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úvodní slovo
Začátek fungování destinační společnosti a její další činnost 
v roce 2020 byla do značné míry ovlivněna nenadálým 
zásahem celosvětové koronavirové pandemie. V jejímž 
důsledku došlo v Českém Krumlově k zásadním změnám na 
poli cestovního ruchu – změna klientely, omezení či uzavírání 
provozů služeb, volnočasových aktivit, rušení nebo omezení 
pořádání akcí a mnoho dalších.

Cílem proto bylo především restartovat cestovní ruch a 
společně s partnery v destinaci reagovat nabídkou a 
vhodnými marketingovými nástroji na neustále se měnící 
situaci. Veškerá propagace se proto přesunula do online 
prostředí, kde bylo možné reagovat vždy na aktuální situaci. 

Rád bych touto cestou poděkoval kolegům i partnerům za 
dosavadní skvělou práci v turbulentním roce 2020 a přeji 
nám všem již lepší rok 2021.

Miroslav Březina
ředitel a produktový manažer DMO



profil organizace

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

Marketingový název: Český Krumlov region

Web: www.ckrumlov.info

Nejvyšší orgán spolku: členská schůze

Statutární orgán kolektivní - výbor spolku:
Mgr. Martin Hák (předseda)
Bc. Martin Lobík (místopředseda)
Ing. Miroslav Reitinger
Milan Kotlár
Bc. Ivo Janoušek

Kontrolní komise:
Ing. Jitka Zikmundová, MBA
Ing. Barbora Šiftová
Zbyněk Toman
Ing. Josef Maleček
Ing. Věra Sládková



organizační struktura

Členská schůze
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Ředitel, 
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manažer JCCR 
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Marketing 
manažer 1

0,75
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manažer 2

0,5

Produktový 
manažer DMO

1

Výbor

5 členů

Kontrolní komise

5 členů



certifikace dmo

krajská certifikace

V lednu 2020 byla založena profesionální organizace destinačního managementu 
ve formě zapsaného spolku = DMO Český Krumlov, z. s. pro turistickou oblast 
Český Krumlov region, která byla certifikována Jihočeskou centrálou cestovního 
ruchu ke dni 31.1.2020.

národní certifikace

Certifikace DMO na národní úrovni pod národní 
turistickou agenturou Czech Tourism proběhne v 
průběhu roku 2021.



3K platforma

DMO Český Krumlov region si jako vhodnou 3K platformu pro řízení turistické oblasti 
zvolil členské schůze, výbor spolku a tématické pracovní skupiny.

Činnost 3K platformy je pravidelná, s frekvencí jednání odpovídající 
potřebám destinace. 3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, 
koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory 
rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro 
koordinaci aktivit cestovního ruchu. 

Výstupy jednání turistické oblasti jsou volně přístupné všem subjektům a zájemcům 
o zapojení se do fungování DMO. Více informací na webu DMO www.ckrumlov.info.



Turistická oblast Český Krumlov region

• Český Krumlov – druhé 
nejnavštěvovanější město v ČR

• TO: Český Krumlov + 5 obcí

• 18 tisíc obyvatel, 176 km2

• 7 tisíc lůžek v HUZ

• v jednání je rozšíření oblasti v roce 2021

Jedinečnost: snoubení atmosféry unikátního 
historického města s množstvím 
architektonických a kulturních atraktivit + 
četné možnosti pro trávení aktivní dovolené v 
okolí Českého Krumlova.



Statistiky 2019 vs. 2020

2019
• 2 mil. návštěvníků (70 % zahraničí)
• návštěvnost: Zámek 387 tisíc, 

Kláštery 60,9 tisíc, Seidel 13,4 tisíc

• ubytovací poplatek: 7,9 mil. Kč 
(15+6 Kč) 

• průměrná délka pobytu: 1,3 noci

• bus stop: 18 tisíc busů (5-12/2019)

• vodáci: 300 tisíc

8

2020
• 0,6 mil. návštěvníků (5 % zahraničí)
• návštěvnost: Zámek -50 %, Kláštery -42 %, 

Seidel -29 %

• ubytovací poplatek -27 %: 5,76 mil. Kč (21 Kč);
plán UP 2021: 30 Kč, UP 2022: 50 Kč

• prodloužení délky pobytu  3 noci

• bus stop: -85 %

• parkování osobní auta: -28 %

• vodáci (půjčovny): -25 %
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2020 v kontextu Jihočeského kraje



kampaň #krumlov2020
Cíle
 „restart“ turistické sezóny 2020
 zvýšení pozitivního vnímání Českého Krumlova u tuzemských návštěvníků, na blízcích sousedních trzích (priorita Rakousko, Německo, Slovensko) i místních/rezidentů
 prodloužení pobytů návštěvníků
 představení Českého Krumlova, jak ho návštěvníci dosud neznají – především prostřednictvím nové nabídky aktivit a akcí a nové komunikace stávající nabídky

Cílové skupiny

 tuzemský návštěvník: nový, vracející se, fanoušek, návštěvník z blízkého regionu, výletník, dovolenkář
• páry, rodiny s dětmi, skupiny (mládež)
• rekreanti, požitkáři, pařmeni, dobrodruzi, poutníci (viz segmentace archetypální dle CzT)
• dle motivů cestování: milovníci kultury a historie, milovníci aktivní dovolené a sportu,
• milovníci gastro zážitků

 Krumlováci + blízký region + Jižní Čechy

 nejbližší zahraničí (Německo, Rakousko, Slovensko, později Polsko, Maďarsko)

→ Situaci vnímáme jako novou příležitost.



kampaň #krumlov2020



kampaň #krumlov2020

Talking points / messaging

• Přijeďte si užít Český Krumlov jako nikdy

• Krumlov, jak ho neznáte

• Český Krumlov, jak už ho nikdy nezažijete

• Nalaďte se na pohodové léto v Českém Krumlově

• Český Krumlov je tu pro vás

• Za zážitky do Českého Krumlova

• Přijeďte se k nám bavit, jsme tu



kampaňový web 
Webová stránka www.krumlov2020.cz

• propojení s www.ckrumlov.info
• komunikace nových akcí, produktů a další v novém vizuálním stylu kampaně – propojení se současnou webovou stránkou pro 

prezentaci stávající nabídky
• postupná tvorba zcela nového webu destinace Český Krumlov Region na doméně www.ckrumlov.info



kampaňový web 
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vyhledávač Seznam.cz
Skliková kampaň na Seznam.cz pro tuzemský trh - bannerová reklama #krumlov2020

• krumlov2020 - jak ho neznate / pro deti / na pohodu, 28. 7. - 31. 12. 
• kombinovaná reklama ČK CARD 20. 7. - 31. 12.
• kombinovaná reklama Svatováclavské slavnosti, 7. 9. - 28. 9.
• kombinovaná reklama Advent & Vánoce, 21. 11. - 24. 12.



spolupráce s partnery

JCCR – program Léto v jižních Čechách 

• slevové vouchery na ubytování a atraktivity
• do programu zařazeno 80 ubytovacích zařízení z destinace (75 podepsaných smluv)
• 10 turistických atraktivit



vlastní aktivity
Výlepové plochy
• Od 1. 8. 2020 správa 5 reklamních ploch v historickém 

centru
• určené pro prezentaci aktuálního kulturního programu v 

Českém Krumlově
• 5 lokací v centru města se 46 plochami formátu A1

Tvorba nové fotobanky
• Pro potřeby propagace destinace jsme začali tvořit online 

fotobanku. Zejména náladové a lifestylové fotografie 
zobrazující aktivní život ve městě a regionu. K této 
fotobance připojujeme krátká videa z akcí, které pak 
prezentujeme zejména na sociálních sítích.

• Fotobanku přesuneme na centrální cloudové úložiště a 
dáme k dispozici na web.

Skryté příběhy
• geolokační venkovní hra pro rodiny s dětmi
• vznik 3 nových krumlovských tras 

Propagační video 



Trendy 2021+

Potřeby návštěvníků
˃ flexibilita
˃ aktuální a transparentní informace
˃ individuální cestování
˃ více kratších pobytů na kratší 

vzdálenosti

34

Hodnoty 
˃ individuální přístup a péče
˃ kvalita služeb
˃ lokálnost
˃ relax, příroda
˃ autenticita



Trendy 2021+

Digitalizace – ano
˃ marketing zejména online
˃ virtuální realita, online prohlídky apod.
˃ bezkontaktnost jako možnost 
 člověk přitom stále v centru zájmu

Hybridní koncept
˃ Marketing digitální, bezkontaktní                                         
˃ Produkt a servis analogový, lidský, osobní, emoční
Zdroj: Ing. Jitka Zikmundová, MBa 
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Priority 2021

˃ upevnění pozice, komunikace uvnitř destinace

˃ cílový návštěvník – ČR a blízké trhy (DE, AT, SVK, PL, HU)

˃ nový turistický web

˃ produkty a obsahy reagující na novou/aktuální situaci

˃ online marketing

˃ zavedení systému sběru a vyhodnocování statistických dat
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