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Společná komunikační kampaň  

LČR, VLS, SVOL a LDK 
 

Začínáme 
Dáváme 

více prostoru 
Žijeme 

dobu dřevěnou 



Začátek - pilotní aktivita LDK podzim 2016 

• Cílem bylo ukázat, že se lesníci dobře o lesy starají a neustále jich 
přibývá, že „dění“ v lese je pod kontrolou, že i kácení je součástí péče 
o les. 



Společná kampaň XI.2017-I.2018 

• Navázání na pilotní aktivitu 

•  Využití značky „doba dřevěná“ 

• Zapojení partnerů LDK: LČR, VLS 
a SVOL  

• Vytvoření rámce  pro společnou  
dlouhodobou komunikaci na 
vybrané cílové skupiny 

 

 

Nové motto spojené s rozvojem lesa a prací lesníků: 
 

… dáváme více prostoru 



Kampaň XI.2017 - I.2018 

Ústřední myšlenka kampaně: 

• Les nevzniká automaticky. Les se udržuje 
a rozvíjí díky dlouhodobé a systematické  
práci lesníků. Výsledky práce lesníků 
zvětšují životní prostor  nejen pro 
rostliny a živočichy, ale dávají i více 
prostoru  lidem pro zdravý pobyt v 
přírodě, estetický zážitek a v neposlední 
řadě i prostor využívat a obklopovat se 
ve svém životě dřevem, ušlechtilým 
obnovitelným materiálem, kterého 
máme díky lesníkům dostatek. 

• Tento záměr je v kampani ztvárněn 5 
hlavními tématy.  



Společná kampaň XI.2017 - I.2018 

• Motto „dáváme více prostoru“ 
umožňuje komunikaci všech 
důležitých témat spojených s dobou 
dřevěnou v logických souvislostech 

 …LES … ŽIVOT V LESE…ČLOVĚK…       
…KRÁSA DŘEVA…ŽIVOTNÍ STYL 

• Kampaň obsahuje optimální 
komunikační mix, který splňuje 
požadované mediální parametry pro 
zviditelnění nastavených témat a jejich 
obsahu. 

 

• Základ každého tématu tvoří hlavní 
inzerát obsahující ústřední heslo 
(headline) na pozadí s motivem, který 
se váže ke sdělení inzerátu a které je 
doplněné podrobnějším textem tzv. 
„body copy“.  

 

• Viz následující snímek 



bodycopy 

logo link partnerů kampaně 

značka 
doba dřevěná 

hlavní motiv - 
spojen s daným tématem 

headline 









Mediální mix kampaně 

• Součástí kampaně byly bannery, CLV 
plochy a rámečky v MHD: 

• Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, 
Jihlava, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava, Pardubice, 
Plzeň, Ústí nad Labem, Frýdek Místek, Karviná a 
Mladá Boleslav 

 

 

• Zároveň k jednotlivým tématům byly 
připraveny PR články, které podrobně 
provedly čtenáře daným tématem (viz 
následující snímek).  

 

 

 

 



Pět tématicky odlišných PR článků 
vzniklých ve spolupráci s partnery kampaně 

1. Úvodní článek byl „zastřešujícím“ a popisoval dobu dřevěnou. 
Partnerem byla Lesnicko-dřevařská komora ČR 

2. Následoval článek „Lesy chrání, lesy ozdravují“ 
Partnerem byly Lesy ČR 

3. Les je unikátní ekosystém a domov pro miliony živočišných a rostlinných 
mikroorganismů, kde se musíme umět chovat 
Partnerem bylo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR 

4. Les nás udržuje při životě – zvlhčuje vzduch, je to rezervoár vody, 
ovlivňuje klima, chrání naše fyzické a duševní zdraví 
Partnerem byly Vojenské lesy a statky ČR 

5. Poslední z článků byl na téma dřevo. Dřevo voní, dýchá, léčí. 
Partnerem byla Lesnicko-dřevařská komora ČR 

 



Kampaň / PR / finále 

• Kampaň byla ukončena 
finálovým PR článkem, který 
svým obsahem představuje 
„dobu dřevěnou“ a 
jednotlivá, do budoucna 
komunikovaná, témata. 



Mediamix kampaně 

Název média Formát
čtenost 

tisk

čtenost 

%
GRP

Počet 

zveřejnění

Magazín DNES + TV 1/2 659,58 7,6802 23,04 3

TV magazín  1/2 1012 11,783 11,78 1

Deník víkend  1/2 244,04 2,8416 11,37 4

Doma DNES  1/2 277,12 3,2268 6,454 2

Ona DNES  1/2 420,98 4,9019 9,804 2

Rodina DNES  1/2 194,76 2,2678 4,536 2

Víkend DNES  1/2 393,34 4,5801 18,32 4

100+1  1/2 163,29 1,9014 5,704 3

Téma  1/2 260,2 3,0298 9,089 3

Respekt  1/2 156,48 1,8221 3,644 2

Týdeník Květy  1/2 247,38 2,8805 2,881 1

aktualne.cz rct, mb  4 000 000    

idnes.cz ws  4 000 000    
ekolist.cz bs 2

aktualne.cz adv 5

idnes.cz adv 5

tn.cz adv 5

denik.cz adv 1
ekolist.cz adv 2

CLV  92,5x145,5 cm 100

letáky MHD A3 200

1 1

Outdoor

100

200

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

3 500 000 500 000
1 1

Zpravodajské a specializované portály - články

Týdeníky/14-deníky

Zpravodajské a specializované portály - bannery

500 000 3 500 000

prosinec leden

Suplementy s nákladem nad 150 000 výtisků

Suplementy s nákladem nad 60 000 výtisků

LDK / listopad 2017 - leden 2018 listopad

Dáváme více prostoru
téma 1 LESŮM

téma 2 ŽIVOTU V LESE

téma 3 ČLOVĚKU

téma 4 KRÁSE DŘEVA

téma 5 ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

mix témat



Výsledky kampaně 

Zásah kampaně nyní podrobněji vyhodnocován z hlediska cílových 
skupin, věku, místa bydliště, vzdělání atd. 

 

Ze zvolené mediamixu se docílilo dosahu celé kampaně 

 

celkem 4 mil. lidí, tj. 47%  

 



 
Žijeme Dobu dřevěnou 
 
• Dalším důležitým závěrem realizované kampaně je zapojení značky 

„doba dřevěná“ do komunikace. 

• Značka Doba dřevěná má své nezastupitelné místo v layoutu, v 
kampani a je nutné mu dávat náplň. 

• Žijeme dobu dřevěnou a vzájemné propojení našich témat 
• LES / ŽIVOT V LESE / ČLOVĚK / KRÁSA DŘEVA 

   nám dává kompletní obrázek co se v lese a s lesem děje. 

• Značka „Doba dřevěná“ by se měla stát symbolem pro všechny, kteří 
se v řetězci subjektů spojených s lesem a se dřevem pohybují. 



 
Žijeme Dobu dřevěnou 
 
 

Mediální podklady a podrobnější informace naleznete na  

http://www.doba-drevena.cz 

 

 

Děkujeme za pozornost a podporu! 

 

http://www.doba-drevena.cz/
http://www.doba-drevena.cz/
http://www.doba-drevena.cz/

