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ÚVOD 

Koncepce reklamy a marketingu pro Svazek obcí Máchův kraj (dále také jako „Koncepce“) má za cíl 

zefektivnit a zlepšit prezentaci Turistické oblasti Máchův kraj (dále také jako „TO Máchův kraj) a zvýšit 

tak povědomí o značce „Máchův kraj“, posílit pozitivní vnímání destinace a v konečném důsledku 

přilákat více návštěvníků. Do přípravy Koncepce byla zapojena odborná pracovní skupina složená 

z více než 10 lokáních expertů1, tato skupina měla dvě prezenční setkání a dále pak jednotliví členové 

připomínkovali celý dokument distanční formou. 

Koncepce je dělena na tyto části: 

• Analytická část, která obsahuje: 

o Základní geografický a demografický popis sledovaného území. 

o Identifikaci subjektů, které ovlivňují vnější prezentaci TO Máchův kraj. 

o Charakteristiku cílových skupin návštěvníků, a to ve 3 různých rovinách: 

• Geografické faktory, 

• Demografické faktory, 

• Motivační faktory k návštěvě destinace. 

o Vyhodnocení průběžného naplňování marketingových plánů a akčních plánů. 

o Analýzu komunikačních nástrojů, marketingových aktivit a produktů využívaných pro 

propagaci TO Máchův kraj, v členění na oblasti: 

• Online reklama, 

• Tištěná reklama, 

• Vlastní tiskoviny, 

• Další tiskoviny, 

• Marketingové aktivity. 

o SWOT analýzu z pohledu reklamy, marketingu a spolupráce v území. 

• Návrhová část stanovující: 

o Vizi, tj. popis žádoucího cílového stavu rozvoje v roce 2030. 

o Specifické cíle, tj. pojmenování konkrétní řešené oblasti a směru jejího budoucího vývoje. 

o Opatření a aktivity, tj. strukturovaný rozpad specifických cílů do úrovně konkrétních kroků, 

projektů a aktivit. 

Tato Koncepce byla zpracována v období červenec–říjen 2021, a to paralelně s Koncepcí rozvoje 

turistického ruchu pro Svazek obcí Máchův kraj. Za účelem dosažení přehlednosti a komplexnosti obou 

těchto dokumentů jsou veškeré opatření a aktivity z této Koncepce překlopeny i do Koncepce rozvoje 

turistického ruchu, která tak komplexně pokrývá priority a rozvojové plány Svazku obcí Máchova kraje 

v oblasti cestovního ruchu a jeho propagace. Vzhledem k tematickému překryvu obou koncepcí je 

systém jejich implementace nastaven jednotně v rámci „Koncepce rozvoje turistického ruchu pro Svazek 

obcí Máchův kraj“.

                                                 
1 Mezi členy byli jak kompetentní zástupci měst a obcí Svazku obcí Máchův kraj, tak zástupci spolku Máchův kraj 

– destinační management z.s., či některých příspěvkových organizací a dalších subjektů veřejného sektoru. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

1. VYMEZENÍ SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ 

Tato koncepce se zaměřuje na rozvoj reklamy 

a marketingu primárně na území obcí, které jsou 

součástí Svazku obcí Máchův kraj (dále také jako 

„svazek obcí“, či „svazek“). Je však nezbytné 

chápat sledovaný region v širším kontextu, kdy 17 

z 19 sledovaných územních jednotek (tj. všechny 

obce vyjma 2 ze 3 obcí svazku ležících ve 

Středočeském kraji) leží v Turistické oblasti 

Máchův kraj. Tato oblast se nachází v Libereckém 

a nese jméno po českém básníkovi K. H. Máchovi, 

který si tuto oblast velmi oblíbil a zasadil do ní děj 

některých ze svých literárních děl. 

Turistická oblast Máchův kraj spadá do 

turistického regionu Českolipsko společně 

s dalšími turistickými oblastmi – Krkonoše, Český 

ráj, Jizerské hory a Lužické hory. Oblast leží na 

jihozápadu Libereckého kraje, jižně od města 

Česká Lípa, a celkově zahrnuje 43 měst a obcí. 

Podoblastmi TO Máchův kraj jsou Kokořínsko, 

Máchův kraj, Podralsko a Peklo. 

1.1 Území 

Svazek obcí Máchův kraj se skládá celkem z 19 

měst a obcí na území Libereckého kraje 

a Středočeského kraje, o celkové rozloze 480,29 

km2 (tj. 3,39 % rozlohy těchto 2 krajů, či 0,06 % 

rozlohy ČR). Většina těchto municipalit (16 z 19) 

spadá do správního obvodu obce s rozšířenou 

působností (dále jako „SO ORP“) Česká Lípa, 

další 2 obce spadají do SO ORP Mladá Boleslav 

a jedna do SO ORP Mělník. Bližší identifikaci 

jednotlivých obcí obsahuje Mapa 2. 

Mapa 1 Vymezení Svazku obcí Máchův kraj ve vazbě na Turistickou oblast Máchův kraj 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat ČÚZK 
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Mapa 2 Identifikace měst a obcí Svazku obcí Máchův kraj 

       Zdroj: Vlastní zpracování z dat ČÚZK
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Sledované území se vyznačuje členitým a místy vrchovinným povrchem (naprostá většina území se 

nachází v Ralské pahorkatině) a velkým množstvím lesů. 

Turistická podoblast „Kokořínsko“ zasahující do jihozápadní části Svazku obcí Máchův kraj je 

charakteristická zbytky povrchu pískovcové tabule (v mladších třetihorách došlo na mnoha místech 

k pronikům sopečných vyvřelin), kdy se pískovce kvádrovitě rozpadají, čímž vznikají izolované skalní 

bloky, zárodečná stadia skalních měst, divoké rokle, kaňonovitá údolí apod. V tomto území byla již 

v roce 1976 vyhlášena chráněná krajinná oblast (dále také jako „CHKO“) Kokořínsko, která byla v roce 

2014 rozšířena a přejmenována na CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. 

Turistická podoblast „Máchův kraj“, která se nachází se na severovýchodní části TO Máchův kraj 

(zhruba z poloviny mimo území svazku obcí), je považována za romantickou krajinu s nejrozsáhlejším 

územím s hlubokými lesy a nedotčenou přírodou bývalého vojenského prostoru Ralsko. Krajinu kromě 

kopců zvýrazňují pískovcové útvary, vodní plochy i venkovská lidová architektura 

Turistické centrum oblasti (tj. Máchovo jezero) je obklopeno vrchy Ralské pahorkatiny se zříceninami 

několika hradů, z nichž nejznámější jsou Bezděz (spadá pod svazek obcí) a Ralsko (nespadá pod 

svazek obcí). 

Turistická podoblast „Peklo“ leží severozápadně od Svazku obcí Máchův kraj (spadá do ní pouze obec 

Zahrádky). Jedná se o maloplošné chráněné území v údolí Robečského potoka mezi obcí Zahrádky 

a okresním městem Česká Lípa. Skalní masiv pískovcových skal, zde vytváří velice malebnou skalní 

průrvu v celkové délce asi 4 km. V lokalitě se nachází také soustava Holanských rybníků (v obcích 

Holany a Stvolínky, které jsou z pohledu sledovaného svazku obcí situovány mezi Zahrádkami a Kravařemi). 

Turistická podoblast „Podralsko“ je geograficky a tematicky ucelená lokalita, která se rozléhá 

severovýchodně od Svazku obcí Máchův kraj (část území leží na území měst Doksy a Bělá pod 

Bezdězem a obce Bezděz) a tvoří jádro venkovského mikroregionu Podralsko. Největší část zaujímá 

rozsáhlý bývalý vojenský výcvikový prostor, který byl zrušen po odchodu Sovětské armády v roce 1992 

a jeho rozlehlé, velmi málo zalidněné území se stalo významným rozvojovým potenciálem Libereckého 

kraje. Region však patří celostátně mezi hospodářsky slabé oblasti. Dnes jen okrajově patří mezi oblasti 

těžící z letní sezóny, vodních sportů a pěší turistiky. Je však velmi vhodný pro cykloturistiku, pěší 

turistiku, hippoturistiku (resp. celkově pro agroturistiku) a poznávací (studijní) pobyty.2 

1.2 Obyvatelstvo 

Z demografického pohledu je oblast Svazku obcí Máchova kraje poměrně málo zalidněnou oblastí 

(42,7 obyvatel/km2), kdy průměrná hustota zalidnění v České republice je 136 obyvatel/km2. V rámci 

svazku obcí je hustota zalidnění nejvyšší ve městech Bělá pod Bezdězem (75,2), Zákupy (69,8) a Doksy 

(69,1) a také v obci Zahrádky (69,6). U ostatních 15 měst a obcí se tento ukazatel pohybuje mezi 11,3 

až 55,4 obyvateli/km2. 

Následující tabulka představuje podrobný přehled počtu obyvatel ve Svazku obcí Máchův kraj (dle 

jednotlivých obcí) od roku 2016 do roku 2020. 

Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel ve Svazku obcí Máchův kraj k 31. 12. v letech 2016–2020 

Název obce 
Počet obyvatel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Bělá pod Bezdězem 4 831 4 822 4 786 4 792 4 754 

Bezděz 340 357 353 347 353 

Blatce 110 117 111 106 110 

Doksy 5 168 5 189 5 206 5 186 5 178 

Dubá 1 716 1 707 1 723 1 721 1 702 

                                                 
2 Sdružení Českolipsko – Strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Českolipsko (2012) 
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Název obce 
Počet obyvatel 

2016 2017 2018 2019 2020 

Chlum 240 242 247 251 250 

Jestřebí 856 847 828 821 827 

Kravaře 797 786 780 787 789 

Luka 99 95 86 79 90 

Mšeno 1 412 1 430 1 431 1 458 1 447 

Okna 300 297 307 314 314 

Plužná 225 219 229 237 256 

Skalka u Doks 169 165 161 160 159 

Tachov 219 214 206 210 216 

Tuhaň 267 269 275 279 280 

Vrchovany 108 106 107 107 105 

Zahrádky 707 697 689 680 710 

Zákupy 2 817 2 845 2 850 2 851 2 845 

Ždírec 130 123 130 123 123 

Celkem 20 511 20 527 20 505 20 509 20 508 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Identifikace zapojených aktérů 

V následující kapitole je provedena analýza klíčových aktérů v otázce prezentace Svazku obcí Máchův 

kraj, potažmo systematického rozvoje (s důrazem na oblast marketingu a reklamy) celé Turistické 

oblasti Máchova kraje. Níže zmínění aktéři byli vybráni na základě aktivního podílení se na propagaci 

a rozvoji Svazku obcí Máchův kraj. Lze je kategorizovat na státní úroveň, regionální úroveň 

a mikroregionální úroveň. 

2.1.1 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jako „MMR ČR“) patří do systému ústředních orgánů státní 

správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých 

pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě 

významnou roli. MMR ČR je ústředním orgánem státní správy mimo jiné i pro oblast cestovního ruchu, 

která je významná z pohledu této koncepce. 

MMR ČR v oblasti cestovního ruchu usiluje o udržitelný rozvoj cestovního ruchu a ochranu životního 

prostředí. Udržitelný cestovní ruch je založen na ochraně přírodního bohatství a ochraně přirozeného 

života ekosystémů, zároveň jeho posláním je vytvářet podmínky pro prosperitu obcí, podnikatelské sféry 

a umožňovat poznávání kulturního dědictví a přírodního bohatství České republiky formou šetrného 

turismu, a to v případě, jedná-li se o řízení cestovního ruchu na národní, regionální či lokální úrovni. 

V bližším pohledu MMR ČR poskytuje například informační metodickou pomoc vyšším územním 

samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením a zajišťuje činnosti spojené s procesem 

zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur. 

2.1.2 Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism  

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále také jako „agentura CzechTourism“, či „agentura“) 

je státní příspěvkovou organizací jejímž zřizovatelem je MMR ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu 

s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem. Základním cílem agentury je propagace České 

republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. 

Mezi hlavní činnosti agentury patří zejména:  

• koordinace činností v oblasti cestovního ruchu, 

• destinační marketing, 

• mediální prezentace ČR, odvětví cestovního ruchu i agentury CzechTourism, 

• informační podpora cestovního ruchu, 

• výzkumné a vzdělávací činnosti. 

Agentura CzechTourism se významně podílela na fungování Českého systému kvality služeb, jehož 

prostřednictvím docházelo v období 06/2018 až 06/2021 k certifikování organizací destinačního 

managementu, mezi které se řadí Máchův kraj – destinační management, z. s. (dále také jako „DMO 

Máchův kraj“). Projekt Českého systému kvality služeb byl realizován MMR ČR v období 1. 1. 2010 až 

31. 12. 2015 a po dobu jeho následné 5leté udržitelnosti (tj. v letech 2016 až 2020) a v první polovině 

roku 2021 (resp. do ukončení činnosti) byla jeho realizátorem právě agentura CzechTourism. 

2.1.3 Liberecký kraj 

Liberecký kraj podporuje cestovní ruch v TO Máchův kraj. Účelem je zlepšení kvality a nabídky 

cestovního ruchu jak v Libereckém kraji, tak i v jeho turistických oblastech, zlepšení dostupnosti 

a atraktivity nabídky cestovního ruchu.  

Typy aktivit, které Liberecký kraj podporuje: 

• tvorba strategických dokumentů, akčních plánů a marketingových strategií, 

• tvorba propagačních materiálů a map zahrnujících celou turistickou oblast, 

• tvorba turistických produktů a produktových balíčků turistické oblasti, 
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• pořízení informačních a komunikačních technologií na podporu e-marketingu (např. software, 

mobilní aplikace, QR kódy, redakční systémy apod.), rozvoj informačních systémů, které 

zasahují území celé oblasti, 

• realizace mediálních kampaní za celou turistickou oblast (print, on-line, rozhlas, TV), 

• zajištění statistik návštěvnosti oblastí, měření zbytkových dat pomocí mobilních operátorů, 

pořízení sčítačů či analytických nástrojů, 

• zajišťování press, famtripů, instatripů, účast na prezentačních akcích, zajišťování odborných 

konferencí, vzdělávacích workshopů, 

• překlady, 

• pořizování fotografií, videospotů a jiných multimediálních výstupů, 

• pořízení jednotného pracovního oblečení (stejnokroje). 

2.1.4 Máchův kraj – destinační management, z.s. 

Máchův kraj – destinační management, z. s. je odborným spolkem právnických či fyzických osob, ve 

kterém se sdružují podporovatelé cestovního ruchu, kteří vyvíjejí aktivní činnost ke koordinaci rozvoje 

v oblasti cestovního ruchu, rozvoje spolku a území, na němž spolek působí, dále k popularizaci těchto 

cílů a v neposlední řadě k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti cestovního ruchu. Spolek je 

oficiální oblastní organizací destinačního managementu s certifikací od České centrály cestovního 

ruchu CzechTourism. 

Spolek působí především v oblastech: 

• společný marketing turistické oblasti; 

• tvorba a prezentace společné nabídky turistických produktů; 

• podpora informačních center v oblasti; 

• management destinace s důrazem na zvyšování kvality vzájemné spolupráce. 

Mezi hlavní činnosti spolku patří zejména: 

• spolupráce s ústředními orgány státní správy; 

• vytváření společné rozvojové koncepce turistické destinace, určování priorit a společných cílů 

vedoucích k rozvoji oblasti a její atraktivity; 

• vytváření ekonomických, právních a sociálních podmínek pro rozvoj cestovního ruchu; 

• soustřeďování, analyzování a zpracování poznatků a zkušeností v práci a oboru CR doma 

i v zahraničí; 

• organizování a spoluorganizování akcí odborného i společenského charakteru, osvěty 

a konferencí o CR, pořádání školení, kurzů a odborných seminářů; 

• prezentování aktivit spolku a jeho členů při osobních setkáních, na internetu, soc. sítích; 

• navazování partnerských vztahů s dalšími osobami, spolky, svazy, odbornými organizacemi, 

institucemi; 

• přijímání a využívání informací, podnětů, zkušeností, know-how, jakož i materiální či finanční 

podpory; 

• uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. 

V rámci destinačního managementu funguje pracovní skupina MARKETING, kterou tvoří pracovníci 

informačních center Máchova kraje, zástupci významných turistických cílů a podnikatelských subjektu. 

Mezi hlavní členy patří zastupitelé organizací jako jsou: KulturaDoksy.cz, Národní geopark Ralsko, 

o.p.s., město Doksy, Podralský nadační fond ZOD, obec Brniště, Regata Máchovo Jezero, Camp Borný. 

Mezi další účastnické organizace patří: infocentrum Dubá, infocentrum Stráž pod Ralskem 

a infocentrum Kravaře. 

Členové skupiny se schází pravidelně, a to několikrát za rok, kdy společně tvoří provázanou turistickou 

nabídku a zabezpečují její propagaci a prezentaci. 
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2.1.5 Svazek obcí Máchův kraj 

Svazek obcí byl ustanoven v závěru roku 2003 sdružením 19 obcí, v současnosti jej tvoří obce: Bělá 

pod Bezdězem, Bezděz, Blatce, Doksy, Dubá, Chlum, Jestřebí, Kravaře, Luka, Mšeno, Okna, Plužná, 

Skalka u Doks, Tachov, Tuhaň, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Ždírec. Administrativním sídlem Svazu 

obcí Máchův kraj se staly Doksy. Hlavním předmětem činnosti svazku je podpora a rozvoj cestovního 

ruchu v mikroregionu Máchův kraj. Mezi další činnosti svazku patří:  

• koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb, 

• zajištění informačního servisu pro potřeby cestovního ruchu s vypracovaným marketinkem, 

• propagace a reprezentace oblasti na mezinárodních a tuzemských výstavách a veletrzích 

cestovního ruchu, 

• rozvoj sportovních a kulturních aktivit, 

• rozvoj kulturního dědictví a tradic (péče o památky), 

• všeobecná ochrana životního prostředí, 

• úkoly v oblasti školství, 

• veřejná osobní doprava k zajištění dopravní obslužnosti území, 

• koordinace významných investičních akcí, 

• publikační a propagační činnost, 

• spolupráce na vytvoření strategie rozvoje oblasti Svazku obcí Máchův kraj, 

• zastupování členů svazku v jednání o společných věcech s třetími osobami. 

Svazek obcí Máchův kraj v praxi zajišťuje marketingové aktivity a podporu cestovního ruchu v regionu 

prostřednictvím svých zástupců v rámci spolku Máchův kraj – destinační management, z.s. Vlastní 

aktivita svazku obcí je tedy v posledních letech nízká. 

2.1.6 LAG Podralsko 

Občanské sdružení LAG Podralsko vzniklo 31. května 2004 za účelem celkového rozvoje regionu 

Podralsko, který územně zasahuje do území Svazku obcí Máchova kraje (tj. Doksy, Bělá pod Bezdězem 

a Bezděz). Rozvoj regionu je založen na principech Evropské unie LEADER, což je společenská 

iniciativa EU, která se zaměřuje na posílení venkovského prostoru.  

Hlavní náplní činnosti LAG Podralsko je: 

• příprava projektů a zajištění jejich realizace podle stanovených kritérií a podmínek pro jednotlivé 

programy; 

• aktivní spolupráce mezi jednotlivými členy sdružení, spolupráce s dalšími partnerskými 

sdruženími a spolupráce se svazky obcí (Mikroregion Podralsko, Svazek obcí Peklo, Svazek 

obcí Máchův kraj, orgány státní správy a orgány samospráv obcí, měst a kraje); 

• poskytování poradenství při zpracovávání žádostí o dotace a granty všem zájemcům na svém 

území působnosti; 

• poskytování informací o sobě a své činnosti v propagačních materiálech, na webových 

stránkách a podobně; 

• propagace a provádění certifikace známky „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“. 

2.1.7 Turistická informační centra Máchova kraje 

Síť informačních center je prověřeným účinným nástrojem rozvoje cestovního ruchu, který zabezpečuje 

kontakt návštěvníků se subjekty cestovního ruchu v regionu. Je výchozím bodem každého turisty 

v neznámem prostředí. TIC poskytují informační servis a různé služby spojené se zajištěním cestovního 

ruchu. Hlavním účelem informačních center je nabízení bezplatného informačního servisu turistům 

a místním občanům, podrobné informace o příslušném místě a jeho okolí, kapacity ubytovacích 

zařízení, přehled penzionů, hotelů, restaurací, kulturních památkách, zajímavých turistických místech, 

tipech na výlety, sportovních a kulturních akcí, provozní dobu sportovních a kulturních zařízení, 

případně další aktivity cestovního ruchu, jako např. informace o odjezdech autobusů a vlaků či prodej 

obchodních a doplňkového zboží.  
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Na území Svazku obcí Máchova kraji se nachází celkem 6 informačních center: 

• Regionální turistické informační centrum Doksy – barevné kopírování, možnost výlepu 

plakátů, prodej map, průvodce, pohlednic, propagační materiály, upomínkové předměty, 

turistické známky, cykloznámky, vstupenky ze sítě ticketstream a eVstupenka. 

• Turistické informační centrum Bělá pod Bezdězem – kopírování, skenování, veřejný 

internet, prodej regionální literatury a turistických známek, prodej vstupenek na prohlídku 

zámků, zajištění průvodcovských služeb. 

• Turistické informační centrum Bezděz – prodej map, pohlednic, průvodců, propagačních 

materiálů, upomínkových předmětů, turistických známek, informace o ubytování a stravování 

• Turistické informační centrum Dubá – kopírování listin, veřejný internet, informace 

o podnikatelské sféře a obchodech, prodej propagačních materiálů, pohlednic, turistických 

známek, map apod. 

• Turistické informační centrum Kravaře – prodej volně prodejných léčivých přípravků, 

turistických vizitek, dárkové předměty s logem obce (magnetky, samolepky na auto, zvonečky, 

klíčenky apod.), prodej publikace „Kravaře v Čechách“. 

• Turistické informační centrum Mšeno – prodej upomínkových předmětů, regionálních 

publikací, map, turistických známek, pohledů apod. 

V širším pojetí celé Turistické oblasti Máchův kraj je k dispozici ještě dalších 5 informačních center: 

• Turistické informační centrum Mimoň – kopírování, skenování, laminování, vyhledávání 

autobusových a vlakových spojů, prodej propagačních materiálů o Mimoni a okolí, mapy, 

průvodce, pohlednice, turistické vizitky a známky, upomínkové předměty a suvenýry. 

• Turistické informační centrum Ralsko – Kuřívody – kopírování, skenování, faxování, prodej 

propagačních materiálů o městě a okolí, průvodce, pohlednice, turistické známky, mapy, 

suvenýry, Czech POINT. 

• Turistické informační centrum Žandov – poskytování informací o zajímavostech, ubytování, 

kulturním a sportovním vyžití. 

• Turistické informační centrum Ralsko – Hradčany (sezónní) 

• Městské informační centrum Brniště 

2.1.8 Svazek obcí Peklo 

Svazek obcí Peklo byl založen v roce 2002. Mezi zakládající obce patří: Holany, Kvítkov, Provodín, 

Sosnová, Stvolínky a Zahrádky. V současné době svazek tvoří 12 obcí – Holany, Horní Libchava, Horní 

Police, Kozly, Kvítkov, Provodín, Sosnová, Stružnice, Stvolínky, Volfartice, Zahrádky, Žandov. Svazek 

obcí Peklo leží v části Českolipska, která je atraktivním místem pro turisty především v letním období. 

Název svazku „Peklo“ je převzato od názvu kaňonovitého údolí Robečského potoka. Údolím Pekla se 

táhne turistická cesta s naučnou stezkou, která vede okolo skalních převisů, skalním tunelem, přes 

dřevěné mostky a povalové chodníky. Mezi nejoblíbenější oblasti patří soustava Holanských rybníků, 

okolní lesy se skalními údolími, přírodními zajímavostmi a řada kulturních památek v obcích. 

2.1.9 Mikroregion Podralsko 

Mikroregion Podralsko byl založen 19 obcemi okresu Česká Lípa v roce 2000. V současné době je 

v Mikroregionu Podralsko dobrovolně sdruženo 24 obcí – Bezděz; Bělá pod Bezdězem; Bohatice; 

Brniště; Cetenov; Dolní Krupá; Dubá; Dubnice; Hamr na Jezeře; Jablonné v Podještědí; Křižany; Mimoň; 

Noviny pod Ralskem; Okna; Osečná; Pertoltice pod Ralskem; Ralsko; Rokytá; Stráž pod Ralskem; 

Tachov; Velenice; Velký Valtinov; Zákupy; Zdislava. Obce náležejí převážně do Libereckého kraje, 

s přesahem do kraje Středočeského. Předmětem činnosti mikroregionu je koordinace společenského 

postupu při realizaci záměrů ve městech a obcích oblasti Podralska, včetně plánování investičních akcí 

do budoucna v návaznosti na potřeby celého regionu vyplývajících z koncepcí rozvoje celé oblastí 

a společné zapojování občanů mikroregionu do aktuálního dění v tomto území a do jejich společného 

rozhodování. 

http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=17


 
 
 

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

Stránka 12 
 

2.1.10 Svazek obcí Novoborsko 

Historie svazku sahá až do roku 1998, kdy vzniklo „Sdružení právnických osob pro rozvoj Novoborska“. 

Základním podmětem přeměny na „Svazek obcí Novoborska“ byla iniciativa zastupitelstev obcí v okolí 

Nového Boru, vycházející z potřeby společně řešit problémy stabilizace a dalšího rozvoje spolu 

sousedících měst a obcí, které svým rozsahem, finanční náročností, odbornými požadavky 

a všeobecným významem překračují rámec jedné i více obcí. „Sdružení právnických osob pro rozvoj 

Novoborska“ bylo tedy přeměněno na „Svazek obcí Novoborska“ v roce 2001. Předmětem činnosti 

svazku je koordinace postupu při realizaci společných záměrů, ochrana a prosazování společných 

zájmů a vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území, při aktivním využívání 

evropských, přeshraničních národních a krajských rozvojových programů. Mikroregion Novoborska se 

nachází severním výběžku okresu Česká Lípa a na území Lužických hor. Celkem 10 z 18 obcí tohoto 

svazku leží v Turistické oblasti Máchova kraje, a to jmenovitě: Cvikov; Chotovice; Krompach; Kunratice 

u Cvikova; Mařenice; Nový Bor; Polevsko; Radvanec; Sloup v Čechách a Svojkov. Nicméně žádná 

z těchto obcí není členem Svazku obcí Máchova kraje. 

2.2 Vymezení cílových skupin 

Segmentace cílových skupin je provedena v rovině geografické, demografické a v rovině motivačních 

faktorů k návštěvě destinace. 

2.2.1 Geografická rovina 

Hlavní zdrojový trh  – Rezidenti 

Rezidenti České republiky tvoří hlavní zdrojový trh cestovního ruchu na území Svazku obcí Máchův kraj. 

Rezidenty můžeme dělit v této souvislosti dělit na turisty (přenocování) a výletníky (jednodenní výlety). 

Turisti či výletníci jsou nejčastěji ve věku 30-44 let, cestují individuálně (auto, motorka) a jejich návštěva 

je opakovaná. Důvodem jejich návštěvy je z velké části rekreace, dále návštěva či obchodní cesta. 

Nejčastějšími aktivitami je pěší turistika, dále návštěva kulturních a přírodních památek a návštěva 

příbuzných. 

Vedlejší zdrojový trh  – Zahraniční návštěvníci  

Zahraniční návštěvníci tvoří zhruba 5,5 % z celkového cestovního ruchu TO Máchova kraje a pocházejí 

hlavně z Německa, Polska, Slovenska, Bulharska a Ukrajiny.3 Velká část návštěvníků je ve věku 

30-44 let, cestují především individuálně autem či motorkou a jejich návštěva je z cca 80 % opakovaná. 

Důvodem jejich návštěvy je rekreace, návštěva, nákupy a obchodní cesta. Mezi nejčastější aktivity 

turistů patří návštěva kulturních památek a pěší turistika. Naopak u výletníků patří mezi nejčastější 

návštěvy koupání a vodní sporty, poté pěší turistiky a péče o fyzickou a duševní kondici.   

2.2.2 Demografická rovina 

Z demografického hlediska lze cílové skupiny rozdělit do několika podskupin. Zejména se jedná o: 

• Školní skupiny, 

• Mladí bezdětní, 

• Rodiny s dětmi, 

• „Prázdné hnízdo“. 

Školní skupiny  

Do této skupiny lze zařadit ředitelé/ředitelky škol, učitelé/učitelky, děti a studenty ve věku 7-19 let. 

Charakteristické jsou pro tuto skupinu nižší příjmy, rozhodovateli jsou učitelé/ředitelé ZŠ a SŠ, převládají 

jednodenní výlety bez ubytování a cestují převážně hromadnou dopravou (autobusem, vlakem). 

Poptávají balíčky pro školní skupiny, zázemí pro jednodenní výlety, interaktivní formu prohlídky muzeí 

a kulturních zařízení a formu zábavného poznávání. To vše by mělo být přizpůsobeno 

požadavkům/oboru studia dané skupiny. 

                                                 
3 Zdroj: https://tourdata.cz/regionalni-reporty/interaktivni-huz-report-2020-pro-oblastni-certifikovane-dmo/ 
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Mladí bezdětní  

Do této skupiny lze řadit muže a ženy ve věku 20-35 let. Charakteristické jsou nižší a střední příjmy, 

vyhledávají převážně levnější ubytování a stravování. Na druhou stranu jsou relativně ochotni utrácet 

za aktivity, kulturní vyžití, zábavu apod. Vyhledávají netradiční zážitky a místa, společenské vyžití. 

Důležité je pro ně internetové připojení, sdílejí tak své zážitky s ostatními lidmi. 

Rodiny s dětmi  

Do skupiny „rodiny s dětmi“ lze řadit muže a ženy ve věku 25-60 let a děti předškolního či školního věku. 

U této skupiny je charakteristické, že zájezd (jeho náročnost, destinace, délka trvání, období zájezdu) 

je přizpůsoben dětem. Rodiny s dětmi prokazují věrnost oblíbeným místům a dovolenou tráví nejčastěji 

v době školních prázdnin. Velmi často je rodina ubytována na jednom místě, ze kterého vyráží na výlety. 

„Prázdné hnízdo“  

Do této skupiny se řadí muži a ženy ve věku 40-65 let, kteří jsou buď bezdětní nebo mají děti odrostlé. 

Vyznačují se středními až vyššími příjmy, věnují se pěší turistice, cyklistice, návštěvám památek 

a návštěvě kulturních a sportovních akcí. Jezdí spíše na jednodenní či víkendové pobyty. V porovnání 

s ostatními skupinami utrácejí nejvíce finančních prostředků za vstupné. Mají vyšší nároky na kvalitu 

služeb a na aktivně strávený čas a zážitky. Vyhledávají čisté a klidné prostředí, kvalitní gastronomii 

a atraktivní nabídku cestovního ruchu dané destinace. 

2.2.3 Motivační faktory k návštěvě destinace 

Rekreační faktory 

Návštěvníci cestují za účelem odpočinku, kdy budou moct obnovit své fyzické a duševní síly. Jejich 

pobyt je zpravidla na jednom místě. Tato forma cestování může být spojena i s aktivním pobytem 

v přírodě a také se sportovními aktivitami (rybaření, plavání, míčové sporty). 

Sportovně-turistické faktory  

V této skupině jsou zařazeni spíše muži, v menším měřítku i ženy, ve věku 18-45 let. Charakteristické 

je pro ně především cestování s přáteli, partnerem/partnerkou či manželem/manželkou. Jejich příjmy 

jsou střední až vyšší, tudíž jsou ochotni do aktivit investovat. V rámci cestování preferují sportovní 

aktivity, typická je aktivní turistika v kombinaci se sportovním vyžitím. Očekávají ucelenou nabídku pro 

sportovní vyžití, kvalitní nabídku regenerace a gastronomická zařízení v místě sportu (na trasách). 

Kulturní  faktory 

Návštěvníci cestují hlavně za poznáváním kulturně-historických památek, jako jsou hrady a zámky, dále 

za kulturními zařízeními (muzea, galerie), za kulturními akcemi (festivaly) a za kulturní krajinou (parky, 

zahrady). 

Léčebné a lázeňské faktory  

Do této skupiny lze řadit muže a ženy ve věku 60+, kteří cestují s manželem/kou nebo s vnoučaty, přáteli 

a kluby. Mají spíše skromné či střední příjmy. Dávají přednost cestování po České republice a rádi se 

vracejí na stejná místa. Cestují převážně za odpočinkem, sociální interakcí, zábavou, poznáním, péči 

o zdraví či návštěvou příbuzných/známých a jejich aktivity jsou pravidelné či dlouho plánované. 

Vyhledávají zachovalou krajinu a přírodu, čisté prostředí, zachovalou tradiční kulturu. Navštěvují 

památky, muzea a výstavy. 

Specifické faktory  

Návštěvníci cestují za účelem vzdělávání, jelikož jsou motivováni získáním znalostí a dovedností. 

Program pobytu může být přizpůsoben např. výuce jazyků. Dále mohou cestovat z důvodu pracovní 

cesty, kdy se setkávají se svými kolegy a získávají nové informace a vyměňují si své zkušenosti.  
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2.3 Vyhodnocení naplňování předchozích strategických dokumentů 

Svazek obcí Máchův kraj nemá zpracovány vlastní strategické dokumenty, ale jeho zástupci se podílejí 

na tvorbě plánů a strategií spolku Máchův kraj – destinační management, z.s. V současné době je 

primárním materiálem Strategie rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Máchův kraj pro období 

2019–2023. Ta cílí na zvýšení povědomí o Máchově kraji jako o atraktivní turistické oblasti (vč. vytvoření 

konkurenceschopné turistické nabídky) a klade si následující strategické cíle: 

• Profilovat oblast jako region s vlastní turistickou a regionální identitou, zvýšit povědomí 

o Máchově kraji jako o atraktivní turistické oblasti. 

• Vytvořit a rozvíjet konkurenceschopnou turistickou nabídku (produkty) postavenou na 

spolupráci v území, zaměřenou na vhodné a perspektivní cílové skupiny, prodloužení turistické 

sezóny a délky pobytu návštěvníků. 

• Rozvíjet využití přírodního a kulturně historického bohatství pro cestovní ruch za podmínek 

respektujících požadavky udržitelného rozvoje. 

• Zajistit řízení a organizaci cestovního ruchu v území založenou na funkční partnerské síti. 

Na výše zmíněnou strategii jsou navázány krátkodobé akční plány a marketingové plány, které jsou 

každoročně aktualizované. Tyto plány obsahují konkrétní projekty a aktivity, jejichž realizací dochází 

k postupnému naplňování strategických cílů. Vyhodnocení práce s akčními i marketingovými plány 

a dalšími dokumenty strategického charakteru na úrovni destinačního managementu nabízí následující 

podkapitoly. 

2.3.1 Marketingový plán 

První verze Marketingového plánu propagace a prezentace Turistické oblasti Máchův kraj (dále jako 

„Marketingový plán“) byla vytvořena na období 2019–2020. V ní byla stanovena následující vize: 

„Turistická oblast Máchův kraj je turisticky atraktivní oblastí mezinárodního významu. Cestovní ruch se 

rozvíjí v souladu se zájmy místních obyvatel a přispívá k zachování přírodního, kulturního a historického 

dědictví regionu.“ Tato vize zůstala neměnná při aktualizacích plánu na období 2020–2021 a následně 

i samostatně na rok 2021. 

Základním cílem Marketingového plánu je: „Rozvoj konkurenceschopné, provázané turistické nabídky 

regionu na principu partnerství a spolupráce a její úspěšné umístění na domácím a částečně na 

zahraničním trhu pod jednotnou značkou (image) prostřednictvím efektivních marketingových nástrojů. 

To vše při zachování přírodních a kulturních hodnot a v souladu se zájmy místních obyvatel.“ V bližším 

rozpadu byly jako hlavní marketingové cíle propagace a prezentace oblasti identifikovány: 

• Obnovení a posílení značky Máchův kraj na trhu cestovního ruchu. 

• Udržování jednotného image turistického regionu Máchův kraj. 

• Ve spolupráci s partnery docílit zvýšení návštěvnosti regionu v méně navštěvovaných oblastech.  

• Podpora aktivit ke zvýšení atraktivity regionu mimo letní sezónu. 

• Podpora zájmu návštěvníků o prodloužení délky pobytu návštěvníků. 

• Tvorba produktů cestovního ruchu a tvorba provázané turistické nabídky oblasti Máchův kraj 

cílené na jednotlivé specifické skupiny návštěvníků. 

• Využívání všech marketingových nástrojů. 

• Zajištění vyššího zájmu o služby cestovního ruchu v oblasti díky zkvalitnění poskytování 

informací o turistické nabídce. 

Také výše zmíněné cíle jsou v čase stabilní a ve všech verzích Marketingového plánu jsou identické, 

což poukazuje na dobrou kvalitu zpracování materiálu, který nevyžaduje úpravy. Marketingový plán pak 

ve všech dosud vytvořených verzích cílí na koordinovaný rozvoj nabídky v těchto 4 hlavních 

marketingových tématech / produktových řadách: 

• Aktivní dovolená u vody a na kole. 

• Geoturistika a dobrodružství v krajině. 

• Venkovská turistika a agroturistika, řemesla a regionální produkty. 

• Máchův kraj jako inspirace – cesty za uměním a tvořením. 
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Při každoročních aktualizacích Marketingového plánu jsou revidovány „plánované výstupy / aktivity“, 

které mají být realizovány v rámci hlavních marketingových témat. Zhruba polovina bodů navržených 

v roce 2019 zatím nebyla uskutečněna a část z nich je tak stále součástí nejnovější verze 

Marketingového plánu. Od některých aktivit se v důsledku změn trendů cestovního ruchu vlivem 

pandemie Covid-19 zcela upustilo. Při poslední aktualizaci byly doplněny 4 nové výstupy či aktivity (blíže 

viz Tabulka 2). 

Tabulka 2 Hlavní marketingová témata a jejich plánované výstupy / aktivity 

Skupina turistické 
nabídky 

Plánované výstupy / aktivity Navrženo Plnění 

Aktivní dovolená 
u vody a na kole 

Aqua karta 2019-2020 NE 

TOP 10 aktivit u vody, na vodě 2021 v přípravě 

Geoturistika 
a dobrodružství 
v krajině 

Geopark Ralsko – adventure hra pro rodiny s většími 
dětmi (téma Ralsko) 

2019-2020 ANO 

GEOADVENTURES – webový portál s interaktivní 
mapou, zaměřený na propagaci geoturistiky včetně 
nabídky služby průvodců 

2021 ANO 

Venkovská turistika 
a agroturistika, řemesla 
a regionální produkty 

Aktualizace značky Lužické hory-Máchův kraj 2019-2020 částečně 

Kontaktování producentů – analýza aktuální nabídky 2019-2020 NE 

Geopark Ralsko – realizace projektu Jablka vzpomínek 2019-2020 ANO 

Gastromapa Karla Hynka 2021 ANO 

Máchův kraj jako 
inspirace – cesty za 
uměním a tvořením 

Aplikace pro land art v Ralsku 2019-2020 ANO 

Land art stezka na Jablonečku 2019-2020 ANO 

Pověsti – místa s příběhem 2019-2020 NE 

Komiksový projekt 2019-2020 ANO 

Zapojení jména K. H. Máchy do marketingových aktivit 2021 ANO 

Zdroj: Marketingový plán propagace a prezentace Turistické oblasti Máchův kraj 2020–2021; Marketingový plán 
propagace a prezentace Turistické oblasti Máchův kraj 2021 

Vyhodnocení plnění Marketingového plánu je ve stručné (avšak dostačující) podobě součástí roční 

souhrnné zprávy „Evaluace roku XXXX – Akční a marketingové aktivity roku XXXX“, která pokrývá 

primárně činnosti navržené k realizaci v rámci Akčního plánu. 

2.3.2 Akční plán 

Akční plán rozvádí 4 strategické cíle definované „Strategií rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti 

Máchův kraj pro období 2019–2023“ do úrovně konkrétních činností, které je potřeba uskutečnit 

v následujícím roce. V první verzi Akčního plánu na rok 2020 byl ke každé činnosti stanoven nejzazší 

termín plnění a k jednotlivým strategickým cílům byly stanoveny měřitelné indikátory míry naplňování 

stanovených cílů. Od poslední aktualizace na rok 2021 jsou však nově ke všem činnostem definovány 

samostatné „indikátory plnění“, a také zásadní parametr „odpovědnosti“ za realizaci. 

K hodnocení Akčního plánu dochází na roční bázi v rámci souhrnné zprávy „Evaluace roku XXXX – 

Akční a marketingové aktivity roku XXXX“, kdy ke každé navržené činnosti je zhodnocen její stav 

(„nesplněno“ / „splněno z části“ / „probíhá“ / „splněno“) a uveden výstup činnosti. K vybraným aktivitám 

je provedeno detailní slovní hodnocení (obvykle 1 až 3 odstavce textu). V rámci posledního hodnocení 

(tj. za rok 2020) byla evidovaná struktura následující: 10x splněno, 1x probíhá a 5x splněno z části. 

2.3.3 Rozvoj „hlavního produktu“ 

V posledním roce započala v rámci destinačního managementu Máchova kraje iniciativa zaměřená na 

rozvoj hlavního produktu. V jejím rámci dochází k identifikaci klíčových aktivit, které je vhodné vykonat 

pro rozvoj daného produktu. Ke každé aktivitě je definován indikátor a jeho požadovaná cílová hodnota, 

odpovědný realizátor a termín realizace. Součástí vytvářeného materiálu je i vyhodnocení uplynulého 

období. Pro rok 2021 je hlavním produktem Gastromapa Karla Hynka, jež se začala profilovat v roce 2020.  
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2.4 Analýza současných marketingových nástrojů 

V následující kapitole je provedena analýza současných marketingových nástrojů v otázce prezentace 

Svazku obcí Máchův kraj, potažmo systematického turistického rozvoje (s důrazem na oblast 

marketingu a reklamy) celé Turistické oblasti Máchova kraje. Mezi marketingové aktivity Svazku obcí 

Máchův kraj patří: online reklama, tištěná reklama, vlastní tiskoviny a marketingové aktivity. Naprostá 

většina aktivit je ale zajišťována nepřímo, v rámci destinačního managementu realizovaného spolkem 

Máchův kraj – destinační management, z.s. Část analyzovaných marketingových nástrojů je následně 

zhodnocena v rámci kapitoly 2.5 Zhodnocení historických marketingových aktivit. 

2.4.1 Komunikační kanály 

Svazek obcí Máchův kraj usiluje o propagaci své značky, území, atraktivit a služeb cestovního ruchu. 

Mezi hlavní propagační aktivity, zajišťované převážně nepřímo prostřednictvím Máchův kraj – destinační 

management, z.s. patří4: 

• Online reklama: 

o Webové stránky. 

o Sociální sítě (Facebook a Instagram). 

o Bannerová a microsite reklama (idnes.cz, denik.cz). 

• Tištěná reklama: 

o Image materiály a některé propagačně-informační materiály – cílem je propagace 

značky Máchův kraj a přilákání návštěvníků do regionu. Tyto materiály jsou 

distribuovány převážně na prezentačních akcích mimo region (např. veletrzích 

cestovního ruchu, zahraničních zastoupeních CzechTourismu). Informačně-

propagační materiály jsou distribuovány částečně i v regionu s cílem informovat 

návštěvníka o celkové provázané nabídce regionu. 
 

o Image katalog Máchův kraj – vydán v jazykových mutacích čeština, angličtina, němčina. 

Distribuce materiálu je zamýšlena primárně na českých a zahraničních veletrzích 

cestovního ruchu, na zahraničních zastoupeních CzechTourismu a na dalších 

propagačních akcích s cílem přilákat návštěvníka do území. 

o Trhací mapa-Geopark Ralsko – mapový podklad celého území, který obsahuje 

turistickou nabídku geotopů a atraktivních míst zaměřených na geoturistiku. Hlavním 

distribučním kanálem jsou turistická informační centra v regionu. 

o Cykloprůvodce díl II. – přímo navazující pokračování prvního dílu pro podporu řady 

Aktivní dovolená na kole u vody. Cykloprůvodce obsahuje další tipy na výlet 

a představuje méně známá místa, která jsou vhodná pro poznávací aktivní dovolenou. 

o Reklama v tisku – inzerce MF Dnes, Deník, inzerce tematické časopisy (Všudybyl, 

Outdoor Guru, …). 

o Turistické noviny Máchova kraje – představují turistické nabídky, novinky, zajímavosti 

z regionu a eventy. Distribuce probíhá formou přílohy MF Dnes a Českolipského 

deníku, a dále pomocí infocenter a ubytovacích kapacit. 

• Vlastní tiskoviny: 

o DL letáky TOP 10 – highlights Máchova kraje, Kam s dětmi, Vodní aktivity 2021. 

o Propagační info brožurka Máchova kraje – informační materiál regionu s podrobně 

zpracovanou regionální turistickou nabídkou a přehledem služeb cestovního ruchu. 

o Trhací mapa Máchova kraje – mapový podklad celého území, který obsahuje turistickou 

nabídku atraktivních cílů, ubytovacích kapacit a možnosti stravování. Hlavním 

distribučním kanálem jsou turistická informační centra v regionu. 

  

                                                 
4 Obsah této kapitoly byl zpracován převážně z podkladů obdržených od Máchův kraj – destinační management, z.s. 
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• Další tiskoviny: 

o 7 dní v Libereckém kraji – Projekt láká turisty objevovat a poznávat památky 

v turistických regionech od Českého ráje a Máchova kraje, přes Jizerské a Lužické hory 

až po Krkonoše. Byl připraven program na celý týden v podobě brožurek. Pro Máchův 

kraj byl vyhrazen jeden den, k čemuž byla vytvořena dvou stránková brožura „Den 

v Máchově kraji“, ve které jsou vyznačeny zastávky s doporučenou dobou návštěvy 

a dále také doporučené restaurace, kavárny, cukrárny či ubytování v oblasti trasy. 

o Po stopách Albrechta z Valdštejna – K tématu slavného vévody připravilo sdružení Český 

ráj ve spolupráci s kolegy z Jizerských a Lužických hor a Máchova kraje novou turistickou 

nabídku, která obsahuje řadu míst a památek, které je možné navštívit. Po stopách 

Albrechta z Valdštejna je možné se vydat třeba do Českého Ráje ale i do okolních regionů. 

Je možné navštívit třeba Frýdlant, Lemberk, Českou Lípu, Prahu či místa posledního 

vévodova působení – Cheb. Z Máchova kraje je možné navštívit Hrad Bezděz či Zámek 

Doksy. Průvodcem je nová brožurka, která je k dispozici v IC a na památkách spojených 

s působením vévody, nový web na doméně www.albrechtzvaldstejna.cz a facebookový 

profil „Po stopách Albrechta z Valdštejna“. 

o Skryté skvosty (Liberecký kraj) – Cílem nově vytvořeného projektu „Skryté skvosty 

Libereckého kraje“ je přilákat turisty na méně známá místa a pomoci tak přírodě. Turisté 

totiž ve velké míře navštěvují známá místa a dle ochránců přírody začínají být problémy 

na exponovaných místech, jako jsou Jizerka, Rašeliniště Jizery, hora Jizera nebo 

Ořešník. Projekt nabízí skvosty z turistických oblastí – Český ráj, Jizerské a Lužické 

hory, Máchův kraj nebo Krkonoše. Celkem je v turistických oblastech v nabídce 21 

skrytých skvostů. Máchova kraje se týkají 4 z nich v oblastech Provodína, Jestřebí, 

Zákup, Mimoně, Ralska a Doks. 

• Marketingové aktivity: 

o Účast a prezentace na výstavách a veletrzích – Snaha o prezentaci nabídky především 

na významnějších akcích (Brno, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Žitava, 

Drážďany, Bratislava, …). 

o Pořádání instatripů v rámci influencermarketingu – spolupráce s influencery: Lukáš 

Hejlík, Anna Kadeřávková, Anna Šulcová, Petr Havránek, …). 

o Placené letní kampaně na sociálních sítích. 

o Pořádání fam tripů a press tripů – Ve spolupráci s CzechTourismem či krajskými úřady 

pořádají press tripy pro novináře. V novinách a časopisech jsou zdarma uveřejněny 

propagační články o turistické nabídce, a to díky poznávací cestě. 

2.4.1.1 Zpravodaj svazku obcí  

Svazek obcí Máchův kraj postrádá svůj vlastní zpravodaj, jež nejčastěji vychází začátkem každého 

měsíce a jeho obvyklá struktura zahrnuje informace o členských obcích. Dále je obvyklé úvodní slovo 

předsedy svazku nebo vybrané/ho starostky/y, realizované a plánované projekty svazku. Zpravodaj 

rovněž popisuje zajímavosti z regionu a zároveň obsahuje fotografie z uplynulých akcí. V neposlední 

řadě informuje o nadcházejících akcích, které se budou v následujícím měsíci konat.  

2.4.1.2 Webové stránky  

Webové stránky www.machuvkraj.cz jsou nejen oficiálními stránkami turistické destinace Máchův kraj, 

ale také místem pro propagaci existence a činnosti Svazku obcí Máchův kraj. Stránky nabízí jednoduché 

a poměrně přívětivé uživatelské rozhraní. Na úvodní stránce je umístěna viditelná lišta s osmi záložkami, 

jako jsou: „Úvodní stránka“, „Máchův kraj“, „Turistika“, „Kultura“, „Sport“, „Služby“, „Města a obce“ 

a v neposlední řadě „Svazek obcí“. Webové stránky jsou aktuální, na úvodní stránce webových stránek 

je umístěn kalendář nadcházejících akcí. Na první pohled ale není patrné, kdy se akce koná.  

Webové stránky nacházejí využití i pro zveřejňování tiskových zpráv, zajištění provázanosti 

s kampaněmi na sociálních sítích či nativní reklamu na portálech iDnes.cz a dalších, která přivedla velké 

množství návštěvníků. 

http://www.machuvkraj.cz/
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2.4.1.3 Sociální sítě 

Svazek obcí Máchův kraj využívá moderní komunikační kanály, kterými jsou sociální sítě Facebook 

a Instagram.  

Facebook 

Facebookový profil „Máchův kraj – turistická destinace“ má 1 068 sledujících a funguje od března 2019. 

Mimo propagování turistických destinací, také propaguje veškeré události v regionu, kterých se mohou 

potenciální návštěvníci zúčastnit. Facebookový profil míří především na rodiny s dětmi, z toho důvodu 

jsou na stránkách spíše propagovány blížící se události. 

Hodnoty zachycené v následující tabulce naznačují, že lze vývoj měsíční aktivity přidávání příspěvků na 

FB profilu hodnotit za sledované období jako rostoucí s mírnými výkyvy. Z dlouhodobějšího hlediska (již 

od založení profilu v březnu 2019) se jedná o relativně stálou aktivitu přidávání příspěvků na FB profilu. 

Vývoj popularity je v jednotlivých měsících za sledované období lehce nestabilní, nicméně v kontextu 

posledních dvou let je vývoj příznivý, což nasvědčuje korelaci s průběžně rostoucím počtem sledujících. 

Tabulka 3 Analýza příspěvků na Facebooku – „Máchův kraj – turistická destinace“ 

Ukazatel 
Leden 
2021 

Únor 
2021 

Březen 
2021 

Duben 
2021 

Květen 
2021 

Červen 
2021 

Průměr za 
sledované 

období 

Počet příspěvků 
na FB 

11 12 15 13 14 13 13,0 

Průměrný počet 
lajků na příspěvku 

17,5 14 14,8 19,1 13,1 14,3 15,4 

Měsíční počet lajků 
na 100 sledujících 

18,1 15,7 20,8 23,2 17,1 17,4 18,7 

Zdroj: Zpracováno z www.facebook.com k 22. 7. 2021 

Pro porovnání byla shromážděna data z dalších dvou turistických destinací, které mají svůj facebookový 

profil, a která jsou zároveň svým charakterem a velikostí relativně nejpodobnější. Jmenovitě se jedná 

o Turistickou oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. a Turistickou oblast Třeboňsko z.s. 

Facebookový profil „Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko“ má 5 017 sledujících a profil „Turistická 

oblast Třeboňsko z.s.“ má 4 333 sledujících. To je výrazně více než v případě Máchova kraje, přestože 

je aktivita referenčních profilů nižší dle počtu příspěvků za měsíc. Z pohledu průměrného počtu lajků je 

na tom výrazně nejlépe profil Turistického oblasti Třeboňsko z.s., a to i v relativním vyjádření na počet 

sledujících. 

Tabulka 4 Analýza příspěvků na Facebooku – „Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko“ 

Ukazatel 
Leden 
2021 

Únor 
2021 

Březen 
2021 

Duben 
2021 

Květen 
2021 

Červen 
2021 

Průměr za 
období 

Počet příspěvků 
na FB 

10 8 11 11 15 25 13,3 

Průměrný počet 
lajků na příspěvku 

25,6 15,8 84,5 44,3 10,5 35 36,0 

Měsíční počet lajků 
na 100 sledujících 

5,1 2,5 18,5 9,7 3,1 17,4 9,5 

Zdroj: Zpracováno z www.facebook.com k 22. 7. 2021 

Tabulka 5 Analýza příspěvků na Facebooku – „Turistická oblast Třeboňsko z.s.“ 

Ukazatel 
Leden 
2021 

Únor 
2021 

Březen 
2021 

Duben 
2021 

Květen 
2021 

Červen 
2021 

Průměr za 
období 

Počet příspěvků 
na FB 

12 6 8 10 9 7 8,7 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Ukazatel 
Leden 
2021 

Únor 
2021 

Březen 
2021 

Duben 
2021 

Květen 
2021 

Červen 
2021 

Průměr za 
období 

Průměrný počet 
lajků na příspěvku 

403 98,5 108,7 154,6 210,5 159,5 189,1 

Měsíční počet lajků 
na 100 sledujících 

111,6 13,6 20,1 35,7 43,7 25,8 37,8 

Zdroj: Zpracováno z www.facebook.com k 22. 7. 2021 

Následující tabulka přehledně shrnuje porovnání dosahu a využití facebookových profilů porovnávaných 

destinací. Z uvedených statistik sice vyplývá, že facebookový profil „Turistická oblast Kutnohorsko 

a Kolínsko“ má nejvíce sledujících, avšak v přepočtu na obyvatele jich má relativně méně než 

facebookový profil „Turistická oblast Třeboňsko z.s.“ (42,0 oproti 85,5 sledujících na 1 000 obyvatel), 

a to paradoxně i přes jeho sníženou aktivitu zveřejňovaných příspěvků v rámci sledovaného vzorku. 

Relativní počet sledujících v případě Máchova kraje pak vychází nejhůře – 22,5 sledujících na 1 000 

obyvatel. Tento ukazatel je spíše doplňkový, jelikož výrazná část sledujících pravděpodobně nežije na 

sledovaném území (jedná se např. o osoby, které v minulosti navštívili region a oblíbili si jej). Nicméně 

i v absolutním vyjádření nevyznívají statistiky přívětivě pro Máchův kraj. 

Tabulka 6 Srovnání dosahu a využití facebookových profilů pro „Máchův kraj – destinační management“, 

„Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko“ a „Turistická oblast Třeboňsko z.s.“ 

Ukazatel 
Máchův kraj – 

destinační 
management 

Turistická oblast 
Kutnohorsko 

a Kolínsko 

Turistická oblast 
Třeboňsko z.s. 

Počet obyvatel turistické 
oblasti (1. 1. 2021) 

47 462 119 427 50 676 

Počet sledujících 1 068 5 017 4 333 

Průměrný počet příspěvků 
FB za měsíc 

13 13 8,7 

Průměrný počet lajků na 
příspěvku 

15 35 189 

Zdroj: Zpracováno z www.facebook.com k 22. 7. 2021 a dle statistik počtu obyvatel ČSÚ 

Instagram 

Instagramový profil „machuvkraj“ má 331 sledujících a funguje od ledna 2018, avšak aktivní sdílení 

obsahu bylo započato až v dubnu 2021. Profil propaguje atraktivní destinace v regionu a míří především 

na mladé lidi.  

Tabulka 7 Analýza příspěvků na Instagramovém profilu „machuvkraj“ 

Ukazatel Duben 2021 Květen 2021 Červen 2021 
Průměr za 

sledované období 

Počet příspěvků IG 28 31 30 29,7 

Počet lajků na 
příspěvek 

53,7 62,4 58,5 58 

Zdroj: Zpracováno z www.instagram.com k 22. 7. 2021 

Následující tabulka představuje porovnání dosahu a využití instagramových profilů pěti vybraných 

destinací, které tento komunikační nástroj využívají. Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že 

instagramový profil „machuvkraj“ je jednoznačně nejaktivnějším profilem ze všech pěti uvedených, 

i samotná kvality zveřejňovaných obrázků je na velmi vysoké úrovni. Přesto je popularita profilu v rámci 

sledovaného vzorku nejnižší, což je pravděpodobně způsobeno buď relativně malým povědomím 

o značce Máchův kraj ve srovnání s Českým rájem, Krkonošemi či Lužickými horami, nebo sníženým 

zájmem cílové skupiny uživatelů Instagramu o tento region. 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
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Tabulka 8 Srovnání dosahu a využití instagramových profilů pro "machuvkraj", "ceskyrajcz", 

"krkonoseeu", „kutnohorskokolinsko“ a „luzickehory“ 

Ukazatel „machuvkraj“ „ceskyrajcz“ „krkonoseeu“ 
„kutnohorsko

kolinsko“ 
„luzickehory“ 

Počet sledujících 331 3 302 15 200 869 1 498 

Průměrný počet 
příspěvků na IG za 
měsíc 

29,7 5,3 11 9,6 9 

Průměrný počet 
lajků na příspěvek 

58 155 879 24,6 125,5 

Zdroj: Zpracováno z www.instagram.com k 22. 7. 2021 

2.5 Zhodnocení historických marketingových aktivit 

2.5.1 Online reklama 

Webové stránky  

Webové stránky www.machuvkraj.cz nabízí jednoduché a poměrně přívětivé uživatelské rozhraní, bylo 

shledáno ale několik dílčích nedostatků, které by bylo vhodné vyřešit (viz tabulka níže). 

Tabulka 9 Identifikace nedostatků webových stránek Máchův kraj (vč. doporučení pro optimalizaci) 

Oblast Nedostatek Doporučení 

Kalendář akcí 

Na první pohled není patrné 

datum akce, datum je viditelné 

až po rozkliknutí 

• přidat datum k názvu akce 

• uspořádat dle kalendáře, nebo přímo do 

kalendáře „zasadit“ 

TOP 10 Uspořádání 
Uspořádání abecedně x dle návštěvnosti 

(oblíbenosti) 

Gastromapa 
Na první pohled není viditelné, 

kde se restaurace/bistra nachází 
Umístění do mapy 

Ubytování Uspořádání Udělat podsložku → uspořádání podle místa 

Stravování Uspořádání Udělat podsložku → uspořádání podle místa 

Zdroj: Vlastní zpracování MOORE 

Facebookový profil    

Facebookový profil „Máchův kraj – turistická destinace“ měl k 22. 7. 2021 celkem 1 068 sledujících. 
Profil funguje od března 2019 a mimo propagování turistických destinací také informuje o veškerých 
událostech v regionu, kterých se mohou potenciální návštěvníci zúčastnit. Facebookový profil míří dle 
zaměření propagovaných událostí především na rodiny s dětmi. 

Investování do odborného dozoru a školení pro správu facebookového profilu přineslo velký úspěch. 
Bylo zavedeno připravování content plánů a evaluace jeho plnění a bylo zaznamenáno, že placená 
reklama a plánované kampaně jsou velkým marketingovým nástrojem. Největší úspěch a mediální 
zásah zaznamenala letní kampaň „Léto jedna báseň“, kdy vyšlo 12 článků (8 on-line a 4 v tisku), a to 
s výskytem těchto klíčových slov: 

http://www.instagram.com/
http://www.machuvkraj.cz/
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Dále byly uskutečňovány menší placené příspěvky pro podporu navýšení fanoušků formou soutěží, podpora 
nadregionálních témat či aktuální reakce na situaci a podpora produktů placenou reklamní kampaní. 

Instagramový profil  

Instagramový profil „machuvkraj“ byl založen v lednu 20218 a k 22. 7. 2021 měl celkem pouze 331 
sledujících, jelikož k aktivnímu používání profilu dochází až od dubna 2021. Do té doby byl identifikován 
problém s plněním feedu a vytvářením vlastního obsahu i přes to, že zaměstnanci absolvovali školení 
na Instagram. Problém byl v nedostatečné zkušenosti a uživatelské demotivaci.  

Od dubna 2021 se tedy instagramový profil „machuvkraj“ podílí na svém obsahu aktivně a v porovnání 
s ostatními profily turistických oblastí („ceskyrajcz“, „krkonoseeu“, „kutnohorskokolinsko“ a „luzickehory“) 
byl vyhodnocen jako nejaktivnější profil. 

Bannerová a microsite reklama 

Bannerová a microsite reklama na stránkách idnes.cz a denik.cz probíhala většinou formou týdenní 
bannerové reklamy v návaznosti na zveřejňování krátkých nativních reklam a SEO („optimalizace pro 
vyhledávače“) článků, které jsou standardně uloženy v archivu serverů a bannery na ně odkazují. 
Reklama byla nastavená direkt marketingově, tj. dle behaviorálních faktorů a vyhledávaných slov. 

Cílovými skupinami byli lidé v produktivním věku 23-65 let, se zájmem o cestování, hrady a zámky, 
turistiku, cykloturistiku, vodní sporty, jachting, paddleboarding, tenis apod. Dílčí rozdělení bylo na 
skupiny: muži a ženy; rodiny s dětmi. Vyhledávaná slova souvisela se zobrazeným obsahem banneru. 

Obrázek 1 Ukázka bannerové reklamy Máchova kraje 

 
Zdroj: Podklady poskytnuté Objednatelem 

Reklama byla cílená na osoby vyhledávající následující slova: 

• obecná – kemp, chatky, ubytování, bungalov, autokemping, karavanová stání, zájmy, cestování, 
hrady, zámky, turisticky, cykloturistika, vodní sporty, jachting, paddleboarding, tenis, golf;   

• tázací – kam na výlet s dětmi, kudy na Bezděz, kam do kempu. 

• města Máchova kraje – Mimoň, Doksy, Bělá, Dubá. 

• atraktivity Máchova kraje – Bezděz, Houska, Máchovo jezero, Nedamov. 

Tabulka 10 Odhadovaná průměrná statistika na 1 bannerovou reklamu 

Kritérium Počet 

Zobrazení na webu 72 000 

Kliknutí na webu 1 600 

Jedinečné návštěvy na webu 880 

Zdroj: Vyjádření zástupce Objednatele 

Kudyznudy.cz 

Reklama na platformě Kudyznudy.cz probíhala formou bannerové reklamy (stejná jako na idnes.cz). 
Reklama trvala maximálně týden v návaznosti na články nebo tiskové zprávy. Dosahy z této platformy 
jsou zahrnuta do průměrné statistiky bannerové reklamy (tabulka 10). 

Datový sklad Libereckého kraje    

Naplňování datového skladu Libereckého kraje probíhá díky turistickým informačním centrům v celé 
oblasti (Kravaře, Doksy, Česká Lípa, Bělá pod Bezdězem, Mimoň, Dubá, Mšeno, Ralsko) a případně 
přímo pracovníky DMO Máchův kraj, a to v těchto obsahových rovinách: 

• naplňování kalendáře akcí, • správa profilů poskytovatelů služeb, 

• aktualizace a správa ubytovatelů, • správa profilů turistických cílů. 

• tipy na výlety pro pěší a cyklo,  
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V současné době je však toto plnění na ústupu a je diskutováno přeorientování marketingu Máchova 
kraje více „proobchodním“ a „propartnerským“ směrem, tedy aby turistický portál nebyl jen velkou 

databází, ale opravdovým nabídkovým webem, kde se destinace prezentuje jen tím, čím a kým chce 
a snažila se o management návštěvnosti do méně navštěvovaných či více spolupracujících destinací. 
 

2.5.2 Tištěná reklama 
 

Turistické noviny Máchova kraje  

Turistické noviny Máchova kraje poprvé vyšly 

v červenci 2020 a vychází na letní sezónu jako 

příloha MF Dnes ve třech sousedních krajích. 

Dalších 5 000 ks výtisků bylo distribuováno po 

zapojených subjektech a turistických 

informačních centrech. V novinách je zobrazena 

aktuální turistická nabídka Svazku obcí, novinky, 

zajímavosti z regionu, eventy včetně možností 

zapojení propagace partnerů turistické oblasti 

a gastromapa Karla Hynka.  

Mezi prvním (2020) a druhým (2021) vydáním je 

patrný progres ve vizuálním zpracování. Rozsah 

se v obou případech pohyboval mezi 20 až 25 str. 

 

              

 

 

 

 

 

Zdroj: Podklady poskytnuté Objednatelem 

Inzerce MF Dnes, Deník a tematické časopisy (Všudybyl, Outdoor Guru, …)  

Tištěná reklama v tiskovinách neměla pravidelnou frekvenci. Reklama navazuje na marketingový plán 

a připravované kampaně k různým tématům (obrázek vpravo). Největší frekvence této reklamy je před 

letní sezonou a následně v průběhu letní sezony, kdy pokračuje snaha oslovit potenciální zákazníky. 

V listopadu a prosinci se propagují mimosezonní aktivity a ve zbylých měsících je kladen důraz na 

budování povědomí o značce Máchova kraje. Například formou PR článků.  

Obrázek 2 Ukázka titulní strany a obsahu turistických 
novin Máchova kraje (2021) 
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Obrázek 3 Ukázka tištěné propagace v rámci Deníku a Infokonference turistické destinace Máchův kraj 

Zdroj: Podklady poskytnuté Objednatelem 

 

2.5.3 Vlastní a další tiskoviny 

DL letáky TOP 10  

Máchův kraj inzeruje tematické letáky „TOP 

10“5, které obsahují nejatraktivnější místa. 

Například se jedná o naučné stezky, 

muzeum Čtyřlístku, ZOO, zábavní parky, 

Vrchbělá, Máchovo jezero, Poslův mlýn 

nebo Muzeum papírových masek. Letáky 

většinou obsahují popis aktivity a také 

mapu, kde může turista danou aktivitu najít. 

Následující dva obrázky pak ilustrují to, 

jakým způsobem jsou letáky TOP 10 

zpracovávány, a to na příkladu Autokempu 

Nedamov ve městě Dubá. 
 

                                                 
5 Příkladem tematického okruhu je „TOP 10 Kam s dětmi“, nebo „TOP 10 Highlights Máchova kraje“. V přípravě je 

aktuálně „TOP 10 Vodních aktivit“. 

Obrázek 4 Ukázka letáku TOP 10 – přední strana 

Zdroj: Podklady poskytnuté Objednatelem 
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Obrázek 5 Ukázka letáku TOP 10 – zadní strana 

Zdroj: Podklady poskytnuté Objednatelem 
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Promo brožura Máchova kraje (2019)  

Promo brožura obsahuje 20 nejatraktivnějších dominant 

Máchova kraje. Fotky jsou ve vysokém rozlišení a doplněny o 

krátký popis. Čtenář zde najde jak památky (hrady a jejich 

zříceniny, zámky), tak i přírodní dominanty Máchova kraje, jako 

jsou skalní útvary nebo údolí a geopark.  

Jedná se o kvalitně zpracovaný marketingový nástroj, který 

obsahuje skvělé fotografie největších atraktivit Máchova kraj, 

a to ve velmi dobrém grafickém provedení. V současné době je 

promo brožura dostupná pouze elektronicky, ale je plánován 

její dotisk.  

  

Po stopách Albrechta z  Valdštejna  

Koncepce je zajímavě a lákavě vytvořena. Pro návštěvníky je připravena jednoduchá mapka s motivační 

hrou, do níž je možné na zapojených památkách sbírat razítka. Pro zdatné sběratele jsou připraveny 

odměny v podobně pamětních mincí a dalších předmětů. 

7 dní v  Libereckém kraji (Liberecký kraj) 

Dvou stránková brožura „Den v Máchově kraji“ má kvalitní koncepci obsahující aktivity v oblasti Bělé 

pod Bezdězem, Brniště, Doks a Zákup. V brožuře je mapa, kde jsou vyznačeny zastávky s doporučenou 

dobou návštěvy, dále jsou uvedena ubytování, restaurace, kavárny a cukrárny v oblasti trasy.  

Skryté skvosty (Liberecký kraj)  

Celkem je v turistických oblastech v nabídce 21 skrytých skvostů. Máchova kraje se týkají 4 z nich 

v oblastech Provodína, Jestřebí, Zákup, Mimoně, Ralska a Doks. Jako průvodce byla vytvořena brožura 

pro každý jednotlivý výlet, jejíž koncepce je velmi kvalitní. Jsou v ní vyznačeny turistické trasy, délka 

a časová náročnost trasy, pro koho je trasa vhodná, zajímavá místa, které by návštěvníci neměli 

vynechat a tipy na netradiční občerstvení.  

2.5.4 Marketingové aktivity 

Pořádání press tripů v  rámci významných akcí  

V rámci projektu „Přeshraniční aktivní region-Euroregion Neisse-Nisa-Nysa“ byl v říjnu 2013 uskutečněn 

FAM & PRESS TRIP po Českolipsku. Tento projekt byl určen z české strany pro Českolipsko 

a z německé pro zemský okres Görlitz. Skupina českých a německých novinářů a podnikatelů 

v cestovním ruchu v Máchově kraji navštívila státní zámek Zákupy, Hotel Port, Muzeum Čtyřlístku 

v Doksech a zmrzlinárnu a cukrárnu ve Stráži pod Ralskem. 

V roce 2019 proběhl press trip RALSKO – 30 LET SVOBODY. Uskutečnil se pro české novináře v rámci 

výročí 30 let svobody. Tato velká akce byla pořádána na území bývalého letiště v Hradčanech, kde byly 

uspořádány ukázky míst krajiny Máchova kraje: Jestřebí, Dubá, Borný, Strážný, Buková a Ralsko.  

MÁCHŮV KRAJ V ZIMĚ byl v roce 2019 uskutečněn pro zástupce států v rámci přeshraniční spolupráce 

města Doksy (zástupci ČR, Německa a Polska). Byly představeny možnosti ubytování a výletů v zimním 

období. Jednalo se o obce: Doksy, Dubá, Bělá pod Bezdězem, Mšeno, Kravaře a Českou Lípu. 

Press trip MÁCHŮV KRAJ – URVI TURISTU byl roku 2020 organizován pro česká média jako 

předsezonní trip na ukázku hlavních taháků Máchova kraje pro tuzemské turisty v rámci covidové dovy 

a zvýšeného tuzemského turismu. Máchův kraj zde kladl důraz na top destinace v kraji a šel jinou 

strategií než například Liberecký kraj, který tuzemské turisty lákal na tzv. skryté skvosty. Konkrétně se 

jednalo o místa: Bezděz, Houska, Zámek Zákupy, Zámek Doksy, Vísecká rychta, Kravaře, Vrchbělá, 

Máchovo jezero, muzeum Čtyřlístku, Ralsko a Průrva Ploučnice.  

V letošním roce (2021) se uskutečnil česko-německý press trip s názvem SPOLUPRÁCE NÁRODNÍCH 

GEOPARKŮ zaměřený na pěší turistiku, dobrodružství v krajině, pískovcové skály, stezky a údolí. Byla 

Zdroj: Podklady poskytnuté Objednatelem 

Obrázek 6 Ukázka z Promo brožury 
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zde představena zaváděná služba georangerů – to znamená možnost absolvovat výlet s průvodcem. 

Jednalo se o oblasti národního Geoparku Ralsko, Dubské Švýcarsko, Kokořínsko, Ronov a Peklo. 

V rámci představení nového modelu společnosti Harley Davidson byl uskutečněn press trip PAN 
AMERIKA U MÁCHOVA JEZERA. Měl za úkol představit dominanty Máchova kraje, který byl 
hostitelskou destinací k projížďkám pro všechny novináře. Press trip se konal v oblastech: Kokořínsko, 
Dubsko, Ralsko, Vrchbělá, Máchovo jezero  

Pořádání press tripů pro novináře se jeví jako účinné a efektivní zejména ve spolupráci s agenturou 

CzechTourism, případně krajskými úřady. Propagační články o turistické nabídce jsou díky poznávací 

cestě zdarma uveřejněny v novinách a časopisech. 

Pořádání instratripů v  rámci influencermarketingu  

V rámci influencer marketingu byla skrze externí agenturu v roce 2020 vytvořena spolupráce s influencery 

„Píšu, protože víno“ a „Blondýna z Londýna“ formou instatripů. K dispozici je již vyhodnocení dosahu 

této formy propagace od Parliamo, s. r. o., jehož hlavní výstupy zachycuje následující tabulka. 

Přezdívka „Píšu, protože víno“ „Blondýna z Londýna“ 

Profilové 

foto 

  

Počet 
sledujících 

Instagram – 16 tisíc sledujících (08/2020) 

Facebook – 5,5 sledujících (08/2020) 

Instagram – 14 tisíc sledujících (08/2020) 

- 

Počet 
instastories 

52 68 

Průměrný 
dosah 

4-5 tisíc osob 3 516 osob 

Výskyt 
klíčových 

slov 

Máchův kraj (6x) 

Windsurfingmachac (3x) 

Kocirestaurace (2x) 

Camp Borný (2x) 

Zámek Doksy (1x) 

Sklípek Staré Splavy (1x) 

Máchův kraj (12x) 

Máchovo jezero (10x) 

Zámek Doksy (9x) 

Bistro U Strnada (6x) 

Bezděz Castle (4x) 

Mácháč (2x) 

Sklípek Staré Splavy (1x) 

Příspěvky 
ve Feedu 

3 posty, a to s maximálním dosahem: 

24 775 osob, 1 115 „lajků“, 6 komentářů, 

12 zpráv, 12 uložení do oblíbených záložek 

5 postů, a to s maximálním dosahem: 

3 653 osob, 388 „lajků“, 3 komentáře, 3 zprávy, 

4 uložení do oblíbených záložek 

Dosah na FB 4 příspěvky s průměrným dosahem 3 tis. lidí - 

Účelem zapojení influencerů je vytvořit a rozvíjet konkurenceschopnou turistickou nabídku postavenou 

na spolupráci v území, zaměřenou na vhodné a perspektivní cílové skupiny, prodloužení turistické 

sezóny a délky pobytu návštěvníků. Výše popsané instatripy z roku 2020 měly na sociálních sítích velký 

dosah a zásah a dosahovaly nadprůměrných čísel oproti původním odhadům. Nyní je zahájena 

spolupráce6 s Annou Kadeřávkovou, Annou Šulcovou, Lukášem Hejlíkem a Petrem Havránkem. Cílem 

je se zaměřit na konkrétnější produkty k propagaci a sociální profily destinace. 

                                                 
6 Spolupráce probíhá buď ve formě barteru, nebo plně hrazené spolupráce, a to ve spolupráci s Libereckým krajem. 
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Televizní pořady  

Máchův kraj se také aktivně podílí na spolupráci s televizními pořady: Karavanem po Česku, Toulavá 

kamera, Regiony ČT, Snídaně s Novou, Loskuták na cestách, Objektiv a Do kempu. 

Placené letní kampaně na sociálních sítích  

Letní kampaň „Léto jedna báseň“ zaznamenala největší úspěch a mediální zásah i díky provázanosti 

se stránkami, soutěžemi a nativní reklamou na relevantních portálech.  

Kampaň „Gastromapa Karla Hynka“ propagovala vytipovaná místa s doporučenou gastronomií. Měla 

za cíl spojit výlety s dobrým jídlem a přiblížit „gastrozážitky“. Do kampaně se zapojilo 16 partnerských 

gastronomických zařízení. Kampaň byla dle cílových skupin rozdělena na výletníky, víkendové tripy 

a požitkáře. 

Prezentace na veletrzích a větších významnějších akcích  

Z důvodu poklesu významu propagace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu byla snaha 

minimalizovat vynakládané finanční prostředky na tuto formu propagace a přesunout koncentraci 

především na zahraniční veletrhy zajišťované prostřednictvím krajských úřadů. 

Byla naplánovaná účast na několika tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu, avšak 

v důsledku koronavirové pandemie byla účast nahrazena na sportovních klíčových eventech, které však 

bohužel nepřinesly takový zásah, který byl očekáván. 

Máchův kraj se v posledních 10 letech zúčastnil následujících veletrhů:  

• TC Lipsko – TMS Messe; • ITB Berlín; 

• Utrecht – Vakantie beurs; • Infotour Hradec Králové; 

• Regiontour Brno; • Euroregion Tour Jablonec nad Nisou; 

• ITF Slovakiatour Bratislava; • For Bikes Praha; 

• ReiseMarkt Drážďany; • Travel Fest České Budějovice; 

• Hollyday World Praha; • Conventa Löbau. 

• MTT Wroclav;  

Land art stezka  

Land artová stezka na Jablonečku byla představena 1.10.2021. Spolu s ní byly představeny nové stezky 

včetně virtuální stezky v rámci projektu www.geo-adventures.eu. Samotná stezka je jednou z mnoha 

vznikajících, na které si bude moct návštěvník objednat službu průvodce (georanger). Tento projekt má 

na starost zakladatel národního geoparku Ralsko. 

Komiksový projekt  

Ve městě Doksy vznikla nová geolokační hra s názvem „Kde se skrývá zádrhel“. Hra vznikla na námět 

komiksu Čtyřlístek. Hra vznikla za přímé podpory DMO Máchův Kraj a byla podpořena i marketingově. 

Informace o hře nalezne zájemce na: www.muzeumctyrlistek.cz.  

2.5.5 Externí monitoring mediálních výstupů 

DMO Máchův kraj je nakloněn tvorbě monitoringu mediálních výstupů externími subjekty. Příkladem je 

výstup od společnosti monitora, který v období 25. 6. – 20. 8. 2020 identifikoval celkem 8 on-line článků 

a 3 tištěné články o Máchově kraji. U části on-line článků byla zjišťována také návštěvnost serveru, na 

kterém byl článek publikován. Z tohoto pohledu měl zdaleka největší potenciální dosah článek na 

blesk.cz, který ale byl zaměřen na Máchův kraj spíše okrajově (týkal se jej pouze 1 z 28 nabízených 

turistických cílů)7. 

                                                 
7 Odkaz na článek: https://www.blesk.cz/clanek/cestovani-cestujeme-po-cr/650390/tipy-na-vikend-na-barokni-noc-

do-krumlova-za-fifinkou-do-doks-a-do-chrastavy-na-poradnou-rez.html  

http://www.geo-adventures.eu/
http://www.muzeumctyrlistek.cz/
https://www.blesk.cz/clanek/cestovani-cestujeme-po-cr/650390/tipy-na-vikend-na-barokni-noc-do-krumlova-za-fifinkou-do-doks-a-do-chrastavy-na-poradnou-rez.html
https://www.blesk.cz/clanek/cestovani-cestujeme-po-cr/650390/tipy-na-vikend-na-barokni-noc-do-krumlova-za-fifinkou-do-doks-a-do-chrastavy-na-poradnou-rez.html
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2.6 SWOT analýza 

Na základě podrobné analytické části je definována následující SWOT analýza. Ta představuje soubor 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb z pohledu propagace v oblasti cestovního ruchu na území 

Svazku obcí Máchova kraje, s přesahem do TO Máchův kraj. 

Tabulka 11 SWOT analýza 

Silné stránky Příležitosti 

Nabídka informačních center (11 v TO Máchův kraj, 

z toho 6 na území Svazku obcí Máchův kraj) 

Celostátní transformace systému financování 

cestovního ruchu 

Zavedená turistická značka Máchův kraj 
Získání a využití finančních prostředků z národních 

zdrojů nebo z fondů EU 

Kvalita zpracování webových stránek Máchůvkraj.cz 
Realizace kulturních a společenských akcí národního 

nebo regionálního významu (včetně kvalitní propagace) 

Přítomnost dobře fungující destinační společnosti 

a existence jejího platného strategického dokumentu 

Zapojení více subjektů (zejména soukromého sektoru) 

do koordinace aktivit rozvoje cestovního ruchu 

Pracovní skupina „Marketing“ formou 3K platformy Navyšování příjmů DMO Máchův kraj 

Příprava, realizace a vyhodnocování marketingových 

plánů 

Posilování pozitivních trendů efektivní marketingovou 

komunikací 

Pozitivní vnímaní přínosu destinačního managementu 

místními obyvateli a subjekty dle provedeného šetření 

Operativní sestavování odborných pracovních skupin 

zaměřených na konkrétní produkty, či dílčí tematické 

oblasti 

Definice a rozvoj tzv. hlavního produktu 
Obnovení pracovní skupiny s účastí všech informačních 

center v regionu 

 
Prohloubení společného vizuálního stylu (např. jednotné 

materiály, stejnokroje pracovníků v informačních centru) 

 

Propojování subjektů cestovního ruchu regionu 

(vzájemná propagace přes webové stránky, sociální 

sítě apod.) 

 
Dílčí vylepšení webových stránek Máchůjkraj.cz (viz 

podkapitola 3.5.1) 

 
Postupná proměna webových stránek Máchůvkraj.cz do 

podoby funkčního turistického portálu 

 Vytvoření vlastní domény pro Svazek obcí Máchův kraj 

 

Efektivní využívání potenciálu cestovních aplikací (např. 

Booking.com, Airbnb, Waze, Mapy.cz, Google Maps) 

a volnočasových aplikací (Geocashing.com, GeoFun.cz, 

Skrytepribehy.cz apod.) 

 
Pokračování ve tvorbě ročního marketingového plánu 

a v realizaci fungujících marketingových nástrojů 

 
Systematická práce s cestovním ruchem i směrem 

dovnitř regionu (v rámci měst a obcí) 
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Slabé stránky Hrozby 

Sousedství turisticky velice atraktivních oblastí – 

Český ráj, České Švýcarsko a Lužické hory 

Dlouhodobé přímé a nepřímé dopady pandemie 

Covid-19 

Špatné zkušenosti s fungováním Sdružení 

Českolipska – nechuť některých obcí jít do nového 

destinačního managementu 

Neúspěch v čerpáni dotací 

Nedostatek informačních materiálů, hlavně 

v jazykových mutacích 

Nedostatek finančních prostředků na podporu 

spolupráce a realizaci společných projektů  

Absence měsíčního či čtvrtletního zpravodaje, který by 

představoval dění v regionu 

Nevhodná novelizace legislativy v oblasti podpory 

cestovního ruchu 

Nižší popularita profilů na sociálních sítích (Facebook 

a Instagram) oproti srovnatelným turistickým oblastem 

Odlákání návštěvníků za kvalitnější a cenově 

srovnatelnou nabídkou služeb v sousedních regionech 

Mladá destinace cestovního ruchu (zhoršená výchozí 

pozice pro lákání turistů) 

Nezájem veřejné správy a podnikatelů o spolupráci 

a rozvoj cestovního ruchu 

 Nevůle místních občanů o podporu cestovního ruchu 

v území (ztráta soukromí) 

 Nefunkční propagace Máchova kraje prostřednictvím 

Libereckého kraje (zejména ve vztahu k zahraničním 

turistům) 

Zdroj: Vlastní zpracování MOORE na základě jednání odborné pracovní skupiny
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

3. VIZE A SPECIFICKÉ CÍLE 

Svazek obcí Máchův kraj si v rámci této Koncepce stanovil následující vizi, která popisuje žádoucí cílový 

stav rozvoje v roce 2030 z pohledu vnímání značky „Máchův kraj“, nabídky služeb a systému spolupráce 

subjektů působících v cestovním ruchu:  

• Máchův kraj je konkurenceschopná atraktivní turistická destinace se silnou jednotnou značkou, 

která je milá a pohostinná vůči návštěvníkovi. Nabídka turistických produktů staví na přírodním 

a kulturním bohatství regionu a podtrhuje neopakovatelné romantické kouzlo tohoto kraje, které 

bylo v minulosti inspirací mnoha básníkům, spisovatelům, filmařům a dalším umělcům.  

• Svazek obcí Máchův kraj je důležitým článkem stabilního destinačního managementu Turistické 

oblasti Máchův kraj, který má funkční partnerskou síť a řídí společné aktivity v oblasti cestovního 

ruchu. Svazek obcí se prostřednictvím destinačního managementu Máchova kraje zapojuje do 

rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji a je silným a spolehlivým partnerem pro ostatní 

regiony nejen v kraji. 

Výše popsaná vize je pak rozpracována do úrovně specifických cílů a k nim příslušícím opatřením 

a aktivitám, které by v horizontu příštích 9 let měly být realizovány za účelem naplnění vize. Specifické 

cíle této koncepce jsou 3, a to jmenovitě: 

• „Profilovat oblast jako region s vlastní turistickou a regionální identitou, zvýšit povědomí 

o Máchově kraji jako o atraktivní turistické oblasti.“ 

• „Vytvořit a rozvíjet konkurenceschopnou turistickou nabídku (produkty) postavenou na 

spolupráci v území, zaměřenou na vhodné a perspektivní cílové skupiny, prodloužení turistické 

sezóny a délky pobytu návštěvníků.“ 

• „Zajistit řízení a organizaci cestovního ruchu v území založenou na funkční partnerské síti.“ 

4. OPATŘENÍ A AKTIVITY PRO BUDOUCÍ ROZVOJ 

Následující tabulka obsahuje rozpad specifických cílů do 6 opatření a 30 aktivit. Další opatření a aktivity 

v rámci řešených cílů jsou součástí Koncepce rozvoje turistického ruchu pro Svazek obcí Máchův kraj. 

Tabulka 12 Identifikace opatření a aktivit v rámci Koncepce reklamy a marketingu pro Svazek obcí Máchův kraj 

Specifický cíl – „Profilovat oblast jako region s vlastní turistickou a regionální identitou, 

zvýšit povědomí o Máchově kraji jako o atraktivní turistické oblasti“ 

Opatření 1 Rozvoj jednotné značky „Máchův kraj“ 

Aktivity 

Rozvoj sady základních propagačních předmětů a tiskovin reprezentujících celou 

oblast Máchova kraje 

Postupná proměna webových stránek Máchůvkraj.cz do podoby funkčního turistického 

portálu a jeho následná propagace 

Vytvoření a provoz vlastní domény pro Svazek obcí Máchův kraj 

Prohlubování společného vizuálního stylu (např. jednotné materiály, stojánky, cedule, 

stejnokroje pracovníků v informačních centru) 

On-line reklama (propagace značky) 

Opatření 2 Zvyšování účinnosti marketingu 

Aktivity 

Efektivní využívání moderních nástrojů (weby, sociální sítě atd.) a průběžné sledování 

návštěvnosti a vyhodnocování využívanosti (včetně aktualizace dle nových trendů) 

Vydávání propagačních a prezentačních materiálů (obecných i produktových) dle 

aktuálních potřeb 
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Specifický cíl – „Profilovat oblast jako region s vlastní turistickou a regionální identitou, 

zvýšit povědomí o Máchově kraji jako o atraktivní turistické oblasti“ 

Opatření 2 Zvyšování účinnosti marketingu 

Aktivity 

Zajištění spoluúčasti ve společných krajských, nadregionálních 

a mezinárodních propagačních materiálech (katalozích, tiskovinách – turistické noviny 

LK, periodikách, mapách atd.) 

Účast na vybraných veletrzích, výstavách a prezentačních akcích v tuzemsku i zahraničí 

Organizování a podpora akcí na podporu CR (fam tripy, press tripy atd.) 

Pravidelná komunikace s médii (včetně internetových, poznávacích, cestovatelských) 

a navázání dlouhodobých vazeb 

Propojování subjektů cestovního ruchu regionu (vzájemná propagace přes webové 

stránky, sociální sítě apod.) 

Dotisk „Promo brožury Máchova kraje“ 

Zapojení influencerů do propagace Máchova kraje 

 

Specifický cíl – „Vytvořit a rozvíjet konkurenceschopnou turistickou nabídku (produkty) 

postavenou na spolupráci v území, zaměřenou na vhodné a perspektivní cílové skupiny, 

prodloužení turistické sezóny a délky pobytu návštěvníků“ 

Opatření 3 Rozvoj produktové nabídky 

Aktivity 

Průběžná aktualizace tematických produktových řad reprezentujících celou oblast 

Máchova kraje, a to se zapojením 3K platformy a dalších subjektů CR v turistické 

oblasti 

Podpora tvorby nových produktů zacílených na prodloužení sezóny a délky pobytu 

(např. wellness pobyty, či služby pro seniory), a to včetně zapojení vhodných partnerů 

v území 

Vytvoření propojených turistických produktů (např. slevové karty), které si navzájem 

„posílají“ návštěvníka a podporují prodloužení jeho pobytu 

Cílená propagace nabídky aktivit (včetně kulturních a sportovních akcí), které se 

odehrávají mimo hlavní sezónu 

Zapojení se do vhodných nadregionálních turistických produktů 

Realizace kulturní či společenské akce národního nebo regionálního významu 

Opatření 4 Podpora zkvalitňování poskytovaných služeb v CR 

Aktivity 
Marketingová podpora specifické nabídky základních služeb CR (např. ubytování 

v historických objektech, budování netradičních pohostinských zařízení) 

 

Specifický cíl – „Zajistit řízení a organizaci cestovního ruchu v území založenou na funkční 

partnerské síti“ 

Opatření 5 Rozvoj partnerské sítě 

Aktivity 

Rozvoj funkční 3K platformy 

Zvyšování angažovanosti subjektů (zejména soukromého sektoru) do koordinace 

aktivit rozvoje cestovního ruchu 

Operativní sestavování odborných pracovních skupin zaměřených na konkrétní 

produkty, či dílčí tematické oblasti  
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Specifický cíl – „Zajistit řízení a organizaci cestovního ruchu v území založenou na funkční 

partnerské síti“ 

Opatření 5 Rozvoj partnerské sítě 

Aktivity 

Zapojení místní samosprávy a fyzických i právnických osob (z veřejného, soukromého 

a neziskového sektoru) do fungování destinace a do konkrétních projektů (tj. vytvoření 

systému spolupráce provozovatelů jednotlivých turistických cílů) 

Rozvoj spolupráce mezi partnery při propagaci celé oblasti – např. na veletrzích, při 

přípravě produktů cestovního ruchu nebo při tvorbě propagačních materiálů 

Optimalizace kalendáře akcí na území Máchova kraje 

Opatření 6 Rozvoj destinačního managementu 

Aktivity 

Každoroční příprava a naplňování marketingového a akčního plánu 

Zajištění pravidelného vzdělávání pracovníků destinačního managementu 

Navyšování příjmů DMO Máchův kraj (např. prodej regionálních produktů, nebo 

suvenýrů v TIC, přes Booking.com a Airbnb) 

Zdroj: Vlastní zpracování MOORE na základě jednání odborné pracovní skupiny 

5. VAZBA NA KONCEPCI ROZVOJE TURISTICKÉHO RUCHU 

Návrhová část této Koncepce byla zpracována paralelně s Koncepcí rozvoje turistického ruchu pro 

Svazek obcí Máchův kraj. Za účelem dosažení přehlednosti a komplexnosti obou těchto dokumentů 

jsou veškeré opatření a aktivity z této Koncepce překlopeny i do Koncepce rozvoje turistického ruchu, 

která tak komplexně pokrývá priority a rozvojové plány Svazku obcí Máchova kraje v oblasti cestovního 

ruchu a jeho propagace. Vzhledem k tematickému překryvu obou koncepcí je systém jejich implementace 

nastaven jednotně v rámci „Koncepce rozvoje turistického ruchu pro Svazek obcí Máchův kraj“. 
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