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1) CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 

- Město Český Krumlov získalo v roce 2012 cenu Zlaté jablko FIJET, což je jakýsi novinářský 

Oscar Mezinárodní asociace novinářů píšících o cestovním ruchu a oslavilo 20 let od zápisu 

města na Seznam světového dědictví UNESCO. 

- Státní hrad a zámek Český Krumlov patří mezi TOP 20 nejnavštěvovanějších turistických 

cílů v ČR a po Pražském hradu je druhý nejnavštěvovanější zámek v ČR.  

(zdroj: CzechTourism) 

- Český Krumlov Card se jako jediná slevová karta (jediný slevový program) umístila mezi TOP 5 

atraktivitami a na druhém místě v kategorii Podnikatelský počin v anketě Kudy z nudy pro 

rok 2012. (zdroj: CzechTourism) 

- Jihočeský kraj je (za první tři kvartály 2012) třetí nejnavštěvovanější kraj v ČR a 

nejvyhledávanější vnitrozemskou destinací u českých turistů. (zdroj: Český statistický úřad) 

- Při meziročním srovnání došlo v Jihočeském kraji (za první tři čtvrtletí 2012) k nárůstu o více 

než 95 tisíc návštěvníků. (zdroj: Český statistický úřad) 

- Jihočeský kraj navštívilo (za první tři čtvrtletí roku 2012) nejvíce zahraničních návštěvníků 

z Německa, Rakouska a vzrostl podíl asijské klientely (Čína, Japonsko, Jižní Korea, Rusko). 

Stejně tak tomu je u Českého Krumlova. (zdroj: Český statistický úřad, Monitoring návštěvnosti 

Infocentra Český Krumlov) 

- Průměrná délka pobytu v Jihočeském kraji se v meziročním srovnání příliš nezměnila - 3,9 

dní, tj. 2,9 nocí. V Českém Krumlově je průměrná délka pobytu 2 dny, tj. 1 noc. (zdroj: Český 

statistický úřad, Výzkum společnosti STEM / MARK) 

- V Českém Krumlově se (za první tři čtvrtletí 2012) ubytovalo cca 20% návštěvníků 

Jihočeského kraje a to především v hotelových ubytovacích zařízeních. Došlo k celkovému 

nárůstu přenocování o více než 5%. (zdroj: Český statistický úřad, Městský úřad Český 

Krumlov) 

- Infocentrum Český Krumlov navštívilo (za první tři čtvrtletí 2012) více než 200 tisíc klientů. 

(zdroj: Monitoring návštěvnosti Infocentra Český Krumlov) 

- U parkování osobních automobilů v Českém Krumlově (na parkovištích ve správě ČKRF) došlo 

k poklesu o 3% (za první tři čtvrtletí 2012), naopak u parkování autobusů v Českém Krumlově 

(na parkovištích ve správě ČKRF) došlo k nárůstu o 38% (za první tři čtvrtletí 2012).  

(zdroj: ČKRF) 

- Oficiální webové stránky www.ckrumlov.cz navštívilo v období leden - listopad 2012 přibližně 

1,6 milionu návštěvníků především z České republiky. (zdroj: Google Analytics) 

- Novou mobilní aplikaci „průvodce městem“ si během roku 2012 stáhlo téměř 10 tis. uživatelů. 

(zdroj: statistika mobilní aplikace) 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Český Krumlov získal prestižní ocenění nazvané Zlaté jablko FIJET, což je jakýsi Oscar pro turistickou 
destinaci. V sobotu 17. 3. 2012 ho v Jezuitském sále hotelu Růže předali městu zástupci Světové federace 
novinářů a publicistů cestovního ruchu FIJET. 

 

 

 

 

 

 

  
Rok 2012 byl rokem dvacátého výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Je to zároveň čtyřicáté výročí přijetí Konvence světového přírodního a 
kulturního dědictví, která definuje statut památek a přírodních jevů zasluhujících pozornost a ochranu 
UNESCO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Český Krumlov Card se jako jediná slevová karta (jediný slevový program) umístila mezi TOP 5 
atraktivitami a na druhém místě v kategorii Podnikatelský počin v anketě Kudy z nudy pro rok 2012.  
S Český Krumlov Card si mohou turisté i místní prohlédnout tři muzea, zámeckou věž a proslulou galerii za 
poloviční vstupné. 



2) CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 - TRENDY 

TRENDY POPTÁVKY 

- blíž, kratší cesty a levněji 

- citlivost vůči poměru cena vs. kvalita 

- moderní technologie - rezervace služeb, navigace ve městech, aktuální informace  

 

TRENDY NABÍDKY 

- profilování produktů a zacílení na jasně definované segmenty 

- přímý kontakt s klientem - adresná nabídka 

- využití moderních technologií při komunikaci 

- národní a nadnárodní produkty, např. kulturní cesty 

Zdroj: CzechTourism 

EVROPA: LUXUS BEZ POCITU VINY 

Po globální světové krizi se v Evropě objevil nový druh turistiky – autentičtější a etičtější. Zákazníci 

nakupující luxusní balíčky nyní u cestovních kanceláří vyhledávají výpravy, které budou trvale udržitelné a 

respektující životní prostředí. Cestovní kanceláře by proto měly klást důraz na pomoc lokálním komunitám, 

více spolupracovat s místními řemeslníky, hudebníky atd. 

SVĚT: SOCIÁLNÍ MÉDIA 

Sociální média se dostala do popředí marketingových aktivit turistického průmyslu. Využívána jsou nejen k 

tomu, aby si lidé on-line rezervovali své cesty a ubytování, ale i k budování stálé klientely. Hotely se tímto 

způsobem snaží oslovit své potenciální hosty v poněkud osobnější a intimnější rovině.  

Zdroj: Hospodářské noviny 
 

„SLOW TRAVEL“ JAKO FORMA UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 

Trh cestovního ruchu vykazuje často mnoho paradoxů a slow tourism lze označit jako 

jeden z nich. Spotřebitelé kladou stále větší požadavky na rychlost služeb, ale zároveň také roste 

zájem o klidnou dovolenou beze spěchu.  

Cestovatel v tomto případě přikládá větší důraz intenzivnějšímu poznávání a zážitkům z každé navštívené 

destinace. „Pomalý“ cestovatel si neklade za cíl poznat co nejvíce turistických zajímavostí, které jsou 

uvedeny v průvodcích. Naopak, ti, kteří vyznávají slow travel se ztotožňují s názorem, že mohou strávit více 



času objevováním menšího počtu zajímavostí a často se do destinace i opakovaně vrací. Jednoduše si 

řeknou, že si něco nechají na příště. 

Slow travel je způsob cestování a vnímání, jehož cílem je kvalita, nikoli kvantita. Je časově náročnější, ale o 

to víc dokáže obohatit. Přináší nové zážitky, které se díky své autenticitě člověku vryjí hluboko do 

paměti a jsou mnohem intenzivnější a hlubší.  

Zdroj: CzechTourism 

BODUJÍ CHYTRÉ TELEFONY I TELEVIZE 

O rostoucím významu chytrých zařízení mluví odborníci i média po celém světě. O tom, jak snadno si 

lidé po celém světě na nové technologie zvykají, hovoří z ekonomického hlediska jasně počet prodaných 

chytrých telefonů a televizí. 

Nové technologie pronikly i na trh cestovního ruchu. Lidé už umí používat chytrá zařízení pro všechno, 

co souvisí s cestováním. Podniky v cestovním ruchu proto mohou tento trend využít ve svůj prospěch. 

Zdroj: www.tourism-review.cz 
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3) MARKETING  

CÍLE  

- Upevnění povědomí o Českém Krumlově jako destinaci s jedinečným géniem loci a mimořádnou 

kulturn ě-historickou hodnotou  

- Podpora tradičních místních subjektů s dlouhodobou působností, kulturní a poznávací turistiky a 

jejich kombinace v produktové nabídce (nové projekty: Horská zahrada - Státní hrad a zámek Český 

Krumlov, Muzeum vltavínů) 

- Udržení, příp. růst návštěvnosti města 

- Potlačení sezónnosti, podpora „mimosezóny“  

- Motivace k prodloužení délky pobytu a čerpání více turistických služeb  

- Motivace návštěvníka k opakované návštěvě  

- Implementace moderních technologií  

 

TÉMATA 

ZEMSKÁ VÝSTAVA JIŽNÍ ČECHY - HORNÍ RAKOUSKO 2013 

S cílem představit prolínající se osudy dvou národů a přispět k 

upevnění vzájemných vazeb, bude v roce 2013 na území 

Jihočeského kraje zahájena historicky první přeshraniční Zemská 

výstava. Její brány se otevřou v dubnu 2013 a jednotlivé expozice 

budou k vidění až do listopadu téhož roku v několika městech v 

jižních Čechách a Horním Rakousku. Český Krumlov, Vyšší Brod, 

Bad Leonfelden a Freistadt představí návštěvníkům expozice 

zaměřené na život v příhraničí, kulturní a umělecké poklady, rozvoj 

obchodu, hospodářství a další prvky, které ovlivnily vztahy Čech a 

Rakouska. 

Výstava pod názvem "4 fotografové, 2 země, 1 region" představí v prostorách nově zrekonstruované 

českokrumlovské synagogy práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a v první polovině 20. století v 

Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu. Výstava fotografií bude zaměřena mj. na 

architekturu, tradice, náboženství, výrobní odvětví a příběhy konkrétních rodin žijících v dané příhraniční 

oblasti. V Českém Krumlově budou moci návštěvníci zavítat také do Regionálního muzea na výstavu 

nerealizovaných projektů, které se váží k regionu jižních Čech a Horního Rakouska. 

 

 



TŘETÍ MEANDR aneb Český Krumlov na počátku 20. století  

Projekt třetího meandru nabídne nové turisticky atraktivní cíle a zároveň klidné území pro relaxaci 

návštěvníků města i jeho obyvatel. Jeho rekreační charakter předznamenala rekonstrukce městského parku, 

další oázou se stane zvelebená a dosázená Růžová zahrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MARKETINGOVÉ AKTIVITY 

CÍLOVÉ TRHY  

Vlastní marketingové aktivity jsou zaměřené jak na domácí trh v rámci ČR, tak na trhy bezprostředně 

blízké, především Rakousko, Německo, Slovensko a Maďarsko. Ve spolupráci s Jihočeskou centrálou 

cestovního ruchu a agenturou CzechTourism budou dále realizovány marketingové aktivity na 

vzdálenějších trzích Asie a Ameriky.  

CÍLOVÉ SKUPINY  

Marketingové aktivity jsou zaměřeny na následující subjekty:  

1) Individuální turisté (Business-To-Customer / B2C)  

2) Obchodní partneři / Touroperátoři (Business-To-Business / B2B)  

3) Média (TV, tisk, on-line média / PRESS)  
 

AKTIVITY 

1) INTERNET 

B2C 

Hlavním nástrojem e-marketingu směrem přímo k zákazníkům je oficiální informa ční systém 

www.ckrumlov.cz. Důležité je stále udržovat jeho aktuálnost a optimalizovat systém v návaznosti na 

vývoj současných technologií. Zároveň rozvíjet či zdokonalovat stávající aplikace (video-galerie, 

doplnění nových e-pohlednic, turistické trasy ve městě a jeho okolí, nabídka denních menu apod.) a 

zvyšovat komfort uživatelského prostředí (zavedení platební brány, e-shop). Samozřejmostí je 

využívání sociálních sítí - Facebook, TripAdvisor, You Tube, Flickr apod. Možnost přímé komunikace 

nabízí i již zavedený systém RSS, který je nutné popularizovat.  

Kromě oficiálního informačního systému je nezbytné podpořit prezentaci prostřednictvím vyhledavačů, 

které představují nejvyužívanější nástroj pro hledání informací (Seznam, Google). 

Osvědčeným informačním nástrojem je také mobilní aplikace „průvodce městem“. V roce 2013 je nutné 

rozšířit aplikaci o verzi v němčině a podpořit její distribuci na internetu, ale také po městě.   

 

B2B 

Pro přímou komunikaci s partnery bude využívána aktuální databáze kontaktů (rozesílání newslettrů 

alespoň 1krát do roka, informace o novinkách nadcházejícího roku) a inovované stránky 

www.ckrumlov.cz/b2b (fotobanka, materiály ke stažení, informace pro dopravce atd.).  

 



PRESS  

Oficiální informa ční systém www.ckrumlov.cz je pro média hlavním zdrojem informací. Inovované 

stránky www.ckrumlov.cz/b2b poskytnou novinářům aktuální tiskové zprávy, fotografie v tiskové kvalitě 

atd. I pro tento segment bude využívána databáze kontaktů pro rozesílání aktuálních informací (direkt 

mailing). 

 

2) VELETRHY, WORKSHOPY, PREZENTACE  

Součástí marketingových aktivit budou v nadcházejícím roce tradičně i veletrhy cestovního ruchu. 

Veletrhy umožňují oslovit velké množství potenciálních návštěvníků, ale především řadu nových 

partnerů. V roce 2013 bude Český Krumlov prezentován na následujících veletrzích:  

Ferienmesse Vídeň 10. – 13. 1. 2013: expozice Zemské výstavy  

Go a Regiontour Brno 17. – 20. 1. 2013: expozice Jihočeského kraje  

Slovakiatour Bratislava 24. – 27. 1. 2013: expozice Jihočeského kraje  

Holiday World Praha  7. – 10. 2. 2013: expozice Jihočeského kraje  

F.RE.E. Mnichov 20. – 24. 2. 2013: expozice Zemské výstavy  

TC Lipsko  20. – 24. 11. 2013: expozice CzechTourismu  
 

Zároveň destinační management využil nabídku Centra Bavaria Bohemia v bavorském Schönsee použít 

jejich prostory pro prezentaci města v termínu 31. 1. – 3. 3. 2013. Prostory budou využity pro výstavu 

„Český Krumlov objektivem moderní historie“ (Museum Fotoateliér Seidel), pro část výstavy „Příběh 

města Český Krumlov“ (Regionální muzeum v Českém Krumlově) a doprovodnou výstavu fotografií a 

uměleckých prací. Vernisáž výstavy  31. 1. bude spojena mimo jiné i s tiskovou konferencí. 

Jelikož agentura CzechTourism zrušila v roce 2012 zahraniční zastoupení v Maďarsku, je nutné její 

činnost nahradit individuální kampaní ve spolupráci s místními a regionálními partnery. Stěžejními 

akcemi by měly být prezentační akce pro širokou veřejnost ve městě Szombathely (župa Vas, sousedící 

s Rakouskem) a tisková konference a workshop pro touroperátory v Budapešti (ve spolupráci s Českým 

centrem). 

Na workshopu „Poznejte regiony České republiky“, který každoročně pořádá CzechTourism pro 

touroperátory, ale i média, budou představeny novinky a hlavní témata roku 2013. 

Pro prezentaci města budou dále využity odborné konference, pracovní setkání, apod. 

 



3) PODPORA PRODEJE  

B2C 

Klíčové produkty destinace tvoří Český Krumlov Card a školní výlety. Během nadcházejícího roku 

bude realizována marketingová podpora těchto produktů, které motivují návštěvníky k prodloužení 

pobytu a čerpání více služeb. 

V rámci pracoviště Infocentra budou nadále nabízeny pobytové balíčky (dárkové pobyty), které si 

návštěvníci poměrně oblíbili. Speciální pobytové programy vznikly také u příležitosti Zemské výstavy a 

budou propagovány ve spolupráci s OÖ Tourismus. 

B2B 

Velký význam v rámci podpory prodeje mají fam tripy a workshopy pro zástupce touroperátorů. Většina 

fam tripů je pořádána ve spolupráci s agenturou CzechTourism a příp. Jihočeskou centrálou 

cestovního ruchu. V roce 2013 se předpokládá spolupráce na cca 10 fam tripech. 

S podporou prodeje souvisí také různé POS (Point Of Sale) materiály (tašky, desky, tužky, flash disky 

apod.) a POP (Point Of Place) materiály (stojky, bannery, roll-upy apod.), jejichž zásoba bude během 

roku doplněna. 

 

4) PR A KOMUNIKACE  

Během roku 2013 budou realizovány press tripy jak pro domácí, tak pro zahraniční média ve spolupráci 

se zahraničním zastoupením CzechTourism a příp. Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Předpokládá 

se spolupráce na cca 15 press tripech. 

Dále budou realizovány inzertní kampaně v denním tisku, specializovaných médiích.  

 

V nadcházejícím roce bude i nadále pokračovat spolupráce s:  

- místními médii (Českokrumlovský deník, Ozvěny z měst a obcí Českokrumlovska) 

- regionálními médii (Jihočeská televize, Český rozhlas České Budějovice, Doma na Šumavě)  

- celorepublikovými médii (MF Dnes, Český rozhlas)  

- odbornými časopisy v cestovním ruchu (TTG, COT Business). 

 

 

 



5) EDICE, TISKOVINY  

V nadcházejícím roce bude opět aktualizována a vydána ediční řada propagačních materiálů: 

Katalog „Ubytování a stravování“ 

Leták „Kulturní tipy 2013/2014“ 

Leták „Nabídka aktivit pro volný čas“ 

Všechny výše uvedené tiskoviny budou rovněž zpřístupněny ve formátu PDF na www.ckrumlov.cz. 

 

6) FINANCOVÁNÍ VLASTNÍ SPOLUÚČASTI GRANTOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ  

V roce 2013 by destinační management rád navázal na spolupráci a realizovaný grantový projekt s kolegy 

z Tourismusverband Linz a během ledna 2013 podá opět žádost do Fondu malých projektů na 

přeshraniční projekt pod názvem Cesty za kulturou mezi tradicí a moderní dobou. 

Destinační management bude žádat o finanční podporu také z grantových programů Jihočeského kraje, 

např. na projekt Kulturního oživení synagogy.   

 

7)  STATISTIKA, MARKETINGOVÉ VÝZKUMY, STUDIE 

Strategie řízení turistické destinace Český Krumlov pro budoucí období 

Z pověření Rady města Český Krumlov bude z důvodu optimalizace organizace cestovního ruchu 

v následujícím roce zadán a realizován projekt „Strategie řízení turistické destinace Český Krumlov 

pro budoucí období“. Ve spolupráci s týmem odborných poradců je nutné ověřit funk čnost stávajícího 

modelu řízení cestovního ruchu v destinaci, případně zadat tvorbu návrhu nového systému řízení 

CR.  

Projekt bude naplňován ve spolupráci města Český Krumlov a Českokrumlovského rozvojového 

fondu, spol. s r.o. za aktivní účasti podnikatelské veřejnosti a zainteresovaných subjektů v cestovním 

ruchu, kteří budou zároveň nést díl zodpovědnosti za jeho realizaci a kvalitu. 

I nadále bude pokračovat sběr, analýza, vyhodnocování a prezentace statistických dat (vytíženost 

ubytovacích kapacit a parkovacích ploch, návštěvnost kulturních akcí a turistických atraktivit).  

Naváže se i na monitoring návštěvnosti Infocentra, který probíhá ve spolupráci s CzechTourism.  

Kromě toho budou uskutečněny analýzy sekundárních dat (výzkumy CzechTourism, JCCR, ČSÚ). 

 



8)  SPOLUPRÁCE S PARTNERY 

Partneři na republikové úrovni: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

CzechTourism  

Partneři na regionální úrovni: 

Jihočeský kraj 

Jihočeská centrála cestovního ruchu 

Regionální rozvojová agentura Šumava 

Svaz lipenských obcí 

Lipensko s.r.o. 

Místní partneři:  

Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově 

Sdružení průvodců Český Krumlov 

Pořadatelé kulturních a společenských akcí 

Provozovatelé turistických atraktivit 

Poskytovatelé služeb v CR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


