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ÚVODNÍ SLOVO 
CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Již od prvního dne byl rok 2021 jedním z nej-
více turbulentních období za dobu existen-
ce SCCR. Jelikož se ani tento rok z pande-
mické situace nevymanil, vstupovali jsme 
do nového období s  platnými vládními 
opatřeními, která výrazně omezovala po-
hyb. Ta v  březnu vyeskalovala do úplného 
omezení pohybu mezi okresy. Tolik očeká-
vané rozvolnění a  možnost opět na plno 
využívat služeb cestovního ruchu tentokrát 
přišlo až na přelomu jarních a letních měsí-
ců. I přesto všechno byla loňská letní sezóna 
ve středních Čechách nad míru úspěšná. 
Návštěvnost v HUZ během 3. kvartálu 2021 
byla dokonce nejvyšší za posledních 10 let! 
Ani podzimní čísla návštěvnosti HUZ již 
neodpovídala omezené možnosti využívat 
domácí služby cestovního ruchu. Například 
ta říjnová a  listopadová téměř dosahovala 
stejné úrovně jako v  předcovidovém roce 
2019. I přesto jsou ale ztráty v cestovním ru-
chu nezanedbatelné a jejich náprava potrvá 
několik let.

Situace jako na houpačce se bohužel nevy-
hnula ani samotné organizaci SCCR. Hned 
na začátku roku rezignovala Zuzana Vojtová 
na pozici ředitelky SCCR. Jejím řízením byl 
pověřen, tak jako v  minulosti, Marek Čer-
noch. Výběrové řízení na uvolněnou pozici 
bylo nutné opakovat, neboť na poprvé ne-
byl vybrán žádný uchazeč. Napodruhé byla 
vybrána Ing. Renáta Křečková, která nastou-
pila do funkce k  1. prosinci. Ze závažných 
osobních důvodů však byla nucena záhy 
z  pozice odstoupit. Situace, kdy se SCCR 
ocitla na konci roku bez vedení, způsobila 
nemalé komplikace v jejím řízení.  

Středočeská centrála cestovního ruchu, p. o. 

Výroční zpráva 2021

Středočeská centrála cestovního ruchu, p. o. (dále jen SCCR) je zřizována Středočeským krajem. 

Ve znění usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 079-20/2019/ZK ze dne 26. 8. 2019 byla 
doplněna Zřizovací listina příspěvkové organizace SCCR o Dodatek č. 3, čímž se změnilo Vymezení 
hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti příspěvkové organizace.

Marek Černoch
pověřený řízením Středočeské 
centrály cestovního ruchu
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Rozvoj destinačního managementu regi-
onu Střední Čechy je jednou z  klíčových 
činností Středočeské centrály cestovního 
ruchu. Vedle partnerů z  komerční a  veřej-
né sféry, SCCR úzce spolupracuje s  Odbo-
rem pro oblast kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu, pod jehož správu přešla 
SCCR na konci roku 2020. SCCR dále spolu-
pracuje na podpoře vzniku a rozvoji oblast-
ních a  lokálních destinačních společností 
a uděluje souhlasné stanovisko k jejich cer-
tifikaci. Ostatně SCCR byla poprvé certifiko-
vána jako Krajská destinační společnost dne 
25. 7. 2019 a od té doby se každoročně daří 
certifikát úspěšně obnovovat.

Filmová kancelář vznikla pod SCCR v lednu 
2019. Základní informace o její činnosti jsou 
k dispozici na webovém portále strednice-
chyfilm.cz. Kancelář se věnuje především 
vyhledávání neobjevených lokací, je nápo-
mocna filmovým producentům ve vyjedná-
vání podmínek, povolení a řešení problémů 
s  úřady, poskytuje jim potřebné kontakty 
a informace. Využívá blízkosti Prahy, kde je 
soustředěna většinová část audiovizuální 
tvorby v České republice. 

Do výčtu činností SCCR patří také péče a roz-
voj Sportovně-rekreačního areálu Vrchbělá, 
který byl Středočeským krajem zařazen do 

správy SCCR od ledna 2018. Správa toho-
to areálu znamená zajištění celoročního 
provozu, bezpečnosti a  údržby travnatých 
ploch, sportovního vybavení a in-line dráhy, 
rozhleden Vrchbělá a Čížovka, kempu, který 
je součástí areálu, zookoutku a dohled nad 
hotelem Relax, který je v pronájmu. SCCR se 
snaží tento areál nejen udržovat, ale věnuje 
se také propagaci a rozvoji jeho atraktivity.

Výčet aktivit SCCR je široký. Všechny však 
vedou ke společnému cíli. Dosáhnout sys-
tematické destinační spolupráce, jejímž 
výsledkem bude pestrá turistická nabídka 
plná autentických zážitků a  kvalitních slu-
žeb, která povede k udržitelnému cestovní-
mu ruchu a přispěje k maximálnímu využití 
turistického potenciálu regionu. Vytvořit 
významnou,k onkurenceschopnou turistic-
kou destinaci Střední Čechy.

TVRZ KŘEPENICE
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VEDENÍ ORGANIZACE

Mgr. Zuzana Vojtová
(do 31. 1. 2021)

Ing. Renáta Křečková
(od 1. do 7. 12. 2021)

Marek Černoch
(17. 12. 2021)

Ing. Jana Šubrtová
(od 1. 4. 2021)

Bc. Ludmila Prokešová

PROJEKTOVÝ MANAŽER
Ing. Karolína Kratochvílová

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
Bc. Jakub Kulhánek

(od 1. 3. 2021)

PROJEKTOVÝ MANAŽER
Ing. Michaela Stibůrková

(do 15. 11. 2021)

PROJEKTOVÝ MANAŽER
Ing. Veronika Štičková

(od 1. 11. 2021)

Azmera s.r.o.

MZDOVÝ ÚČETNÍ
(externě)

REFERENT
HOSPODÁŘSKÉ

SPRÁVY

ÚDRŽBA KEMPU,
AREÁLU A  ZOO

Josef Bejček

(do 31. 3. 2021)

COPYWRITER
Kateřina Kuldová

PROJEKTOVÝ MANAŽER
VELETRHY, MERCHANDISING

Mgr. Eva Richterová

Jitka Pašková, DiS.
PhDr. Lada Anna Honková

Lenka Křížová

EKONOMICKÉ
ODDĚLENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
A SPRÁVA MAJETKU MANAGEMENT

MARKETINGOVÉ
ODDĚLENÍ A TIC

TECHNICKÁ SPRÁVAFILMOVÁ KANCELÁŘ
MANAGEMENT

AREÁL VRCHBĚLÁ

PROJEKTOVÝ MANAŽER
A KOORDINÁTOR

 Ing. Patrik Macho
(od 1. 8. 2021)

KRAJSKÝ KOORDINÁTOR
Bc. Zuzana Janetzká

(od 15. 4. 2021)

KOORDINAČNÍ PRACOVNÍK
Linda Dlouhá

VEDOUCÍ KANCELÁŘE
Marek Černoch

(pověřen řízením
od 1. 2. 2021 do 30. 11. 2021)

MANAŽER LOKACÍ
Ing. Martina Kuncová

MANAŽER AREÁLU
Bc. Jindřich Medek

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Jan Lepiš

IT
Pavel Richter

SPRÁVCE AREÁLU
Tomáš Tomaštík

ADMINISTRATIVA
Petra Marešová

PROJEKTOVÝ MANAŽER,
KOORDINÁTOR DMO
Lenka Bevilaqua, DiS.

(od 1. 7. 2021)

Ing. Veronika Havlíková
(od 1. 7. 2021)

Ing. Petra Ďoubalová
(od 1. 7. 2021)

Bc. et Bc. Eliška Hochsteigerová
(od 1. 9. 2021)

Jana Špačková
(do 31. 7. 2021)

Tereza Kubištová MSc.
(od 1. 8. 2021)

Václav Pošmurný
(od 1. 7. 2021)

Bc. Kristýna Kleiblová
(od 1. 4. 2021)

(od 1. 7. 2021)
Barbora Šupíková

TIC

KANCELÁŘ
ŘEDITELE

PROJEKTOVÝ
A DESTINAČNÍ
MANAGEMENT

KOORDINÁTOR
PRO VODNÍ, ŽELEZNIČNÍ

A CYKLO TURISTIKU

VEDOUCÍ EKONOM
Michal Kopřiva

(zástupce ředitele
od 8.–16. 12. 2021) 

Denisa Kandová

(do 31. 7. 2021)
Robert Neurad
(od 9. 8. 2021)

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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Rok 2020 zasadil cestovnímu ruchu nečekanou ránu. Po letech růstu výkonnostních uka-
zatelů došlo k téměř úplnému zastavení turistického průmyslu vlivem pandemie covid-19. 
I rok 2021 se nesl ve jménu pandemie, avšak lehký optimismus přinesla stoupající proočko-
vanost obyvatel napříč vyspělými státy. Jaro 2021 se však i nadále neslo ve znamení uzávěry 
služeb cestovního ruchu i zákazu volného pohybu mezi jednotlivými okresy. Nástup léta 
umožnil částečné rozvolnění vládních opatření, které především tuzemští cestovatelé využili 
k objevování naší republiky, a i přes nepříznivá čísla v průběhu roku již k dalším uzávěrám 
nedocházelo. Čerpání služeb ovšem bylo umožněno jen osobám s ukončeným schématem 
očkování nebo po prodělání onemocnění covid-19. 

HOSTÉ A PŘENOCOVÁNÍ V HROMADNÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ (HUZ)
Navzdory celosvětové pandemii došlo ve Středočeském kraji k meziročnímu nárůstu počtu 
hostů o 12,7 %. Přestože z důvodu zmiňované pandemie a následných vládních opatření 
došlo k poklesu návštěvnosti v prvních třech měsících loňského roku, v následujících měsí-
cích návštěvnost meziročně vzrostla. Zvýšil se počet jak domácích, tak zahraničních hostů, ti 
domácí přitom stále dominují. K největší návštěvnosti v ubytovacích zařízeních ve středních 
Čechách došlo v červenci, kdy kraj navštívilo 177,5 tisíc hostů, a v srpnu, kdy přijelo 177,1 tisíc 
hostů. Dle předběžných údajů kraj v roce 2021 navštívilo celkem 782,1 tisíc hostů, kteří se uby-
tovali v hromadných ubytovacích zařízeních. Bylo jich o 88,1 tisíc více než v roce předchozím.

STRUKTURA HOSTŮ
Tuzemští hosté tvořili téměř 90 % klientely uby-
tovacích zařízení ve středních Čechách. Celkem 
do regionu zavítalo 703 181 domácích hostů, což 
je o 85,5 tisíc více než v roce minulém. Zahranič-
ních návštěvníků zavítalo meziročně o 2,6 tisíce 
více, tedy 78 933 osob. 

CESTOVNÍ RUCH VE STŘEDOČESKÉM 
KRAJI V ROCE 2021

Nerezidenti

Rezidenti

89,9 %

10,1 %

Zdroj dat: Český statistický úřad

Hosté

Přenocování

2017

1 021 352

2 425 079

2019

1 172 951

2 699 378

2018

1 122 059

2 642 741

2020 2021

693 980 782 114

1 822 817 2 022 937
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ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
Největší skupinu zahraničních hostů tvořili návštěvníci ze sousedních zemí, především 

Němci (30,3 %), dále Slováci (20,5 %), Poláci (7,7 %), Rakušané (5,7 %) a Nizozemci (3,7 %). Ná-

vrat cizinců je ale jen pozvolný, mezi návštěvníky stále chybí hosté z Asie, Blízkého východu, 

Jižní Ameriky, Austrálie a Oceánie. 

PRŮMĚRNÁ DOBA POBYTU
Průměrná délka pobytu jednoho hosta se v roce 2021 v kraji meziročně snížila z 2,63 

na 2,59 nocí. V porovnání s celorepublikovým průměrem (2,80) tedy byla délka pobytu 

mírně kratší. 
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Střední Čechy se mohou pyšnit jednou z největších koncentrací královských míst v repub-
lice. Množství historických míst spojených s utvářením národní identity, královských hradů, 
hradišť a měst vedlo na konci roku 2019 k vytvoření nové destinační značky Střední Čechy 
královské. Na komunikaci této značky se SCCR zaměřovala i po celý rok 2021. Využity byly 
nejrůznější nástroje a mechanismy tak, aby si nová značka co nejefektivněji budovala pozici 
na trhu.

Na začátku roku 2020 byla značka oficiálně představena veřejnosti na veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World v pražských Letňanech. I v roce 2021 pokračovala SCCR v komunikaci 
destinační značky Střední Čechy královské tak, aby byla podpořena pozice nové značky na 
trhu cestovního ruchu. Cílem bylo také upozornit vybrané cílové skupiny na zajímavosti ze 
středních Čech tak, aby při plánování jednodenního výletu, prodlouženého víkendu nebo 
vícedenní dovolené věděli, co vše destinace Střední Čechy nabízí a může tak být vhodnou 
volbou pro trávení volného času. 

■ Sociální média 

■ Webové stránky www.strednicechy.cz

■ Tištěné materiály (brožury a mapy)

■ Tištěná a online inzerce

■ Domácí a zahraniční press a fam tripy

■ Turistické informační centrum SCCR v Praze

■ Účast na domácích a zahraničních veletrzích

■ Produkce vlastních akcí

MARKETING A PUBLIC RELATIONS

prostředky naší 
MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE 
jsou především:

MARKETINGOVÉ 
KAMPANĚ A PROJEKTY
Marketingové oddělení SCCR ve spolupráci 
s  dalšími odděleními organizace se v  roce 
2021 zaměřovalo především na domácí 
klientelu. S  ohledem na vývoj situace byla 
většina činnosti orientována na letní měsíce  
a začátek podzimu. Největší podíl před-
stavovala letní kampaň Cestuj srdcem  
a podzimní kampaň #světovéČesko, kte-
rou komunikovala i agentura CzechTou-
rism. Témata byla rovněž komunikována 
na vybraných zahraničních trzích, a to ve 
spolupráci s agenturou CzechTourism a je-
jími zahraničními zastoupeními, a dále také 

(Facebook, Instagram, 

Youtube, LinkedIn, TripAdvisor)

dle potřeb čtyřdohody partnerských regi-
onů KÚSK. Na sociálních sítích a v  inzerci 
pak proběhly kampaně Motovýlety a Pěší 
a cyklo výlety, kdy došlo k  revizi contentu 
ze sekce Výlety na destinačních webových 
stránkách SCCR. 

S ohledem na epidemiologickou situaci byl 
marketingový a komunikační plán pro rok 
2021 sestaven tak, aby maximálně a efektiv-
ně reagoval na změnu pandemické situace 
a platná vládní nařízení. 

OUTDOOROVÁ REKLAMA
Outdoorová reklama je jedním z nástrojů, 
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#SVĚTOVÉČESKO
Na podporu domácího i příjezdového ces-
tovního ruchu připravila agentura Czech-
Tourism kampaň #světovéČesko, na kterou 
SCCR aktivně navázala v  listopadu 2021.  
V rámci komunikace byly představeny méně 
známá místa regionu se snahou prodlou-
žit turistickou sezónu. Kampaň si zobrazilo 
 1 364 447 osob a oslovila více než 713 726 uži-
vatelů sociálních sítí. 

U VODY A NA VODĚ
Ve spolupráci se Středočeskými vodními 
cestami a DMO proběhla kampaň U vody 
a na vodě. Tematicky mířila na vodáckou 
turistiku, sportovní zážitky na vodě, rekreač-
ní plavbu, pobyty u vodních toků, koupací 
místa či pěší a cyklovýlety v blízkosti vodních 
toků. Využití kampaně bylo primárně na so-
ciálních sítích, kde byl zásah 50 782 uživate-
lů a v online inzerci. 

STŘEDOČESKÉ KULTURNÍ LÉTO
Více než padesát akcí na dvaceti místech 
ve středních Čechách se odehrálo v  rámci 
kampaně Středočeské kulturní léto, a to za 
podpory KÚSK a SCCR. Představení středo-
českých divadel, koncerty velkých osobnos-
tí, filmová představení a další kulturní akce 
se odehrály zejména ve venkovních pro-
storech, na nádvořích, v zahradách nebo ve 
skanzenech lidové architektury. Kampaň si 
na sociálních sítích zobrazil 1 875 876 uživa-
telů, s dosahem 388 528.

jak pozitivně stimulovat potenciální ná-
vštěvníky středních Čech. Tato forma ko-
munikace doplňuje ostatní komponenty 
a vytváří tak ucelenou propagaci regionu. 
Outdoorová reklama byla využita během 
jara a léta 2021. Využity byly plochy v doprav-
ních prostředcích hlavního města Prahy – 
jednak proto, že pražští turisté tvoří převáž-
nou část návštěvníků středních Čech, a také 
proto, že plochy v dopravních prostředcích 
zaručují vysokou koncentraci osob, a tedy  
i oslovených potenciálních návštěvníků. 
Citylighty byly umístěné ve stanicích me-
tra Florenc (na linkách C a B), na Hlavním 
nádraží, I. P. Pavlova a v prostorách stanice 
linek A i B na Můstku. Celkem bylo využito 
88 reklamních ploch.
 
CESTUJ SRDCEM
V rámci letní kampaně Cestuj srdcem bylo 
prostřednictvím jedenácti influencerů 
představeno celkem devět středočeských 
turistických destinací. Hlavním cílem byla 
podpora a oživení cestovního ruchu ve 
středních Čechách se zaměřením na široké 
publikum (zejm. z řad mladší generace). Po-
dařilo se oslovit více než 750 000 uživatelů 
sociálních sítí, a to jak single cestovatele, tak 
i aktivní páry, milovníky pěší turistiky, rodiny 
s  dětmi nebo osoby s  omezenou schop-
ností pohybu či orientace. Kromě vytvoření 
obsahu na sociálních sítích (jak jednotlivých 
influencerů, tak SCCR) bylo získáno bez-
mála 1.500 fotografií a videí. Podařilo se za-
sáhnout publikum napříč sociálními sítěmi 
Facebook, Instagram, Youtube či Worldee.

Mimo blogové články také ve spoluprá-
ci s  Terezou Menclovou (@terumenclova)  
a Janou Řezníčkovou (@gingerthunter_ko-
lemsveta) vznikla epizoda cestovatelského 
podcastu Road Wide Open na téma stopo-
vání a neuvěřitelné zážitky ze světa i z Česka 
či itineráře z cest. 

Výstupy od influencerů jsou k  nalezení na 
jejich Instagramových profilech:
@kristynakrenova, @gingerthunder_kolemsveta, 
@hanajampilkova, @velkatlusta0, @d_malinova, 
@micha_elan, @uztambudem, @just_trippers,
@dan_rezabek, @terumenclova, 
@mamanacestach 
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WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Webové stránky a sociální sítě tvoří důležitou platformu pro prezentaci turistické destinace. 
Středočeská centrála cestovního ruchu se v roce 2021 prezentovala na webových stránkách 
www.strednicechy.cz, Facebookových účtech @StredoceskaCentralaCestovnihoRuchu, 
@DestinaceStredniCechy, @VisitCentralBohemia, @MittelBohmen a @CzechySrodkowe, 
Instagramovém účtu @VisitCentralBohemia a Youtube kanálu Středočeská centrála ces-
tovního ruchu a na TripAdvisor stránce @VisitCentralBohemia.

Činnost na zahraničních Facebookových profilech, které SCCR spravuje, byla i v roce 2021 
utlumena a pouze udržována tak, aby nedocházelo ke ztrátám sledujících. K omezení čin-
nosti došlo v reakci na aktuální epidemiologickou situaci. Prostředky obvykle využívané pro 
zahraniční propagaci byly alokovány do prezentace v rámci domácího cestovního ruchu. 
Z tohoto důvodu není uvedena statistika sledovanosti na zahraničních účtech.

WEBOVÉ STRÁNKY
Webové stránky SCCR jsou dostupné na doménách strednicechy.cz, centralbohemia.eu 
a visitcentralbohemia.com.  Hlavním problémem stávajících webových stránek je, že pre-
zentace ani technická stránka neodpovídá očekáváním návštěvníků webu a neplní zcela 
optimálně cíle online komunikace regionu. Současně má web velké rezervy ve způsobu pre-
zentace článků s ohledem na atributy prezentovaného obsahu (pamětihodností, výletních 
míst, kalendáře akcí) a jednotlivých lokalit Středočeského kraje.

FACEBOOK STŘEDNÍ ČECHY
I v roce 2021 pokračoval rozvoj Facebookového účtu. Cílem podpory Facebookového účtu 
je vybudovat komunitu sledujících se zájmem o novinky, akce a témata spojená s destinací 
Střední Čechy. Na sociálních sítích jsou pravidelně komunikována témata dle platného mar-
ketingového plánu.

Pro administraci Facebookového účtu byly používány nástroje ZoomSphere a Facebook 
Business Manager.

Statistika z Facebookového účtu @DestinaceStredniCechy pro rok 2021 (zdroj: GAS).

NÁVŠTĚV PROFILU

Q1 Q2 Q3 Q4

Celkem 
249 343
(+105 583)

Nových návštěv: 85,8 %

Míra okamžitého 
opuštění stránky: 59,7 %

Průměrná doba 
návštěvy: 113,5 s

22 412

59 643

81 539 85 479
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1. místo
Dosah příspěvku: 1 034 442

2. místo
Dosah příspěvku: 824 730

V průběhu roku se zvýšil počet fanoušků z 42 153 (údaj platný k 1. 1. 2021) na 52 805 sledujících (údaj 
platný k 31. 12. 2021)

DOSAH

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY FACEBOOKU

FANOUŠCI

Q1 Q2 Q3 Q4

Celkový dosah 
18 994 163

(+7,7 %)

Celkový počet příspěvků 
430

Q1 Q2 Q3 Q4

345 819

3 271 682

6 548 084

8 828 578

42 036 41 980
48 783

52 805
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1. místo
Dosah příspěvku: 5 844

2. místo
Dosah příspěvku: 5 682

INSTAGRAM VISIT CENTRAL BOHEMIA
Instagramový účet @VisitCentralBohemia zaznamenal v  roce 2021 růst sledujících, a to  
z 8 941 (údaj platný k 1. 1. 2021) na rekordních 20 684 (údaj platný k 31. 12. 2021). I nadále se tento 
profil zaměřuje především na zveřejňování image fotografií destinace. Současně jsou propa-
govány jedinečné hashtagy #visitcentralbohemia a #strednicechy.

Q1 Q2 Q3 Q4

POČET SLEDUJÍCÍCH

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY INSTAGRAMU

DOSAH

Q1 Q2 Q3 Q4

Celkový dosah 
6 891 421

(-29,3 %)

8 834 8 802 11 843

20 684

136 561
1 049 824

2 439 850

3 265 186
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YOUTUBE STŘEDOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU
Statistika z Youtube kanálu Středočeské centrály cestovního ruchu pro rok 2021 
(zdroj: GAS)

OCENĚNÍ

ZHLÉDNUTÍ VIDEÍ

Q1 Q2 Q3 Q4

Celkem 
5 040

(-1 321,7 %)

DOBA SLEDOVÁNÍ

Q1 Q2 Q3 Q4

Celkem 
17 593 minut

1 1011 0801 3411 518

5 991 min.

4 525 min.
3 552 min. 3 525 min.

 1. 
místo

V uplynulém roce jsme získali 

ocenění Zlatý Like v kategorii 

Instagramové profily 

krajských úřadů.
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MÉDIA A PR
V roce 2021 se prezentace soustředila na zvýšení povědomí cestovního ruchu ve středních 
Čechách a přilákání turistů z celé republiky. Vzhledem k přetrvávajícím restrikcím v rámci 
pandemické situace si kladla SCCR za cíl nalákat tuzemské turisty k trávení volného času, ale 
i celé dovolené ve středních Čechách. 

V průběhu roku bylo vydáno 21 tiskových zpráv, které informovaly o dění v kraji a vygene-
rovaly přes 400 výstupů v mediích. Také bylo nakoupeno několik desítek inzertních ploch 
v online magazínech, tištěných periodicích, ale i v televizních pořadech, které možnosti vyžití 
v kraji představovaly.

Jako velké téma turistického vyžití na  jednotlivých územích kraje poskytl prostor časopis 
MOJE ZEMĚ, kde se tématu věnoval na celých 20 stranách. Ale i další zajímavé tituly jako Na-
tional Geographic, kde čtenáři objevovali neobjevená místa, KAM PO ČESKU s tématy pěší 
i cyklo turistiky a mnoho dalšího. Kromě toho SCCR spolupracovala na rozsáhlé kampani 
v rámci dotace MMR s mediálním domem Czech News Center (CNC), který zajistil mediální 
prostor v deníku Blesk a jeho přílohách, dále pak v online prostředí blesk.cz, reflex.cz, kde 
vzniklo na 40 článků a na jejichž tvorbě se podílely i jednotlivé DMO na území Středočeské-
ho kraje.

IMEX AMERICA
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TELEVIZE
Střední Čechy se v průběhu roku prezento-
valy na různých tuzemských televizních sta-
nicích. Česká televize v létě zařadila do pro-
gramu svého hobby magazínu Všechno, 
co mám ráda epizodu z benešovské zmrzli-
nárny Pinko a ze středočeských královských 
měst Čáslav, Kolín a Kutná Hora.

Česká televize také stála za cestovatelským 
dokumentem Českem na koňském hřbe-
tu. Bratři Martin a Ondřej Krausovi se v sed-
le starokladrubských hřebců toulají českou 
krajinou a objevují zajímavá místa podél hi-
postezek a venkovských cest. Ve dvou epizo-
dách představují Královice, kde jako první ve 
středních Čechách začali značit hipostezky, 
dále zámek Lány, středověký hrad Křivoklát, 
Slapskou přehradu, barokní zámek Radíč  
a jezdecký klub v Martinicích. 

Další televizní prostor byl zajištěn Českou 
centrálou cestovního ruchu CzechTourism 
na podporu domácího cestovního ruchu. 
Střední Čechy se tak objevily 10. července 
2021 ve speciální epizodě pořadu Loskuták 
na výletě s Petrem Rychlým. Díl představil 
zajímavosti z Kouřimi, zámku Radim, z Vl-
čího dolu, ze Zásmuk se Šemberskou stez-
kou, z Černokosteleckého pivováru a tvrze 
Tuchoraz.

Nový seriál Kudy, foodie? představil kavár-
ny, bistra a restaurace a tipy na další zajíma-
vá místa malých i větších měst z celé České 
republiky. Epizoda ze středních Čech pro-
zkoumala poděbradské fine dining mož-
nosti a zasáhla více než 25 tisíc diváků. Spo-
lu s destinačními organizacemi se na vzniku 
čtrnáctidílného seriálu podílela agentura 
CzechTourism, populární foodbloger Lukáš 
Hejlík a internetová televize Stream společ-
nosti Seznam.cz.

Ve čtvrtém kvartále 2021 se také začalo 
pracovat na přípravě druhé série pořadu 
České televize V karavanu po Česku s Ale-
šem Há mou a na cestopisném dokumentu 
Technické památky českých zemí s Tomá-
šem Hanákem. Ve spolupráci s TV Prima se 
SCCR po dílela na přípravě pořadu Máme 
rádi Česko s Liborem Boučkem, Vojtěchem 
Kotkem a Jakubem Prachařem. Všechny 
tyto pořady jsou ve vysílacím plánu z kraje 
roku 2022. 

ROZHLAS
V rámci kampaně #světovéČesko a díky spo-
lupráci s  agenturou CzechTourism dostala 
SCCR prostor v  rádiovém vysílání na stanici 
Evropa 2. Kampaň probíhala v průběhu léta 
2021, soutěžní spoty byly odvysílané v termínu 
13.–17. 9. 2021. Hodnotné ceny zajistili zástupci 
DMO ve spolupráci se svými partnery, vou-
chery na ubytování pro dvě osoby tak poskyt-
li: za Brdy a Podbrdsko zámecký resort Ra-
tměřice a Equitana Hotel Resort, Hotel Mlýn 
Karlštejn za Berounsko, Ranch Jestřebice za 
Kraj blanických rytířů a Apartmány na zám-
ku Kačina za Kutnohorsko Kolínsko. Kampaň 
byla podpořena i PR článkem “Střední Če-
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VELETRHY, KONFERENCE A 
FÓRA
V  roce 2021 se vlivem epidemiologické si-
tuace SCCR zúčastnila méně veletrhů, než 
bylo původně plánováno. Nejvíce akcí bylo 
zrušeno v první polovině roku, kdy prezenč-
ní účast nebyla možná z důvodu cestovních 
restrikcí mezi jednotlivými (nejen) evropský-
mi státy. 

I přes toto omezení SCCR na navštívených 
veletrzích prezentovala turistický potenciál 
středních Čech a využila tyto akce k networ-
kingu a výměně zkušeností, které přispívají 
k dalšímu zlepšování marketingových akti-
vit a rozvoji cestovního ruchu.
 
Z  plánovaných zahraničních veletrhů byly 
zrušené březnové ITB Berlin a Reisemesse 
Dresden, dubnový F.RE.E. München a na 
květen přeložené Ferien-Messe Wien, MTT 
Wroclaw i ITF Slovakiatour Bratislava. Z tu-
zemských veletrhů, kde SCCR plánovala sa-
mostatnou expozici, byly zrušené březnové 
Infotour Hradec Králové, Euroregion Tour 
Jablonec nad Nisou, For Bikes – Praha Let-
ňany. Zrušený byl také 30. ročník nejprestiž-
nějšího domácího veletrhu mezinárodního 
cestovního ruchu a regionální turistiky Ho-
liday World & Region World, dále Travelfest 
České Budějovice, Dovolená Ostrava, ITEP 
Plzeň, GO a Regiontour Brno a Czech Travel 
Market Praha Letňany. 

chy: královské srdce naší země” na webových 
stránkách rádia Evropa 2 a dvacetiminutovou 
podcastovou epizodou.

V  rámci kampaně Cestuj srdcem vznikla 
také epizoda podcastu Road Wide Open 
na téma stopování a neuvěřitelné zážitky ze 
světa i z Česka. Hostem tohoto cestovatel-
ského podcastu byla bloggerka Jana Řez-
níčková (@gingerthunder_kolemsveta).
 

VIDEA A FOTOGRAFIE
V  roce 2021 byla prodloužena licence na 
externí online fotobanku PhotoPick od spo-
lečnosti Good Agency, zároveň databázi po-
stupně SCCR ve spolupráci s DMO rozšiřuje. 
Letní měsíce, kdy probíhala kampaň Ces-
tuj srdcem, bylo ze spolupráce s influence-
ry vygenerováno více než 1 500 fotografií 
a 10 videí. Ve vybraných případech došlo  
i k navázání další spolupráce ve zbytku roku. 
V červenci také kreativní skupina Virtual Vi-
sit dodala SCCR 3 videospoty ve čtyřech ja-
zykových mutacích. 

Pro potřeby koordinátora vodní, cyklistické  
a železniční turistiky byly také na podzim 
nafoceny tematické fotografie k  pěším  
a cyklistickým výletům.
 
ZAHRANIČNÍ PRESS A FAM TRIPY
I přes pokračující nepříznivou epidemic-
kou situaci v  roce 2021 připravovala SCCR 
společně s agenturou CzechTourism deset 
zahraničních press tripů, z  nichž se reálně 
konalo šest. Zbylé čtyři press tripy byly pro 
situaci kolem pandemie covid-19 zrušeny. 

Ve spolupráci se zahraničním zastoupením 
CzechTourism ve Francii se SCCR podílela 
na třech press tripech: v říjnu proběhlo na-
táčení jedné epizody z reality show Mariés 
au premier regard v Lázních Poděbrady a.s. 
Říjnová návštěva francouzského novináře 
Thomase Doustalyho z  deníku Le Monde 
měla za cíl sběr informací k  připravova-
nému článku o zámeckém a šlechtickém 
ubytování ve Středočeském kraji. V listopa-
du pak spisovatel Hervé Carros sbíral v celé 
České republice podklady k aktualizaci tu-

ristického průvodce Le Petit Futé a v rámci 
středních Čech zavítal do Mladé Boleslavi  
a Kutné Hory. 

Zahraniční zastoupení CzechTourism v Itá-
lii uspořádalo press trip pro novinářku Gio-
vannu Guidi a novináře Gianluca Santoni, 
kteří sbírali podklady pro reportáž na téma 
hrady a zámky středních a východních 
Čech. Výsledný článek byl publikován ve vý-
znamném italském měsíčníku o cestování 
BELL’EUROPA.

V říjnu proběhly i dva press tripy ve spolu-
práci s  CzechTourism Benelux. Výstupy 
byly publikované  nizozemským deníkem 
Telegraaf, Krant van West-Vlaanderen a na 
blogu Your Travel Guide.
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Region Tour Brno 

Dovolená Ostrava 

For Caravan – Praha Letňany 

Holiday World Praha

Euroregiontour Jablonec nad Nisou

Seznam zrušených domácích veletrhů 2021

Czech Travel Market Praha Letňany

V druhé polovině roku měla SCCR možnost 
se prezentovat na zahraničních veletrzích 
WTM London, IMEX America a TC Leipzig. 
Český veletrh proběhl pouze jeden, a to Re-
giony České republiky na Výstavišti v  Lysé 
nad Labem. Tyto veletrhy se oproti před-
chozím letům poněkud lišily – byla kontro-
lována tzv. bezinfekčnost (nutnost prokázat 
se certifikátem o očkování nebo prodělání 
nemoci covid-19), omezen byl maximální 
možný počet osob na stáncích i na samot-
ných výstavištích, v rámci dodržování hygi-
enických nařízení bylo drobné občerstvení 
na stáncích i k prodeji jen balené a možnost 
ochutnávek regionálních potravin byla zce-
la vyloučena. 

V září se SCCR zúčastnila několika akcí pod-
pořených ze strany KÚSK, a to: Oldtimer 
Bohemia Rally, Vltava Run, krajské dožínky 
a vinobraní na Kačině, Mělnické vinobraní, 
Národní svatováclavská pouť 2021 a Meziná-
rodní závod v cyklokrosu TOI TOI CUP. 

V říjnu se konaly dva B2B veletrhy, a to WTM 
London, který je v cestovním ruchu považo-
ván za jednu z největších obchodních udá-
lostí na evropském kontinentě, a dále IMEX 

America, jenž je nejvýznamnějším MICE ve-
letrhem na americkém trhu. 

Účast na obou veletrzích je výhradně pro 
zvané hosty a odbornou veřejnost. Veletr-
hy probíhaly formou B2B schůzek, které se 
domlouvaly s  nákupčími prostřednictvím 
webového portálu veletrhů. WTM London 
byl oproti předchozím letům doplněn  
o networkingový event s MICE nákupčími. 

Poprvé tak SCCR dostala možnost repre-
zentovat Středočeský kraj se svou širokou 
nabídkou incentivních aktivit v blízkosti Pra-
hy, což bylo nákupčími velice dobře kvitová-
no. Na obou veletrzích SCCR získala potřeb-
né kontakty, díky kterým lze začít budovat 
databázi MICE nákupčích i ze vzdálených 
trhů, které jinak bylo obtížné oslovit. 

Největší zájem byl mezi návštěvníky ve-
letrhů (jak tuzemských, tak zahraničích)  
o publikace Výlety z Prahy, Mapu pivovarů  
a rozhleden, destinační skládané mapy, im-
age brožury a brožury s tématikou určenou 
pro cyklisty (Cyklovýlety) a rodiny s  dětmi  
(S pastelkami po středních Čechách). 

Ferienmesse Vídeň

Reisemesse Drážďany 

MTT Wroclaw

ITF Slovakiatour Bratislava 

F.RE.E. Mnichov 

Seznam zrušených zahraničních veletrhů 2021
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V listopadu se pak SCCR zúčastnila pražského Fóra cestovního ruchu pořádaného Czech-
Tourism, které shrnulo vzestupy i pády v oboru cestovního ruchu během covidové pande-
mie, a brněnské konference Trevelevolution, jenž se zaměřila na spolupráci veřejné správy 
s podnikateli, společnou tvorbu produktů cestovního ruchu a veřejnou podporu. 

Využita byla také možnost online prezentace americkým a kanadským Tour Operators  
a Travel Agents. Webináře pořádaného zahraničním zastoupením CzechTourism pro USA 
a Kanadu se zúčastnilo 210 zástupců TO a TA. V necelé hodině jim byl představen středočes-
ký region, významné turistické cíle a možné aktivity na území Středočeského kraje. Součástí 
webináře byla i real-time prohlídka Kutné Hory a kostnice v Sedlci, kterou zprostředkovala 
Prague CityAdventures.

Regiony ČR Lysá nad Labem 15.–17. 7.

IMEX Amerika 9.–11. 11.

WTM Londýn 2.–4. 11.

TC Lipsko 18.–22. 11.

Seznam konaných veletrhů 2021

VRCH TŘEMŠÍN
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MERCHANDISING
Portfolio upomínkových předmětů SCCR se v letošním roce rozšířilo o zajímavé, a mezi ná-
vštěvníky veletrhů velice populární kousky. Fanoušci sportu nejvíce ocenili nákrčníky s moti-
vy významných památek Středočeského kraje, skládací frisbee a mikrofázové ručníky. Dále 
pokračuje utěrka na brýle, tentokrát však v jiném barevném provedení, zápisník s obalem 
z recyklovatelného textilu a s destinačním logem Středních Čech, letní klobouk, univerzální 
USB redukce s vyměnitelnými koncovkami, plecháček s motivy hradů a zámků a nano re-
spirátor třídy FFP2.

V limitovaném množství byly jako vánoční dárkové sety vyrobeny sety čokolád s novoročním 
přáním od firmy Královská čokoláda a pět druhů vín z mělnické vinařské podoblasti.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM SCCR
Infocentrum je pro návštěvníky otevřeno každý den od 10 do 18 hodin včetně svátků. 
TIC poskytuje informace o zajímavostech Středočeského kraje, prodej zájezdů, turistických 
karet, vstupenek přes portál TicketLIVE, suvenýrů a propagačních předmětů SCCR.
 
Školený personál podává informace o peších a cyklotrasách, aktuálním programu kulturních 
akcí, dopravních spojeních a dalších turisticky užitečných informací. Na chodu TIC se podílejí tři 
stálí zaměstnanci. Informační centrum je certifikované skupinou B.

Vydanými vládními nařízeními došlo začátkem roku k  uzavření TIC pro veřejnost. Kromě 
toho se na návštěvnosti TIC podepsal také úbytek zahraničních turistů, kteří se začali vracet 
až s pozvolným uvolňováním restrikcí. 

Celková návštěvnost TIC SCCR v roce 2021 byla 9 936 návštěvníků.

TURISTICKÉ SLUŽBY
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V roce 2021 vydala SCCR 2 nové tituly v celkovém nákladu 100 000 výtisků ve 4 jazykových 
mutacích, k tomu bylo dotištěno 25 000 výtisků reeditovaných titulů. 

Konkrétně došlo k úpravě a dotisku Mapy rozhleden, letáku Sportovně-rekreačního areálu 
Vrchbělá a šesti druhů cykloturistických map. Pro velkou poptávku si dotisk vyžádaly i tituly 
vydané začátkem roku 2021. Náklad vytištěných titulů dosahoval celkového počtu 125 000 
výtisků.

EDIČNÍ ČINNOST

Cílem publikační činnosti je propagovat střední Čechy jako významnou turistickou destinaci 
doma i v zahraničí, uspokojit potřeby individuální i skupinové turistiky, touroperátorů, ces-
tovních kanceláří, institucí působících v oblasti cestovního ruchu, médií a doplňovat marke-
tingové projekty organizace i její další aktivity. 

Materiály jsou k dispozici v TIC SCCR, na významných veletrzích a dalších akcích cestovního 
ruchu, v některých regionálních informačních centrech a v elektronické podobě pak ke sta-
žení na webových stránkách www.strednicechy.cz.

EDIČNÍ ČINNOST SCCR BYLA V ROCE 2021 OCENĚNA HNED NĚKOLIKRÁT:

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ 
kategorie Propagační leták

 3. 
místo

MAPA CAMPING 
kategorie Propagační 
leták ubytovácích zařízení

 3. 
místo

S PASTELKAMI PO 
STŘEDNÍCH ČECHÁCH
kategorie tištěné
propagační materiály-
propagační letáky 
určené pro děti nebo 
pro rodiče s dětmi

 2. 
místo

*Soutěžní přehlídka turistických propagačních materiálů TURIST PROPAG. 
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TEMATICKÉ TITULY 2021
V rámci rozvoje produktu Střední Čechy královské byl zrealizován tisk devíti map DMO pů-
sobících na území Středočeského kraje. Publikace byla možná za přispění prostředků stát-
ního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Mapy byly vydané 
v českém, anglickém, německém a polském jazyce v celkovém nákladu 90 000 ks.

S pastelkami po středních Čechách je letošní novinkou, která zve děti (a jejich rodiče) na 
prozkoumávání středních Čech plných lákavých míst pro děti i tajuplných příběhů. Průvod-
ce adresovaný dětem obsahuje řadu tipů a informací, kam vyrazit na výlet a za poznáním,  
a zároveň spoustu úkolů, hádanek, rébusů, výzev ke kreslení, pátrání i počítání.

S pastelkami po středních
Čechách

S pastelkami po středních
Čechách

Mapa Brdy a Podbrdsko

DMO mapa Český ráj

Mapa rozhleden

Cykloturistické mapy

Mapa Český ráj

Mapa Pojizeří a Polabí

Mapa Kraj blanických rytířů

Mapa Toulava

Leták Vrchbělá

Mapa Berounsko

Mapa Mělnicko Kokořínsko

Mapa Kutnohorsko Kolínsko

Mapa Posázaví

Náklad

Náklad

10 000

5 000

10 000

1 000

5 000

12 000

10 000

10 000

10 000

10 000

2 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Titul

Dotisk titulů z roku 2021

Jazykové verze

Jazykové verze

CZ, ENG, DE, PL

CZ, ENG, DE, PL

CZ, ENG, DE, PL

CZ, ENG, DE, PL

CZ, ENG, DE, PL

CZ, ENG, DE, PL

CZ, ENG, DE, PL

CZ, ENG, DE, PL

CZ, ENG, DE, PL

CZ

CZ

ENG

CZ

CZ

CZ

CELKOVÝ PŘEHLED VYDANÝCH TITULŮ V ROCE 2021
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CHKO BRDY
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SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL 
VRCHBĚLÁ A ROZHLEDNA ČÍŽOVKA

Sportovně-rekreační areál Vrchbělá nabízí 
zázemí a aktivní odpočinek především pro 
rodiny s dětmi. Kromě 7,5 km dlouhé stezky, 
určené pro in-line, kola a koloběžky, se v are-
álu nachází také dětské hřiště s dřevěnými 
atrakcemi, dětské malé lanové centrum, la-
nové centrum, rozhledna, kemp a minizoo. 
Restaurace, hotel a občerstvení na dětském 
hřišti jsou pronajímány externímu provozo-
vateli. 

V  roce 2021 bylo vybudováno nové zázemí 
pro užitková zvířata, jejichž řady se rozšířily 
o mláďata kůzlat a jednoho beránka. Byly 
také přikoupeny betonové stoly s  lavicemi, 
připraveno k  instalaci je i zastínění na dět-
ském hřišti, k jehož realizaci dojde až začát-
kem roku 2022. Nadále probíhá pravidelná 
údržba cyklostezek a okolní zeleně. V tomto 
roce do areálu přibyla nová technika k údrž-

bě zeleně, čištění cyklostezek a zimní údrž-
bě. Jedná se o traktůrek typu John Deere, 
pro něj byla pořízena garáž včetně dalších 
komponentů. Na sklonku roku byl realizo-
ván nový nátěr hotelové budovy.

V areálu pravidelně trénuje Český biatlono-
vý oddíl dorostu. Tým z  Vrchbělé spolupo-
řádal, mezinárodní závod historických vozi-
del Oldtimer Bohemia Rally či sraz a jízdu 
historickými vozy Veteránem pod Bezděz. 
Prostor na propagaci byl poskytnut i na ve-
letrzích cestovního ruchu, kterých se SCCR 
účastnila.

Meziročně vzrostla i poptávka po ubytování 
v kempu. Celkem se v kempu za období od 
května do října 2021 ubytovalo 620 osob, což 
je o 175 osob více, než v roce 2020.

Téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu nabízí výhledy do okolí Českého ráje. Rozhledna 
Čížovka je pronajata obci Kněžmost. I přes nestabilní situaci a omezení způsobené pandemií Covid-19 se 
rozhledna těšila návštěvnosti, která dosahovala cca 2 500 osob tak jako v předchozích letech.

ROZHLEDNA ČÍŽOVKA
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CELKOVÝ POČET SLEDUJÍCÍCH

Q1 Q2 Q3 Q4

DOSAH

Q1 Q2 Q3 Q4

Celkový dosah 
552 575
(+178 881)

Celkový počet
sledujících 

7 010
(+2 877 %)

FACEBOOK SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ 
Statistika z Facebookového účtu @ArealVrchbela pro rok 2021 (zdroj: GAS)

1 442

1 748

273 596

1 884
1 936

193 689

49 051 36 239

ROZHLEDNA ČÍŽOVKA

HOTEL RELAX

MINIZOO
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STŘEDOČESKÁ FILMOVÁ KANCELÁŘ

Také v roce 2021 byl Středočeský kraj v cent-
ru zájmu českých a zahraničních filmových 
štábů. Filmová kancelář se v tomto roce po-
dílela na vzniku několika cestopisných do-
kumentů pro Českou televizi. Konkrétně se 
jednalo o dva díly dokumentu Českem na 
koňském hřbetu nebo jednu epizodu pořa-
du V karavanu po Česku, který bude k vidě-
ní na televizních obrazovkách začátkem roku 
2022. Netradičním počinem je i nově vzniklý 
cestopis BEZBA města, jedná se o nový seriál 
pořadů o cestování po českých městech bez 
bariér. V jednotlivých dílech jsou představena 
města a místa z pohledu vozíčkáře. Pro dět-
skou televizní stanici ČT :D zajišťovala filmová 
kancelář několik lokací v rámci nově vznika-
jícího pořadu pro děti, Koumando. Pod zá-
štitou České televize také vznikla databáze 
filmových lokací České televize, pro kterou 
byly připraveny filmové lokace za Středo-
český kraj. 

I v tomto roce filmová kancelář spolupraco-
vala s Czech Film Commission a přispívala 
články na jejich webové stránky a sociální 
sítě, do jejich newsletteru či vypracovala na-
bídky lokací na poptávky od zahraničních 
filmových producentů. Kancelář v  průbě-
hu roku 2021 spolupracovala se Státním 
fondem kinematografie a Czech Film 
Commission na zakotvení existence filmo-
vých kanceláří v  novém Statutu Státního 
fondu kinematografie.

Středočeská filmová kancelář spolupraco-
vala celkem na 50 projektech, například na 
rodinných filmech Tajemství staré bambit-
ky II a Princezna zakletá v čase II, na thrilleru 
Stínohra či filmovém zpracování divadelní-
ho dramatu Amerikánka. Ze zahraničních 
projektů lze jmenovat seriály Nebezpečné 
známosti, Terezín nebo film If I Can’t Have 
Love, I Want Power, který vznikl k vydání no-
vého hudebního alba americké zpěvačky 
Halsey. 

Nově se podařilo zajistit filmové lokace, které 
byly doposud filmařům nepřístupné, nová 
spolupráce byla navázána se zámkem v Ko-
nárovicích, s  hradem Český Šternberk nebo 
na zámku Zásmuky. Ohledně zpřístupnění 
nevyužitého majetku se podařilo navázat 
užší spolupráci s městy Slaný a Kutná Hora. 
Nadále v  roce 2021 probíhalo systematické 
mapování Středočeského kraje, které si klade 
za cíl objevování nových potenciálních filmo-
vých lokací. 

I v  tomto roce se Středočeská filmová kan-
celář zúčastnila několika filmových festivalů, 
např.  Noir Film Festivalu, který se konal na 
hradě Český Šternberk, dále festivalu Finále 
Plzeň a Mezinárodního filmového festivalu 
Praha – FEBIOFEST, kde SFK byla účastna de-
baty v rámci Industry Days ohledně regionál-
ních českých filmových a televizních projektů. 

Mimo jiné SFK často také pomáhala s vyhle-
dáváním  filmových lokací v  rámci závěreč-
ných projektů studentů FAMU.

LOKAČNÍ TOUR
Tak jako v  předchozích letech se i v  roce 
2021 filmová kancelář zaměřila na mapování            
a nabídku méně známých lokací ve Středo-
českém kraji. S  takovými místy se seznámili 
filmaři při lokační tour. Ta zavítala do bývalé 
vojenské základny a do zámku v  Rožmitále 
pod Třemšínem či do Rukavičkářských závo-
dů na Dobříši.
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ČESKEM NA KOŇSKÉM HŘBETU

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY II
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HOSPODAŘENÍ SCCR V ROCE 2021

Hlavní činnost SCCR byla i v roce 2021 ovlivněna epidemiologickou situací a vládními restrik-
cemi, a to především v první polovině roku. Plán na rok 2021 byl připraven s ohledem na 
možnost rekapitulace scénáře z předešlého roku, a tak byl připraven tak, aby mohl pružně 
reagovat na změnu podmínek nejen v turismu, ale také ve vývoji epidemiologické situace.   
S tím souvisí flexibilita kampaní i jednotlivých komunikačních témat tak, aby byl jejich do-
pad co nejefektivnější a zároveň co nejekonomičtější. To vše se promítlo do celkového hos-
podaření organizace.

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace (dále jen organizace) v roce 
2021 hospodařila s  rozpočtovou částkou ve výši 45,8 mil. Kč, z  toho byly závazné mzdové 
náklady ve výši 19,4 mil. Kč. Organizace v souladu se zřizovací listinou spravuje volnočasový 
areál Vrchbělá, který tvoří významnou nákladovou jednotku v celkovém rozpočtu organi-
zace vč. fungování Středočeské filmové kanceláře, a právě volnočasového areálu Vrchbělá. 

V  rámci rozpočtové skladby jsou významné nákladové položky vynakládány za spotřebu 
energií, náklady na opravu a údržbu svěřeného majetku, ostatní služby zahrnující náklady 
na edici materiálů pro širokou veřejnost, kampaně na podporu rozvoje cestovního ruchu 
v kraji, prezentaci kraje na veletrzích, roadshow a dalších akcích pro veřejnost, a dále odbor-
né poradenství v oblasti právních služeb.

Tiskové materiály a on-line marketing tvoří základ pro úspěšné plnění cílů organizace s dů-
razem na efektivitu vynaložených nákladů a maximální využití vlastní pracovní síly.

V oblasti investic se podařilo započnout výstavbu nového zázemí pro užitková zvířata, pro-
běhl nákup nové techniky k údržbě zeleně, cyklostezek a k zimní údržbě a byl zrealizován 
nový nátěr celé budovy. 

Na konci roku 2021 proběhla inventarizace majetku SCCR v budově v Husově ulici a v areálu 
Vrchbělá, vč. pronajatého majetku.

Středočeská centrála 
cestovního ruchu, p. o.

Celkem

Skutečnost k 31. 12. 2021 (v tis.)Organizace

39 096,86

39 096,86

Náklady

12 970,47

12 970,47

Mzd. náklady

39 192,34

39 192,34

Výnosy

95,48

95,48

Hosp. výsledek

Středočeská centrála 
cestovního ruchu, p. o.

Celkem

Upravený rozpočet 2021 (v tis.)Organizace

45 841,46

45 841,46

Náklady

19 432,00

19 432,00

Mzd. náklady

45 841,46

45 841,46

Výnosy

0,00

0,00

Hosp. výsledek
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Středočeská centrála 
cestovního ruchu, p. o.

Celkem

% plnění rozpočtu (v tis.)Organizace

85,28 %

85,28 %

Náklady

66,74 %

66,74 %

Mzd. náklady

80,24 %

80,24 %

Výnosy

BUDOVA SCCR
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Středočeská centrála cestovního ruchu

Husova 156/21

Praha 1 – Staré Město

ADRESA 

Tel.: +420 222 288 911     

E-mail: info@sccr.cz

KONTAKT

@DestinaceStredniCechy

@VisitCentralBohemia

www.strednicechy.cz
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