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Setkání obcí destinační oblasti Český Krumlov Region 
 
Termín: pátek 5. listopadu 2021, 10:00 – 13:00  
 
Místo konání: Renesanční sál radnice, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov  
 
Přítomni:  
Větřní – Jaroslav Vojtíšek, Antonín Krák 
Zlatá Koruna – Milan Štindl 
Srnín – Luboš Mlčák 
Chlumec – Petr Bürger 
Mirkovice – Roman Fučík 
Přídolí – Vítězslav Jílek 
Zubčice – Radek Kalkuš 
Kájov – Daniel Vejvoda 
Ktiš – Ilona Mikešová 
Mojné – Jan Homolka 
JČK – František Talíř, Jan Martínek 
JCCR – Klára Polášková, Petr Soukup 
DMO – Terezie Jenisová, Jitka Boháčová, Ludmila Claussová, Zdeňka Chaloupková 
MČK – Dalibor Carda, Martin Hák, Ivo Janoušek 
ČKRF – Miroslav Reitinger 
SCR – Martin Lobík 
 
Program 
 
Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov 

- úvodní slovo 
 
Martin Hák, předseda výboru DMO Český Krumlov, z. s. 

- uvítání a představení destinační společnosti a týmu DMO Český Krumlov Region, základní 
informace k financování (prezentace přílohou) 

 
Jitka Boháčová, marketingová manažerka DMO 

- představení webových stránek turistického regionu Český Krumlov www.ckrumlov.info 
(prezentace přílohou) 

 
Ludmila Claussová, marketingová manažerka DMO 

- představení dalších marketingových nástrojů destinace, včetně sociálních sítí Facebook, 
Instagram (prezentace přílohou) 

 
Martin Lobík, předseda SCR Český Krumlov, místopředseda výboru DMO 

- představení činnosti Sdružení cestovního ruchu 
- Advent a Vánoce 2021  

 
Miroslav Reitinger, jednatel ČKRF, spol. s r.o., člen výboru DMO 

- představení činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu 
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- představení projektu Vltavská cyklostezka (příloha) 
 
František Talíř, náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro životní prostředí, regionální rozvoj a cestovní 
ruch 

- rozpočet Jihočeského kraje 2021/2022 
- integrace obcí zaniklých turistických oblastí 
- podpora projektu eklektických dobíječek na kola, podpora parkování pro karavany - rozpočet cca 

5 mil. Kč. 
 
Petr Soukup, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu 

- koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030 
- přehodnocení marketingu a dosavadních kampaní – ekonomické hledisko na straně návštěvníka, 

který bude do budoucna jistě více šetřit.  
- V současné době probíhá evaluace kampaně podzimních slevových voucherů na ubytování. 
- Jedna z důležitých priorit bude zaměření se na problematiku chybějící pracovní síly v cestovním 

ruchu – zhodnocení současného stavu středoškolského a vysokého školství (cestovní ruch a 
služby). 

 
 
Diskuze 
 
Podněty a náměty ze strany zástupců obcí: 
 

- Obecně 
o žádost o individuální spolupráci s každou obcí – každá lokalita má svá specifika, a ne 

všechny chtějí zvýšit návštěvnost, nadefinovat potřeby obcí 
o na vyžádání možnost prezentace činnosti DMO na zastupitelstvech obcí 
o případná pomoc s organizací kulturních akcí – v rámci doporučení a kontaktů na 

účinkující, trhovce apod.  
o propagace akcí s přesahem a pouze v případě, že o to obce stojí, propagovat akce 

určené místní komunitě není žádoucí  propagace akcí na webu ckrumlov.info pouze 
na žádost obce 

- Vítězslav Jílek, starosta Přídolí 
o přínosem by bylo, kdyby DMO vypomohla obcím s tvorbou produktů dle jejich lokality. 

(možná finanční participace ze strany obcí) Každá obec je jedinečná a má svá specifika. 
Pracovníci DMO by se měli seznámit s katastry jednotlivých členů 

o zvážit a nabídnout rozšíření v ČK již existujících produktů také do obcí (např. Festival 
vína, Advent atd.)  

- Roman Fučík, starosta Mirkovic 
o areál Svachovka je důležitým centrem služeb pro celý region, vítá propojení a trasování 

Vltavské cyklostezky 
o v současné době členství v TO Novohradsko-Doudlebsko 

- Milan Štindl, starosta Zlaté Koruny 
o zvážit do budoucna jednotné výlepové plochy po celé turistické oblasti  
o vítá propojení Českého Krumlova se Zlatou Korunou cyklostezkou, cykloturistiku 

považuje za perspektivní segment 
- Vítězslav Jílek, Milan Štindl  

o problematika „masovější“ návštěvnosti – často turisté obcí pouze projedou, zanechají 
komunální odpad, hluk z vodáckých kempů apod. 

o často starostové ve svých obcích musí přesvědčovat nejen obyvatele, ale podnikatele ve 
službách o prospěšnosti cestovního ruchu 

- Radek Kalkuš, starosta Zubčic 
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o návrh na zvážení sjednocujícího prvku regionu – téma Rožmberkové 
- Petr Bürger, starosta Chlumce  

o lépe komunikovat parkování pro návštěvníky Křížové hory, celková úroveň prezentace 
poutní cesty 

- Antoník Krák, starosta Větřní 
o úvahy o zimní a letní údržbě Vltavské cyklostezky částečně v režii SÚS (správa údržby 

silnic) 
- Reakce na nabídku zveřejnění atraktivit na destinačnímu webu www.ckrumlov.info    

o rozhledna Granátník, naučná stezka Granátník, stezka ze Srnína do Rájova (Luboš Mlčák) 
o Prelátská cesta do Drahoslavic (Petr Bürger) 
o tenisové kurty a venkovní bazén ve Větřní (Antonín Krák) 

 
Podněty ze strany DMO: 
 

o zájem prezentovat Český Krumlov Region jako celek, společné produkty i management 
o vést jednotlivá jednání s obcemi – jaká míra turistiky je pro obce přijatelná, jaké cíle a 

aktivity chtějí prezentovat 
o žádost směrem k obcím o zaslání tipů na místní atraktivity, zajímavé kulturní/sportovní 

akce (jednorázové i dlouhodobé), pěší nebo cyklo trasy – DMO osloví starosty emailem 
o fotografie vybraných atraktivit případně může zajistit DMO – budování fotobanky 
o žádost o předání informace podnikatelům v obcích o možnostech propagace podniků na 

destinačním webu – DMO osloví starosty emailem 
o návrh na využití výlepových ploch DMO v Českém Krumlově a zapojení akcí v regionu do 

programových plakátů DMO 
o do konce roku proběhnou jednání s posledními nezařazenými obcemi (Terezie 

Jenisová), na základě výsledků tohoto jednání bude zaslána závěrečná zpráva pro JCCR 
a CzT, cílem DMO je splnit podmínky krajské a národní certifikace destinační oblasti a 
podmínky grantových výzev pro rok 2022. 

 
 
Kontakty: 
DMO Český Krumlov, z. s. 
náměstí Svornosti 2 
38101 Český Krumlov 
Tel.: +420 380 704 629 
IČ: 088 14 112 
 
Předseda výboru destinační společnosti  
Mgr. Martin Hák, martin.hak@ckrumlov.cz, +420 777 732 267 
 
Ředitelka destinační společnosti 
Mgr. Terezie Jenisová, jenisova@ckrumlov.info, +420 +420 737 194 537 
 
Marketing a PR 
Ing. Jitka Boháčová, bohacova@ckrumlov.info, +420 739 247 985 
Ludmila Claussová, claussova@ckrumlov.info, +420 728 132 026    
 
Produktová manažerka JCCR 
Bc. Zdeňka Chaloupková, chaloupkova@ckrumlov.info, +420 731 637 404 
 
 
Plánovaný termín příštího setkání: červen 2022 
Místo setkání: Zlatá Koruna       


