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ÚVOD
Organizace destinačního managementu,
DMO Český Krumlov, z.s. byla založena v roce
2020 a navázala na předchozí činnosti v centru
regionu, v Českém Krumlově.

Organizace je certifikována:
» na krajské úrovni Jihočeskou centrálou
»

cestovního ruchu od 31. 1. 2020,
na národní úrovní Českou centrálou
cestovního ruchu – CzechTourism
ke dni 22. 6. 2021,

DMO Český Krumlov, z.s. zajišťuje výkon destinačního managementu pro území turistické
oblasti „Český Krumlov Region“.
V současné době dochází k dokončení vymezení území působnosti DMO, což je i předmětem
této Koncepce.
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Koncepce 2022 – 2024 je střednědobým dokumentem, jehož potřeba byla vyvolána především ze dvou důvodů:
» katastrofický zásah do výkonu destinace
v důsledku pandemie COVID-19 a z něj vyplývající dlouhodobé důsledky,
» etablování organizace destinačního managementu ve stávajícím managementu
řízení cestovního ruchu v turistické oblasti.

Koncepce vychází především ze tří strategických dokumentů:
» Strategie cestovního ruchu Českého Krum»
»

lova (červen 2017),
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030 (září 2021),
Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 20212030 (září 2021).
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ANALÝZA POTENCIÁLU - ÚZEMÍ DMO ČESKÝ KRUMLOV REGION
Český Krumlov Region je oblastí s výraznou koncentrací kulturního i přírodního potenciálu.
Hlavní oblasti kulturního potenciálu:
» centrum města Český Krumlov
» centrum obce Zlatá Koruna
Hlavní oblasti přírodního potenciálu:
» řeka Vltava
» CHKO Blanský les

Využití potenciálu destinace bylo předmětem workshopů, které proběhly v roce 2020.

Doporučené řešené oblasti / projekty:
» vytvoření a sjednocení „brandu“ destinace
„Český Krumlov Region“

» příprava a kontinuální rozvoj produktového
portfolia destinace „Český Krumlov Region“

» příprava, provoz a kontinuální rozvoj turistického informačního webového portálu
destinace „Český Krumlov Region“,

» portál musí zobrazovat informace
»

na všech on-line mediích (PC, tablet,
smartphone, …)
portál musí obsahovat nástroje interní komunikace, být využit i pro informovanost
a komunikaci mezi zainteresovanými subjekty v destinaci

» databázový systém napojený na turistický

Návrhy doporučení pro destinaci
z workshopu:
» zaměření se na kvalitu, ne na kvantitu
» viditelná a odlišitelná komunikace / bran-

ding našeho unikátního regionu na klíčové
cílové skupiny, zejména v širším regionu
(Praha-Vídeň-Mnichov)
» vytvoření dynamického a inspirativního informačního systému pro návštěvníky města,
podnikatele i obyvatele města
» doplnění autentických a jedinečných produktů/služeb, které zvýší kvalitu zážitku,
a o kterých se bude mluvit
» rozšíření atraktivity regionu i mimo hlavní
sezónu

informační portál destinace - databázový systém musí být otevřený za účelem
průběžného doplňování obsahu ze strany
externích subjektů (např. tvůrců programu
v destinaci)
» příprava a kontinuální rozvoj systému vzdělávání osob působících v destinaci
» nastavení vyhodnocovacího systému
na základě sběru a zpracování informací
a dat o vývoji návštěvnosti destinace, úrovně služeb, spokojenosti apod.
5

MAPA ÚZEMÍ
DMO ČESKÝ KRUMLOV
REGION
Území ČKR na mapě modře,
verze mapy 6.12.2021, vydala
JCCR jako mapu potenciálního
cílového stavu vymezení
turistických oblastí
po restrukturalizaci.

6

KONCEPCE DMO ČESKÝ KRUMLOV REGION 2022-2024

ANALÝZA
NABÍDKY
Nabídka je v současné době prezentována hlavním online komunikačním nástrojem, tedy oficiálním webem organizace destinačního managementu.
Aktuální podoba webu DMO ČKR.

Základní nabídka je dále členěna na:
» Památky a kultura - zde je prezentováno

Základem webu je členění na:
» Základní nabídku destinace
»
»
»
»

(„Co zažít“)
Tématickou nabídku („Inspirace“)
Kalendář akcí
Ubytování a gastronomie
Praktické informace včetně
aktuálních COVID opatření

celkem 17 památek, 11 muzeí a galerií,
2 divadla a 1 kino.
» Procházky a prohlídky - 15 tipů, které jsou
však zaměřeny pouze na území města
Český Krumlov.
» Zážitkové programy - 10 zážitků,
z toho 1 mimo území města Český Krumlov.
» Sport a relaxace - tato část nabídky ještě
není systematicky uchopena
a kromě vodáctví nabízí i základních
7 výletů na kole i mimo region DMO.
» Výlety do okolí - 21 tipů na výlet, které jsou
dále členěny dle typu, fyzické náročnosti,
tématu vzdálenosti a časové náročnosti.
Tématická nabídka obsahuje:
» tématickou nabídku podle ročního období
» nabídku pro rodinu s dětmi
» romantické pobyty
» aktivní dovolenou
» nabídku při nepřízni počasí
Kalendář akcí je rozdělen na TOP akce a další
akce v regionu. V rámci TOP akcí jsou zadány
3 jarní, 6 letní, 7 podzimní a 3 zimní položky,
z nichž některé se překrývají.

ONLINE KANÁLY ČESKÝ KRUMLOV REGION:
web:		
www.ckrumlov.info
Facebook: @ceskykrumlovofficial
Instagram: @ceskykrumlovofficial
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Kalendář akcí je dále členěn na:
» kultura, hudba, výstavy, sport, divadlo
a další
» dnes, zítra, tento víkend nebo ve vybraném
termínu
» rozsáhlá databáze pravidelných i nahodilých
akcí odehrávajících se v regionu
Díky pravidelné aktualizaci a systematickému
sběru informací zde návštěvník najde opravdu
všechno, co se ve městě a regionu děje.
Díky tipům destinační společnosti v kategoriích
např. TOP akce nebo Advent a Vánoce se návštěvník rychle zorientuje a najde, co hledá.
Další rozcestník webu je nazván „Dobře jíst,
dobře pít. A do růžova se vyspat“. Rozcestník
návštěvníky nasměřuje na gastronomii
a na ubytování:
Gastronomické zážitky lze vybírat díky širokému filtru takřka na míru dle přání každého
návštěvníka. Filtr obsahuje typ gastro provozu,
služby, které gastro provoz poskytuje a kuchyni, na kterou se orientuje.

Sekci gastronomických zážitků „Krumlov
na talíři“ doplňují i speciální tipy destinační
společnosti.
V záložce „Kde složit hlavu“ mohou návštěvníci
také využít filtr pro výběr toho, kde budou chtít
v destinaci strávit svoji noc. Filtr obsahuje možnosti - typ ubytovacího zařízení, služby, komfort, lokalitu, vzdálenost od centra a cenu.
Také v sekci ubytování najde návštěvník tipy
destinační společnosti, např. pobytové balíčky
nebo velmi oblíbenou nabídku wellness.

Webové stránky poskytují návštěvníkům potřebné informace v jazykových mutacích čeština, angličtina a němčina.
Nabídka destinace je dále prezentována na:
» facebookovém účtu „ceskykrumlovofficial“,
kde probíhá komunikace výhradně v českém jazykové mutaci
» na instagramovém účtu „ceskykrumlovofficial“, kde probíhá komunikace dvojjazyčně
v české a anglické mutaci
Oba profily slouží jak k podpoře image
a zvyšování povědomí o destinaci, tak
i pro zprostředkování aktuálních informací
a tipů na aktivity v regionu.
Pro prezentaci na krajské úrovni řízení cestovního ruchu využívá destinace marketingové
nástroje Jihočeské centrály cestovního ruchu,
kterými zejména jsou:
» webová stránka jiznicechy.cz
» facebook a instagram Jižní Čechy
» facebook a instagram South Bohemia
» facebook a Instagram SüdBöhmen

» YouTube Jižní Čechy
Pro prezentaci na národní úrovni destinace
využívá marketingové nástroje agentury CzechTourism, zejména:
» kudyznudy.cz
» visitczechrepublic.com
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Praktické info
» informace o tom, jak se do regionu dostat,
možnostech parkování osobních aut i karavanů, aktuální podmínky COVID-19, možnosti příjezdů vlaky a autobusy, taxi
a shuttle, půjčovny a servis kol, půjčovny
lodí a vodáckého vybavení
» často kladené otázky, kontakt na infocentrum včetně možnosti stažení PDF map
města a regionu jižní Čechy

Problematická pro orientaci návštěvníka
může být existence dalších webů, které se
tváří jako weby destinace, ale jsou soukromé
a často neaktualizované.
Produktové portfolio je v současné chvíli zaměřené především na nabídku města Český
Krumlov, nikoliv na širší území.
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Produktové portfolio je v současné chvíli zaměřené především
na nabídku města Český Krumlov.
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ANALÝZA
POPTÁVKY
Základní statistika z hromadných ubytovacích zařízení za rok 2020

237 378
Počet přenocování
na území ČKR
v roce 2020
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2,82

3 916

Průměrná
doba pobytu

Počet lůžek HUZ
na území ČKR

17 561
Počet obyvatel
regionu
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Porovnání výsledků jihočeských destinací na základě dat
z hromadných ubytovacích zařízení za rok 2020
Průměrná doba pobytu (dny)

Počet přenocování

Počet příjezdů

Meziroční změna v %

Poměr DCR a PCR

TOP 5 TRHŮ ROKU 2020
1. Česko

2. Německo

3. Slovensko

4. Rakousko

5. Polsko

Porovnání počtu přenocování 2019/2020 v HUZ

- 4,6%

pouze minimální
propad v letní sezóně

Rok 2020 byl ovliněn jarním
a podzimním lock-downem
z důvodu opatření COVID-19
statistické údaje převzaty z webu www.tourdata.cz
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ANALÝZA
STRATEGICKÝCH
DOKUMENTŮ
Cílem analýzy je respektovat nadřazené strategické dokumenty, které
jsou zásadním východiskem návrhové části Koncepce. S ohledem na zásadní postavení města Český Krumlov, jako zakladatele ČKR, je součástí
posuzovaných dokumentů i Strategie města Český Krumlov.

Strategie cestovního ruchu města Český Krumlov
Strategie cestovního ruchu města Český Krumlov se zaměřuje na role destinačního managementu v rámci Priority 2 - Destinační management (Management destinace)
Konkrétně je řešena těmito opatřeními:
Opatření 2.1 - Inovace organizační struktury řízení
destinace a její uplatňování v Českém Krumlově
Cíle a záměry opatření:
» přizpůsobení organizační struktury cestovního ruchu v Českém Krumlově, způsobu řízení destinace
a financování rozvojových projektů současným potřebám destinace (návštěvníci, obyvatelé-komunita,
subjekty CR)
» zkvalitnění spolupráce s okolními destinacemi
stanovením společných rozhodovacích a řídících
postupů

Opatření 2.3 - Vytvoření systému sběru a sledování
statistických dat o výkonech cestovního ruchu a marketingových informací v Českém Krumlově
Cíle a záměry opatření:
» vytvoření systému sběru a sledování dat o výkonech
cestovního ruchu, který umožní pravidelný monitoring vývoje cestovního ruchu v Českém Krumlově
s důrazem na relevanci a využitelnost dat zapojenými subjekty
» využívání marketingových nástrojů umožňující kvalitní zacílení marketingu Českého Krumlova

Opatření 2.2 - Podpora rozvoje lidských zdrojů a
zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu v Českém
Krumlově
Cíle a záměry opatření:
» zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků prostřednictvím podpory kvality poskytovaných služeb
v oblasti cestovního ruchu v Českém Krumlově
» podpora zavádění systémů managementu kvality,
technické certifikace a produktových certifikačních
systémů
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Koncepce ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU Jihočeského kraje 2021-2030
V rámci systému řízení je v současné době na území
Jihočeského kraje celkem 9 turistických oblastí, včetně
oblasti Český Krumlov Region.
Koncepce navazuje na systém z roku 2015 a dále definuje role oblastních organizací destinačního managementu.
Řízení cestovního ruchu v Jihočeském kraji je tříúrovňové a zcela v souladu s Národní kategorizací organizací
destinačního managementu. Lokální úroveň nepodléhá
krajské certifikaci, není z rozpočtu kraje finančně podporována, co se týká provozních a mzdových výdajů,
ale může žádat v jiných opatřeních v rámci DP,
např. na tvorbu produktů cestovního ruchu a jejich
marketingu, ovšem za předpokladu, že obdrží souhlasné
stanovisko od DMO nejbližšího vyššího řádu, do jejíž
územní působnosti spadá. Oblastní úroveň je tvořena
turistickými oblastmi, které krajskou certifikací mohou
získat personálně-fnanční podporu, a špičku pyramidy
uzavírá JCCR.
Operační cíl II.1: Profesionalizace organizací destinačního managementu
Profesionalizace spočívá v realizaci aktivit, které jsou

zmiňovány v různých kapitolách tohoto dokumentu.
Role DMO se mění v důsledku požadavků dnešní doby
i pandemických opatření. Organizace destinačního
managementu si musí osvojit také činnosti, které jsou
blízké obchodním společnostem. Výrazně by tomu měly
napomoci uzavřená krajská partnerství a spolupráce,
ke kterým v rámci plánovaných strategických aktivit dojde. Někde může být výsledkem profesionalizace činnosti fúze TO či velmi těsná tandemová spolupráce, která
může přinést úžasné synergické efekty (např. logické
propojení TO Český Krumlov Region a Lipensko).
Operační cíl II.2: Stabilizace financování organizací
destinačního managementu
Z důvodu potřeby efektivního rozpočtování a plánování marketingových aktivit v organizacích destinačního
managementu v Jihočeském kraji je nutné stanovit pro
čerpání dotací na provoz a marketing optimálně tříleté
období. Každý rok by mohlo proběhnout vyúčtování části dotace nebo jakási průběžná administrativní kontrola
čerpání. DMO musí být předem známa výše finanční
dotace na provoz a činnost
v delším časovém horizontu, ideálně tzv. tříletý finanční
kredit, aby nedocházelo k nahodilým rozhodnutím bez
řádného marketingového plánování.

Kategorizace organizací destinačních managementů - Základ Strategie
řízení cestovního ruchu v České republice
Kategorizace definuje jednotlivé role v rámci systému
řízení cestovního ruchu v České republice.
Oblastní úroveň je vymezena územím i výkonem destinace s tím, že hlavním zaměřením činnosti má být
zejména:

»

tvorba produktů (tematické balíčky) cestovního ruchu na úrovni oblasti ve spolupráci s lokální DMO

»

realizace marketingových aktivit primárně zaměřených na domácí cestovní ruch nebo, v případě příjezdového cestovního ruchu, na přeshraniční region

my pro návštěvníky destinace

»

vytváření informačního a servisního místa pro návštěvníky ve spolupráci s TIC na území oblasti
a dalšími subjekty zahrnující zejména pravidelnou
aktualizaci informací o nabídce destinace

»

kultivace potenciálu destinace - infrastruktura,
podpora turistické dostupnosti, péče o předpoklady
/ potenciál cestovního ruchu, zejména v případě,
že na území nepůsobí lokální DMO

»

aktivní realizace marketingových aktivit v souladu
s doporučeným zaměřením činnosti, podpora
jednotného brandingu destinace, podpora a spolupráce na akcích místního a regionálního významu,
aktivní využívání vhodných marketingových nástrojů

Dále jsou doporučeny na oblastní úrovni tyto činnosti:

»

aplikace požadavků z Kategorizace na území oblasti
a stanovení pravidel pro nižší kategorie DMO

»

aktivní B2B spolupráce s partnery na oblastní úrovni
(podnikatelé, samospráva, NNO, rezidenti atd. –
kolektivní a individuální organizace)

»

poradenství subjektům v destinaci, podpora osvětových a vzdělávacích aktivit, podpora rozvoje kvality
v destinaci, vlastní pravidelné vzdělávání a rozvoj

»

úzká aktivní spolupráce s lokálními a krajskými
DMO (koordinace aktivit, poskytování dat a informací atd.) a národní DMO v požadovaných oblastech

»

sledování efektivity realizovaných aktivit, sběr doporučených dat a informací a jejich sdílení na úrovni
oblasti a ostatních kategorií DMO

»

koordinace nabídky CR v destinaci, jejímž výsledkem
jsou definované a rozvíjené produkty CR a progra-
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USP DESTINACE

VIZE DESTINACE

Region, který s
uvědomuje svo
výjimečnost v obl
cestovního ruch
a chová se odpově
ke svým občanů

Český Krumlov Region je tradiční
domácí destinace, která je lákavá
pro náročného klienta z Česka
i okolních států a která je základem
nabídky jižních Čech pro zahraniční
trhy. Je destinací, která poskytuje
kulturní i sportovní vyžití a je
výchozím bodem pro poznání
okolních destinací.
Na základě své historie velmi silně
vnímá potřebu udržitelnosti
destinace a vnímá potřeby svých
obyvatel.
USP DESTINACE
Region s centrem
v Českém Krumlově
s bohatým kulturním
programem
a historickým
dědictvím, ze kterého
se vyráží pro zážitky
do širokého okolí.
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Klíčová slova
destinace
UNESCO, Vltava,
kultura, příroda,
kvalitní
a propojené služby
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STRATEGICKÁ
ČÁST
VIZE ORGANIZACE
DMO Český Krumlov, z.s. je společensky
zodpovědná profesionální a certifikovaná
organizace destinačního managementu
celé oblasti, která má jasně vymezené
kompetence a je otevřená pro vstup
partnerů z regionu. Vnímá potřeby území
a určuje trendy v oblasti inovací
v cestovním ruchu. Má stabilní personální
základnu, odpovídající finanční zajištění
a je oporou pro podnikatele v cestovním
ruchu, kulturní instituce i organizátorům
akcí v destinaci.
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PRIORITY
KONCEPCE DEFINUJE
5 PRIORIT ROZVOJE

1
2
3
4
5

Stabilizace oblasti Český Krumlov Region

Turististická oblast odkazuje na oblastní úroveň destinačního managementu
dle Kategorizace DMO i certifikace.
Cílem je dokončení úvodní fáze vzniku turistické oblasti tak, aby nebyla pouze
lokálního charakteru.

Rozvoj organizace destinačního managementu Český Krumlov Region
Organizace destinačního managementu je nezbytná pro fuknční systém cestovního
ruchu v oblasti.
Cílem je práce na profesionalizaci organizace, vymezení působnosti a její profilování
jako leader v rámci České republiky.

Systematický sběr a vyhodnocování dat

Data driven rozhodování je trend, který se začíná prosazovat v oblasti cestovního
ruchu.
Cílem je získávání a zpracování dat pro rozhodování DMO, členů i partnerů a zvýšení
efektivity vynakládaných prostředků.

Podpora poptávky po destinaci

Extrémní změna, která zasáhla centrum destinace, znamená kompletní změnu
cílových zákazníků.
Cílem je nastartování poptávky zejména s ohledem na okolní trhy a mimosezónnost.

Rozvoj kvalitní nabídky destinace Český Krumlov Region

Kvalitní nabídka určuje spokojenost zákazníka.
Cílem je motivace ke zvýšení kvality služeb a podpora vzniku nových služeb s ohledem
na změnu zákaznické struktury.
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OPATŘENÍ
KONCEPCE

Opatření vycházejí z výše uvedených priorit a rozpracovávají je do dílčích
kroků, které musí být naplněny, aby bylo dosaženo cíle. Jednotlivá opatření
jsou podmíněna zajištěním finančních i personálních prostředků.

1.

STABILIZACE OBLASTI ČESKÝ KRUMLOV REGION

1.1. STABILIZACE ÚZEMÍ
Opatření č.

Název opatření

Popis opatření

Termín

KPI

Cílová hodnota

2022

Smluvně
podložené
území obcí

20

2022-2023

Počet
uzavřených
partnerství
v regionu

30

4

1.1.1

Smluvní
Dokončení
vymezení území
vymezení území
turistické oblasti

1.1.2

Partnerství
s podnikateli
v celém regionu

Smluvní
navázání
spolupráce
s klíčovými hráči

1.1.3

Navázání
partnerství
s okolními
oblastmi

Zajištění
přenosu
informací a toku
turistů mezi
oblastmi

2022-2023

Počet
uzavřených
partnerství
s okolními TO

Popis opatření

Termín

KPI

Cílová hodnota

2022-2024

Počet akcí/rok

4

2022-2024

Počet produktů
s aktivním
zapojením
území

5

1.2. PROPOJENÍ NABÍDKY
Opatření č.

18

Název opatření

1.2.1

Počet setkání
Podpora aktivit
s partnery mimo mimo centrum
město
oblasti

1.2.2

Počet produktů
se zapojením
území mimo
město ČK

Podpora
nabídky
z regionu ČKR
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2.

ROZVOJ DMO ČESKÝ KRUMLOV REGION

2.1. POKRAČOVÁNÍ PROFESIONALIZACE DMO
Opatření č.

Název opatření

Popis opatření

2.1.1

Jasné vymezení
kompetencí a
personálních
potřeb

2.1.2

Stabilizace
personálního
složení DMO

2.1.3

Termín

KPI

Cílová hodnota

Úprava stanov
spolku se
zaměřením
na kompetence
a region

2022

Upravené
stanovy a
navazující
vnitřní
dokumenty

1

Cílem je
vytvoření
stabilního týmu
– viz níže

2022-2024

Počet úvazků

5

Vytvořený
a schválený
finanční plán na
roky 2022-2024

1

Nastavení
pravidelného
Finanční
financování
stabilizace DMO
s možností
plánovat aktivity
na min. 2 roky

2022-2023

Poznámka k opatření 2.1.2
Návrh pracovních pozic v rámci celkového počtu úvazků
ŘEDITEL SPOLKU

» řídí spolek
» zodpovídá za fyzický
výkon spolku
dle stanov
» stanovuje plány
a úkoly pro schválení
Výborem
» přijímá úkoly pro celý
tým od orgánů spolku
» ukládá úkoly zaměstnancům
» prezentuje spolek
partnerům/členům
PRACOVNÍK MARKETINGU

» připravuje a realizuje
marketingový plán
destinace
» realizuje kampaně,
tripy, eventy
» zodpovídá za informační kvalitu výstupů

PRODUKTOVÝ MANAŽER

» spolupráce s JCCR dle
smlouvy o spolupráci

PRACOVNÍK OBCHODU
A PARTNERSTVÍ

» vyhledává nové
finanční i nefinanční
partnery DMO
» připravuje návrhy
smluv
» spolupracuje na tvorbě a realizace marketingových plánů
» spravuje produktové
portfolio destinace
» přináší do destinace
nové akce a eventy

DATOVÝ ANALYTIK

» provádí sběr dat
z území (návštěvnosti,
přenocování, průjezdy)
» vytváří reporty
a analýzy ze sběru
dat a marketingových
nástrojů
» spolupracuje s JCCR
a CzT na kompatibilitě dat
» zajišťuje aktuálnost
dat v kalendáři akcí

PROJEKTOVÝ MANAŽER

» příprava a realizace
projektů (krajské,
národní, přeshraniční
a evropské dotace)

19

2.2. ROZŠIŘOVÁNÍ POČTU PARTNERŮ
Opatření č.

Název opatření

Popis opatření

Termín

KPI

Cílová hodnota

2.2.1

Partnerství
s podnikatelskou sférou

Cílem je
vytvoření
stabilního
systému
zapojení
podnikatelského sektoru
do činností
DMO

2024

Počet
podnikatelských subjektů
přímo
zapojených do
činností DMO

200

z toho mimo
město ČK

50

Cílem je
zapojení
veřejných a
neziskových
organizací
do činností
DMO, např. ve
formě kulturní
nabídky,
nabídky služeb,
infrastruktury
apod.

2024

Počet subjektů
veřejné a
neziskové sféry
zapojených do
činností DMO

40

Z toho mimo
území ČK

20

2.2.2

Partnerství
s veřejnou a
neziskovou
sférou

2.3. PODPORA INOVACÍ
Opatření č.

Název opatření

Popis opatření

Termín

KPI

Cílová hodnota

2.3.1

Inovace v řízení
CR

DMO je
leaderem
oblastního
DM v rámci
zavádění
inovací v CR

2024

Počet nově
zavedených
metod/
postupů/
technologií
v rámci ČR

3

2.3.2

Inovace
v marketingu
CR

DMO využívá
inovativního
způsobu
marketigu

2024

Počet nově
zavedených
marketingových
nástrojů v rámci
ČR

2

Podpora inovací je nezbytná pro zajištění
konkurenceschopnosti destinace.
Nutné je odpovídající nastavení rozpočtu.
20
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3.

SYSTEMATICKÝ SBĚR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT

3.1. SBĚR A ANALÝZA DAT Z ÚZEMÍ
Opatření č.

Název opatření

Popis opatření

Termín

KPI

Cílová hodnota

3.1.1

Sběr dat
z kamerového
systému a
parkovacích
systémů

Systematický
sběr a analýza
stávajících dat

2022-2024

Vytvoření
systému sběru
dat na denní
bázi a jejich
průběžné
vyhodnocení

1

3.1.2

Sběr dat od
ubytovatelů

Zapojení
do projektu
e-turista

2024

ČKR součástí
e-turisty

1

3.1.3

Sběr dat od
turistických cílů

Pravidelný sběr
dat od atraktivit
a jejich analýza

2022-2024

Kvartální sběr
dat od hlavních
turistických cílů
v regionu

12

3.1.4

Sběr dat od
návštěvníků

Průzkum
spokojenosti
návštěvníků

2022-2024

Roční průzkum
spokojenosti
návštěvníků
destinace

3

3.1.5

Sběr dat od
rezidentů

Průzkum
vnímání
cestovního
ruchu
od rezidentů
(míra iritace)

2022-2024

Roční průzkum
spokojenosti
rezidentů
destinace

3

3.1.6

Spolupráce
s pořadateli
akcí na sběru
a vyhodnocení
návštěvnosti

Pořízení techniky
na sběr dat
pro pořádané
akce + spolupráce
s pořadateli
na vyhodnocení
složení
a spokokojenosti
návštěvníků

2023-2024

Pořízené
technického
vybavení
pro monitoring
návštěvníků

1

Počet akcí
s detailním
vyhodnocením
akcí

10

3.2. SPOLUPRÁCE NA SBĚRU DAT A VYHODNOCOVÁNÍ
Opatření č.

Název opatření

Popis opatření

Termín

KPI

Cílová hodnota

3.2.1

Spolupráce na
sběru dat a
vyhodnocení na
krajské úrovni

Zajištění
kompatibilních
dat a jejich
porovnání
s okolními
destinacemi
(vazba na
rozpočet JCCR)

2022-2024

Kvartální
pořízení a
analýza dat
pro porovnání
destinací

12

3.2.2

Spolupráce
na sběru a
vyhodnocení
dat na národní
úrovni

Pořízení dat o
návštěvnících
– mobilní data
operátorů,
Mastercard,
Google (vazba
na rozpočet
CzT), TaxFree
data

2022-2024

Společné
pořízení a
vyhodnocení
celostátních
dat v rozpadu
na úroveň
oblastí s roční
periodicitou

6
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4.

PODPORA POPTÁVKY PO DESTINACI

4.1. PODPORA CELOROČNÍ POPTÁVKY
Opatření č.

Název opatření

Popis opatření

Termín

KPI

Cílová hodnota

2023-2024

Počet
brandových
kampaní ČKR

3

4.1.1

Budování
Destinačním
značky ČKR jako marketingem
destinace
změnit vnímání
ČKR jako
destinace pro
delší pobyt

4.1.2

Přesun k online
distribuci

Postupně
změnit
předávání
informací
zákazníkům
formou online
kampaní

2024

Podíl výdajů
na online
marketing/
celkový
rozpočet na
marketing

75 %

4.1.3

Zvýšení využití
influencer
marketingu

Zvýšení využití
influencerů
pro zvýšení
poptávky po
destinaci

2022-2023

Počet kampaní
ve spolupráci s
influencery

10

4.1.4

Sezónní témata

Vytvoření
produktového
portfolia na
vybudování
kvalitní klientely
s celoroční
nabídkou

2022-2024

Počet
promovaných
produktů mimo
letní sezónu
ročně

15

4.2. ZMĚNA VNÍMÁNÍ DESTINACE
Opatření č.

Název opatření

Popis opatření

Termín

KPI

Cílová hodnota

4.2.1

Zvýšení podílu
delších pobytů

Změna od
„one-day trip“
k “minimálně
prodloužený
víkend“
v mimosezóně

2024

Průměrná
doba pobytu
v mimosezóně

3,0

2024

Průměrná doba
pobytu v hlavní
sezóně

3,5

Změna od
prodlouženého
víkendu
k týdenním
pobytům
v hlavní sezóně
(Velikonoce, jarní
a letní prázdniny)

22

4.2.2

Změna od
vnímání
destinace jako
města k ČKR

Rozšíření
vnímání ČKR jako
celé destinace
a vstupního
bodu do regionu
– např.: „Přijeďte
si do ČKR
zalyžovat“

2022-2024

Minimální
podíl kampaní
zaměřen na
území širší
destinace ČKR

50 %

4.2.3

Využití akce pro
prodloužení
pobytu

Marketingová
podpora akcí
prodlužující
pobyt mimo
hlavní turistikou
sezónu

2022-2024

Počet akcí
mimo sezónu
marketingově
podpořených/
rok

10
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5.

ROZVOJ KVALITNÍ NABÍDKY DESTINACE

5.1. CELOROČNÍ NABÍDKA
Opatření č.

Název opatření

Popis opatření

Termín

KPI

Cílová hodnota

5.1.1

Portfolio
produktů
s nabídkou na
celý rok

Základní
produktové
portfolio
destinace pro
celou dobu
Koncepce je
uvedeno níže

2022-2024

Produktové
portfolio
destinace

1

5.1.2

Nabídka
produktů
i mimo
destinaci

Produktové
portfolio je
promováno ve
vazbě na okolní
destinace i
s ohledem
na krajskou a
národní úroveň

2022-2024

Počet produktů
CR z okolních
destinací
zapojených do
portfolia

5

Základní produktové portfolio
Název linie

Kultura, umění,
historie

Příklad produktu

Zapojení
širšího území

Primární trhy

Poznámky

UNESCO

NE

zahraničí

UNESCO v kontextu
dalších kulturních
institucí

TOP akce regionu

ANO

vše

Kalendář + „když
přijedete, zažijte
i další věci“

Rok šlechtických slavností

NE

vše

spolupráce s NPÚ

CENTRUM umění pro děti
- kláštery

NE

vše

propojení kláštery zámek, muzeum

ANO

vše

svatby, pobyty pro
páry, návaznost
na Zlatou Korunu,
večerní Vltavu,
apod.

ANO

ČR, SK

interaktivita,
kreativita, odkaz
na natočené filmy
a pohádky

ČKR pro větší děti

ANO

ČR, SK

výlety po okolí,
Vltava, adrenalin,
kultura

5 dní v pohybu v ČKR

ANO

vše

e-bike, Vltava, hiking, Kleť, návaznost
na Lipno

vše

návaznost na
pivovar, zapojené
partnery
z gastronomie

vše

využití prostor
v průběhu týdne,
itineráře pro firmy a
vzdělávací
instituce

Romantický ČKR

ČKR pro malé děti
Rodinná dovolená
v ČKR

Aktivní dovolená
Gastronomie v ČKR

MICE

Firemní akce v ČKR

ANO

NE

23

5.2. KALENDÁŘ AKCÍ
Opatření č.

Název opatření

Popis opatření

Termín

KPI

Cílová hodnota

5.2.1

Vytvoření
jednotného
kalendáře akcí
v celém regionu

Cílem je
vytvoření
jednotného
kalendáře
akcí s cílem
koordinace
a zároveň jako
podklad
pro stanovení
cen ubytování

2022

Kalendář akcí
celého regionu

1

5.2.2

Pravidelná
aktualizace
kalendáře akcí

Měsíční update
kalendáře

2022-2024

Počet
aktualizací
kalendáře akcí

36

5.3. KVALITA SLUŽEB

24

Opatření č.

Název opatření

Popis opatření

Termín

KPI

Cílová hodnota

5.3.1

Monitoring
kvality služeb
– ve vazbě na
získávání dat

Získávání dat
o hodnocení
kvality subjektů
cestovního
ruchu v regionu
(Facebook
places, Google
places,
Tripadvisor,
atd.)

2023-2024

Podíl
sledovaných
subjektů v
regionu

75 %

5.3.2

Jazyková
vybavenost

Podpora
jazykové
vybavenosti
ve spolupráci
s poskytovateli
služeb

2023-2024

Podíl subjektů
v regionu
se službami
dostupnými
v NJ/AJ

75 %

5.3.3

Vzdělávání
pracovníků CR

Ve spolupráci
se vzdělávacími
organizacemi
připravit
a realizovat
vzdělávací
projekt CŽV
v oblasti
cestovního
ruchu

2023-2024

Počet
pracovníků
se zvýšenou
kvalifikací

400
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5X5

STRATEGICKÝCH CÍLŮ
PRO NAPLNĚNÍ KONCEPCE

VÝKON

1
2
3
4
5

Nabídka celé destinace, ne
pouze jedné části, včetně
brandu a komunikačních
nástrojů
Počet přenocování
375 tis./rok (kvartálně
50+100+150+75) v celé
destinaci tzn. zvýšení oproti
2020 o 138 tis. přenocování
Udržení průměrné doby
pobytu na úrovni 3,0 dne

Vytvořit celoroční kalendář
destinace

Pro oblast hlavní sezóny cílit
marketingové prostředky
pouze na pobyty 5 nocí,
mimo na 3 noci

ORGANIZACE

1
2
3
4
5

Stabilizovaná organizace
se stabilním týmem

Vytvořené partnerství v celém regionu

Vícezdrojové financování
činnosti (členské příspěvky,
ubytovací poplatek, projektové financování, vlastní
výkony)
Nastavený systematický
sběr a analýza dat

Propojená nabídka s okolními destinacemi, krajskou
i národní úrovní
25

POUŽITÉ
ZKRATKY
ČKR

Český Krumlov Region

ČR

Česká republika

CzT

Národní agentura CzechTourism

ČSKS Český systém kvality služeb
ČSÚ

Český statistický úřad

CŽV

Celožitovní vzdělávání

DM

Destinační management

DMO Organizace destinačního managementu
DP

Dotační program

FB

Facebook

HUZ

Hromadná ubytovací zařízení

IG

Instagram

IT

Informační technologie

JCCR

Jihočeská centrála cestovního ruchu

JčK

Jihočeský kraj

KČT

Klub českých turistů

MICE Incentivní a kongresová turistika
NJC

Nadace Jihočeské cyklostezky

NPPCR Národní program podpory cestovního ruchu
NPÚ

Národní památkový ústav

TO

Turistická oblast

USP

Unique selling point (unikátní bod, který prodává)

26
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DMO Český Krumlov, z.s.
Náměstí Svornosti 2,381 01 Český Krumlov
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