji 
produktu

IC, města, obce, poskytovatelé služeb, DMO Mělnicko–Kokořínsko, z.s., SCCR
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SLUŽBY A INFRASTRUKTURA

Opatření:
•  Budovat infrastrukturu pro využití potenciálu řeky 

Vltavy (podrobněji viz Audit služeb)

•  Budovat bezbariérovou infrastrukturu

•  Budovat navazující infrastrukturu (cyklostezky, značení 

cest, bistra, kavárny), která zatraktivní návštěvnický 

zážitek

•  Vytvářet možnosti pro budování nových turistických 

cílů 

•  Zvyšovat kvalitu služeb vzděláváním a získáním 

certifikací kvality, což se odrazí ve zvýšení reputace 

produktu

Garant: JCCR a SCCR

Realizátor: Jihočeský+Středočeský kraj, Povodí Vltavy, 

Ředitelství vodních cest, města a obce

Partneři: Města, obce, turistické cíle, podnikatelé, 

investoři

Měření úspěchu:
•  Zvýšení počtu proplavených lodí a lidí

•  Počet nových zařízení na Vodní cestě (kotviště, skluzy, 

parkoviště, benzinky)

•  Počet nových poskytovatelů služeb na Vodní cestě 

(půjčovny, ubytovací a stravovací zařízení a další

•  Počet certifikovaných zařízení na Vodní cestě (např. 

certifikace AHR, ČSKS, Czech Specials)

•  Hodnocení kvality služeb na základě recenzentních 

portálů: Tripadvisor, Booking.com, Google places, 

Facebook

•  Počet nových poskytovatelů služeb v destinaci

•  Počet nových turistických cílů

•  Počet nových ubytovacích zařízení 

Jak to přispěje k naplnění vize:
Zvýšení atraktivity služeb v rámci produktu povede  

k lepšímu návštěvnickému zážitku a většímu množství 

pozitivního word of mouth

Perspektiva stakeholderů: 

„Pro úsek řeky Orlík-Praha je jednou z klíčových cílových skupin vůdce malého 
plavidla. Pro tuto cílovou skupinu zde však chybí komplet infrastruktura. Bez 
investice do potřebné infrastruktury nelze tento segment trhu dále rozvíjet.“

Bohuslava Zemanová, ředitelka Posázaví o.p.s.

Strategické oblasti 
rozvoje produktu
Produkt Vltava musí být průběžně rozvíjen a udržován v rámci klíčových 
oblastí rozvoje.  Strategické oblasti rozvoje vychází z hlavních zásad 
marketingové strategie a poskytují dynamický směr rozvoje Vltavské 
vodní cesty (a produktu Vltava) do roku 2022 a dále. Níže je popsáno 
5 strategických oblastí rozvoje,  které jsou dále rozvedeny do úrovně 
jednotlivých opatření, která by se měla během procesů rozvoje produktu 
realizovat. Postupná realizace těchto opatření by pak měla vést k naplnění 
marketingových cílů a stanovené vize. Všechna opatření uvedená níže budou 
dále detailně rozpracována  v rámci ročních marketingových plánů  
(viz Marketingový plán 2019) s jasně stanovenými a měřitelnými cíli.  

Každá oblast rozvoje obsahuje také strategickou perspektivu zástupců 
destinační sítě.

I. Služby a infrastruktura
II. Partnerství a spolupráce
III. Obsah a Storytelling
IV. Inovace
V. Udržitelnost 
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I.

„Vytváření zážitků bez obav a bez bariér od příjezdu po odjezd“



OBSAH A STORYTELLINGPARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE

Opatření:
•  Vytvářet obsah na míru pro cílové skupiny produktu/

persony  (viz kapitola Cílové skupiny)

•  Využívat koncept HERO HUB HYGIENE pro tvorbu 

obsahu (viz kapitola Klasifikace obsahu)

•  Spravovat obsah pro cílové skupiny produktu

•  Spravovat obsah pro jednotlivé marketingové kanály

•  Spravovat obsah pro jednotlivé nákupní fáze (viz dále 

kapitola marketingový rámec)

•  Využívat obsahového marketingu jako integrovaného 

modelu

•  Efektivně využívat distribuční kanály synergií placených, 

získaných a vlastněných médií

•  Hledat nové distribuční kanály pro sdílení příběhů 

produktu Vltava

•  Vybudovat tým ambasadorů produktu (pro domácí 

cestovní ruch i incoming), který bude pravidelně šířit 

pozitivní a zároveň autentické word of mouth 

•  Organizovat influencer tripy s cílem aktivace komunity 

žádoucích návštěvníků a šíření pozitivního word of 

mouth.  Soustředit se na návštěvnický engagement – 

engagement kampaně, social media eventy

•  Vytvořit guidelines pro sdílení a šíření uživatelského 

obsahu

Opatření:
•  Vytvářet partnerské iniciativy v rámci produktu 

(destinační sítě)  s cílem sdílení know how, kontaktů, 

obsahu, společných marketingových a obchodních 

aktivit, cobrandingových kampaní atd.

•  Vytvářet strategická partnerství s místními institucemi, 

organizacemi  a podniky pro zvýšení impaktu produktu 

Vltava a předávat jim nástroje  a praktiky, které jim 

pomohou komunikovat produkt blíže k návštěvníkovi

•  Vytvářet příznivé prostředí pro vznik nových 

lokálních podniků, které budou nedílnou součástí 

produktu (místní tour operátoři, poskytovatelé služeb) 

prostřednictvím konzultačních a vzdělávacích služeb

•  Prezentovat veškeré projektové aktivity stakeholderům 

a zapojovat nové stakeholdery do rozvoje produktu

•  Ve spolupráci s CzT rozvíjet partnerství se zahraničními 

tour operátory, OTÁ s a dalšími odborníky z cestovního 

ruchu. Umožnit, aby byl produkt Vltava obchodovatelný 

na zahraničních trzích

•  Navázat spolupráci s již existujícími tour operátory, 

kteří nabízejí produkt Vltava (dílčí produkty) jako 

součást svých balíčků služeb a pomáhat jim zlepšovat  

a sdílet návštěvnické zážitky

Garant: JCCR

Realizátor: JCCR, SCCR, CzechTourism, influenceři, 

novináři, tvůrci obsahu

Partneři: TO, podnikatelé, města a obce, dopravci

Měření úspěchu:
•  Media banka s uspořádaným obsahem

•  Počet obsahu vytvořeného na míru pro jednotlivé 

persony a kanály

•  Obsahové partnerství (ambasador program, kampaně, 

press tripy)

•  Zvýšení povědomí o destinaci u relevantních cílových 

skupin

•  Tým ambasadorů produktu, který konzistentně šíří 

pozitivní word of mouth o produktu

•  Nárůst uživatelského obsahu s produktovým 

hashtagem #rekavltava; #rivervltava

•  Návratnost investice komunikace na sociálních sítí

Jak to přispěje k naplnění vize:
Reagovat tím správným obsahem, ve správnou dobu a 

na správném místě přispěje ke zvýšení zájmu o produkt, 

k posílení partnerství,  ke sdílení zážitků a loajalitě 

konzumentů produktu

•  Zapojovat maximum partnerů do tvorby nových 

produktů v rámci destinační sítě

Garanti: JCCR a SCCR

Realizátoři: turistické oblasti, JCCR, CzechTourism

Partneři: turistické cíle, města a obce, podnikatelé, tour 

operátoři, OTÁ s

Měření úspěchu:
•  Počet nových partnerských iniciativ kolem Vodní cesty

•  Počet zrealizovaných FAM tripů s tour operátory

•  Počet tour operátorů nabízejících produkt (dílčí 

produkty) na zahraničních trzích

•  Počet zrealizovaných cobrandingových kampaní

•  Mediální zásah partnerské spolupráce

•  Počet partnerů zapojených do produktu Vltava

•  Počet eventů zrealizovaných pro stakeholdery

•  Počet nových poskytovatelů služeb na Vodní cestě

Jak to přispěje k naplnění vize:
Postupné zapojení nových partnerů do produktu 

přispěje k posílení spolupráce v destinační síti. Díky 

marketingovému propojení s globálními hráči na trhu 

cestovního ruchu dojde také k posílení pozice produktu 

na mezinárodním trhu.

Perspektiva stakeholderů: 

Perspektiva stakeholderů: 

„Sdílím osobní obsah o jedinečnostech dané lokality a ukazuji skrze svůj 
Instagram méně známá místa a aktuality z naší oblasti. Toto by měl dělat  

každý ,místňák´, který je hrdý na to, že žije u řeky.“ 

Veronika Čermáková, marketingová specialistka

„Marketing musí zacílit na města a obce a ukázat jim přidanou hodnotu toho, když 
podpoří rozvoj turistiky kolem Vltavy. Je totiž možné, že Vltava bude brzy jedinou řekou 
v naší republice, kde bude možné, s ohledem na soustavu vodních děl Vltavské kaskády, 

provozovat rekreační plavbu. Účelem by mělo být zapojení zainteresovaných obcí a měst. 
Vltava a rekreační plavba v sobě skrývají ohromný potenciál, je třeba tuto příležitost využít.“

Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy

III.
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„Spolupráce, síťování, globální perspektiva a podpora rozvoje lokálního byznysu“ „Obsah je král a distribuce je královna“

II.



UDRŽITELNOSTINOVACE 

Opatření:
•  Usilovat o spokojenost místních obyvatel s rozvojem 

Vodní cesty a realizovat výzkumy zaměřené na 

sentiment index

•  Hledat místní talenty a rozvíjet jejich potenciál 

zapojením do rozvoje produktu Vltava

•  Podporovat udržitelné formy cestovních ruchu jako 

hlavní komponenty produktu

•  Zpracovat studii únosné kapacity říční dopravy  

na Vltavě v nejvíce vytížených úsecích

•  Podporovat rovnoměrné vytížení vodní cesty

•  Zapojovat stakeholdery kolem řeky do rozvoje 

produktu

•  Posilovat aktivity podporující sdílení zážitků mezi 

místními obyvateli a návštěvníky 

•  Zkoumat negativní externality v environmentálním 

kontextu

Garanti: JCCR a SCCR

Realizátor: externí dodavatel Jihočeská univerzita

Partneři: podnikatelé, města a obce

Opatření:
•  Realizovat výzkumy zaměřené na detailní mapování 

cesty zákazníka (od fáze inspirace až po sdílení 
zážitků) s využitím metody design thinking a s cílem 
umožnit  konzumentům produktu  hladký průběh cesty 
a plné uspokojení ve všech nákupních fázích 

•  Realizovat výzkumy zaměřené na DNA turistických 
oblastí uvnitř destinační sítě

•  Crowdsourcovat nápady z destinační sítě a uvádět je  
v život - podporovat kulturu inovací a testování nových 
věcí uvnitř destinační sítě (včetně selhání nových 
věcí, rychlého ponaučení se a nasměrování inovace 
správným směrem)

•  Monitorovat globální výzkumy a trendy v cestovním 
ruchu a implementovat je do rozvoje produktu

•  Vytvářet nové a inovovat stávající produkty na míru 
pro cílové skupiny pomocí metody design thinking

•  Zapojit klíčové stakeholdery  do mezinárodních 
vzdělávacích programů, platforem a pilotních projektů, 
které jsou vedené předními světovými experty s cílem 
získat globální know-how

•  Předávat veškeré získané know how do destinační 
sítě formou individuálních konzultací, vzdělávacích 
seminářů a workshopů s cílem zefektivnit synergický 
efekt produktu Vltava

•  Provést digitální audit na Vodní cestě zaměřený 
 na online prezentaci a reputaci poskytovatelů služeb  
a subjektů působících v cestovním ruchu

Měření úspěchu:
•  Pozitivní sentiment místních obyvatel

•  Pozitivní word of mouth místních obyvatel 

•  Balanc kvality života místních obyvatel

•  Pozitivní přístup stakeholderů (města a obce) kolem 

řeky k rozvoji produktu

•  Zpracovaná studie únosné kapacity území

Jak to přispěje k naplnění vize:
Aplikování principů udržitelného rozvoje přispěje k větší 

spokojenosti místních obyvatel a také k větší autenticitě 

zážitku návštěvníků

•  Získávat relevantní data prostřednictvím datových 
platforem a customizovat nabídku produktu  
a marketingové aktivity dle aktuálních potřeb zákazníků

Garanti: JCCR a SCCR
Realizátoři: Jihočeská univerzita, JCCR, SCCR, kraje, 
externí lektoři
Partneři: Města, obce, turistické cíle, podnikatelé, 
návštěvníci, stakeholdeři, studenti, inovační lídři  
v odvětví turismu

Měření úspěchu:
•  Počet vzdělávacích akcí
•  Počet účastníků vzdělávacích akcí
•  Počet nových produktů
•  Počet inovovaných produktů
•  Počet zrealizovaných výzkumů zaměřených  

na návštěvnický zážitek
•  Počet účastí na odborných konferencích/zapojení  

ve vzdělávacích platformách
•  Počet poskytnutých individuálních konzultací v rámci 

destinační sítě
•  Platforma pro inkubátor nápadů
•  Digitální audit
•  Nové možnosti podnikání pro partnery a větší 

náklonnost ze strany stakeholderů

Jak to přispěje k naplnění vize:
Produkt Vltava bude reflektovat DNA každé turistické 
oblasti a bude nadesignován podle potřeb reálných 
návštěvníků. To přispěje k větší spokojenosti místních 
obyvatel i návštěvníků.

Perspektiva stakeholderů: 

Perspektiva stakeholderů: 
„Místní obyvatelé jsou to, co nejvíce utváří folklor daného úseku řeky. Mělo by 

se myslet na jejich potřeby a na to, že oni utvářejí to prostředí.“ 

Zdeněk Bergman, předseda Vševltavského spolku
„Zapojení SMART řešení nových přístupů a technologií  

je cesta k oslovení nových zákazníků Vltavy.“

Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu

„Přemýšlet jako návštěvník, sdílet know how a testovat nové věci“ „Růst skrze místní obyvatele“
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IV. V.
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Jako marketingový rámec budeme používat cestu zákazníka.  
Cesta zákazníka mapuje všechny fáze rozhodovacího procesu  
a má 5 nákupních fází – INSPIRACE, PLÁNOVÁNÍ, BOOKING,  
POBYT V DESTINACI A SDÍLENÍ. Díky dobře zmapované cestě zákazníka 
budeme schopni pružně reagovat na potřeby zákazníka tím správným obsahem, 
ve správnou chvíli a na správném místě.

NÁKUPNÍ FÁZE CESTY NÁVŠTĚVNÍKA

Cesta zákazníka má několik etap. Nesmíme opomenout, že i když ji pro účely 

marketingového plánování navrhujeme jako lineární cestu, ve skutečnosti se 

jednotlivé fáze mohou překrývat a lidé se k nim mohou vrátit. Například plánování, 

rezervace a sdílení se mohou dít přímo během pobytu v destinaci.  Proto je třeba 

být neustále ve střehu a reagovat v každém mikro momentu na zákaznické 

potřeby tím správným obsahem a na správném místě. 

Inspirace
Lidé, kteří ještě nejsou rozhodnutí, 

že využijí služeb destinace. 

Přemýšlí, kam pojedou na 

dovolenou. 

Booking
Lidé, kteří jsou rozhodnutí,  

že si rezervují některou ze služeb 

destinace. Porovnávají nabídky.

Plánování
Lidé, kteří hledají a shromaždují 

informace o místě, kam pojedou 

na dovolenou

Během pobytu
Veškeré aktivity a zážitky během 

pobytu v destinaci.

Sdílení
Lidé sdílejí zážitky (pozitivní  

i negativní) z dovolené  

na sociálních sítích a ve svých 

komunitách.

Marketingový rámec

zdroj: vlastní zpracování 

Mikromomenty doprovázejí zákazníka po celou dobu rozhodovacího procesu

Amy měla 419 digitálních 
mikromomentů během 
procesu trvajícím 2 měsíce

Mapování cesty zákazníka pomocí metody design thinking nám umožní zjistit, jak se návštěvníci 

chovají v různých nákupních fázích. Budeme tak schopni identifikovat slabá místa a navrhnout 

opatření ke zlepšení návštěvnického zážitku a hladkého průběhu celé cesty zákazníka.

Mobilní zařízení

těchto digitálních 

momentů bylo 

uskutečněno 

na mobilním 
zařízení

87
%

Desktop

Celkem

5
videí

380
zobrazení webových

stránek

34
vyhledávání
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Ukázka cesty zákazníka v jednotlivých nákupních fázích s konkrétními doporučeními jaký obsah je možné použít,  

jakými kanály ho distribuovat a jak jednotlivé fáze měřit.

INSPIRACE PLÁNOVÁNÍ

PUBLIKUM
Lidé, kteří ještě nejsou rozhodnutí, že využijí služeb destinace. 
Přemýšlí, kam pojedou na dovolenou.

Lidé, kteří hledají a shromaždují informace o místě, kam pojedou 
na dovolenou

OBSAH

Příběh vodní cesty a jednotlivých úseků - promo video, foto,  
blog, tištěný průvodce

Výlety z Prahy po Vodě

Příběhy místních - promo video, foto galerie, blog články,  
tištěná brožura

Život na Vltavě - promo video, foto galerie, blog články,  
tištěná brožura

Vlog, blogový článek

Poslání značky

Možnosti aktivit v destinaci

Kalendář eventů

Checklist vegan/gluten free restaurací 

Evergreen obsah - TOP výlety z Prahy, TOP 5 atrakcí na vodní 
cestě, Nejvíce cool místa

Kompletní průvodce destinací/produktem

Cyklomapa

KANÁLY

Offline - TV, Print, Radio, Trade events

Social media publishng a advertising - FB, IG, Youtube  
(Vltava+Jižní Čechy)

Blog - Jižní Čechy, travel blogy

PPC A SEO - SEM marketing

Influenceři a Ambasadoři

Web

Offline - brožury, kontaktní místa-info centra, přístaviště

Social media publishing a advertising

PPC A SEO - SEM marketing

Google Adwords+Retargeting

Influenceři a SM ambasadoři-Instgramer, bloger, youtuber,  
místní obyvatel

Live chat na webu

Chatbot messenger

Email marketing + newslettery

Distribuční a recenzentní portály (Viator, Trip Advisor)

Web - sekce Aktivity/naplánuj si výlet

MĚŘENÍ

Reach (počet shlédnutí videí, počet lidí, kteří viděli obsah)

Počet blog postů

Engagement (Likes, comments)

Asistované konverze

Website traffic

ROI social media

Počet odběrů newsletteru/blogu

Bounce rate

Počet stažených ebooků/itinerářů

Asistované konverze

Organic sessions, ad reach, ad clicks

Počet partnerů v distribuční síti, aktivně nabízejících produkty

BOOKING POBYT SDÍLENÍ

PUBLIKUM
Lidé, kteří jsou rozhodnutí, že si rezervují 
některou ze služeb destinace. Porovnávají 
nabídky

Veškeré aktivity a zážitky během pobytu v 
destinaci

Lidé sdílejí zážitky (pozitivní i negativní) 
z dovolené na sociálních sítích a ve svých 
komunitách

OBSAH

Balíčky - víkend na hausbotu, pivní víkend

Brožury

Call to action obsah - Pobídky. Last minute 
booking

Slevy, Voucher, kupony

Doporučení místních

Recenze

Kvalita služeb personálu

Destinační karta

Mapy, aplikace

Fotky a videa na sociálních sítích

Recenze na Tripadvioru, Google+,  
Facebooku

Recenze zážitků na turistických forech  
a webech

KANÁLY

Offline - brožury, point of sales - informační 
centra, hotely, agentury

Moderní responzivni weby komerčních 
subjektů

Srovnávcí portály a metasearch

Slevomat

Partnerská distribuční síť -tour operátoři, 
Travel agents, OTÁ s, hotely

Booking button na sociálních sítích

Infrastruktura na stezkách

Poskytovatelé služeb v destinaci

Restaurace, hotely, infocentra, přístavy

Turistické cíle

Social media

Turistická fóra

Recenzentní portály

MĚŘENÍ

CPA

Počet proplavených lodí

Počet proplavených osob

Počet ubytovaných hostů

Počet prodaných vstupenek na festival, 
koncert

Výše rekreačních poplatků

Počet recenzí - TripAdvisor, Booking,  
social media

Počet uživatelského obsahu

Počet strávených nocí

Počet recenzí - Tripadvisor, Facebook, 
Google

Počet uživatelského obsahu s hashtagem 
#rekavltava

zdroj: vlastní zpracování 

Budeme přistupovat systematicky k tvorbě obsahu a využívat modelu Hero Hub Hygiene.

HERO - obsah s cílem oslovit širokou masu – virální promo 

videa, influencer kampaně s celebritami – FÁZE INSPIRACE

1. VYTVÁŘET – obsah, který vytváří interní tým ve firmě

2.  SPOLUVYTVÁŘET -  obsah vytvořený ve spolupráci 

s novináři, influencery a dalšími tvůrci obsahu (video 

producenti, fotografové). Obsah tematicky zaměřený 

na rozmanitá témata (gastro, adventure, lifestyle) 

prezentovaný směrem k zájmovým komunitám/čtenářům

3.  KURÁTOROVAT – existující obsah vygenerovaný  

od návštěvníků destinace = uživatelský obsah+ obsah 

z předchozích 2 zdrojů. Existující obsah je rozčleněn/

kurátorován do média banky dle kategorií a účelu použití: 

obsah pro FB, IG, Youtube, promo obsah, roční období,  

lokalita, persona, téma, produkt atd.

HUB – obsah s cílem zapojit potenciální zákazníky,  

kteří již projevili zájem o destinaci /produkty (interakcí  

v rámci hygiene obsahu). Obsah poskytuje detailnější 

informace o destinaci a produktu – v našem případě např. 

Tematické blogové články, PR články, průvodce, itineráře, 
remarketingový obsah – FÁZE PLÁNOVÁNÍ, BOOKING  
A POBYT 

HYGIENE - nejběžnější typ obsahu, který udržuje 

propagační aktivity a buduje vztah s publikem na 

konzistentní bázi . Obsah s cílem vtahovat lidi do hry 

– v našem případě denní social media posty na Facebooku 
a Instagramu, Instagram stories – VŠECHNY FÁZE

Klasifikace obsahu podle cíle:

Klasifikace obsahu podle zdroje:

OBSAHOVÝ RÁMEC

Hero

Vytvářet

Hub

Spoluvytvářet

Hygiene

Kurátorovat
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V této kapitole jsou zpracovány poznatky z českých i zahraničních studií a 
výzkumů, reflektující aktuální trendy v turismu a segmentu říční plavby. Kapitola 
je zaměřena především na vnímání destinace ČR domácími a zahraničními 
návštěvníky, na jejich chování a cestovní zvyklosti. Detailnější pozornost je 
věnována trhům, u kterých je nejvyšší obchodní potenciál pro konzumaci 
produktu. 
Ve vztahu k potenciální konzumaci produktu Vltava (a jeho odlišného vnímání) 
jsou trendy v turismu rozděleny na mezinárodní cestovní ruch a na domácí 
cestovní ruch. Zahraniční návštěvníci budou Vltavu vnímat spíše jako celek 
(komplexní produkt), zatímco domácí návštěvníci budou produkt vnímat a 
konzumovat spíše v podobě jednotlivých úseků/dílčích produktů.

DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH
Kapitola vychází z výzkumů agentury CzechTourism (2018) a Jihočeské univerzity.

•  Domácí cestovní ruch je na vzestupu a je hlavním 

ekonomickým tahounem pro zájmovou oblast 

Vodního toku Vltavy.  V roce 2018 domácí cestovní 

ruch na území ČR vzrostl o 10 % (CzechTourism, 

2018). Trendem jsou zkracující se pobyty. Dochází 

k posunu v preferencích současných a budoucích 

spotřebitelů a vyšší potřebě standardu služeb a 

kvality gastronomie.  Zvyšuje se nesoulad mezi 

produkty a službami, které jsou na trhu nabízeny, a 

potřebami a očekáváními spotřebitelů.

•  Průměrné výdaje českého turisty jsou 867 Kč 
na osobu a den (CzechTourism, 2018), přičemž 

nejbonitnější je klientela z Prahy. Na infografice níže 

je vidět růst cestovního ruchu v ČR mezi lety 2003 a 

2017 a nepostradatelný význam tohoto odvětví pro 

ekonomiku. Zajímavý je ukazatel celkového objemu 

výdajů, kde je vidět, že objem výdajů za domácí 
cestovní ruch je o něco nižší (128 mld. Kč), než 

výdaje za příjezdový cestovní ruch (168 mld. Kč). 
Velkou část výdajů za příjezdový cestovní ruch lze 

připisovat Praze.

V roce 2017 navštívilo Českou republiku 34,7 milionu zahraničních návštěvníků. Naopak čeští občané realizovali více 

než 90 milionu cest v tuzemsku (viz obrázek 5 níže).

Aktuální trendy v turismu VNITŘNÍ SPOTŘEBA A SALDO CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE  
V LETECH 2003-2017 / mld. Kč

VNITŘNÍ 
SPOTŘEBA CR

VNITŘNÍ 
SPOTŘEBA CR DOMÁCÍ CR PŘÍJEZDOVÝ CR VÝJEZDOVÝ CR SALDO CR

mld. Kč mld. Kč mld. Kč mld. Kč mld. Kč
292 128 165 75 89

VNITŘNÍ 
SPOTŘEBA CR

PŘÍJEZDOVÝ CR PŘÍJEZDOVÝ CR

DOMÁCÍ CR
DOMÁCÍ CRSALDO CR

SALDO CR
VÝJEZDOVÝ CR

VÝJEZDOVÝ CR

Zdroj: ČSÚ, 2019
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POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ PODLE DRUHU CESTOVNÍHO RUCHU - 2017

36 % 39 %64 % 61 %

4,67 4,29

TURISTŮ
S PŘENOCOVÁNÍM

TURISTŮ
S PŘENOCOVÁNÍM

PRŮMĚRNÁ DÉLKA 
POBYTU VE DNECH
(U TURISTŮ)

PRŮMĚRNÁ DÉLKA 
POBYTU VE DNECH
(U TURISTŮ)

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ KRAJE:
1. STŘEDOČESKÝ
2. JIHOČESKÝ
3. LIBERECKÝ
4. KRÁLOVÉHRADECKÝ
5. JIHOMORAVSKÝ

TO ZDROJOVÉ ZEMĚ:
1. NĚMECKO
2. SLOVENSKO
3. POLSKO
4. RUSKO
5. USA
6. ČÍNA

JEDNODENNÍCH
NÁVŠTĚVNÍKŮ

JEDNODENNÍCH
NÁVŠTĚVNÍKŮ

57,60
mil. osob

13,67
mil. osob

32,56
mil. osob

21,04
mil. osob

DOMÁCÍ
CESTOVNÍ RUCH

ČEŠI V ČR

PŘÍJEZDOVÝ
CESTOVNÍ RUCH

CIZINCI V ČR

90,16 34,70
mil. osob mil. osob
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•  Jižní Čechy, Praha a Šumava jsou v porovnání s 

jinými regiony nejnavštěvovanější lokace z důvodu 

dovolené a rekreace. 73 % respondentů uvádí, že 

hlavní důvod návštěvy jsou rekreace a volný čas. 23 

% uvádí, že jedou navštívit příbuzné. Do středních  a 

jižních Čech jezdí návštěvníci nejčastěji za kulturou. 

Častým lákadlem je také  gastronomie.  Za aktivní 

turistikou jezdí lidé nejčastěji na Šumavu. Nejvíce 

provozovanými aktivitami v území jsou návštěva 

památek, pěší turistika, cykloturistika a vodáctví. 

(CzechTourism, 2018)

•  Většina domácích návštěvníků a turistů plánuje 
navštívit pouze jednu lokalitu/destinaci v ČR. 

Více než jednu lokalitu plánuje navštívit jen 18 % 

respondentů.  Trendem u domácích cestovatelů je 

obvykle to, že necestují příliš daleko od bydliště. Buď 

setrvávají ve „svém“ nebo cestují do sousedního 
regionu, případně navštíví Prahu.  Zájmové území 

Vodní cesty nejčastěji navštěvují Pražáci, Středočeši, 

Jihočeši a Západočeši (CzechTourism, 2018)

•  Více než polovina tuzemských návštěvníků cestuje 

s partnerem či rodinou (59 %), 14 % pak s přáteli 

a 18 % přicestuje samo. Cestování s partnerem 

je nejčastější variantou pro všechny sledované 

segmenty.

V následujícím obrázku níže můžeme vidět nejčastější slova, která se pojí s nespokojeností turistů a návštěvníků. 

Nejzřetelnější jsou například slova jako parkování, ceny, toalety, dražší, značení, doprava, vstupné a podobně.  

(výzkum JCU, 2018)

Aktivity na internetu provozované alespoň jednou týdně

Q25: Jak často se věnujete následujícícm aktivitám na internetu?
Mladší mileniálové N=733; starší mileniálové N=447; Generace X N=433

•  Domácí návštěvníci oproti zahraničním získávají 

většinu informací o regionu na základě vlastní 

předchozí zkušenosti. Dalším nejčastějším 

zdrojem informací je internet (29 %) a informace 

od příbuzných a známých (32 %) (CzechTourism, 

2018).  Při detailnějším pohledu na konzumní 

chování na internetu zjistíme (viz níže obrázek 3), že 

demografická skupina Millenials (18–35) provozuje 

nejčastěji aktivity  na sociálních sítích (NMS Research, 

2016). Generace X (35–55) rovněž využívá hojně 

sociální sítě a často také tráví čas na internetu 

čtením zpráv. Nejvíce využívanou sociální sítí u všech 

věkových kategorií je Facebook. U mladších miléniálů 

je na vzestupu Instagram. Mladší miléniálové také 

často tráví čas na Youtube, kde sledují zejména 

videoklipy, ale také seriály a videa Youtuberů (NMS 

Research, 2016).

•  Až 34 % domácích turistů využije neplacené 
ubytování u známých či v přírodě. Penziony 

jsou využity přibližně jednou čtvrtinou domácích 

návštěvníků. Pokud domácí turista využije placené 

ubytování, pak povětšinou volí ubytování s nějakou 
formou stravování. V penzionech a hotelích, které 

mají jednu nebo dvě hvězdičky dominuje ubytování 

pouze se snídaní. S přibývajícím počtem hvězdiček 

se zároveň zvyšují nároky na stravování a již v 

hotelích a penzionech se třemi a více hvězdičkami 

lidé volí častěji formu polopenze či plné penze. 

•  U domácích návštěvníků tvoří největší položku 
výdaje za ubytování. Jedná se o více než 40 %. 

Nejvíce však domácí turisté utratí při nákupech zboží. 

Stravování je také významnou položkou ve výdajích 

domácích jednodenních návštěvníků ( skoro 1/4 

celkových výdajů)

•  Domácí návštěvníci jsou během pobytu nejvíce 
nespokojeni s  infrastrukturou daného místa, 
stavem silnic, cenami a dopravou. V menší míře jsou 

zmíněné také problémy s orientačním a navigačním 

systémem v dané lokalitě. (CzechTourism, 2018)Sociální sítě

Surfování po internetu

Youtube

Poslech hudby

Chatování

Čtení zpráv

Studium, vzdělávání

Čtení zájmových článků

Sledování seriálů

Sledování Youtuberů

Hraní online her

Nakupování

Online TV kanály

Čtení blogů

Jiné

Žádné

94%

92%

89%

88%

83%

79%

70%

68%

65%

39%

37%

31%

26%

24%

6%

0%

82%

93%

72%

65%

51%

87%

42%

71%

40%

15%

28%

37%

21%

22%

8%

1%

63%

89%

45%

46%

38%

88%

36%

67%

17%

6%

26%

33%

16%

19%

11%

2%

Mladší mileniálové Starší mileniálové Generace X

Zdroj: NMS Research, 2016

Otázka: 
Q9a Jaká další místa jste v rámci této Vaší dovolené / výletu navštívil/a nebo plánujete navštívit? 
/ Jaká další místa, města nebo regiony jste v rámci této Vaší návštěvy České republiky navštívil/a nebo plánujete navštívit?

24

Zahraniční návštěvníci: Praha je dominantním cílem, zejména pro 
zahraniční návštěvníky zastižené jinde po Čechách. V menší míře je 
patrná atraktivita Západočeských lázní a Jižní Moravy (Brna) v 
rámci Moravy. Návštěvu Českolipska a Jizerských hor spojují 
zahraniční návštěvníci i s návštěvou Krkonoš nebo Českého ráje.

TOKY NÁVŠTĚVNÍKŮ MEZI TURISTICKÝMI REGIONY

n=13 261, zahraniční návštěvníci n= 6 727, domácí návštěvníci

ZAHRANIČNÍ DOMÁCÍ

Domácí návštěvníci: obvykle necestují příliš daleko od bydliště. 
Buď setrvávají ve „svém“ nebo cestují do sousedního regionu, 
popř. navštíví Prahu, a to především návštěvníci z „českých“ regionů. 
Pražané směřují kromě Středních Čech do Krkonoš, případně Jižních 
Čech. 
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Obrázek č. 7: Dosavadní vývoj a prognóza budoucího 
vývoje počtu registrovaných malých plavidel

•  Díky zajištění udržitelné mobility a respektování 

požadavků ochrany životního prostředí se v západní 

Evropě znovu dostává do popředí zájmu vodní 

doprava a s tím související obnova vodních cest. 

Vodní cesty nabízí zcela nové možnosti jejich využití 

v oblasti cestovního ruchu ve formě rekreační 

plavby, a to nejen z hlediska víkendové aktivity, 

ale především jako způsob jak trávit dovolenou. 

V posledních 10 letech zájem o aktivní trávení 

volného času a dovolené na vodě narůstá i na dříve 

opomíjených úsecích.  (ŘVCČR)

•  Lze sledovat všeobecný trend rozvoje segmentu 

malých plavidel v ČR. Za posledních 10 let činil 

průměrný roční nárůst malých plavidel přibližně 

6 % ročně. Predikce na rok 2020 činí 20 000 

zaregistrovaných malých plavidel, což je oproti roku 

2006, kdy bylo zaregistrováno 9 300 malých plavidel 

téměř trojnásobný nárůst.  (ŘVCČR) 

Oblíbenosti vodních sportů a říčních plaveb
•  V České republice se nachází mnoho míst (přehrady, 

nádrže a jezera), která poskytují skvělé podmínky 

pro provozování nejrůznějších vodních sportů. Mezi 

nejvyhledávanější vodní plochy patří Lipenská 

přehrada, přehrady Orlík a Slapy. 

•  Mezi nejatraktivnější sporty provozované na vodních 

nádržích  patří jachting, windsurfing a mořský 

kajak. Rostoucí zájem je také o paddleboarding 

a wakeboearding. Tyto aktivity zaznamenávají v 

současnosti boom a poptávka po těchto sportech 

prudce vzrůstá. To je patrné na základě přibývající 

prezence těchto subjketů a recenzí na TripAdvisoru 

(TripAdvisor, 2018). Dle analýzy nástroje GAS, 

dokládá popularitu vodních sportů a říčních plaveb 

i počet příspěvků věnovaných této tematice 

na sociálních sítích (Facebook a Instagram) za 

poslední 2 roky. V roce 2018 došlo k nárůstu těchto 

tematických příspěvků o 15 % oproti roku 2017

•  Se zlepšujícím se stavem budované infrastruktury na 

řece se prudce zvyšuje počet proplavených malých 

a středních plavidel. Lze tedy říci, že pokud bude 

současný trend budování infrastruktury pokračovat, 

počty plavidel se budou výrazně zvyšovat a zájem 

o vodní turistiku v příštích letech výrazně poroste.  

(ŘVC ČR)

•  Aktuálně je za nejrychleji se rozvíjející boardový 

sport u nás považován Paddleboarding neboli 

SUP (Stand Up Paddle). Paddleboardy lze aktuálně 

vypůjčit na stále více místech ve většině rekreačních 

oblastí s vodními plochami. Největší výhoda spočívá 

hlavně v možnostech, které paddleboardy nabízí. 

Není potřeba vítr, moře. Pro tento sport stačí pouhý 

rybník či řeka. Boom zažívají také vodní skútry. 

Zároveň jsou však také velmi kontroverzním tématem 

zejména z pohledu rekreantů kolem vodních nádrží a 

přehrad. Přibývá míst, kde si lze vodní skútr vypůjčit. 

Wakeboarding, kiteboarding nebo wakeskating. 

Moderní adrenalinové vodní sporty, které lidé 

znali jen z exotických dovolených u moře. Dnes si 

nacházejí místo na vodních tocích a přehradách stále 

častěji a tento trend pokračuje. Hlavní roli v těchto 

sportech hrají hlavně přehrady jako jsou Lipno, Orlík 

a Slapy. Zajímavou alternativou vodní zábavy je také 

Aquazorbing. Člověk ve speciální průhledné kouli 

naplněné vzduchem chodí, utíká nebo se kutálí po 

vodě. Sport se provozuje i ve zhoršeném počasí. 

•  Nové technologie umožňují mnohem lépe řídit 

zákaznickou spokojenost. Zavádění a využívání 

nových prodejních kanálů. Výsledkem je také 

rostoucí popularita referenčních a bookingových 

portálů jako například TripAdvisor, Booking či 

Google places. Je proto nutností, aby provozovatelé 

na těchto platformách aktivně působili. Důležitá je 

také práce s daty a zpětnými vazbami, které jim tyto 

systémy poskytují. 

•  Rozvoj rekreační plavby umožní rozšíření možností 

podnikání v regionu a také značnou diverzifikaci 

cestovního ruchu z tradičních forem zájezdové 

turistiky orientované na omezený počet bodových 

cílů směrem k liniovému nebo rovnou plošnému 

rozvoji celého regionu. 

Zdroj: ŘVCR

Hodnocení ekonomické efektivnosti  
rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě 
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1.2 Rozvoj segmentu malých plavidel v ČR 

Všeobecně rostoucí trend rozvoje segmentu malých plavidel v ČR v posledních cca 10 letech lze vypozorovat 
ze statistik Státní plavební správy. Jednou ze statistik jsou počty registrovaných malých plavidel v ČR. Z hodnoty 
cca 9300 plavidel v roce 2006 tato hodnota narostla v roce 2016 na více než 16000 plavidel, jak dokládá následující 
graf. Celkové statistiky za rok 2016 ještě nebyly v době zpracování k dispozici, a tak byla celková hodnota 
odhadována na základě trendu z posledních let na cca 16300 plavidel (v grafu je odhad vyznačen jinou barvou). Jisté 
však je, že hodnota 16000 registrovaných plavidel již byla překročena přibližně v polovině roku 2016. Za posledních 
10 let činil průměrný roční nárůst malých plavidel přibližně 6 % ročně. 

 

Obrázek 1.2 – Počty registrovaných malých plavidel v ČR (Zdroj: SPS) 

Počet malých plavidel rostl, i když docházelo ke stagnaci HDP. Tento jev se dá vysvětlit poměrně nízkým 
nasycením trhu s malými plavidly v ČR. Pokud bylo ČR k roku 2016 registrováno přibližně 16300 malých plavidel, 
pak vychází 1 plavidlo na 646 obyvatel. Ve státech západní Evropy, kde je tradice plavby delší, je tato hodnota 
okolo 1 plavidla na 100 obyvatel. Tento údaj vychází z průzkumu British Marine Federation a je vztažen k zemím 
Beneluxu, Skandinávie, Spojeného království, Německa a Francie. Česká republika zřejmě z důvodu své nižší 
ekonomické výkonnosti a vnitrozemské poloze nedosáhne nasycení trhu 1 plavidlo na 100 obyvatel, ale ve 30letém 
výhledu předpokládáme nárůst počtu malých plavidel až na 1,6 násobek současného stavu, což znamená  nasycení 
trhu ve výši 1 malé plavidlo na zhruba 400 obyvatel. Předpokládáme tedy, že ČR se nachází na počátku 
dynamičtější fáze růstu registrací malých plavidel, která však s postupným nasycováním trhu bude svůj růst 
zpomalovat. Předpokládaný vývoj počtu registrací malých plavidel v ČR je znázorněn na následujícím grafu. 

 

Obrázek 1.3 – Dosavadní vývoj a prognóza budoucího vývoje počtu registrovaných malých plavidel 
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Shrnutí:
V rámci tvorby nových produktů bude vhodné se zaměřit 

na turistické cíle a aktivity, které návštěvníci v místě 

nejvíce vyhledávají – tedy aktivní dovolená, cykloturistika 

a pěší turistika, návštěva památek.  Při tvorbě balíčků 

či regionálních produktů by měl být reflektován trend 

zvyšující se popularity po říční turistice (vodní sporty 

a rekreační plavby). To je určitě zajímavá příležitost 

do budoucna pro podnikatele, investory či DMO ś pro 

tvorbu teambuldingových programů a školních výletů. 

Tomu je však potřeba přizpůsobit infrastrukturu, která je 

nedostatečná. Zároveň by co nejdříve měly být zafixovány 

další problémy, které návštěvníci během pobytu řeší –  

ve vztahu ke konzumovaným aktivitám to jsou zejména 

doprava, parkovací místa a neadekvátní ceny ubytování. 

Vzhledem k bonitě české klientely a pohybu návštěvníků 

v rámci ČR by měly marketingové aktivity produktu 

Vltava cílit především na Pražáky a dále na Středočechy 

a Jihočechy.  Markingové aktivity by měl být směřovány 

především na tvorbu uživatelsky přívětivé webové 

prezentace, kam se návštěvníci dostanou z vyhledávačů, 

které používají jako jeden z nejčastějších zdrojů 

informací pro plánování dovolené. Dále by pozornost 

měla být věnována distribuci obsahu přes sociální 

sítě – zejména Facebook a u mladších generací také 

Instagram a Youtube.  Rostoucí popularita referenčních 

a bookingových portálů jako například TripAdvisor, 

Booking či Google places by se měla odrazit v nutné 

přítomnosti poskytovatelů služeb na těchto platformách. 

Důležitá je také práce s daty a zpětnými vazbami, které 

jim tyto systémy poskytují. A zejména pak pro opakované 

návštěvníky. Jedním z nejvýznamnějších rozhodovacích 

faktorů k návštěvě destinace je osobní doporučení, které 

muže často pocházet ze zmiňovaných platforem, nebo 

jako uživatelský obsah – sdílení zážitků návštěvníků   

na sociálních sítích a ovlivnění kruhů jejich přátel.  

Pro subjekty v cestovním ruchu by tedy bylo vhodné pro 

tyto účely vytvořit podpůrné nástroje(guidelines) pro zisk 

a šíření uživatelského obsahu.
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MEZINÁRODNÍ CESTOVNÍ RUCH
Globální perspektiva:
Mezinárodní cestovní ruch je dlouhodobě na vzestupu. To dokazuje i počet 
uskutečněných online transakcí (viz obrázek níže). Dle studie The State 
of travel provedené společností Emarketer (2015) dlouhodobě nejvyšší 
obchodní potenciál a nejvyšší paritu kupní síly vykazují trhy v rámci regionu 
Asia–Pacific (odhadovaný počet obchodních online transakcí v hodnotě 
242,57 bilionů v roce 2019) a také USA (odhadovaný počet obchodních 
online transakcí v hodnotě 220,06 bilionů dolarů v roce 2019).

Co se týče nákupního chování ve fázi inspirace a plá-

nování, největší vliv na konzumenty má word of mouth 

(osobní doporučení online či offline). Dle studie společ-

nosti McKinsey (2018) by do roku 2020 mělo být 90  % 
nákupních rozhodnutí ovlivněno na základě osobního 
doporučení. To dokládá i další fakt vycházející ze studie 

McKinsey (2018) a sice že výrazně klesá loajalita kon-
zumentů ke značkám. Lidé věří více lidem než značkám. 

Dle studie McKinsey(2018) jsou dvě třetiny dnešního 

marketingu ovládány aktivitami vygenerovanými sa-
motnými zákazníky - především recenze, uživatelský 
obsah, sociální sítě přátel, influenceři a osobní dopo-
ručení. (McKinsey, 2018). Významným zdrojem informací 

ve fázi inspirace a plánování jsou také OTÁ s (Viator, 

Expedia, Get your guide) a vyhledávače.

Co se týče nákupního chování ve fázi booking, dochází 

v této fázi k výraznému nárůstu bookingu přes mobilní 
telefony – 10 % nárůst v roce 2018 (Trekksoft, 2018). 

Zajímavý je poznatek o nárůstu nepřímých bookingů 

v roce 2018. Dle společnosti Trekksoft (2018) došlo k 
poklesu přímých bookingů o 12, 5 % ve prospěch OTÁ s 

a Travel agents. Počet bookingů přes globální tržiště 

(OTÁ s) vzrostl o 5,9 % oproti roku 2019 a došlo také k 

nárůstu bookingů přes služby travel agents a turistic-
kých informačních kanceláří.  Nejvíce využívané kanály 

pro online booking jsou OTAs, následovné webovými 

stránkami tour operátorů a travel agents
Vývoj a predikce hodnoty uskutečněných online transakcí v cestovním ruchu

Nárůst počtu nepřímých bookingů v roce 2018 

2017 2018 

77

WORLDWIDE DIGITAL TRAVEL SALES, BY REGION

SOURCE: eMarketer: 2015
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Na vzestupu je také počet last minute bookingů v rámci 
segmentu túry a aktivity (tours and activities). Dle glo-

bální studie společnosti Skift (2018) 35 % turistů rezer-
vovalo túry či jiné aktivity z nabídky destinace přímo 

během pobytu. Podle dat společnosti Booking Kit (2018) 

je právě segment túry a aktivity v současné době nej-
rychleji rostoucím segmentem v celém odvětví cestov-
ního ruchu s průměrným ročním růstem o 12 %. Tento 

segment trhu roste rychleji než např. segmenty letecká 

doprava, ubytování, či půjčovny aut (Booking Kit, 2018).  

Je to přirozená reakce trhu, kdy stále narůstá poptávka 

po službách místních destinačních expertů. Zahraniční 

turisté vyhledávají různorodé typy zážitků a jsou připra-

veni za ně utrácet. Často však na tuto zahraniční klientelu 

nejsou připravené DMO´ v ČR. Nejpopulárnějšími akti-

vitami podle počtu rezervací jsou podle globálních dat 

společnosti Trekksoft (2018) tyto aktivity:  na 1. místě 
City tours, na 2. místě walking tours a biking tours,  

na 3. místě food and wine tours a na 4. místě říční plav-
by a vodní sporty. Zážitky a aktivity v destinaci jsou také 

motivační faktor číslo 1 při výběru destinace pro zahra-

niční turisty (Expedia, 2018).

Podle studie společnosti TripAdvisor (TripAdvisor trends 

report, 2018) došlo v roce 2017 k nárůstu nabídky po-
skytovatelů služeb a průvodců (tours and activities seg-

ment) o 50 %, kdy bylo zalistováno na TripAdvisoru více 
než 30 000 nových subjektů v tomto segmentu. Podob-

ný nárůst registrují také další velcí hráči (OTÁ s) – např. 

Expedia, Klook. Významným hráčem v tomto segmentu 

a zároveň trochu protipólem oproti velkým OTÁ s je 

AirbnB experiences. Platforma, která umožňuje cestova-

telům spojit se s lokálními poskytovateli služeb, místními 

průvodci a lidmi. Platforma Airbnb experiences klade 

důraz na zapojení pouze malých a místních poskytovate-

lů služeb (individuální průvodci, pouze malé skupinky)  

a zároveň nepouští do své nabídky velké hráče.  

Významným trendem je také personalizace. Customizace 

zážitků a balíčků služeb podle aktuálních potřeb zákazní-

ka je velká konkurenční výhoda pro poskytovatele služeb 

(viz mikromomenty v kapitole Marketingový rámec).  

K tomu je často potřeba napojení na technologickou 

platformu, která shromažďuje data o online chování 

zákazníků během jednotlivých nákupních fázích (např. 

Sojern, Adara)

Z výzkumu agentury CzechTourism (2018) zaměřené na profil zahraničního návštěvníka 
v ČR vyplývají následující závěry:

•  Téměř půlka zahraničních návštěvníků přijíždí do 

ČR poprvé – 48 % (CzechTourism, 2018). Téměř 50 

% prvo návštěvníků má původ na vzdálených trzích 

(USA, JV Asie).  20 % zahraničních návštěvníků přijíž-

dí vícekrát ročně. Jedná se zejména o návštěvníky z 

Německa, Rakouska a Polska.

•  Hlavním důvodem návštěvy ČR  je u zahraničních ná-

vštěvníků nejčastěji rekreace, volný čas a dovolená. 

Podle statistik CzechTourism (2018) přijíždějí návštěv-

níci do ČR  nejčastěji za kulturou a památkami. Dal-

ším velkým lákadlem jsou gastronomie, společenský 
život a zábava. Nejčastěji provozovanými aktivitami 

jsou návštěva kulturních památek a akcí, gastro a 
outdoorové aktivity (CzechTourism, 2018)

•  29 % zahraničních turistů spojuje návštěvu ČR i s 

jiným regionem v ČR. Často se jedná o jednodenní či 

vícedenní výlety z Prahy. Průměrná délka pobytu je 

u zahraničních návštěvníků 2,1 noci. Nejdéle se v ČR 

zdržují Nizozemci (4,1 noci), UK (2,6 noci), Něm-
ci (2,5 nocí) a Slováci (2 noci). Návštěvníci z USA 

zůstávají v  jižních Čechách 1,8 noci, Poláci a Číňané 

1,1 noci; Rakušané 1,8 noci, Korejci a Tchajwanci 1 noc. 

(ČSÚ, 2018). Nejvíce ze zahraničních návštěvníků 

utrácejí Číňané (4 846 Kč/osoba a den), USA (4 708 
Kč/osoba a den), a Němci (1 700 Kč/osoba a den). 

Nejméně pak Slováci (1 158 Kč/osoba a den) a Poláci. 

Více než 32 % zahraničních turistů se ubytuje v ho-

telu kategorie *** a výše a 82 % zahraničních turistů 

preferuje hotel se stravováním. Ubytování s nižší 

standardem (kemp, penzion) využívají nejvíce Němci 

a Nizozemci. Hotely s nejvyšší kategorií využívají 

především turisté z USA, JV Asie a Číny. Nadpolovič-

ní většina návštěvníků přicestovala s partnerem či  
s rodinou (59 %). S přáteli 14 % a samo přicestovalo 

18 % zahraničních návštěvníků.

•  Zahraniční návštěvníci se o lokalitě dozvěděli přede-

vším z internetu (55 %) a od příbuzných/známých (45 

%). U asijských návštěvníků (11 %) je častým zdrojem 

informací cestovní kancelář/travel agents. Z vlastních 

zkušeností z předchozí návštěvy čerpají hlavni Němci, 

Rakušané a Slováci (CzechTourism, 2018)

•  18 % zahraničních turistů organizuje návštěvu ČR s 

cestovní agenturou nebo kanceláří. Nejvíce zahra-

ničních turistů přijíždějících s cestovních kanceláří je 

z Asie a především pak z Koreje.  Počet návštěvníků 

organizující cestu s CA/CK je z Asie (50 %), Japonsko 

(60%), USA (30 %), Izrael (40 %), Jižní Korea (62 %);  

Z Evropských zemí relativně často využívají služeb 

CK Španělé (35 %) a Švédové (32 %) (CzechTourism; 

2018). Za poslední dva roky je nejvyšší nárůst turistů e 

Středočeském a Jihočeském krajiz těchto zdrojových 

trhů: USA (16,4 %), Číny (61,8 %), Jižní Korea (34,3 
%), Izrael 33,2%. V roce 2018 také výrazně narostl po-

díl návštěvníků z Tchaj-wanu (18,8 %). U návštěvníků 

z Rakouska rostla návštěvnost za poslední 2 roky o 
8 % u návštěvníků z Německa došlo k poklesu o 4 %. 

V roce 2018 mezi zahraničními návštěvníky tvořili nej-

početnější skupinu hosté z Číny s podílem 26 %, kteří 

se v čele skladby zahraničních hostů krajů drží od 2. 

čtvrtletí 2017. Dříve první Němci nyní obsadili druhé 

místo (13 %). Na třetí místo se zařadili Tchaj-wanci (10 
%), na čtvrté a páté místo Rakušané a Jihokorejci (s 

podílem 7 %)

•  Velmi vysokou ochotu doporučit destinaci (tzv. Net 

promoter score) vykazují Američané, Jihokorejci, 
Belgičané a Izraelci, kteří by doporučili ČR z více 
než 80 %. Překvapivě nízký je tento ukazatel např. 

u Poláků a Rakušanů, kde je ochota doporučit ČR 

pouze 55 %.

•  Jako nejčastější problémy během pobytu uvádějí 

zahraniční návštěvníci infrastrukturu a stav silnic.
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Segment říční plavby:
•  Říční plavby jsou jedním z nejrychleji rostoucích seg-

mentů v průmyslu cestovního ruchu. Globálně roste 

poptávka po evropských říčních plavbách. Nejvyšší 

poptávka v segmentu říční plavby je u pasažérů z Ně-
mecka. Následuje USA, UK, Francie a Austrálie (Ski-

ft,2018).  Nejrychleji rostoucí trh se zájem o evropské 

říční plavby za poslední dva roky je Austrálie – nárůst 
o 22 % v roce 2016 a o 23 % v roce 2017. Velký boom 

v segmentu říční plavby je očekáván také u čínské 

klientely (IG River Cruise/ German Travel Associati-

on (DRV)/SeaConsult, 2017). Nejvíce zastoupenou 

demografickou skupinou v segmentu říční plavby jsou 

stále tzv. Boomers (aktivní senioři 55+), nicméně v 

posledních letech velké plavební společnosti začínají 

vyvíjet produkty na míru také pro demografickou 

skupinu Millenials, u které výrazně roste poptávka 
po říčních plavbách.  Např. plavební společnost U by 

Uniworld se jako první na světě začala specializovat 

na tuto cílovou skupinu, pro kterou má vyvinutý pro-

gram na míru (Skift, 2018)

•  Největší plavební společnosti, které ovládají většinu 

světového trhu jsou v rámci Evropy: Croisi Europe 

(Francie), Nicko Tours (Německo) a Russian Vodohod 

(Rusko). V globálním měřítku jsou to pak americké 

společnosti Viking River Cruises (největší společnost 

pro říční plavby na světě), Avalon Waterways a Ama 

Waterways. Většina z těchto společností provozu-

je říční plavby také v České republice po řece Labi. 

(Ružic, 2017). Na Vltavě (kromě úseku Mělník–Praha) 

zatím žádná z těchto společností nepůsobí. V rámci 

konkurenčního boje a inovací se tyto plavební společ-

nosti stále více zaměřují na rozvoj nových produktů, 

•  Většina evropských vodních cest pro segment říční 

plavby již nabízí řadu let stejné produkty (Dunaj, Rýn). 

Tyto vodní toky začínají být jako destinace nasycené 

a jsou na hraně udržitelnosti.  Moderní tour operátoři 

tak hledají nové příležitosti, jak obohatit své stávající 

produkty pro loajální klientelu a začínají se stále více 

zaměřovat na nové produkty a itineráře v méně zná-

mých river cruising lokalitách.

•  Hlavní součástí konzumního řetězce pro segment ri-

ver cruising jsou v globálním měřítku tour operátoři a 

charterové společnosti. Je tedy nezbytné, aby posky-

tovatelé služeb na Vodní cestě (výletní lodě, půjčovny 

Yacht a vodních plavidel, půjčovny člunů, kanoí a 

paddleboardů), měli přehledné webové stránky s inte-

grovaným booking systémem snadno napojitelným na 

booking systémy plavebních společností a OTÁ s.

 

Němci přijíždějí do ČR nejčastěji ze Saska, Bavorska, 
Berlína a Durynska (dohromady téměř 3/4 všech ně-

meckých návštěvníků). Při volbě dovolené upřednostňují 

nejvíce úroveň poskytovaných služeb (55 %), dále prefe-

rovanou lokalitu (54 %) a zajímavý program (52 %).  Do-

volenou si Němci organizují většinou sami (51 %) s tím, že 

velmi často plánují předem nejen ubytování, ale i výlety. 

Jedním z hlavních motivačních faktorů jsou pro Němce 

gastronomické speciality a unikátní turistické produkty.

Důležitý faktor při rozhodování je pro německého turistu 

poměr cena x kvalita. Největším aktuálním trendem pro 

Němce jsou momentálně říční plavby a také ekologické 
formy cestovního ruchu (lokální eko výrobky, pobyt na 
farmě). Nejčastěji jezdí Němci na dovolenou s partne-
rem či s rodinou. Využívají více hotelů místních majitelů 

Souhrnná statistika příjezdového cestovního ruchu podle dat ČSÚ (2017)

specifické potřeby různých mikro segmentů a hledají 

nové destinace. Pro destinační managementy (zejmé-

na tur. oblasti Mělnicko, Praha, Posázaví, Brdy  

a Podbrdsko, Toulava, Písecko a Českobudějovicko–

Hlubocko) je tak příležitost vytvořit nové produkty  

a itineráře podle potřeb klientů plavebních společ-

ností a začít navazovat obchodní spolupráci na travel 

trade eventech a FAM tripech se zahraničními tour 

operátory. 

•  Udržitelný turismus je rostoucím trendem a odráží 

se i v potřebách poptávky, která stále více vyžaduje 

„nemasové“ a šetrné formy turismu. Podle společnosti 

Trekksoft jsou eko tours velkým hitem v rámci seg-

mentu „Tours and activies“.  Podle studie společnosti 

Travelzoo (2018) jsou některé  trhy dokonce ochotny 

zaplatit extra, pokud se jedná o udržitelný produkt – 

nejvíce Němci (76 %) a také Kanaďané (41 %) . Udrži-

telný cestovní ruch má své místo i v mikro segmentu 

říční plavby, kde je na vzestupu tzv. Barging – plavby 

na menších lodích (max pro 12 osob), které se větši-

nou pohybují mimo hlavní dopravní tahy, na menších 

řekách a v mnohem pomalejším tempu než plavby u 

velkých společností. Tento segment v Evropě rapidně 

roste. Epicentrem bargingu je Francie (kde tato forma 

turismu vnikla) a dalšími trendy destinacemi pro 

barging jsou Anglie a Skotsko. Plavební společnosti, 

které se specializují na barging – Croisi Europe, Eu-

ropean waterways, Lady Barge. Přes 50 % všech lodí 

typu barge je vlastněno soukromníky. Pro plavební 
podmínky Vltavy může být barging velice zajímavý 
mikro segment.

než hotelů mezinárodních řetězců. Třetí nejvyužívanější 

možností noclehu jsou penziony. Na sociálních sítích se 

Němci vyznačují jako méně aktivní, proto nehrají až tak 

významnou roli při rozhodování o destinaci. Zajímavou 

a rostoucí skupinou turistů je 50+, polovina Němců, 

kteří jsou v důchodu, cestuje do zahraničí. 20 % Němců 

pojede na dovolenou do destinace, již vidělo v televizi. 

Polovina nákupního procesu začíná online, ale skončí u 

cestovních kanceláří. V Německu se nachází těžiště turi-

smu v segmentu Požitkáři. Od své cesty tento segment 

očekává, že si užije komfortu a hýčkání. Čas volna chtějí 

strávit ve wellness, užívat si gastronomii a kvalitní uby-
tování. Průměrné výdaje výdaje německého návštěvníka 

na osobu a den jsou 1 700 Kč. (Country report, Czech-

Tourism 2018)

Rakouští návštěvníci pocházejí z přilehlých částí zemí 

(Horní a Dolní Rakousko, případně z  Vídně – 90 % 
rakouských návštěvníků). Rakušané se ve svém volném 

čase věnují téměř stejným dílem jak poznávání nových 

oblastí, tak sportu a pohybu v přírodě. Nejvíce jim záleží 

na úrovni poskytovaných služeb, lokalitě a programu či 

aktivitách na dovolené. Dovolenou si organizují většinou 

sami a tráví ji nejčastěji s partnerem/partnerkou. Ubyto-

vání vyhledávají nejčastěji v hotelech místních majitelů. 

Důležitou dovolenkovou aktivitou je sport, především 

v podobě lyžování, horské turistiky a cykloturistiky. 

Zároveň však vždy musí být kombinován s posedáváním 

a konverzací v kavárnách a hospůdkách. Dovolená je pro 

ně především osvobozením od běžných povinností pra-

covního života, termínů a úkolů. Rakušané vyjadřují vyso-

kou potřebu čistoty, hygieny a bezpečí v turistických 

destinacích. Hlavní motivací jsou často regionální gastro 

39 % 61 % 4,29TURISTŮ
S PŘENOCOVÁNÍM

PRŮMĚRNÁ DÉLKA 
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(U TURISTŮ)
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Shrnutí:
Trh cestovního ruchu je velmi dynamický, a proto je 

třeba být neustále ve střehu a sledovat globální dění. 

Všímat si kromě trhů, které dlouhodobě vykazují nejvyšší 

koncentraci návštěvnosti v území (Německo, Rakousko, 

Slovensko, Polsko), také vycházejících trhů s vysokým 

obchodním potenciálem a rostoucí tendencí návštěvnosti 

do budoucna (např. bonitní klientela z Asie a rostoucí 

tendence USA) či poptávky určitých trhů po specifických 

mikro segemtech (zájem Francie a Velké Británie po 

udržitelných říčních plavbách)

Vysoký potenciál pro rozvoj nových obchodních 

příležitostí v rámci produktu Vltava představuje segment 

túry a aktivity (globálně nejrychleji rostoucí segment 

v odvětví cestovního ruchu) – tedy např. možnosti pro 

vznik lokálních cestovních agentur/kanceláří, průvodců 

a poskytovatele zážitkových služeb. Pro tvorbu a 

rozvoj dílčích produktů mají vysoký potenciál produkty 

zaměřené na kulturní dědictví, gastro, outdoorové 

aktivity, říční plavby a vodní sporty, či samostatný 

segment day trips (zejména pro Prahu, České Budějovice 

a Český Krumlov). Byznysové příležitosti pro místní 

tour operátory a poskytovatele služeb představují 

vzdálené zahraniční trhy – USA, Asie a Izrael, které 

nejčastěji využívají služeb tour operátorů a cestovních 

kanceláří. Asiaté a Američané jsou zároveň nejbonitnější 
zahraniční klientelou, která utrácí až 5x více než český 
návštěvník. Zajímavou  obchodní příležitost pro území 

Vltavské vodní cesty (a produkt Vltava) představuje 

mikro segment barging - udržitelná forma říčních plaveb, 

která své zákaznické těžiště nachází hlavně ve Francii, 
Velké Británii a Německu u luxury klientely (požitkáři). 
Barging se tak může stát konkurenceschopným 
produktem v segmentu říční plavby. Do budoucna  

(v návaznosti na zlepšení plavebních podmínek a stavu 

infrastruktury - viz dokument Audit služeb) je pro 

destinační managementy velký potenciál pro navázání 

spolupráce s plavebními společnostmi (např. Niko Tours 

a U by Uniworlds), které hledají nové lokality pro itineráře 

svých stávajících a budoucích klientů.

Vzhledem k nákupnímu chování zahraniční klientely 

by měl být marketingový mix produktu Vltava 

orientovaný na obsahová sdělení prostřednictvím 

influencerů, sociálních sítí, uživatelského obsahu a 

sbírání recenzí. Důležitý je také důraz na aktualizaci 

webu prostřednictvím užitečných blogových článků, 

podporujících organickou dohledatelnost obsahu ve 

vyhledávačích (což je významný zdroj pro hledání 

informací během plánování cest). Podnikatelé v 

destinační síti by se měli zaměřit na vybalancovaný 
poměr distribuční sítě (OTÁ s, tour operátoři, sociální 

sítě, web a tištěné materiály) na možnosti rezervace 
přes mobilní telefon. V rámci marketingového mixu 

je také nutné zohlednit odlišná specifika nákupního 

chování jednotlivých trhů (např. Rakousko – silnější 

vliv reklamy v tištěných materiálech,  USA – sociální 

sítě, Jižní Korea – cestovatelské reality show a Čína – 

cestovní kanceláře). Pro kampaně cílící na zahraniční 

trhy by bylo vhodné vytvořit kalendář kampaní, 
reflektující období, kdy zahraniční turisté nejvíce plánují 

a bookují dovolenou a navázat spolupráci s některou 

z datových platforem pro možnosti efektivního  

personalizovaného marketingu. Směrem ke vzdáleným 

trhům by se marketingové aktivity měly soustředit 

především na prvo návštěvníky (USA, Asie), kteří v 

zájmovém území převažují. Nejvíce zastoupené trhy 

v destinaci (Rakousko, Slovensko) vykazují poměrně 

nízkou ochotu doporučit destinaci. U těchto trhů je 

potřeba zjistit, proč tomu tak je a co nejdříve nastavit 

opatření,  která povedou k vyšší míře doporučení u 

těchto klíčových trhů.
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zážitky, tématicky zaměřené trasy (hudební festivaly, 

vánoční trhy) a návštěva přátel a příbuzných.  Rakouská 

populace velmi rychle stárne. Rostoucí počet starších 

lidí a lepší zdravotní stav této věkové skupiny vede ke 

zvýšené poptávce po wellness a aktivních výletech. 

Nejvyužívanějším zdrojem pro inspiraci, kam vyrazit na 

dovolenou, je internet a zkušenosti ostatních. I přesto 

se 60 % rakouských turistů nechá ovlivnit brožurami. 
Cestovní agentury hrají stále důležitou roli. Ekologický a 
udržitelný cestovní ruch je pro Rakušany velmi důležitý. 

Dodržování těchto principů může značně ovlivnit výběr 

ubytování. Průměrné výdaje výdaje rakouského návštěv-

níka na osobu a den – 1 357 Kč (Country report, Czech-

Tourism 2018)

Číňané nejčastěji cestují s rodinou, často vyrážejí  

ve skupině. Služby CK pro cesty do Evropy alespoň  

z části využívá necelá polovina Číňanů. Hlavní motivace 

pro Číňany je poznávání, městská turistika, odpočinek. 

Cílem dovolené v zahraničí/v Evropě je odpočinek. Po-

třebují se osvěžit a relaxovat, na chvíli opustit přelidněná 

města, stresující pracovní tempo. Hlavní faktory výbě-

ru destinace: bezpečnost, čistota a atraktivita. 6 z 10 

Číňanů o zahraniční dovolené začíná přemýšlet alespoň 
tři měsíce předem, pobyt většinou rezervují měsíc až 
dva před odjezdem. Téměř 50 % rozhodovacího procesu 

je ovlivněno dostupností přímého letu. 85 % čínských 
turistů bude i do budoucna využívat služby cestovních 
kanceláří. 80 % čínských turistů využívá mobilní internet. 

Nejčastěji ho využívají k průzkumu trhu a vyhledávání 

prostřednictvím map. Z toho vyplývá velká důležitost 

optimalizace internetových stránek pro mobilní zařízení. 

Více jak 50 % rezervací hotelového ubytování bylo čín-

skými turisty realizováno přes internet. Velký význam má 

porozumění místním sociálním sítě QQ, Wechat a Weibo. 

Mezi informace, které by Číňané především ocenili, patří 

historie, památky, přírodní zajímavosti a zábava, kte-

rým se lze věnovat při návštěvě a dále přibližné údaje o 

cenách v ČR, o cenách zájezdů, o vízech. Výrazně roste 
online booking a velkými hráči na trhu jsou cestovatel-
ské portály. Aktuálními trendy jsou v Číně Wedding 
Tourism – photo shooting, cestování po stopách čínské-
ho filmu Somewhere only we know, dovolená s dětmi 

– rodinná dovolená, outdoor, golf, návštěva lázeňských 
měst, wellness. Číslovka čtyři se vyslovuje podobně jako 

slovo smrt. Proto není vhodné ubytovávat čínské turisty 

V rámci Incomingu z Koreje dochází k nárůstu zejména 

FIT a baťůžkářů o 100–200 procent ročně. FIT – typicky 

female office workers: atraktivní a velká cílová skupina 

do evropských destinací, která sní o romantické Evropě, 

atmosféře evropských měst a kultuře (navíc může poz-

ději přijet na líbánky). Korejští baťůžkáři – organizovaní 

a cestující s doprovodem cestovní kanceláře (60 tisíc 

baťůžkářů od CK Naeiltour). V rámci balíčků je příznivá 

situace k rozvoji dalších destinací či prodlužování poby-

tu (Praha, Český Krumlov, Karlovy Vary), roste i počet 

ve 4. patře, v pokojích obsahující číslovku 4, usazovat je 

ke stolu po čtyřech a podobně. Přesným opakem je čís-
lovka osm. Ta je v čínské kultuře považována za šťastné 

číslo. Významným specifikem čínského trhu jsou nákupy, 
které mohou být významným motivačním faktorem pro 
bonitní klientelu. Nízká cena není hlavním kritériem, do 

Evropy jezdí bonitní čínská klientela. Průměrná útrata 

čínského turisty za den je 4 846 Kč. (Country report, 

CzechTourism 2018)

USA – Nejvíce Američanů cestujících do Evropy pochází 

z měst New York, Los Angeles, Washington, D.C., Hous-

ton, Philadelphia, Portland. Hlavními faktory výběru 

destinace jsou bezpečnost, atraktivita, čistota. Cestují s 
rodinou nebo partnerem, nejsou typem „skupinových“ 
cestovatelů. Hlavní motivací pro cestu do ČR jsou pro 
ně historie, kultura, UNESCO, u mladších generací pak 

aktivní turistika, regionální gastro zážitky a tematicky 

zaměřené cesty (hudební festivaly, vánoční trhy, apod.). 

Nejvíce zastoupenou skupinou  návštěvníků ČR v rámci 

USA trhu jsou tzv. Millenials, u kterých jsou velkým tren-

dem soft adventure aktivity (hiking, biking) a také beer 
tasting a wine tasting. Další početnou skupinou v rámci 

USA trhu jsou tzv. Boomers - starší generace amerických 

penzistů, která má prostředky a čas pro cestování. Vy-

hledává také autenticitu zážitků, ale je více zaměřena na 

kulturní aspekt cestování. Nejvíce dominantním trendem 

u Boomers jsou v tuto chvíli říční plavby (river cruises)  

a luxusní dovolená (ubytování na zámku). Američané volí 

vysoký standard ubytování (4 hvězdičky a výše). Oblibě 

se těší boutique hotely. Silná preference zavedených, z 

domova známých brandů (Hilton, Mariott, Radisson Blu 

atd.). Sezonalita příjezdu je oproti ostatím trhům vyrov-

naná v průběhu celého roku. 50 % začíná plánovat do-

volenou nejméně 6 měsíců před odjezdem. 1/3 plánuje 

3–5 měsíců před odjezdem. Rezervaci provádějí o něco 

později. Online rezervace přes OTÁ s představují téměř 

30 % bookingu, přímo leteckou společnost rezervuje  

cca 50 % turistů a přes cestovní kancelář cca 18 %. 

Američané stále častěji užívají mobilní aplikace a velký 

vliv na jejich nákupní rozhodování mají sociální sítě.  

U skupiny Millenials momentálně dominuje Instagram 
a Youtube. Skupina Boomers je velmi aktivní na Face-
booku. Průměrné výdaje na osobu a den v ČR činí  

4 708 Kč (Country report, CzechTourism 2018)

korejských incomingových operátorů/Land operátorů 

sídlících ve Vídni a v Praze. Začínají se rozvíjet incenti-

vy – MICE (cesty firem, zástupců samospráv, obchod-

ních asociací) a SIT (Special Itinerary Tours) například 

za koncerty vážné hudby. Millennials: mladí cestovatelé 

v produktivním věku, vyhledávají zejména nevšední a 

autentické zážitky – v ČR například skydiving (je lacinější 

než kdekoliv jinde), nebo balonové létání. Nejvlivnější 
média jsou televizní cestovatelské reality show.
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PRACUJÍCÍ MILENIÁLOVÉ

AKTIVNÍ RODINY

POUTNÍK

ZÁŽITKOVÝ PEDAGOG (organizátor školního výletu)

VODÁK

VŮDCE MALÉHO PLAVIDLA

POŽITKÁŘI

PERSONY
Persony byly sestaveny jako syntéza několika datových analýz – na základě dat 

ze sociálních sítí Facebook a Instagram, analytického nástroje Google Analytics, 

na základě dat z výzkumů agentury CzechTourism, Jihočeské univerzity a 

studie Čeští miléniálové.  Dále byly doplněny poznatky získanými od zástupců 

turistických oblastí na Vodní cestě.

V rámci naplňování strategických opatření budou persony dále rozpracovávány 

na základě důkladných datových analýz a mapování cesty zákazníka.

BIO:

Jana (28) pracuje v neziskové 

organizaci zaměřené na práci  

s mládeží a Jakub (31) se živí jako 

grafik. Jejich příjem je 65 000 Kč 

měsíčně. Volný čas tráví nejvíce 

cestováním (pěší výlety do přírody, 

za památkami a na kole). Rádi si 

dopřejí gurmánské zážitky v dobré 

restauraci a vychutnají si výběrovou 

kávu. Snaží se žít zdravý životní styl 

– žijí aktivně, sportují (pravidelně 

chodí běhat a cvičit), snaží se zdravě 

stravovat a zajímají se o dopad 

svých aktivit na planetu. Rádi se 

vzdělávají a sledují nové trendy. 

Hlavní motivace k cestování:  
•  odpočinek,  aktivní relax (pěší turistika, cykloturistika), festivaly   

a „splynutí s místními“

Očekávání:   
•  Interakce s místními obyvateli, zážitková gastronomie
•  Autentické ubytování s příběhem a vyšším standardem  

(nikoliv luxusním)
•  Osobní a přátelský přístup personálu
•  Lokality mimo hlavní turistické proudy
•  Kombinace více aktivit – pěší turistika, gastro zážitky, relax, 

clubbing, bary
 
Nákupní fáze:
•  INSPIRACE – videa na sociální sítích, fotky, videa a doporučení 

přátel, influenceři – Instagram a blog, FB reklama, destinační 
weby, online lifestyle magazíny (např. Vogue)

•  PLÁNOVÁNÍ– Google search, online mapy, weby hotelů,  
Amazing places, blogy, TripAdvisor

•  BOOKING – napřímo, telefonicky či přes booking engine. 
Aktivity často bookují až v destinaci (infocentra, recepce hotelu, 
telefonicky na základě recenze na TripAdvisoru)

•  BĚHEM NÁVŠTĚVY – Insta místa, interakce s místními, lokální 
fenomény a produkty, cool a trendy místa 

•  SDÍLENÍ – osobně s přáteli, Instagram a Facebook, recenze  
na TripAdvisoru a Google, menší loajalita ke značkám

 
Problémy, které řeší:  
•  Jak získat relevantní informace, aby si užili destinaci jako místní 

(ne jako turisté)
•  Nepřehledné weby/nerelevantní informace přes organické 

vyhledávání během fáze plánování
•  Nedostatečná ubytovací kapacita, obsazenost trendy míst  

(bar, restaurace)
 
Tón komunikace: Nadšenecký, zábavný, metaforický, přátelský, 
upřímný. Zvučná slova. Bohatý na adjektiva. Reflektuje hodnoty: 
pohoda, zábava, přátelství, autenticita, komunita

Typ obahu: Autentické fotky od místních obyvatel, blogové články 
s tématikou lokálních fenoménů, expertní doporučení, recenze, 
influenceři (stories, fotky, články)
 
Styl obsahu: lifestyle a adventure

Turistické oblasti:  
LIPENSKO, BUDĚJOVICKO, KRUMLOVSKO

Cílové skupiny
Persona – PRACUJÍCÍ MILENIÁLOVÉ

„Chceme s vámi  
sdílet naše  

zážitky“
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BIO:

Karel (42) je rozvedený biolog (VŠ). 

Má z předchozího manželství dvě 

děti ve střídavé péči. Neví přesně, 

kolik bere měsíčně, plat má kolísavý. 

Přivydělává si ještě focením přírody. 

Je introvertní, nemá moc přátel. 

Bydlí ve větším městě v činžovním 

domě, vlastní byt (dědictví).  

Volný čas tráví nejraději četbou  

a pobytem v přírodě. Hodně cestuje, 

především po ČR, ale i dalších 

evropských zemích. Jezdí většinou 

sám, cestuje vlakem, někdy stopem. 

Řidičský průkaz má, ale nerad řídí. 

Kromě přírody má rád lidovou 

architekturu, folklor. Je věřící  

a relativně konzervativní. 

BIO:

Marcela Dobiášová (35 let) bydlí 

v Praze ve vlastním bytě se svým 

manželem Tomášem a 2 dětmi 

(9 a 11 let). Pracuje jako realitní 

makléřka ve velké realitní kanceláři 

s působností po Středočeském kraji.  

Nedávno byla povýšena na lokální 

manažerku pro svou oblast, což 

kromě zvýšení platu přineslo i vyšší 

časovou náročnost. Manžel pracuje 

jako geodet v jedné pražské firmě  

s příjmem 28 tisíc korun.  

Ve volném čase tráví manželé čas 

s dětmi, blízkou rodinou a přáteli 

nejraději při výletech po hradech 

a zámcích, také rádi navštěvují 

kulturní akce a akce vhodné pro děti 

s doprovodným programem.

Hlavní motivace k cestování:  
•  Odpočinek, fotografování, načerpání energie z přírody,  

útěk od lidí a civilizace

Očekávání:   
• Klid, samota 

• Levné ubytování, stravování

• Příroda na dosah

• Možnost docházkové vzdálenosti k veřejné dopravě 

 

Nákupní fáze:
•  INSPIRACE – webové stránky, cestovatelské magazíny, 

cestovatelské pořady v televizi, dtto o přírodě

•  PLÁNOVÁNÍ – Google search, mapy.cz, foto aplikace, foto 

průvodce, blogy, tematická fóra

•  BOOKING – spontánně na místě, telefonicky či přes booking 

engine 

•  BĚHEM NÁVŠTĚVY – interakce s místními

•  SDÍLENÍ – nesdílí, pokud se nejedná o fotografie přírody (vlastní 

web x prodej)

 

Problémy, které řeší:  
•  Nadbytek turistů, kteří představují rušivý vliv – potřeba jezdit 

mimo sezonně
•  Špatné spojení veřejnou dopravou do některých destinací 

(rušení linek, ubývání spojů)
•  Zvyšující se ceny služeb
 

Tón komunikace: věcný, stručný, naučný, praktický

 

Typ obsahu: foto zaměřené na přírodu a lidovou architekturu, popis 

aktuální situace, webové stránky, blogy

 

Styl obsahu: konkrétní, praktický, poučný, nevtíravý, lehce filozofický

Turistické oblasti:  
ŠUMAVSKO, TOULAVA, PÍSECKO–BLATENSKO,  
BRDY A PODBRDSKO

Hlavní motivace k cestování:  
•  Únik z běžných denních starostí a povinností v práci
•  Trávení času s dětmi a rozvoj jejich dovedností a poznání
•  Budování pevných vztahů společně – společné zážitky
•  Aktivní odpočinek se spřátelenými rodinami a jejich dětmi  
•  Sounáležitost rodiny – dělat něco společně
•  Trávení času s lidmi, na kterých jim záleží
•  Kontakt s rodinou, přáteli, kteří žijí jinde

Očekávání:   
• Rozvíjení vědomostí o dané destinaci hravou zábavnou formou
•  Uspokojení potřeb dětí
•  Pro rodinu přívětivé (family friendly) restaurace s vyžitím pro děti, 

možnost menších porcí, vlídný a shovívavý personál
•  Ubytovací zařízení s parky a dětským hřištěm v blízkém okolí
•  Bezpečná a příjemná lokalita
•  Dobrá dostupnost základních potřeb a služeb – lékárna, obchod, 

nemocnice
•  Spíše kratší jednorázové výlety – parky, památky a atraktivity  

s naučným programem
•  Čisté, bezpečné a občansky vybavené ubytování
 
Nákupní fáze:
•  INSPIRACE – doporučení spřátelených rodin, internetový 

prohlížeč Google a Seznam – vyhledávání klíčových slov, reklama 
na facebooku, slevomat, předchozí zkušenosti, cestovní kanceláře

•  PLÁNOVÁNÍ – internet – klíčová slova, doporučení známých, 
weby s tematikou rodinné dovolené, mapy.cz

•  BOOKING – přes booking.com, skrze email, telefonicky
•  BĚHEM NÁVŠTĚVY – brožury v ubytovacím zařízení, propagační 

materiály v infocentrech, doporučení místních, nabídka aktivit  
v rámci hotelu - animátoři, průvodci, doporučení již ubytovaných 
rodin s dětmi

•  SDÍLENÍ – recenze TripAdvisor, Facebook a Google, rodinné fotky 
na Facebooku, pokud jsou děti spokojené, větší tendence sdílet 
zážitek s ostatními rodinami

 
Problémy, které řeší:  
• Nedostatek vyžití pro malé děti v okolí
•  Absence rodinných zvýhodněných vstupů (např. pokud je 

atrakce určená pro dítě, ale musí platit i rodič)
• Příliš přelidněná komerční místa
• Nedostatek rodinných pokojů a apartmánů v hlavní sezóně
• Nedostatek kvalitního personálu
 
Tón komunikace: nadšený, přátelský, vtipný, uvolněný, „ekonomický“, 
pocit bezpečí
Typ obahu: recenze, rodinné weby, blogy, diskuzní fóra
Styl obsahu: naučný, praktický, relevantní a ověřitelný

Turistické oblasti:  
VŠECHNY

Persona – POUTNÍKPersona – AKTIVNÍ RODINY

„Hledá klid 
a duševní 

rovnováhu.“

„Chtějí trávit 
čas pohromadě, 

aktivně.“



BIO:

Přemek (30) pracuje ve fabrice 

jako vedoucí směny. Má přítelkyni 

na rodičovské dovolené a dvě 

děti. Plat se mu zvýšil na 35 tisíc 

hrubého. Volný čas tráví nejvíce 

s rodinou a s kamarády z práce.  

Sjezd řeky bere jako každoroční 

únik z běžných pracovních 

povinností. Před druhým dítětem 

jezdil s přítelkyní a partou, nyní 

kvůli malému dítěti. Vltavu pojímá 

jako „takovou druhou dovolenou“ 

na několik dní, kde musí být 

zábava a kde je šance pokecat s 

kamarády. Spí v kempech, zajdou 

na oběd a večeři do hospody, po 

cestě hojně zastavují v barech. 

Občas navštíví zajímavé lokality 

podél vodní cesty – města, 

zříceniny.

BIO:

Zuzana (35) je učitelka na ZŠ  

a třídní páťáků. Je svobodná, žije 

s přítelem v domě po babičce. 

Vystudovala pedagogickou fakultu, 

specializaci zeměpis – občanská 

výchova. Pracuje současně jako 

metodička prevence. Práce s dětmi 

ji baví a naplňuje, o prázdninách se 

věnuje organizování letních táborů 

pro děti s handicapem. Práce  

s dětmi je současně její největší 

koníček a v této oblasti se neustále 

dále vzdělává. Kromě dětí ji baví 

příroda, sport, práce na zahrádce. 

Aktuálně Zuzana řeší přípravu  

před prázdninového školního výletu 

pro svou třídu, ve které se jedna 

asistentka pedagoga stará  

o chlapce s handicapem. Současně 

zvažuje využít Vltavu pro adaptační 

kurz, na kterém se jako metodička 

podílí.

Hlavní motivace k cestování:  
•  Zábava, odpočinek, pohoda s kamarády, tradice

Očekávání:   
• Možnost stravování/konzumace v blízkosti řeky

• Low cost ubytování x za jídlo a pití nemá problém utratit i více

• Kapacita pro více osob – aby parta zůstala pohromadě 

•  Doplňkové služby pro vodáky - program v případě změny počasí, 

aktivity kolem řeky

 

Nákupní fáze:
•  INSPIRACE – vodácký průvodce na webu, osobní doporučení 

přátel a rodiny, navázání na tradici – vracet se stále na ta samá 

místa

•  PLÁNOVÁNÍ – Google search, navázání na tradici, doporučení 

přátel, specializovaní online průvodci

•  BOOKING – telefonicky či přes booking engine

•  BĚHEM NÁVŠTĚVY – interakce s místními, doporučení  

dalších vodáků (v kempech, restauracích)

•  SDÍLENÍ – osobně s přáteli, sociální sítě (především FB)

 

Problémy, které řeší:  
•  Nedostatečná ubytovací a stravovací kapacita, obsazenost  

v relativně krátké sezoně 
•  Zákaz konzumace alkoholu na vodě
•  Neoblíbenost vodáků v některých provozovnách 
•  Málo vody a snížená sjízdnost v posledních letech,  

příliš mnoho vodáků na řece 
 

Tón komunikace: zábavný, přátelský, pohodový, vtipný.

Typ obsahu: autentické fotky, popis aktuální situace, diskuse 

na internetových fórech a sociálních sítích, remarketingový obsah, 

novinky, tipy a aktuality z míst, kam pravidelně jezdí

 

Styl obsahu: konkrétní, praktický, poučný, ale současně zábavný  

a odlehčený

Turistické oblasti:  
LIPENSKO, KRUMLOVSKO, PODKLETÍ

Hlavní motivace k cestování:  
•  Pracovní motivace, organizace školního výletu, organizace 

adaptačního kurzu, snaha přichystat pro děti aktivitu, která bude 

„jiná“ (ne návštěva města, zámku, ZOO), trochu adrenalinová  

a současně bezpečná a vhodná pro různé děti, připravit dětem 

zážitek

Očekávání:   
• Aktivity vhodné a současně atraktivní pro děti

• Ubytování a stravování přizpůsobené dětem

• Hromadné (skupinové) slevy

• Bezpečnost

• Možnost docházkové vzdálenosti k veřejné dopravě

 

Nákupní fáze:
•  INSPIRACE – webové stránky, časopisy pro pedagogy, diskusní 

fóra pro pedagogy a rodiny s dětmi

•  PLÁNOVÁNÍ – internet, doporučení kolegů z jiných škol

•  BOOKING – webová a telefonická rezervace (booking)

•  BĚHEM NÁVŠTĚVY – již nic neřeší, vše musí být do detailu 

naplánováno dopředu

•  SDÍLENÍ – web školy, Facebook školy, rodiče a jejich soukromé 

zdroje, probl. s GDPR a foto dětí

 

Problémy, které řeší:  
• Téma bezpečnosti dětí u vody a na vodě
•  Některé děti i s větším handicapem (integrace),  

nutnost speciálních podmínek (bezbariérovost, atd.)
•  Zvyšující se ceny služeb – finanční spoluúčast rodičů někdy 

problematická
 

Tón komunikace: konkrétní, bohatý na informace, praktický, lákavý

Typ obsahu: foto s dětmi, zdůraznění dětských aktivit, bezpečnosti, 

cenové přijatelnosti, skupinových slev.

 

Styl obsahu: dtto tón komunikace

Turistické oblasi:  
MAS VYHLÍDKY, PODKLETÍ, LIPENSKO, BUDĚJOVICKO, TOULAVA

Persona – VODÁKPersona – ZÁŽITKOVÝ PEDAGOG   
                 (organizátor školního výletu)

„Chceme si  
užít zábavu  
s kamarády.“

„Hledá adekvátní 
aktivity pro svou 

třídu.“
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BIO:

Milan (45) je podnikatel provozující 

2 kavárny. Žije v Praze se svojí 

přítelkyní (33). Milan je letní 

archetyp a jeho vášní jsou vodní 

sporty a dovolená na vodě. Během 

roku vyráží několikrát na zkrácenou 

dovolenou na motorovém  člunu, 

který si pronajímá na Orlíku  

a jednou za rok vyráží s partou 

přátel na 14 denní dovolenou na 

Jachtu. Volný čas tráví s přítelkyní 

aktivním pohybem (posilovna, 

běhání, cyklistika) a kutilstvím  

ve své pracovně.  

Hlavní motivace k cestování:  
•  Jízda na lodi, rybření, odpočinek, relax a romantika na lodi

• Adrenalin, dobrodružství, prozkoumání nových míst

Očekávání:   
•  Možnost zakotvit plavidlo na méně znnámých místech mimo 

hlavní přístaviště a toky turistů

• Snadné proplutí z bodu A do bodu B

•  Doplňkové služby pro vůdce malých plavidel (benzinky, čerpání 

vody, kotviště)

•  Kvalitní gastronomie a možnosti aktivního volnočasového vyžití 

(cykloturistika) v okolí vody

 

Nákupní fáze:
•  INSPIRACE – TV pořady o říční turistice, nabídky cestovních 

kanceláří, veletrhy, osobní doporučení  přátel/známých (skipperů), 

magazíny o Yachtingu, Facebook 

•  PLÁNOVÁNÍ – Google search, doporučení přátel, komunitní 

skupiny (FB) a fora, weby poskytovatelů služeb, expertní 

doporučení, weby charterových společnosti

•  BOOKING – přes rezervační systémy poskytovatelů služeb 

(půjčovny lodí, hotely), cestovní kanceláře

•  BĚHEM NÁVŠTĚVY –doporučení místních a dalších skipperů na 

vodě, info pointy

• SDÍLENÍ – osobně s přáteli, sociální sítě (především FB)

 

Problémy, které řeší:  
•  Nedostatečná infrastruktura na řece-mola, kotviště, benzinky
• Nedostatek parkovacích míst na vodě
•  Nemožnnost načerpat pitnou vodu, problémy s odsáváním 

odpadních vod 
• Nesplavnost některých úseků
 

Tón komunikace: zábavný, věcný, ekonomický, profesionální

Typ obahu: diskuse na internetových fórech a FB skupinách, 

specializovaní průvodci, Aktuality a novinky ze světa Yachtingu  

a vodních sportů

Styl obsahu: Lifestyle a adventure

Turistické oblasti:  
BUDĚJOVICKO, PÍSECKO-BLATENSKO, TOULAVA, POSÁZAVÍ,  
BRDY A PODBRDSKO, MAS VYHLÍDKY

Persona – VŮDCE MALÉHO PLAVIDLA

„Chce si užít relax 
a romantiku na 

lodi. Prozkoumávat 
neobjevená místa.“

BIO:

Hana (49) pracuje v neziskové 

organizaci, Jan je soukromý 

podnikatel (53). Mají 2 dospělé 

syny (27, 25) a jedno vnouče 

(3). Konečně nemusí živit děti na 

vysoké škole a splácet hypotéku. 

Znovu začínají cestovat. Umějí 

používat internet, jsou aktivní na 

Facebooku. Baví je poznávat dosud 

nenavštívené kouty České republiky. 

Preferují individuální turistiku, občas 

vyráží na cesty s osvědčenou 

partou přátel, potrpí si na komfortní 

ubytování a kvalitní gastronomické 

zážitky. Hana chce na dovolené 

cvičit jógu, malovat, plavat, věnovat 

se trekkingu nebo jezdit na běžkách. 

Jan rád chytá ryby, navštěvuje 

památky a má kapitánské zkoušky 

na malé plavidlo. Oba provozují 

cyklistiku. 

Hlavní motivace k cestování:  
•  Aktivní odpočinek, poznání místní kultury, zvyků, muzeí  

a zábavních míst
•  Únik za hranice všedních dnů
•  Poznávání světa, dokud jim to ideální kombinace fyzických sil  

a volného času dovolují
•  Zdravotní regenerace
•  Realizace nesplněných snů z mládí
•  Návrat na osvědčená místa do hotelů a penzionů, s jejichž majiteli 

a personálem se znají osobně

Očekávání:   
• Zážitková gastronomie
•  Spojení odpočinku s poznáváním
•  Čistý styl ubytování, lokální kuchyně v klidnějších turistických 

oblastech spíš mimo hlavní sezónu
•  Vřelý vztah s místními, malé kavárny, galerie
•  Pěší turistika, cykloturistika v nenáročném terénu
•  Spíše hvězdicové výlety z jednoho místa než časté střídání noclehu
•  Upřednostňování ubytování s wellness – bazén, sauna, masáže, 

jóga nebo přímo lázeňské pobyty
 
Nákupní fáze:
•  INSPIRACE – cestovatelské magazíny, cestovatelské pořady 

v televizi, doporučení známých, reklama, booking, předchozí 
zkušenosti

•  PLÁNOVÁNÍ – internet – klíčová slova, podle fotek a příběhů, 
doporučení systému booking, doporučení známých

•  REZERVACE – přes booking, skrze email, telefonicky
•  BĚHEM NÁVŠTĚVY – hotelové brožury, propagační materiály  

v infocentrech, doporučení místních obyvatel i jiných turistů
•  SDÍLENÍ – osobně s rodinou a přáteli, reference na Booking.com, 

článek na osobní blog
 
Problémy, které řeší:  
•  Orientace destinace na mladou nebo seniorskou generaci  

a nedostatek vyžití pro aktivní padesátníky
•  Nepřehledné a roztříštěné systémy prezentace turistických  

cílů na webech
•  Pokles kvality služeb v turistických destinacích mimo hlavní 

sezonu a mimo hlavní trasy
•  Nedostatky v kvalitě personálu a subjektů cestovního ruchu
•  Handicap kvůli nepoužívání mobilního telefonu pro surfování  

na internetu
•  Přílišná digitalizace
 
Tón komunikace: zralý prožitek, klidná akce, komfort, kvalita, 
pohoda, podpora
Typ obahu: pohlednice dětem a sousedům, zápis do knih návštěv 
turistických cílů, články na blog, skici z cest, recept z místa rekreace, 
zápis v deníčku z cest influenceři (stories, fotky, články)
Styl obsahu: naučný, vtipný, s nadhledem

Turistické oblasti:  
ŠUMAVSKO, LIPENSKO, BUDĚJOVICKO

Persona – POŽITKÁŘI

„Mají rádi svou 
svobodu a trpí,  

když nemají  
na výběr.“
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V této kapitole jsou popsány 
klíčové trhy ve vztahu k potenciální  
konzumaci produktu. Vybrané cílové 
trhy vycházejí z analýz v kapitole 
Aktuální trendy v turismu. Klíčové trhy 
(zejména zahraniční) budou v průběhu 
implementace strategie aktualizovány 
podle vývoje trendů za daný trh. 
Nejsou tedy stanoveny striktně na celé 
strategické období.

Cílové trhy

TRH 1 
ČR

Prioritní trh s nejvyšším obchodním potenciálem 
konzumace produktu. Komunikace bude 
směřovat na definované persony (viz předchozí 
kapitola). Hlavními nositeli produktu pro tento trh 
budou lokální a oblastní DMO ś (turistické oblasti) 
ve spolupráci s krajskými DMO ś. Marketingovými 
partnery pro tento segment budou místní 
dopravci, hotely, a další poskytovatelé služeb 
kolem Vltavy, které budou Vltavu nabízet jako 
doplněk svých služeb. 

TRH 2 
BLÍZKÉ ZAHRANIČNÍ TRHY (Německo, 
Rakousko, Francie, UK)

Evropské trhy s nejvyšším zájmem o segment 
říční plavby. Hlavním nositelem marketingových 
aktivit bude JCCR a SCCR. Hlavními 
marketingovými partnery pro tento segment 
bude CzT, národní a mezinárodní dopravci 
(aerolinky, České dráhy), plavební a charterové 
společnosti (Viking river cruises, Niko tours a 
další).

TRH 3 
VZDÁLENÉ ZAHRANIČNÍ TRHY  
(USA, APAC – Asie, Pacific)

Vysoká parita kupní síly – nejvíce bonitní klientela. 
Dlouhodobě vykazuje nárůst těchto trhů v rámci 
incomingu ČR s rostoucím obchodním potenciálem 
do budoucna. Zároveň je u těchto trhů vysoký 
zájem o produkt říční turistika. Komunikace bude 
směřována na soukromé jednodenní a vícedenní 
plavby z Prahy jako doplněk k pobytu v Praze  
(B2C segment) či na plavby z Českých Budějovic. 
Pro B2B segment bude produkt propagován na 
trade eventech a v rámci FAM tripů tour operátorů 
ve spolupráci s CzechTourism.  
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SLUŽBY

POMOCNÉ (k dosažení cíle) ŠKODLIVÉ (k dosažení cíle)

VNITŘNÍ  
(atributy 

organizace)

STRENGHTS (silné stránky)

• široký záběr aktivit

• relaxační prostředí

• síť informačních center v okolí

• využívání služeb i místními

WEAKNESSES (slabé stránky)

•  zejména sezónní provoz - nezajištění 

soustavnosti služeb

•  úplně chybějící služby

•  nedostatečná infrastruktura (není/zastaralá)

•  nedostatek půjčoven v hlavní sezonu

•  nedostatečná kvalita a kvantita personálu

•  nedostatečná informovanost (cedule, TIC) 

přímo u stezky

•  nedostatečná kontrola kvality služeb

•  nenavazující služby/podpora dálkové 

turistiky 

•  online booking

•  nízká kupní síla současné klientely

•  vzájemné vnímání provozovatelů služeb jako 

konkurence

VNĚJŠÍ  
(atributy 

prostředí)

OPPORTUNITIES (příležitosti)

•  ekonomické oživení oblastí  

(nové a doprovodné služby)

•  využívání díky cyklo/pěší/vodní turistice  

a přírodním/kulturním památkám

•  trend poptávky v návratu k přírodě

•  zapojení místních organizací

•  plánované projekty

•  zvýšení počtu půjčoven ve vybraných 

částech

•  podpora ekologického přístupu

•  informovanost a přímé doporučení o 

nabídce v blízkosti pohybu návštěvníků

•  příprava na očekávání zákazníka dle 

průzkumů

THREATS (hrozby)

•  přeplnění v rámci vybraných úseků - 

nedostatečná kapacita pro odbavení potřeb 

návštěvníků

•  rozpory s místními obyvateli a aktivisty

•  kvalita personálu

•  uzavírání podniků z důvodu nedostatku 

personálů

•  nestabilní otevírací doba

•  finanční náročnost na vybrané služby

•  kolize se skupinou rybáři

NABÍDKA

POMOCNÉ (k dosažení cíle) ŠKODLIVÉ (k dosažení cíle)

VNITŘNÍ  
(atributy 

organizace)

STRENGHTS (silné stránky)

•  rozmanitost úseků umožňující bohaté a 

jedinečné zážitky pro různé cílové skupiny

•  ucelenost - vše na jednom místě

•  propojení se zdravým životním stylem

•  jedinečnost/unikátnost

•  okolí/příroda/prostředí

•  známost/podvědomí

•  spolupráce oblastních a krajských DMO ś  

i státních institucí

•  možnost přírodního koupání

•  možnost aktivního trávení volného času

•  již fungující a zažité úseky

WEAKNESSES (slabé stránky)

•  vysoká návštěvnost vybraných úseků 

(nevyváženost v ohledu na jiné dny a úseky 

k dosažení cíle)

•  zejména letní provoz

•  nedostatečná infrastruktura (není/zastaralá, 

nedostatečná možnost pro zastavení na 

delší dobu)

•  neexistující splavnost celé délky bez 

omezení

•  konfrontace s znečišťováním/zatěžováním 

životního prostředí

•  částečné ničení ekosystému

•  nejednotnost výzkumu napříč úseky

•  nízká propojenost nabídky do 

plnohodnotných produktů cestovního ruchu

VNĚJŠÍ  
(atributy 

prostředí)

OPPORTUNITIES (příležitosti)

•  ochota zapojení strategických partnerů

•  trend růstu počtu návštěvníků

•  Plánované projekty na rozvoj infrastruktury

•  více doprovodných eventů

•  eco-friendy aktivity

•  navázat na již fungující oblasti a prodloužit je

•  přesun návštěvnosti na méně frekventované 

období a úseky

THREATS (hrozby)

•  roztříštěnost individuální nabídkou bez 

zapojení do aktivit destinační sítě

•  nezachycení udržitelného cestovního ruchu - 

přeplněnost lokality

•  nebezpečí úrazů nedodržováním pravidel 

návštěvníky

•  přednostní rozvoj jiných forem dopravy/

infrastruktury

•  stav hladiny vody

•  špatná kvalita vody

•  nestabilita počasí

•  neshody různých cílových skupin

•  vzájemné vnímání provozovatelů služeb 

jako konkurence -> individuální profilace 

SWOT analýza
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MARKETING

POMOCNÉ (k dosažení cíle) ŠKODLIVÉ (k dosažení cíle)

VNITŘNÍ  
(atributy 

organizace)

STRENGHTS (silné stránky)

•  propojení s vodou - trend cestovního ruchu

•  známost/podvědomí

•  jedinečnost/unikátnost

•  propojení lokálních a oblastních, DMO, 

krajských a státních organizací - synergický 

efekt partnerského marketingu

•  Česká republika (Jihočeský kraj, 

Středočeský kraj, Praha) - bezpečná 

destinace

•  online propagace - zachycení současného 

trendu

•  jednotný propagační materiál

WEAKNESSES (slabé stránky)

•  vysoká návštěvnost vybraných úseků 

(nevyváženost v ohledu na jiné dny a úseky)

VNĚJŠÍ  
(atributy 

prostředí)

OPPORTUNITIES (příležitosti)

•  cílení na více specifičtějších okruhů skupin 

díky rozmanitosti úseků

•  ochota zapojení strategických partnerů

•  doprovodné eventy

•  informování o aktuální situaci na úsecích

•  ekologická kampaň

•  zacílení propagace dle person

•  synergie propagace v rámci jednoho kanálu

•  propojení s Vltavskou cyklistickou cestou

•  zapojení již fungujících produktů v okolí 

(např. Pivní stezky)

THREATS (hrozby)

•  nezapojení se partnerů - tříštění toku 

informací

•  mediální zprávy o přetíženosti vybraných 

úseků

•  útoky na kampaně z řad jiných cílových 

skupin - 

•  neshody různých cílových skupin v online 

diskusích

MISE: Kde se pluje, tam se dobře žije.

VIZE: Vltavská vodní cesta je produkt nadregionálního významu, který posiluje mezikrajskou spolupráci, spojuje 

subjekty cestovního ruchu a místní obyvatele, generuje nové podnikatelské příležitosti a pro návštěvníky 

nabízí vysoce kvalitní služby s atraktivním okolím ke strávení dovolené. Vodní cesta se stane novým letním 

resortem po celé její délce a bude místem, ve kterém si místní obyvatelé i návštěvníci umí život užít ve 

vzájemném souladu, společně interagují a sdílejí zážitky.

INDIKÁTORY ÚSPĚCHU V ROCE 2022

•  Ochota návštěvníků 
doporučit produkt 
Vltava bude 65 % 
(NPS) 

•  Počet proplavených 
lodí (rekreační 
plavba): 115 tisíc.

•  Počet nových 
poskytovatelů 
služeb na Vodní 
cestě: 25. 

•  Zvýšení průměrné 
útraty na základě 
dat z EET

•  Fungující síť 
subjektů cestovního 
ruchu sdružená 
kolem Vodní cesty 
a kontinuálně 
spolupracující na 
rozvoji národního 
produktu Vltava

•  75 % obyvatel v 
území podporuje 
rozvoj produktu 
Vltava (Sentiment 
index)

•  Vltava je 
konkurenceschopný 
produkt 
cestovního ruchu 
obchodovatelný 
na klíčových 
zaraničních trzích

PERSONY

Marketingová strategie na 1 stránce

STRATEGICKÉ OBLASTI ROZVOJE:

SLUŽBY A 
INFRASTRUKTURA

PARTNERSTVÍ A 
SPOLUPRÁCE INOVACEOBSAH A 

STORYTELLING UDRŽITELNOST

TRHY: 

ČR: Praha, Jihočeský kraj,  

Středočeský kraj

BLÍZKÉ ZAHRANIČNÍ TRHY:  
Německo, Rakousko, Francie, UK

VZDÁLENÉ ZAHRANIČNÍ TRHY:  
USA, APAC - Asia, Pacific

PRACUJÍCÍ MILENIÁLOVÉ

AKTIVNÍ RODINY

POUTNÍK

ZÁŽITKOVÝ PEDAGOG 
(organizátor školního výletu)

VODÁK

VŮDCE MALÉHO PLAVIDLA

POŽITKÁŘI



www.vltava-reka.cz

Projekt „Vltava etapa 1“ je realizován za přispění prostředků ze státního 
rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


