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ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V RÁMCI 
ČESKOKRUMLOVSKÉHO ROZVOJOVÉHO FONDU

ČESKÝ KRUMLOV TOURISM

VIZE
ČESKÝ KRUMLOV TOURISM
je výkonnou a respektovanou oficiální turistickou autoritou města Český 
Krumlov,
poskytuje „pod jednou střechou“ kvalitní ucelený servis pro návštěvníky 
destinace, obyvatele města a své partnery,
úzce spolupracuje s partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční 
úrovni,
systematicky se podílí na řízení trvale udržitelného rozvoje cestovního 
ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města Český 
Krumlov,
je klíčovou součástí destinačního managementu Český Krumlov.



ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V RÁMCI
ČESKOKRUMLOVSKÉHO ROZVOJOVÉHO FONDU

ČESKÝ KRUMLOV TOURISM

FINANCOVÁNÍ

Z rozpočtu ČKRF - v plném rozsahu provoz IC, dále financování nákladů a 
výdajů, které splňují podmínku daňově uznatelných nákladů (=náklady 
vynaložené pro zajištění a udržení příjmů ČKRF)

Z obchodní činnosti úseku – na základě obchodních dohod a smluv

Z rozpočtu města Český Krumlov – na základě smluv město-ČKRF 
financování marketingových aktivit a částečně činnost OIS, na základě 
dohody město-ČKRF-Městské divadlo financování propagace akcí projektu 
„Českokrumlovských slavností“ 

Z grantových programů a z finanční podpory partnerů



STRATEGICKÉ CÍLE 
DESTINACE ČESKÝ KRUMLOV

� Upevnění pozice Českého Krumlova jako jedné z nejvýznamnějších 
destinací cestovního ruchu v České republice. Upevnění povědomí o 
Českém Krumlově jako destinaci s jedinečným géniem loci a 
mimořádnou kulturně-historickou hodnotou, která je vhodná především 
pro poznávací turistiku.

� Udržení návštěvnosti města, prodloužení průměrné délky pobytu 
návštěvníků v destinaci – zvýšení počtu přenocování, vyšší ekonomická 
spotřeba. 

� Český Krumlov je celoroční destinace.

� Posílení kvality poskytovaných služeb - posílení pozitivního vnímání a 
spokojenosti návštěvníků = mundopropaganda

� Budování vztahu návštěvníků k destinaci – opakované návštěvy. 



CÍLOVÉ TRHY 2016 – 2018

TOP trhy (priorita 1) = trhy majoritního zájmu 
(především individuální klientela) 
Česká republika / Německo / Rakousko / Slovensko / Maďarsko 

Region Český Krumlov, Lipno, České Budějovice, „Evropský region Dunaj – Vltava“ 
(Horní Rakousko, Dolní Bavorsko, JČ, ZČ)

Rozvinuté trhy (priorita 2) = potenciální zájmové trhy
Polsko, Benelux, Francie, Itálie, Španělsko, Rusko, Spojené království, USA, Kanada

Formující se trhy (priorita 3)  - předpokládán růst počtu návštěvníků především v 
případě asijské klientely (skupinová klientela), destinace Český Krumlov mezi 
cílovými destinacemi v ČR
asijské země (především Čína, Japonsko, Jižní Korea, Hong Kong, Taiwan), Latinská 
Amerika, Austrálie 

Členění trhů dle intenzity marketingových aktivit destinace Český Krumlov, uvedených v Plánu podpory 
rozvoje cestovního ruchu 2016. Marketingové aktivity na trzích druhé a třetí priority realizovány v 
součinnosti s agenturou CzechTourism, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a místními průvodci. 



VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY, 
ZÁKLADNÍ DATA A FAKTA

Závěry 1. etapy projektu „Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie 
rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově“

�Zápis na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Český 
Krumlov patří mezi nejnavštěvovanější destinace městského typu v ČR. 

�Dominantou je Státní hrad a zámek Český Krumlov s návštěvností více než 350 tisíc 
návštěvníků. 

�Zaměstnanost – více než 3 000 osob.

�3 062 aktivních podnikatelských subjektů, z nichž 531 působí v sektoru cestovního 
ruchu. 

�4 582 lůžek k přechodnému ubytování, stravovací zařízení disponují 8 621 místy 
k sezení.

�Průměrná délka přenocování 1,5 dne, čisté využití lůžek 34,9 %.



VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY, 
ZÁKLADNÍ DATA A FAKTA

� 1990 – 2014 investice do CR v Českém Krumlově z veřejné správy více než 3 mld. 
Kč. Kvantifikace investic soukromých subjektů v rámci analýzy nesledována.   

� Příjmy do rozpočtu města - daň z nemovitých věcí 18,9 mil Kč/rok, místní 
poplatky z ubytování a za užívání veřejného prostranství 8,9 mil Kč/rok, parkoviště 
provozované ČKRF 13 mil Kč/rok.

� Produkty cestovního ruchu – uvedeny UNESCO a relaxace, Hudební festivaly, 
Cesty za poznáním, Český Krumlov Card a Školní výlety. Doporučena lepší 
diverzifikace k vybraným cílovým skupinám s přesnější marketingovou 
komunikací.

� Vyhodnocování výkonů cestovního ruchu – návrh sledování 21 indikátorů 
v časové řadě jako optimální sada indikátorů, souvisejících jak přímo tak nepřímo 
s cestovním ruchem.

� Destinační management – nutnost inovace, prohloubení spolupráce a postupné 
vybudování partnerství mezi orgány veřejné správy a soukromými 
podnikatelskými subjekty.



PRIORITY 2016 - 2017

� MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

� PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU 

� POSÍLENÍ KVALITY CESTOVNÍHO RUCHU – VZDĚLÁVÁNÍ

� MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

� PARTNERSTVÍ 



MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

Město Český 
Krumlov

Komise 
cestovního 
ruchu Rady 

města Český 
Krumlov

Českokrumlovský 
rozvojový fond, 

spol. s r.o.

Český Krumlov 
Tourism

Sdružení 
v oblasti 

cestovního 
ruchu a kultury 

působící na 
území destinace

Individuální 
subjekty 

cestovního 
ruchu a kultury 

působící na 
území destinace

(komerční 
subjekty, státní 
sféra, neziskové 

organizace 
apod.)

DESTINAČNÍ MANAGEMENT ČESKÝ KRUMLOV



MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

DESTINAČNÍ MANAGEMENT ČESKÝ KRUMLOV

CÍL 2016/2017: VYTVOŘENÍ PLNOHODNOTNÉ A PLNĚ FUNKČNÍ ORGANIZACE 
DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU/DESTINAČNÍ SPOLEČNOSTI 
PROSTŘEDNICTVÍM AKTIVNÍHO A PLNOHODNOTNÉHO ZAPOJENÍ VEŘEJNÉ I 
SOUKROMÉ SFÉRY  

NÁSTROJ: 

� Realizační tým destinačního managementu Český Krumlov = „přípravný 
tým“ pro vytvoření plně funkční organizace destinačního managementu 
Český Krumlov

� Diskusní setkání s širokou odbornou veřejností v celé šíři spektra 
turistické nabídky a služeb (2x ročně)  



MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

„ANALÝZA PŘÍNOSŮ CESTOVNÍHO RUCHU A STRATEGIE ROZVOJE 
CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM KRUMLOVĚ“

Návrh zadání pro zpracování 2. etapy projektu:
� Validace analytických vstupů – doplnění analytické části projektu, především o 

řízené rozhovory s odbornou veřejností a zástupci města 
� Tvorba strategie rozvoje cestovního ruchu:

• stanovení vize, globálního cíle a dílčích strategických cílů; 
• návrh konkrétních opatření a projektů včetně odhadu jejich finanční a 

personální náročnosti 
• návrh produktového portfolia v turistické nabídce, návrh systému tvorby 

produktů včetně návrhu marketingové a komunikační strategie;
• návrh principů organizace a řízení rozvoje cestovního ruchu ve městě včetně 

návrhu interní komunikační strategie
• návrh systému financování cestovního ruchu  
• návrh systému indikátorů, způsobu jejich měření a vyhodnocování pro 

udržitelný rozvoj cestovního ruchu v budoucnu

� Metodika monitoringu a vyhodnocení plnění strategie pro posouzení efektivity 
jednotlivých opatření   



MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

„ANALÝZA PŘÍNOSŮ CESTOVNÍHO RUCHU A STRATEGIE ROZVOJE 
CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM KRUMLOVĚ“

Cílem Strategie rozvoje cestovního ruchu je zpracovat praktický materiál, který 
bude využitelný, dlouhodobě udržitelný a efektivní a nasměruje další rozvoj 
Českého Krumlova v oblasti cestovního ruchu. Strategie rozvoje cestovního ruchu 
v Českém Krumlově si klade za cíl být pilotním projektem, využitelným dále na 
úrovni obcí, turistických oblastí či regionů v rámci České republiky.

Návrh vícezdrojového financování
� město Český Krumlov
� Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
� Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z.s. 
� Jihočeská centrála cestovního ruchu 
� agentura CzechTourism

Odhadovaná finanční náročnost zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu 
v Českém Krumlově je cca 1.000.000,- Kč (vč. DPH) 

Zadání Strategie rozvoje cestovního ruchu předpokládáno I.Q 2016.  



MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ VÝKONŮ CESTOVNÍHO 
RUCHU V DESTINACI

V rámci druhé etapy projektu „Analýza přínosů cestovního ruchu a 
strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově“

� optimalizace návrhu indikátorů, uvedených v analytické části

� návrh způsobu jejich měření

� návrh následného vyhodnocování pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu 
v budoucnu 



PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU

CÍL 2016 - 2017: NA ZÁKLADĚ USP (Unique Selling Propositions) VYTVOŘENÍ 
PRODUKTŮ, NÁVRH VHODNÉHO MARKETINGOVÉHO A KOMUNIKAČNÍHO 
MIXU (stanovení systému jejich prodeje pro FIT, GROUP, MICE) A JEJICH 
PROPOJENÍ DO NÁRODNÍ ZNAČKY (národní/tematické produkty)

� ČESKÝ KRUMLOV CARD – jeden z nástroj ů podpory prodeje 
destinace, motiva ční nástroj k prodloužení pobytu návšt ěvníka

Cíl: ČK CARD = klíčový nástroj podpory prodeje destinace (klíčová součást 
produktů cestovního ruchu) – podmínkou zapojení dalších subjektů do 
zvýhodněné destinační nabídky  

� POBYTOVÉ BALÍ ČKY – FIT
Inovace sou časného systému tvorby a prodeje destina čních 
pobytových balí čků = kombinované programy pro individuální klienty 
s konkrétním obsahem, cenou, možností koupě (sestavené na základě 
produktového portfolia destinace) 

Cíl: prodloužení délky pobytu návštěvníků



POSÍLENÍ KVALITY CESTOVNÍHO RUCHU

VZDĚLÁVÁNÍ, POZNÁNÍ DESTINAČNÍ NABÍDKY

� Organizace seminářů

� Produktová školení – poznání destinační nabídky 

� Katalog marketingové a obchodní spolupráce Český Krumlov Tourism 



MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

KLÍČOVÁ TÉMATA KOMUNIKACE 2016

� Státní hrad a zámek Český Krumlov – novinky v nabídce 

� Kláštery Český Krumlov 

� Za slavnostmi a festivaly – aktuální programy TOP akcí   

� Český Krumlov aktivní – Vltava (USP Českého Krumlova), 
sportovní aktivity, aktuální programy sportovních akcí  

� Český Krumlov Card – nástroj podpory prodeje destinace k 
prodloužení pobytu návštěvníků



MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

PLÁN MARKETINGOVÝCH AKTIVIT 2016

� Internet – priorita 2016 – spuštění nového moderního 
volnočasového/turistického webového portálu www.ckrumlov.info
(2.Q 2016)

Návštěvníci / B2B (GROUP, MICE, PARTNERS, PRESS) 

� Elektronická média – mobilní aplikace „Mobilní průvodce Českým 
Krumlovem“ (inovace), audioguide ke stažení   

� PR a komunikace – návrh komunikační strategie destinace, mediální 
partnerství, TK, TZ, inzerce, sociální sítě, press tripy (koncentrace na TOP trhy, 

vzdálené trhy ve spolupráci s CzechTourism) – koncentrace na klíčová témata 
komunikace 2016 

� Edice – inovace ediční řady (B2C i B2B) 

� Veletrhy, workshopy – koncentrace na TOP trhy 



PARTNERSTVÍ

� Spolupráce se sdruženími v oblasti cestovního ruchu a kultury 
působícími na území destinace

� Marketingová podpora a obchodní spolupráce s individuálními subjekty 
cestovního ruchu a kultury v destinaci – Katalog marketingové a 
obchodní spolupráce Český Krumlov Tourism

� Podíl na organizaci vybraných akcí, jejich marketingová a PR podpora

� Partnerství v regionu - spolupráce v oblasti marketingové s organizacemi 
destinačního managementu na Lipně a s Národním parkem Šumava 

� Spolupráce s JCCR – vzájemné propojení aktivit v rámci marketingového 
plánu JCCR a destinace Český Krumlov

� Spolupráce s CzechTourism - vzájemné propojení aktivit v rámci 
marketingového plánu CzT a destinace Český Krumlov

� Spolupráce v rámci Donau-Moldau Region 



FINANCOVÁNÍ 

� ROZPOČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Smlouva o poskytnutí dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu 
destinace Český Krumlov

1.500.000,- Kč vč. DPH (návrh rozpočet 2016) 

Smlouva o oprávnění k výkonu zvláštního práva pořizovatele databáze 
k Oficiálnímu informačnímu systému regionu Český Krumlov

350.000,- Kč vč. DPH (návrh rozpočet 2016) 

Dohoda o spolupráci při pořádání Českokrumlovských slavností
314.000,- Kč vč. DPH (návrh rozpočet 2016) 

� GRANTOVÉ PROGRAMY – specifikace na základě vypsaných žádostí 



ČESKÝ KRUMLOV TOURISM - KONTAKTY

Vedoucí úseku cestovního ruchu: 
Ing. Jitka Boháčová, tel.: 380 704 628, e-mail: tourism@ckrumlov.info

Marketingová manažerka:
Ing. Eliška Jaukerová, tel.: 380 704 629, e-mail: marketing@ckrumlov.info

Produktový manažer:
Daniel Kintzl, tel.: 380 704 633, e-mail: incoming@ckrumlov.info

Manažer OIS:
Ing. Tibor Horváth, tel.: 380 704 614, e-mail: ois@ckrumlov.info

INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
Vedoucí Infocentra Český Krumlov
Andrea Kintzlová, tel.: 380 704 625, e-mail: office@ckrumlov.info

Referenti cestovního ruchu
Michaela Picková, tel.: 380 704 623, e-mail: program@ckrumlov.info
Tereza Bencová, tel.: 380 704 621, e-mail: tickets@ckrumlov.info
Zuzana Marková, tel.: 380 704 622, e-mail: tours@ckrumlov.info
Milena Charvátová, tel.: 380 704 622, e-mail: info@ckrumlov.info
Petra Moravcová, tel.: 380 704 622, e-mail: service@ckrumlov.info

Referenti prodeje zboží
Michal Humplík, Ivona Gallistlová
tel.: 380 704 624, e-mail: shop@ckrumlov.info



Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

Český Krumlov Tourism

náměstí Svornosti 2

381 01 Český Krumlov

www.b2b.ckrumlov.info


