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SHRNUTÍ  
 

Důsledky koronavirové pandemie a s ní souvisejících opatření ovlivňovaly vývoj cestovního ruchu i v 
roce 2021, proto byla činnost DMO i nadále z velké části ve znamení krizového managementu 
reagujícího co nejpružněji na aktuální situaci.  

V průběhu roku 2021 došlo k územnímu rozvoji destinace. Turistickou oblast Český Krumlov Region 
tvořilo k 31. prosinci 2021 již 16 obcí – město Český Krumlov jako zakládající člen a dalších 15 obcí s 
partnerskou smlouvou, oproti předchozímu roku se jedná o navýšení o 11 obcí.  

DMO se po získání národní certifikace agenturou CzechTourism stala plně certifikovanou destinační 
společností na úrovni České republiky, přičemž již od roku 2020 má certifikaci krajskou. V návaznosti 
na certifikace získala DMO z dotačních programů Jihočeského kraje, agentury CzechTourism a 
z rozpočtu Jihočeské centrály cestovního ruchu (dále „JCCR“) více než tři čtvrtě milionu korun na 
svou činnost v roce 2021.   

K 31. prosinci 2021 byla zpracována Koncepce DMO Český Krumlov Region pro roky 2022–2024, 
která je částečnou revizí Strategie cestovního ruchu ČK z roku 2017/KPMG a střednědobým 
koncepčním materiálem. Ze základního produktového portfolia definovaného v této koncepci byly již 
v roce 2021 rozpracovány a komunikovány produktové linie Rodinná dovolená, Romantický pobyt, 
Aktivní dovolená.   

Na začátku roku 2021 proběhlo výběrové řízení na vytvoření nového vizuálního stylu destinace, 
porotou však nebyl vybrán ani jeden ze zaslaných návrhů. Proto bylo navázáno na linii jednoduchého 
vizuálního stylu zvoleného pro kampaň #Krumlov2020. Nově byla vytvořena textová značka/logo 
destinace i logo pro organizaci.  

K 1. červenci 2021 byly spuštěny nové webové stránky destinace na původní doméně 
www.ckrumlov.info v plně responzivní verzi ve třech jazykových mutacích (češtině, angličtině a 
němčině). Stránky měly v roce 2021 návštěvnost 204 tisíc uživatelů, kteří byli převážně z České 
republiky, ze zahraničí pak nejčastěji z Německa a Rakouska.  

Dalším významným online komunikačním nástrojem byly stránky @ceskykrumlovofficial na 
sociálních sítích Facebook a Instagram, které DMO převzala do správy v roce 2020. Počet fanoušků 
na Facebooku od té doby vzrostl o více než 3 000 % a dosah se zvýšil z pouhých 51 600 účtů na 3,43 
miliony účtů v roce 2021. Instagram zaznamenal ve stejném období nárůst sledujících o 980 % a 
zvýšení dosahu z 5 800 na 824 200 účtů v roce 2021.  

Pro podporu návštěvnosti webových stránek a dosahů sociálních sítí byly realizovány PPC reklamní 
kampaně. Celoročně byly vedeny reklamní kampaně na Facebooku a Instagramu, na podzim byly 
kampaně posíleny ještě prostřednictvím nástrojů Google Ads a Seznam/Sklik. Kampaně byly 
prioritně zaměřeny na tuzemského návštěvníka, kampaň na konci roku i na Rakousko a Německo.  

Ve spolupráci s JCCR a agenturou CzechTourism zajišťovala DMO v roce 2021 program a služby pro 
několik presstripů a pobytů vesměs zahraničních bloggerů a influencerů. Spolupráce s médii 
probíhala i formou vydávání tiskových zpráv, předávání informací o aktuálním dění, dodávání 
textového i fotografického obsahu pro neplacené PR články aj.   

Tištěné propagační materiály byly využívány jako sekundární komunikační nástroj, a to především 
pro informování v místě a blízkém regionu, pro propagaci akcí a produktů či témat. DMO i nadále 
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spravovala plakátovací plochy na pěti místech v centru Českého Krumlova s celkem 46 plakátovacími 
plochami. 

Výše uvedené nástroje by nebylo možné využívat bez kvalitního aktuálního obsahu. Proto jsme 
pokračovali v rozšiřování fotobanky ve správě DMO a zpracována byla také dvě krátká destinační 
videa.  

Pro zvýšení synergických efektů využívala DMO aktivně partnerské komunikační kanály, jednalo se 
především o sociální sítě a weby Jihočeské centrály cestovního ruchu a agentury CzechTourism.  
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1 MANAGEMENT 
 

1.1 Úvod 
 

1.1.1 Vize a účel organizace 

V lednu 2020 byla pro turistickou oblast Český Krumlov Region založena samostatná organizace 
destinačního managementu ve formě zapsaného spolku = DMO Český Krumlov, z. s. (dále také pouze 
„DMO“).  

 DMO Český Krumlov, z. s. je společensky zodpovědná profesionální a certifikovaná organizace 
destinačního managementu oblasti, 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 organizátory akcí v destinaci (viz také Koncepce DMO Český Krumlov Region 
pro roky 2022 – 2024). 

Účelem organizace je sdružovat obce, zájmové spolky a podnikající právnické a fyzické osoby mající 
provozovnu, sídlo či trvalý pobyt v oblasti Českokrumlovska, které mají zájem na rozvoji cestovního 
ruchu v turistické oblasti Český Krumlov Region. Ta stojí na již existujících vazbách a propojeních, 
které mají silný budoucí rozvojový potenciál a jsou i přirozeně integrované v přirozeně funkční celek.  

Cílem organizace je vytváření fungující sítě partnerů, podpora jejich vzájemné komunikace, 
koordinace aktivit a efektivní spolupráce za účelem rozvoje, posílení a propagace destinace Český 
Krumlov Region.  

 

1.1.2 Destinace Český Krumlov Region  
 známá domácí destinace 
 opírá se o dvě velmi silné globální značky – Jižní Čechy a Český Krumlov 
 lákavá destinace pro náročného klienta z Česka i okolních států  
 základ nabídky jižních Čech pro zahraniční trhy 
 mix kulturního i aktivního/sportovního vyžití 
 výchozí bod pro poznání okolních destinací 
 na základě své historie velmi silně vnímá potřebu udržitelnosti destinace a potřeby svých 

obyvatel 

 

1.1.3 Území turistické oblasti 
Územní rozvoj turistické oblasti Český Krumlov Region stále probíhá. Ke dni 31. 12. 2021 tvoří 
turistickou oblast 16 obcí – město Český Krumlov jako zakládající člen, 15 dalších obcí uzavřelo 
partnerskou smlouvu s DMO: Bohdalovice, Brloh, Dolní Třebonín, Holubov, Chlumec, Chvalšiny, Ktiš, 
Křemže, Malšín, Přídolí, Srnín, Světlík, Větřní, Zlatá Koruna, Zubčice.  

DMO bude pokračovat v jednání s dalšími šesti obcemi v oblasti: Kájov, Mirkovice, Mojné, Polná na 
Šumavě, Přísečná a Věžovatá Pláně. Cílový stav min 20 obcí (povinnost certifikace JCCR).  
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Potenciální cílový stav vymezení turistických oblastí po restrukturalizaci (od roku 2022) 

 

 

Český Krumlov Region   

 

Budějovicko   

 

Lipensko  
 

Třeboňsko  

 

Novohradsko-Doudlebsko 

 

Šumavsko  

 
 

 

Vojenský újezd 
Boletice 

 

 

1.2 DMO Český Krumlov, z. s. 
 

1.2.1 Identifikační údaje 

DMO Český Krumlov, z. s. 
sídlo: náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov 
IČ: 088 14 112 
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 123-1167270277/0100 
organizace není plátcem DPH  
marketingový název TO: Český Krumlov Region 
web: www.ckrumlov.info 
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1.2.2 Orgány spolku 
 

Členská schůze 
Jedná se o nejvyšší orgán destinačního spolku, skládá se ze tří zakládajících členů a schází se 
minimálně 1x ročně. Zakládající členové DMO jsou: město Český Krumlov, Českokrumlovský 
rozvojový fond, spol. s r.o., Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z. s. 
 
Výbor 
Výbor spolku je statutární orgán kolektivní. Má pět členů a schází se v pravidelných intervalech.  
Členové výboru: Mgr. Martin Hák (předseda), Bc. Ivo Janoušek, Milan Kotlár – město Český Krumlov, 
Bc. Martin Lobík (místopředseda) – Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z.s. (SCR ČK), Ing. 
Miroslav Reitinger – Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. 
K 26. 2. 2021 došlo ke změně zástupce SCR ČK ve výboru DMO. Do 25. 2. 2021 zástupcem Martin 
Kocourek.    
 
Kontrolní komise 
Členové kontrolní komise: Ing. Jitka Zikmundová, MBA, Ing. Barbora Šiftová, Zbyněk Toman, Mgr. 
Josef Maleček, Ing. Věra Sládková (od 26. 2. 2021). 
 

1.2.3 Organizační struktura 2021 

 

V roce 2021 došlo ke změně na pozici ředitele/-ky DMO – do 30. 9. 2021 byla pozice obsazena 
Miroslavem Březinou, který rovněž zastával funkci produktového manažera JCCR. Od 1. 11. 2021 je 
pozice ředitelky obsazena Terezií Jenisovou. Produktovou manažerkou JCCR je od 1. 10. 2021 Zdeňka 
Chaloupková, marketing a komunikaci měly v roce 2021 na starosti Jitka Boháčová (0,75 HPP) a 
Ludmila Claussová (0,5 HPP).   

 

1.3 Certifikace destinačních managementů  
V návaznosti na krajskou certifikaci Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, která byla získána  
k 31. 1. 2020, byla k 22. 6. 2021 získána národní certifikace agenturou CzechTourism. Obě certifikace 

Členská schůze

Nejvyšší orgán spolku

Ředitel/produktový 
manažer JCCR 

1

Marketing manažer 

0,5

Marketing manažer 

0,75

Produktový manažer 
DMO

1

Výbor

5 členů

Kontrolní komise

5 členů
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jsou nutným předpokladem pro zapojení do grantových programů na krajské a národní úrovni (blíže 
ke grantům v roce 2021 viz část 1.5 Vícezdrojové financování granty). Na základě získané certifikace 
na krajské úrovni byly z rozpočtu JCCR hrazeny mzdové náklady produktového manažera.  
 

DMO se tak v roce 2021 stala destinační společností plně certifikovanou na úrovni 
České republiky. V rámci úspěšných žádostí o dotaci získala DMO na svou činnost 
více než tři čtvrtě milionu korun.     

 
1.4 Management a profesionalizace destinace 
 

1.4.1 Plánování a koncepční činnost v oblasti cestovního ruchu  
 

1.4.1.1 Strategické dokumenty   
 
K 31. 12. 2021 byla zpracována Koncepce DMO Český Krumlov Region pro roky 2022-2024 (dále jen 
„Koncepce“), která je podmínkou certifikace a účasti v dotačních programech Jihočeského kraje, 
agentury CzechTourism či MMR. Tato Koncepce je částečnou revizí Strategie cestovního ruchu ČK z 
roku 2017/KPMG. Zpracovatelem koncepce je Ing. Jaromír Polášek.  

Koncepce 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 definuje 5 priorit rozvoje:  
 Stabilizace oblasti ČKR 
 Rozvoj organizace destinačního managementu ČKR  
 Systematický sběr a vyhodnocování dat  
 Podpora poptávky po destinaci  
 Rozvoj kvalitní nabídky destinace ČKR 

 
1.4.1.2 Profesionalizace, školení  
 

a. Profesionalizace destinace jako celku, profesionalizace subjektů v destinaci 

K 1. 7. 2021 byly spuštěny nové turistické webové stránky destinace www.ckrumlov.info. Tvorba 
webu probíhala v 5 fázích v koordinaci a pod vedením společnosti PORTA DESIGN s.r.o. V rámci 
tvorby webových stránek proběhla dotazníková šetření, uživatelské testování, byla nastavena 
analytika prostřednictvím Google Analytics, SEO apod. dle harmonogramu níže:  

 Analýza (Úvodní online workshop se zpracovatelem; Analýza konkurence, inspirace; Analýza dat 
návštěvnosti (GA, Hotjar); Dotazník na turistickém webu (sběr infa o destinaci i webových 
stránkách); Uživatelské testování a hloubkové rozhovory s cílovou skupinou) 
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 Koncept (informační architektura webu plejfx.axshare.com/#id=u4m65s&p=uvod, wireframe (HP, 
typové podstrany), marketingová strategie) 

 Webdesign + kódování šablon (grafický návrh homepage, návrh 9 typových podstran, specifické 
komponenty pro mobilní zobrazení (navigace apod.)  

 Programování (na vlastním redakčním systému města Český Krumlov Platforma@OIS) 
 Finalizace (technický checklist před spuštěním – SEO, přístupnost, sociální média apod.), 

uživatelské testování, nasazení a nastavení analytiky (GA, GTM) 

Za účelem prezentace subjektů v cestovním ruchu byla vytvořena společná databáze provozoven, 
atraktivit, akcí a služeb databaze.ckrumlov.info/, kam mohou provozovatelé ubytovacích  
a gastro služeb samostatně vkládat informace a prezentace spravovat. Část obsahu (akce, zážitky, 
atraktivity, výlety) vkládá a spravuje DMO. Návod k používání databáze zde.   

K 31. 12. 2021 je na webu uvedeno:  

 76 ubytovacích zařízení www.ckrumlov.info/cz/ubytovani/  
 25 stravovacích zařízení www.ckrumlov.info/cz/gastronomie/   

(celkem s nabídkou zapojení se do databáze osloveno 285 subjektů)   
 29 atraktivit/míst (památky, muzea, galerie, divadla, kina) www.ckrumlov.info/cz/pamatky-a-

kultura/    
 13 poskytovatelů zážitkových programů www.ckrumlov.info/cz/zazitkove-programy/   
 6 organizátorů každoročně dlouhodobě organizovaných TOP akcí www.ckrumlov.info/cz/akce/      
 14 půjčoven lodí a kol www.ckrumlov.info/cz/pujcovny/   
 12 dopravců www.ckrumlov.info/cz/taxi-a-transfery/   
 30 obcí v regionu v sekci výlety do okolí www.ckrumlov.info/cz/vylety-do-okoli/  
 stovky jednorázových akcí uvedených v kalendáři akcí, organizovaných různými pořadateli 

www.ckrumlov.info/cz/akce/  

 

Spuštění nových webových stránek destinace a zapojení do nové databáze 
provozoven a služeb znamenalo komunikaci s celkem cca 400 subjekty, z nichž bylo 
v prvním půlroce fungování stránek zapojeno 175 subjektů a několik desítek obcí 
v širším regionu (buď formou prezentace v databázi ubytování a gastronomie, nebo 
uvedením v jiných částech webových stránek).   

  

b. Profesionalizace organizace DMO (zaměstnanci) 

Pracovníci DMO se zúčastnili workshopu k nastavení a využívání Google Analytics, školitelem byla 
firma PROFICIO MARKETING s.r.o. (vysvětlení práce s Google Analytics, společné stanovení 
konverzních cílů, nasazení a praktické využívání analytiky pro webové stránky destinace). Další 
workshop proběhl na téma PPC kampaně a týkal se obsahové konzultace, školení ohledně možností a 
forem PPC kampaní i společného nastavení podzimní on-line PPC kampaně pro ČR a DE/AT trh. 
Výstupem workshopu bylo pak ze strany společnosti Proficio zpracování Strategie on-line 
marketingu Český Krumlov Region (blíže k PPC kampaním v části 2 Marketing a komunikace).    

Dalšími školeními ve formě online seminářů byly:  
 Rozpravy o influencer marketingu v ČR (fb.me/e/23sHUVNzD), témata: stav a vyhlídky influencer 

marketingu v ČR, regulace, etické otázky, Kodex influencera 
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 JCI Inspirátor: Udržitelné gastro (fb.me/e/3eIHW42ki), témata: budoucnost gastronomie a 
cestovního ruchu po zásahu COVID-19, úspěch vs. udržitelné podnikání v gastronomii, hosté Jan 
Junek (Cafe Datel), Petr Klika (Klika Kitchen) 

 Děláme cestovní ruch na základě domněnek? (fb.me/e/1bQhq8Efx), otázky a témata: jak se nyní 
řídí cestovní ruch v ČR, jak se tvoří produkty v cestovním ruchu, známe svoji cílovou skupinu a její 
potřeby; prezentující Pavel Pichler 

Pracovníci DMO se jako prezentující i posluchači účastnili také konference Travelcon v dubnu 2021 
v Českých Budějovicích (organizátor JCCR) a jako posluchači v online formě Fóra cestovního ruchu 
(organizátor CzechTourism) v listopadu 2021.  

 

1.4.2 Spolupráce a komunikace v rámci destinace 
 

1.4.2.1 Partneři, členové a další subjekty 

Partneři DMO  

Spolupráce probíhá především formou zapojení do webové databáze provozoven, atraktivit, akcí a 
služeb databaze.ckrumlov.info/. Záznam v ní je zdarma, výstupy databáze (prezentace provozoven a 
služeb) jsou veřejně přístupné na webových stránkách destinace. Ubytovací a stravovací zařízení 
sama vyplňují a spravují své vlastní záznamy. Atraktivity, akce, zážitkové programy + propojení v 
rámci tipů na výlet a procházek jsou ve správě pracovníků DMO, přístup ke správě akcí dále mají 
kulturní organizace jako např. Městské divadlo nebo Kláštery Český Krumlov. Databázové záznamy na 
www.ckrumlov.info jsou pro ubytovací a stravovací zařízení podmínkou pro následné zapojení do 
komunikace kampaní a produktů DMO Český Krumlov Region.   

Členové DMO 

DMO je zcela otevřena novým členům jak z řad obcí, tak i podnikatelských subjektů, fyzických osob  
i subjektů neziskového sektoru, viz stanovy spolku. V roce 2021 nedošlo k rozšíření členské základny 
z řad privátních subjektů ani obcí (s obcemi byly podepsány Dohody o partnerství), jedinými členy 
zůstávají i nadále tři zakládající členové. Záměr získání nových členů patří k cílům roku 2022 (viz Plán 
činnosti).    

Subjekty vně turistické oblasti 

DMO Český Krumlov Region prezentuje také subjekty a turistické cíle mimo turistickou oblast, a to 
především jako součást sekce Výlety do okolí www.ckrumlov.info/cz/vylety-do-okoli/. Prioritou je 
komplexní informovanost návštěvníka o turistických cílech a službách v blízkém okolí bez ohledu na 
„hranice“ turistické oblasti. Prioritou v tomto ohledu bude v následující letech užší spolupráce TO 
Lipensko, dále Budějovicko, Novohradsko-Doudlebsko a Šumavsko.  

 

Podmínky participace na aktivitách DMO a formy a možnosti prezentace členů DMO 
na jedné a nečlenů na straně druhé se neliší. Všechny subjekty v TO mají stejné 
možnosti zapojit se do aktivit DMO či být součástí komunikace. Zároveň se 
neuzavíráme pouze do hranic TO a komunikujeme i turistické cíle a subjekty vně 
destinace. 
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1.4.2.2 Osobní setkání s partnery 

Podle potřeby fungují na půdě DMO pracovní skupiny k obecným tématům (např. sport, region) či ve 
spojení s konkrétními projekty (konkrétní kulturní akce, ČK Card aj.), a to například: 

Obce turistické oblasti – setkání 5. 11. 2021 (program: prezentace činnosti DMO, informace o 
projektu Vltavská cyklostezka, program Adventu a Vánoc, koncepce a projekty JCCR/JČK).  

Podnikatelé, provozovatelé atraktivit, organizátoři akcí – pracovní setkání dle potřeby, dle 
témat/projektů, konaná zejména v rámci jednání vedení a pracovníků DMO (min 2x/měsíc), např.:  

 Pracovní skupiny k akcím konaným v regionu 
o Rok šlechtických slavností (2022) – DMO, NPÚ, Státní hrad a zámek ČK 
o Městské akce 2021 (DMO spolupořadatel) – DMO, další spolupořadatelé  
o Festival vína Český Krumlov – DMO, Sdružení cestovního ruchu ČK, ČKRF 
o Krumlovský vodácký maraton, Rallye Český Krumlov – DMO a pořadatelé 
o Dobročinný běh Krumlovská 11 – DMO, město, ICOS Český Krumlov, o.p.s.  

 Pracovní skupina Karta hosta/E-turista, vedená agenturou CzechTourism 
 Pracovní skupina Cyklotým, rozvoj Vltavské cyklostezky v TO, obce a další subjekty v regionu, 

min. 1x měsíc 
 Pracovní skupina Sport, priorita: webové stránky o nabídce sportovišť, sportovních zařízení, 

klubů, kroužků v regionu, min. 1x za měsíc 
 Pracovní skupina ČK Card, muzejní karta, 5 zapojených hlavních institucí, marketingové aktivity, 

možný rozvoj karty, frekvence setkávání min. 1x ročně 
 Komise cestovního ruchu Rady města Český Krumlov, pravidelné setkání pracovníků DMO se 

členy komise min. 1x ročně, informativní setkání 
 

1.4.2.3 Elektronická komunikace s partnery 

Newsletter/e-mail B2B  

 380 subjektů z privátní sféry 
 dle sektorů služeb a nabídky (ubytovací zařízení, gastro zařízení, atraktivity a akce, dopravci, 

půjčovny, průvodci) – obsah 2021 např.: 
o informace JCCR/JČK/CZT/MMR/DMO (projekt venkovské památky, grantová výzva 

karavanová stání, další grantové výzvy, prezentace Koncepce rozvoje cestovního ruchu JČ 
kraje 2021–2030, nabídka účasti na konferenci Travelcon…) 

o nabídka zapojení se do produktů a společných kampaní destinace (např. Krumlov a okolí pro 
děti, pro romantické pobyty, aktivní dovolená, Svatomartinská nabídka, vánoční pobytové 
balíčky a gastro nabídka…) 

o týdenní přehled akcí a inspirací pro pobyt v destinaci (příjemcem ubytovací zařízení/recepce) 

Newsletter B2C  

 820 emailových adres – soukromé osoby, instituce, média… 
 každotýdenní přehled akcí a inspirací pro pobyt v destinaci ČKR  

Newsletter pro obce  

 distribuce informací od JCCR/JČK/CZT/MMR/DMO (databáze investičních záměrů obcí 2021–
2027, projekt Venkovské památky, prezentace Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského 
kraje 2021–2030) aj.  
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1.4.2.4 Další  

Výroční zprávy  

 Uloženy ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu ČB  
 Web www.ckrumlov.info/cz/destinacni-management-cesky-krumlov/ (proklik z patičky HP)  

Plány činnosti DMO 2021, 2022  

 Web www.ckrumlov.info/cz/destinacni-management-cesky-krumlov/ (proklik z patičky HP)  
 Veřejné projednání na Zastupitelstvu města Český Krumlov  

Noviny města Český Krumlov s nákladem 6800 ks 

 Informace o činnosti DMO, výzvy ke spolupráci 

 

1.5 Vícezdrojové financování, granty  
V roce 2021 žádala DMO o následující granty a dotace (do výčtu nezahrnujeme dotaci města Český 
Krumlov na činnost ve výši 3 370 000 Kč): 

Grant Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora cestovního ruchu (okruh Podpora činnosti  
a provozu destinačních managementů) ve výši 245 528 Kč. Dotační program je otevřen pouze 
destinačním společnostem certifikovaným JCCR. Prostředky z grantu byly využity na realizaci 
následujících aktivit: tvorba webových stránek www.ckrumlov.info (částečné krytí nákladů), PPC 
kampaně (správa, kredity) na Facebooku, Instagramu a Google (částečné krytí nákladů).    

Eventové partnerství agentury CzechTourism v roce 2021, grant ve výši 482 639 Kč na Projekt Český 
Krumlov 2021 – město kultury a sportu (zahrnuty akce: Zahradní slavnosti, Léto v Krumlově, 
Svatováclavské slavnosti, Krumlovský vodácký maraton, Festival vína Český Krumlov, Rallye Český 
Krumlov, Advent a Vánoce v Českém Krumlově). Na základě Smlouvy o propagaci realizovala DMO 
mediální plnění pro agenturu CzechTourism v rámci výše uvedených akcí (prezentace partnera 
formou loga na všech marketingových výstupech a bannerech v místě konání, poskytnutí mediálního 
prostoru v TV vysílání, realizace destinačního videa, poskytnutí 100 ks fotografií z akcí a z destinace, 
propagace prostřednictvím ambasadorů akce aj.). Partnery DMO byly organizátoři Krumlovského 
vodáckého maratonu a Rallye Český Krumlov, kterým byl z grantu hrazen příspěvek na mediální 
plnění.        

Příspěvek agentury CzechTourism na marketingové plnění ve výši 49 587 Kč. Příspěvek náleží pouze 
destinačním společnostem certifikovaným agenturou CzechTourism. V rámci plnění bylo poskytnuto 
pět PR článků a 10 ks fotografií.     

Příspěvek JCCR na výstupy v rámci kampaně opravdový advent a zima v Jižních Čechách ve výši 
20 000 Kč. Příspěvek náleží pouze certifikovaným destinačním společnostem JCCR. JCCR přispělo na 
grafické zpracování marketingových výstupů a online reklamu na Facebooku.  

 

DMO v roce 2021 získala z dotačních programů (kromě dotace města Český 
Krumlov) celkem 797 754 Kč a realizovala grantové projekty od fáze žádosti, vedení 
projektů, naplňování aktivit, až po vyúčtování a doložení plnění/závěrečných zpráv.  

Další informace k oblasti financování DMO viz kapitola 4 Financování, rozpočet.  
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2 MARKETING A KOMUNIKACE 
 

2.1 Strategie komunikace 
ČR: posílit značku Český Krumlov Region = prezentovat destinaci jako celek a místo s rozmanitou 
nabídkou prostřednictvím všech produktových linií (kombinace kulturního i sportovního vyžití, Český 
Krumlov = výchozí bod pro poznání okolí, region = další aktivity, prodloužení pobytu 3 – 5 dní) 

Zahraničí: UNESCO, „must see“ destinace v České republice, základ nabídky Jižních Čech (vybrané 
produktové linie)   

Klíčová slova: UNESCO, Vltava, kultura, příroda, kvalitní a propojené služby 

 

2.2 Brand, značka destinace  
Na přelomu roku 2020/2021 bylo realizováno výběrové řízení na vytvoření nového vizuálního stylu 
destinace a jeho zavedení do online a offline výstupů. K účasti v soutěži bylo osloveno pět studií, do 
soutěže se přihlásila pouze dvě z nich. Porota ze zaslaných návrhů těchto studií nevybrala žádný. 

Pro rok 2021 bylo proto rozhodnuto o pokračování v jednoduchém vizuálním stylu zvoleném pro 
kampaň #Krumlov2020. Byla vytvořena černobílá textová značka/logo Český Krumlov Region a logo 
pro organizaci Český Krumlov Region destinační management. Vizuální styl byl postaven na 
fotografiích s jednoduchými výstižnými claimy dle daného tématu/pruduktové linie a odráží se ve 
všech marketingových výstupech DMO (web, sociální sítě, tiskoviny, pozvánky aj.) i merkantilních 
tiskovinách destinace (vizitky, hlavičkové papíry). 

Značka turistické oblasti   Značka DMO  

 
 
 
 

 

2.3 Cílové skupiny návštěvníků 
Co se segmentace návštěvníků týče, opíráme se zejména o data z dostupných zdrojů: uživatelé webu 
www.ckrumlov.info a sledující sociálních sítí destinace. Cílové skupiny návštěvníků pro rok 2021:   
 
Geografická segmentace  
 český trh (75 %) – Praha, Plzeňský kraj, SČ kraj, JM kraj, MS kraj, krajská města a velká města; 

Jižní Čechy, region ČK (krátkodobé návštěvy)    
 blízké trhy (20 %) – Německo, Rakousko 
 další (5 %) 

 
Segmentace dle motivů k cestování 
 Zralí mileniálové (25–34 let) – Zpravidla solidně zajištění mladí lidé se zájmem o cestování, 

moderní technologie, hudbu, návštěvy barů a hospod, festivalů a trendy akcí. Cílem cestování je 
užít si a bavit se. 



15 
 

 TOP 2021: Generace X (35–55 let) – naši nejpočetnější fanoušci na sociálních sítích a webu 
ckrumlov.info. Aktivní lidé, vysokoškolsky vzdělaní, vyšší střední třída (bonitní klientela), mají 
informační přehled, jsou zcestovalí a hlavním zdrojem informací je internet. Na dovolené, kterou 
si organizují sami, hledají především poznávání a aktivní odpočinek s cílem dopřát si a nešetřit. 
Nejčastěji cestují s partnerem, rodinou nebo přáteli = cílová skupina rodiny s dětmi, páry. 

 Mladší baby boomers (55–64 let) – Movitější a aktivní turisté, pro něž není cestování o počtu 
navštívených míst. Vyhledávají spíše autenticitu zážitku a prožitku. 

Demografie fanoušků na sociálních sítích podle pohlaví  

 Ženy cca 65-70 % 
 Muži cca 30-35 % 

 

2.4 Komunikační témata a produktové linie  
 

2.4.1 Základní produktové portfolio 
 

2.4.1.1 Koncepce 
Ze základního produktového portfolia, které je zakotveno rovněž v Koncepci DMO Český Krumlov 
Region pro roky 2022 – 2024 (zpracována ke 31. 12. 2021), byla již v roce 2021 rozpracována a 
komunikována větší část produktových linií. 
  
Produktové linie a příklady produktů dle Koncepce DMO Český Krumlov Region pro roky 2022 – 2024 

 

Produkty komunikované v roce 2021 (viz přehled a rozpis níže) jsou obecného charakteru, jsou 
určeny pro širokou veřejnost a specifikovány dle cílových skupin/motivů k cestování/sezónnosti.   
Jsou prezentovány především na webových stránkách destinace, a to ve třech jazykových mutacích. 
Další produkty budou dopracovány v roce 2022.  
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Koncipovány jsou produkty a produktové linie následujícím způsobem: 
 provázanost jednotlivých služeb/turistických cílů/akcí do jednoho destinačního komunikačního 

tématu/pro jeden cílový segment v rámci destinačního webu (atraktivity + akce + zážitky + 
vhodné ubytování + gastronomie + půjčovny atd.)  

 provázanost geografická v rámci celé destinace   
 důraz kladen na motivaci k prodloužení pobytu návštěvníka v rámci celého regionu a na celoroční 

nabídku  

S ohledem na postupný rozvoj destinace Český Krumlov Region a aktuální potenciál destinace  
(k 31. 12. součástí ČKR 16 obcí včetně města Český Krumlov) je v současnosti produktové portfolio 
složeno především z nabídky/služeb v Českém Krumlově, významným turistickým cílem je dále Zlatá 
Koruna a Kleť. Širší region je prezentován ve všech produktových liniích prostřednictvím sekce tipů na 
výlety a prostřednictvím akcí v regionu (kalendář akcí). Součástí produktů je i nabídka z turistických 
oblastí mimo TO (priorita Lipensko).  

Produktové linie jsou navázány na databázi provozoven, atraktivit, akcí a služeb 
databaze.ckrumlov.info/, která je připravena pro celý region. 

 

2.4.1.2 Jednotlivé produktové linie 
 

Rodinná dovolená v destinaci Český Krumlov Region  
Provázanost pro děti vhodných atraktivit + akcí + procházek + výletů + pro děti vhodných ubytovacích 
a gastro zařízení 
CZ: www.ckrumlov.info/cz/s-detmi-do-krumlova/  
DE: www.ckrumlov.info/de/cesky-krumlov-und-umgebung-tipps-fuer-familien/  
EN: www.ckrumlov.info/en/cesky-krumlov-with-kids/ 
 

Romantický pobyt  
Provázanost vhodných atraktivit + akcí + procházek + výletů + wellness pobytů + odkaz na kompletní 
seznam ubytovacích zařízení + gastro zařízení 
CZ: www.ckrumlov.info/cz/romanticky-pobyt-v-krumlove/ 
DE: www.ckrumlov.info/de/romantischer-aufenthalt/  
EN: www.ckrumlov.info/en/romantic-stay-in-krumlov-and-its-surroundings/  
 

Aktivní dovolená 
Provázanost vhodných atraktivit/cílů + akcí + procházek + výletů + půjčoven + sportovních zařízení + 
odkaz na kompletní seznam ubytovacích zařízení + gastro zařízení 
CZ: www.ckrumlov.info/cz/sport-a-relax/ 
DE: www.ckrumlov.info/de/sport-und-erholung/  
EN: www.ckrumlov.info/en/sport-and-relaxation/  
 

Krumlov a okolí po celý rok  
Provázanost vhodných atraktivit/cílů + akcí + procházek + výletů + půjčoven + sportovních zařízení + 
odkaz na kompletní seznam ubytovacích zařízení + gastro zařízení v daném ročním období) s cílem 
rozložení návštěvnosti v průběhu celého roku (s ohledem na spuštění webu 1. 7. 2021 není zahrnuta 
jarní nabídka 2021):  
 

Pohodové léto v Krumlově a okolí  
CZ: www.ckrumlov.info/cz/pohodove-leto-v-krumlove-a-okoli/ 
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DE: www.ckrumlov.info/de/entspannte-sommertage-in-cesky-krumlov-erleben/ 
EN: www.ckrumlov.info/en/have-a-relaxing-summer-in-krumlov/  
 

Podzim láká k návštěvě Krumlova a jeho okolí  
CZ: www.ckrumlov.info/cz/turista_inspirace_podzim/  
DE: www.ckrumlov.info/de/herbst-in-cesky-krumlov/ 
EN: www.ckrumlov.info/en/enticing-autumn-in-krumlov-and-its-surroundings/ 
 

Objevte zimní tvář Krumlova a jeho okolí  
CZ: www.ckrumlov.info/cz/objevte-zimni-tvar-krumlova-a-jeho-okoli/ 
DE: www.ckrumlov.info/de/winter-in-cesky-krumlov/ 
EN: www.ckrumlov.info/en/discover-the-wintry-face-of-krumlov-and-its-surroundings/ 
 

Další produkty, komunikační témata 2021:  
Vánoční a silvestrovské pobytové balíčky a gastro nabídky  
www.ckrumlov.info/cz/turista_vanocni_a_silvestrovska_nabidka_ubytovani/ 
www.ckrumlov.info/cz/turista_vanocni_a_silvestrovska_nabidka/ 
 

Skryté příběhy – mobilní aplikace  
CZ: www.ckrumlov.info/cz/trasy-176-hrave-prochazky-s-mobilni-aplikaci-skryte-pribehy/ 
 

TOP akce 2021 
CZ: www.ckrumlov.info/cz/topakce/ 
DE: www.ckrumlov.info/de/topevents/ 
EN: www.ckrumlov.info/en/topevents/  
 

2.4.1.3 Turistické cíle regionu v produktové nabídce 
 

Tipy na výlety do regionu na webu destinace 
CZ: www.ckrumlov.info/cz/vylety-do-okoli/  
DE: www.ckrumlov.info/de/ausfluege-in-die-umgebung/ 
EN: www.ckrumlov.info/en/lets-go-for-a-trip/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa online: 
mapy.cz/s/bokojabanu 
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2.4.2 Příklady vizuálního stylu produktových linií 
 
Tištěné materiály – plakáty A1, citylights na autobusovém nádraží ČK  
PPC bannerová kampaň – sociální sítě (FB, INST), Seznam – Sklik, GoogleAds (vedena na webové 
stránky) 
Webové stránky www.ckrumlov.info  
 
Rodinná dovolená v Český Krumlov Region  
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Kultura, pohoda, romantika 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivní dovolená, výlety  
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Prezentace akcí  

Plakáty A1 (distribuce na vlastních výlepových plochách v centru města Český Krumlov) 
Letáky A5 (distribuce v Infocentru Český Krumlov a v ubytovacích zařízeních v destinaci)  
Kalendář akcí na webových stránkách www.ckrumlov.info/cz/akce/ 
TOP akce na webových stránkách www.ckrumlov.info/cz/topakce/  
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2.4.3 Využití marketingových nástrojů  
 

2.4.3.1 Webové stránky www.ckrumlov.info  

Nová podoba turistického webu na adrese www.ckrumlov.info byla do provozu spuštěna 1. 7. 2021. 
Jedná se o plně responzivní verzi webového portálu, který přináší návštěvníkům i místním aktuální 
informace k volnočasovým aktivitám, kulturním a dalším akcím. V úzké spolupráci s privátním 
sektorem, organizátory akcí a provozovateli aktivit jsou zde zveřejňovány i jejich prezentace služeb. 
To vše ve třech jazykových mutacích ČJ, NJ, AJ.  

Základní struktura webu/členění 
 Základní nabídku destinace („Co zažít“) – dále členěno na Památky a kultura / Procházky  

a prohlídky / Zážitkové programy / Sport a relaxace / Výlety do okolí  
 Tematickou nabídku („Inspirace“) – dále členěno dle ročního období / nabídka pro rodiny s dětmi 

/ romantické pobyty / aktivní dovolená / nabídka při nepřízni počasí  
 Kalendář akcí, TOP akce 
 Ubytování a gastronomie – s možností podrobné filtrace  
 Praktické informace (včetně aktuálních COVID opatření) 

 
Statistiky rok 2021 (zdroj Google Analytics; nová verze stránek spuštěna 1. 7. 2021)  
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2.4.3.2 Sociální sítě @ceskykrumlovofficial  

DMO spravuje stránky destinace na Facebooku (CZ verze) a Instagramu (příspěvky psány dvojjazyčně 
CZ/EN), které slouží jak k podpoře image, k podpoře návštěvnosti webových stránek a zvyšování 
povědomí o destinaci, tak i pro zprostředkování aktuálních informací a tipů na aktivity v regionu. 
Příspěvky na sociálních sítích odkazují celoročně na relevantní stránky na webu destinace (dle 
tématu, typu informace – např. stránka kalendáře akcí, výletů, procházek apod.). 

Facebook www.facebook.com/ceskykrumlovofficial/ 
Základní čísla 2021 (k 31. 12.) 
 217 publikovaných příspěvků 
 12 568 fanoušků (33,5 % nárůst od prosince 2020) 
 dosah 3,43 milionu unikátních účtů (160 % nárůst oproti roku 2020) 
 63 spolupořádaných událostí s dosahem 237 431 účtů (celkový počet lidí, kteří viděli události), 

projevený zájem o událost 5 942 (celkový počet lidí, kteří zareagovali Zúčastním se/Mám zájem) 

Čísla jsou oproti roku 2020 výrazně růstová mj. i proto, že s Facebook stránkou začalo být DMO 
aktivní až v červnu 2020. Statistika stránky odráží výsledky organických i placených příspěvků a čísla 
do velké míry reflektují i to, kolik se investovalo do reklamy. V roce 2020 bylo pro DMO prioritou 
etablovat Facebook stránku, mj. i v počtu fanoušků, a proto se investovalo více do reklam s tímto 
účelem. Nyní je již stránka etablovaná svým pravidelným kvalitním obsahem, komunikací s uživateli i 
poměrně vysokým počtem fanoušků, proto v roce 2021 nebylo toto prioritou a místo toho bylo 
investováno do kampaní s účely: zájem o příspěvek, dosah, návštěvnost, reakce na událost aj. 

Obsah: Kromě publikování příspěvků s fotografiemi atraktivních a zajímavých míst, publikovala DMO 
série postů v rubrikách jako např. #CestaZMesta (tipy na výlety – odkaz na web), #ObjevujKrumlov 
(tipy na procházky, památky – odkaz na web), #SeznamteSe (představení lidí ze Sdružení cestovního 
ruchu Český Krumlov) nebo pravidelné čtvrteční kulturní okénko s výpisem akcí.  

 
Instagram www.instagram.com/ceskykrumlovofficial/  
Základní čísla 2021 (k 31. 12.) 
 157 publikovaných příspěvků 
 3 917 fanoušků (106 % nárůst oproti roku 2020) 
 dosah 824 752 unikátních účtů (122 % nárůst oproti roku 2020) 

Oproti Facebooku nebylo na Instagramu tolik inzerováno, protože se zde dlouhodobě vyplácí růst 
hlavně organicky. Díky kontinuálně kvalitnímu obsahu se podařilo zvýšit počet sledujících z 2 tisíc na 
bezmála 4 tisíce a násobně zvýšit počet zasažených lidí i počet zobrazení. Ve všech kategoriích 
interakce se podařilo zajistit růst (To se mi líbí/Uložení o více než 180 %). Vypovídá to také o tom, že 
uživatelům přináší DMO kvalitní obsah, který má pro ně hodnotu a s nímž interagují. 
 

DMO převzala sociální sítě do správy v polovině roku 2020 a od té doby rozšiřuje 
komunitu sledujících a zvyšuje dosahy facebookových a instagramových stránek 
pravidelným publikováním zajímavého obsahu. Na Facebooku od konce 2019 
vzrostl počet fans na současných 12 568 (nárůst o více než 3 000 %) a dosah se zvýšil 
z 51 600 účtů na 3,43 miliony účtů za rok 2021; Instagram zaznamenal nárůst o 980 
% na současných 3 920 fans a zvýšení dosahu z 5 800 účtů na 824 200 účtů v roce 
2021.  
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Příklady výstupů na sociálních sítích 
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2.4.3.3 PPC kampaně Facebook, Sklik, GoogleAds 
Celoročně byly realizovány reklamní kampaně na Facebooku konzultované a spravované externí 
spolupracovnicí DMO Zuzanou Dužár. Po spuštění nových webových stránek byly pro zvýšení 
povědomí o nabídce v destinaci Český Krumlov Region a zvýšení návštěvnosti nových webových 
stránek navíc v období září až listopad realizovány kampaně ve spolupráci s agenturou PROFICIO 
MARKETING s. r. o., které byly připraveny na základě zpracované Strategie on-line marketingu Český 
Krumlov Region. 
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Reklamní kampaně na Facebooku a Instagramu – celoročně 2021 (správa Zuzana Dužár):  
 Cíle kampaní: různé viz tabulky níže 
 Cílové skupiny: zaměření prioritně na tuzemského návštěvníka, kampaň na konci roku i na AT, DE 
 Celkem kampaní: 55  
 Dosah: 1,2 mil unikátních účtů, zobrazení: 2,3 mil  
 Celkem vydaná částka na reklamu (bez správy reklamních kampaní): 84 tis. Kč  
 
Výsledky kampaní dle kategorií 

 
 
PPC kampaně – období září-listopad 2021 (správa Proficio Marketing):  
 Cíl kampaní: propagace TO Český Krumlov Region dle produktových linií 
 Cílové skupiny: prioritně tuzemský návštěvník, následně i zahraničí (AT, DE) 
 Parametry PPC reklamy:  

o vyhledávání na relevantní klíčová slova včetně non-brand (SEA) strategie 
o PPC pro textovou inzerci (efektivní využití rozpočtu) 
o optimalizace CPC (práce s cenou za proklik) 
o display, remarketing, nativní reklama 

 Nástroje:  
o GOOGLE vyhledávací a bannerová reklama CZ, DE, AT trh  
o FACEBOOK/INSTAGRAM bannerová reklama CZ, DE, AT trh    
o SEZNAM-SKLIK bannerová a kombinovaná reklama CZ trh 

 
Souhrnné výsledky kampaní  

 

Uvedené náklady 
zahrnují pouze 
částky na reklamu 
(bez správy 
reklamních 
kampaní) 

 

Podrobný reporting PPC kampaní září-listopad spravovaných Proficio Marketing: 
reporting.proficio.cz/reports/#/b2b8b297-a285-4710-bc60-ad8e9880fc9c   
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V rámci placených online kampaní v roce 2021 (přičemž na sociálních sítích bylo 
inzerováno celoročně a v období září až listopad byla realizována kampaň i na 
Google a Sklik kampaň přes Seznam.cz) bylo dosaženo celkem přes 5,2 milionu 
zobrazení našeho obsahu. Celkový kredit vynaložený na tyto kampaně za rok 2021 
činil 249 tisíc korun.    

 

Příklady výstupů kampaní září-listopad  
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2.4.3.4 Influencer a press tripy  
V roce 2021 byly realizovány poznávací pobyty pro bloggery/influencery a novináře, a to především 
ve spolupráci s agenturou CzechTourism a jejími zahraničním zastoupeními a Jihočeskou centrálou 
cestovního ruchu. DMO bloggerům/influencerům dává tipy na aktivity v destinaci dle poptávaného 
tématu, zapojuje partnery v destinaci a částečně pobyty sponzoruje (např. ubytování, průvodce, 
gastro, ČK Card). Celkem bylo v roce 2021 realizováno 17 pobytů (ze zemí Německo, Rakousko, 
Španělsko, Polsko, Nizozemí, Velká Británie, Mexiko, Jižní Korea, Kanada).   
Příspěvky influencerů/bloggerů byly publikovány na jejich a částečně i našich sociálních sítích, někteří 
na základě dohody navíc poskytli fotomateriál pro další využití stran DMO. Na základě příspěvků 
vzniká na webových stránkách destinace nová rubrika. 

Příklady výstupů zpracovaných na webu DMO 

Salt in Our Hair je mladý holandský pár, Hannah a Nick. Vášeň 
pro cestování, focení a sdílení zážitků přetavili 
do instagramového účtu, který dnes sleduje více než čtvrt 
milionu lidí. Část svých zážitků sdílejí také na svém blogu.  

Z pobytu v Krumlově sepsali bloggeři tipy na dva dny plné zážitků 
= 8 Best Things to do in Cesky Krumlov  

 

 

The Historian Traveller, občanským jménem Laura, je rodačka  
z Itálie, vystudovaná doktorka historie, která chce svým 
sledujícím poutavě přiblížit dějiny a architekturu. Cestuje se svým 
partnerem a malými dvojčaty, aktivní je zejména na Instagramu a 
svém blogu. 

Laura strávila s rodinou v Krumlově několik prosincových dnů  
a výstupem byl článek Getting lost in Český Krumlov. A South 
Bohemian winter adventure 

 
Planeta Juan – za tímto jménem se skrývá youtuber Juan, 
Kolumbijec žijící v Kanadě. Jeho hlavním prostředkem 
komunikace je YouTube, kde má více než jeden milion sledujících. 
Nezahálí ani na Instagramu a Facebooku, kde ho sleduje více než 
1,5 milionů lidí. 
 
Reportáž z jeho pobytu v Krumlově je součástí videa z Juanovy 
cesty po jižních Čechách El fascinante recorrido Medieval de la 
Bohemia. 
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Příklady off-line výstupů z cestovatelských blogů a magazínů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.5 Tiskoviny 
V roce 2021 byly tištěné materiály využívány jako sekundární marketingový nástroj, především pro 
informování v místě a blízkém regionu.  
Byly realizovány:   
 
Programy akcí DL 
 detailnější program akce 

(Svatováclavské slavnosti skládačka) 
 distribuce: Infocentrum ČK, infocentra 

v blízkých TO, recepce ubytovacích 
zařízení, gastro provozovny  

 náklad 2000 ks   
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Programové letáky A5 (přehled akcí)  
 obdoba programových plakátů A1  
 distribuce: Infocentrum ČK, infocentra v blízkých TO, recepce ubytovacích zařízení, gastro 

provozovny  
 náklad 3000 ks   

 

Programové plakáty A1 (přehled akcí) s dvouměsíční 
frekvencí v obdobích červenec – srpen  
a září – říjen, období listopad – prosinec (Advent a 
Vánoce) již nebylo vydáno (akce byly z důvodu 
platných koronavirových opatřeních zrušeny)  
 distribuce: vlastní výlepové plochy v Českém 

Krumlově 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampaňové image plakáty A1  
 dle produktových linií a aktuální nabídky destinace 
 distribuce: vlastní výlepové plochy v Českém 

Krumlově 
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Cityligty na autobusovém nádraží v Českém Krumlově  
 uvítání návštěvníka, témata dle produktových linií a aktuální nabídky destinace (prezentace akcí a 

atraktivit)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.6 PR, média, komunikace  

Spolupráce s médii probíhala formou vydávání tiskových zpráv (především ve spolupráci s tiskovou 
mluvčí města a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu). Průběžně probíhala reakce na dotazy, 
dodávání info o aktuálním dění (týdenní B2C newsletter), dodávání obsahu (foto, text) pro neplacené 
PR články. Tištěná placená inzerce proběhla pouze v médiu Moje země a v rámci propagace 
městských slavností realizovány inzerce v Českokrumlovském deníku a Týdeníku.   

 

 



31 
 

2.4.3.7 Tvorba obsahu   

V roce 2021 bylo pokračováno v rozšiřování fotobanky ve správě DMO, byly pořízeny stovky nových 
fotografií dle produktových linií/témat, z aktuálních akcí, lokálních atraktivit i služeb cestovního ruchu 
pro využití ve výše uvedených nástrojích. 

Byla zpracována dvě videa, prezentována byla na vlastním youtube kanálu a na sociálních sítích.  

Destinační video  
Youtube: youtu.be/PIEBBDVx-Fo  

 

 

 

 

 

 

Sociální sítě: www.facebook.com/ceskykrumlovofficial/videos/638563600914404  
a www.instagram.com/tv/CW6T8_ODcxY/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent a Vánoce v Českém Krumlově  

Youtube: youtu.be/xTtoM3X2WMI  
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2.4.3.8 Propagace Českokrumlovských slavností  

DMO realizuje na základě Dohody o spolupráci při pořádání Českokrumlovských slavností 
marketingový servis čtyřem městským akcím: Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, 
Svatováclavské slavnosti, Advent a Vánoce v Českém Krumlově. Rok 2021 byl stejně jako rok 
předcházející poznamenán koronavirovými opatřeními, kvůli kterým některé akce neproběhly 
v tradičním pojetí. Kouzelný Krumlov byl zrušen, Slavnosti pětilisté růže byly nahrazeny Zahradními 
slavnostmi, program Adventu a Vánoc včetně marketingového plnění byly kompletně připraveny  
a akce musely být zrušeny. Jediná akce, která proběhla v kompletním plnění, byly Svatováclavské 
slavnosti. DMO navíc realizovalo kampaň Pohodové léto v Krumlově.   

V rámci marketingového a komunikačního servisu byly realizovány tiskoviny (letáky, plakáty, 
citylighty, billboardy, transparenty), byly zpracovány články na www.ckrumlov.info, prezentace 
proběhla na sociálních sítích formou Událostí, byly spuštěny PPC kampaně, z akcí byla pořízena foto  
a video dokumentace. 

Vybrané výstupy (v jednotné grafice odpovídající vizuálu destinace) 
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2.4.3.9 Nástroje partnerské 

Jihočeská centrála cestovního ruchu JCCR 
DMO spravuje na webu www.jiznicechy.cz informace v sekci turistické oblasti Český Krumlov Region, 
plní do kalendáře akcí pro Jihočeský kraj kace konané 
v destinaci Český Krumlov Region, dodává články do aktualit a 
spravuje výlety/trasy v sekci výletů.  

Dále DMO publikuje na Facebooku Jižní Čechy (@jiznicechy) 
příspěvky týkající se destinace Český Krumlov Region – v roce 
2021 to bylo 105 příspěvků (2 týdně) a jejich dosah celkem činil 
2,2 mil účtů. Instagram Jižní Čechy (@jiznicechy) a německou 
Facebook stránku Südböhmen (@sudbohmen) spravuje pro 
JCCR agentura, které DMO dodává obsah za svou destinaci. 

V roce 2021 bylo pokračováno v projektu Dovolená v Jižních 
Čechách (nabídka ubytování s bonusem), do kterého se zapojilo 
26 ubytovacích zařízení z destinace Český Krumlov Region.   

CzechTourism, zahraniční zastoupení  
DMO dodává obsah a částečně spravuje některé sekce týkající 
se destinační oblasti na webu www.kudyznudy.cz. Probíhá 
komunikace a dodávání obsahu, aktuálních novinek z destinace 
pro newslettery CzechTourism a pro marketingové nástroje 
zahraničních zastoupení především na blízkých trzích (Berlín, 
Vídeň, Bratislava).  

 
2.4.3.10   Vlastní plakátovací plochy  
DMO spravuje plakátovací plochy na pěti místech v centru Českého Krumlova – celkem 46 
plakátovacích ploch. Využívají se pro zveřejnění programových a image plakátů DMO a také k 
pronájmu kulturním institucím, podnikatelským subjektům a organizátorům akcí pro jejich 
prezentaci.   
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3 STATISTIKY, VÝZKUMY 
V plánované činnosti roku 2021 bylo zavedení systému sběru a vyhodnocování dat. Z důvodu 
nedostatečné personální kapacity nebyl tento projekt realizován a kompletně je přesunut do plánu 
roku 2022.  

 

4 FINANCOVÁNÍ, ROZPOČET 
Níže je uveden přehled příjmů a výdajů v roce 2021, zpracovaný DMO. Kompletní vyúčtování není 
k 31. 3. 2022 od účetní firmy k dispozici a bude součástí účetní závěrky.  

4.1 Příjmy  
Zdroje Částky 
Dotace z rozpočtu města Český Krumlov      3 370 000,00 Kč  
JčK, dotační program Podpora cestovního ruchu 2021 (Podpora činnosti a provozu 
destinačních managementů) – vyplaceno 70 % z částky 245 528,- Kč  

       171 870,00 Kč  

JčK, dotační program Podpora cestovního ruchu 2020 (Podpora činnosti a provozu 
destinačních managementů) – vyplaceno zbývajících 30 % vyúčtované dotace z roku 
2020 

         70 705,00 Kč  

CzechTourism – mediální plnění u vybraných akcí        482 639,00 Kč  
CzechTourism – poptávka koordinace aktivit na území DMO           49 586,78 Kč  
JCCR – marketingová komunikace kampaně Opravdový advent           20 000,00 Kč  
Město Český Krumlov – kampaně Vstupy do vody (marketingové plnění grantu)          72 600,00 Kč  
Členské příspěvky (zakládající členové)        300 000,00 Kč  
Vlastní výdělečná činnost – pronájem plakátovacích ploch           35 880,90 Kč  
Celkové příjmy DMO v roce 2021     4 573 281,68 Kč  

4.2 Výdaje  
Výdaje Částky 
Provoz         470 911,73 Kč  

Mzdy (pozice produktového manažera JCCR hrazena z rozpočtu JCCR)     1 524 500,00 Kč  
Činnost    

Web www.ckrumlov.info – tvorba, správa, programování         692 666,23 Kč  
Sociální sítě – správa FB, INST + správa reklamních kampaní (Z. Dužár)         184 600,00 Kč  

PPC kampaně – konzultace, nastavení, plánování, správa, copy (Proficio), grafika         233 727,19 Kč  
Reklamní kredity pro kampaně na sociálních sítích, PPC kampaně (Sklik, Google) 161 494,66 Kč 
Tiskoviny (grafika, tisk)        122 307,54 Kč  

PR/komunikace – inzerce tisk, press tripy, influencers tripy           40 260,00 Kč  
Tvorba obsahu (foto, video, texty, překlady)        392 505,00 Kč  
Městské akce         260 733,75 Kč  
Kampaň vstupy do vody (plakáty, letáky, PPC kampaně)          31 088,86 Kč  
Výlepové plochy – náklady na výlep           13 098,50 Kč  
CzechTourism – mediální plnění (reklamní bannery objednatele CzT, objednávka 
partnerského plnění Krumlovský vodácký maraton, Rallye Český Krumlov)            88 506,30 Kč  
Koncepce DMO 2022 – 2024          48 750,00 Kč 
Celkové výdaje DMO v roce 2021 4 265 149,76 Kč  
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5 KONTAKT  
 
Český Krumlov Region 
Destinační management oblasti  
náměstí Svornosti 2 
381 01 Český Krumlov 
 
Terezie Jenisová: 737 194 537, jenisova@ckrumlov.info  
Jitka Boháčová: 739 247 985, bohacova@ckrumlov.info 
Ludmila Claussová: 728 132 026, claussova@ckrumlov.info 
Zdeňka Chaloupková: 731 637 404, chaloupkova@ckrumlov.info   
 
dmo@ckrumlov.info 
www.ckrumlov.info  
 
www.facebook.com/ceskykrumlovofficial 
www.instagram.com/ceskykrumlovofficial 

 


