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NÁVRHOVÁ ČÁST 

Strategická VIZE:  

Jižní Čechy jsou oblastí klidu a duševní pohody, kam se lidé rádi vrací za přátelskou atmosférou, 

kvalitními službami cestovního ruchu a rozmanitou přírodou. Jihočeši jsou profesionální, nabídka je 

originální a ohleduplná k přírodním zdrojům, marketing a způsoby komunikace s návštěvníkem jsou 

inovativní a smart. Na přírodní a kulturní památky bohaté jižní Čechy se tak stávají láskou na celý život…   

Strategické teze: 

Jižní Čechy v roce 2030 jsou SMART 
S → Stabilní v systému řízení a financování, službami kvalitní a profesionální 

M → Měřitelné ve smyslu hospodářského přínosu oboru cestovního ruchu 

A → Atmosférou přátelské, pohostinné, bezpečné   

R → Rozmanité v přírodních a kulturních památkách, v nabídce cestovního ruchu 

T → Technologicky rozvinuté, inovativní 

 

Motto strategie:  

„Každý má dva domovy – svůj a jižní Čechy.“ 

 

Strategický cíl č. I: Posílení konkurenceschopnosti značky jižní Čechy 

Aktivita I.1: Podpora tvorby nových originálních produktů s aspekty udržitelného rozvoje 

V současné době jsou produkty cestovního ruchu vytvářeny na úrovni turistických oblastí 

prostřednictvím oblastních destinačních managementů, následně jsou Jihočeskou centrálou 

cestovního ruchu tzv. packetovány do balíčků podle témat nebo cílových trhů a propagovány pod 

značkou jižní Čechy na tuzemském nebo zahraničním trhu. Tato spolupráce a komunikace funguje 

velmi dobře a není ji tedy nutné v následující dekádě výrazně měnit.  

Řada produktů má ale lokální charakter, mizivé procento produktů je připravováno ve spolupráci více 

destinačních managementů a vzniká tak málo produktů, které mají dopad do celé destinace jižních 

Čech, a to je právě z hlediska posilování konkurenceschopnosti značky jižní Čechy do budoucna velmi 

žádoucí. Dosud stále chybí jednoznačná a silná profilace v nabídce cestovního ruchu u většiny 

turistických oblastí. Evidentní profilace je například u turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko, která 

se podobně jako Šumavsko prezentuje jako oblast pro bohaté přírodní zdroje vhodná k poklidné 

turistice, pěším výletům a individuální rekreaci, případně Třeboňsko díky nenáročnému terénu a 

množství rybníků jako oblast vhodná pro cyklistiku, přírodní koupání a rybolov. Jižní Čechy musí být 

tvořeny jako dokonalé puzzle jednoznačně marketingově profilovanými a identifikovatelnými oblastmi.  



V období 2021-2030 bude kladen důraz na vznik nových produktů, které by měly více a lépe profilovat 

turistické oblasti, tedy produkty destinační a také nové tematické produkty, které by měly být 

výsledkem spolupráce sousedních destinačních managementů, tedy produkty s přesahem do více 

turistických oblastí, a to i přeshraničním. Příkladem takového tematického produktu zrealizovaném 

v letech 2016 - 2019 je například česko-bavorská Zlatá stezka, středověká obchodní cesta, která 

spojovala Čechy s Podunajím. Vhodným tématem dosud nedostatečně využitým pro rozvoj 

přeshraničních produktů je třeba ale také využití tématu piva a pivních stezek, inspirativní témata 

krystalizují i v turistických oblastech, například novohradská Koněspřežná dráha s rakouským 

partnerem, Železná opona, nebo dále také stezka Vltavy, certifikovaná evropská pěší stezka Lužnice, 

oživení Orlické přehrady apod. Taková výrazná témata budou značku jižní Čechy velmi dobře 

obchodovat.    

U nově vznikajících produktů je nutné rovněž zohlednit způsob využívání přírodních zdrojů tak, aby 

nadměrnou spotřebou a nešetrnému přístupu nedocházelo k jejich vytěžování a postupné destrukci.  

Jihočeský kraj by měl ve své dotační politice zohlednit takové produkty, které jsou originální, udržitelné 

a které jsou výsledkem spolupráce více destinačních managementů.  

Aktivita I.2: Podpora tvorby mimosezónních produktů 

Ačkoliv území Jihočeského kraje stále nemá podle studie intensity cestovního ruchu v regionech 

vypracované agenturou Czech Tourism tak masový a intenzivní turismus, pár takových turisticky 

exponovaných míst se na jihu Čech přece jen najde (Český Krumlov, Lipno), byť jen v hlavní sezoně 

letních prázdnin. Zato mimosezonní období každoročně zažívá velký propad. Velký potenciál pro 

prodloužení sezony přitom skýtá období jara (vzhledem ke změnám počasí už od března) a podzimu 

přípravou vhodných produktů zaměřených například na cyklistiku, turistiku, jarní akce spojené 

s oslavami jara, výstavami a slavnostmi květin apod. Velkou měrou se na návštěvnosti jižních Čech 

podílejí sami Jihočeši, kteří jsou hrdými patrioty. Vhodně cílenými produkty by se turistická sezona 

mohla prodloužit i s velkým přispěním Jihočechů výletníků.  

Budou podporovány takové produkty, které budou zaměřené na efektivní distribuci turistů do méně 

turisticky exponovaných míst v mimosezónním období. Jako příklad dobré praxe lze zmínit NOIR 

turistiku na Písecku, kde v podzimním dušičkovém počasí úspěšně nabízejí návštěvníkům putování po 

drobných cílech od židovských hřbitovů, Památník Lety až po keltské památky, megalitické stavby atd., 

včetně doporučení rybích pokrmů, typických pro podzimní čas ve znamení výlovů rybníků.  

Aktivita I.3: Posilování nástrojů vedoucích ke zlepšení kvality služeb CR 

Kvalita služeb cestovního ruchu je především o lidech. V tomto smyslu si sektor cestovního ruchu klade 

dvě zásadní otázky: kde sehnat personál, když není? Jak se stávajícím stavem lidí služby zlepšovat? 

Hned za potřebou kvalitní personální obsazenosti kvalitu služeb utváří také nabídka. Například 

v případě gastro provozoven se jedná o kvalitní suroviny používané při přípravě jídel, v případě 

ubytovatelů se jedná o nabídku volnočasových doprovodných aktivit k základním ubytovacím službám 

atd. Jižní Čechy jsou obecně turistou vnímány jako destinace vhodná pro turistiku, a proto i investice 

do infrastruktury v tomto smyslu budou v nadcházející dekádě nezbytné, neboť kvalitní, moderní a 

technologicky smart infrasktruktura jde ruku v ruce s kvalitou služeb. Na tuto kapitolu velmi úzce 

navazuje Strategický cíl IV. Efektivní investice do infrastruktury cestovního ruchu a nových smart 

trendů. 

Škola cestovního ruchu 



Vrcholný management podniků obsazují zejména absolventi vysokých škol. Bohužel, Jihočeská 

univerzita již dávno nemá kredit vysoké školy zaměřené na obor cestovního ruchu a spolu s ní tento 

kredit ztratily i jižní Čechy, které byly vnímané jako region chrlící vzdělané studenty v oboru.  

Nejhůře obsazovaná místa ve smyslu nedostatku pracovních sil ale nebývají ani tak pozice vedoucího 

managementu, jako spíše výkonné pozice kuchařů, šéfkuchařů, servírek a pozice středního 

managementu recepčních, provozních apod. Odpověď na první otázku by tedy na jihu Čech mohlo být 

posílení kvality stávajících odborných učilišť a středních škol zaměřených na gastronomii a hotelnictví, 

případně také otevření nové školy přímo zaměřené na cestovní ruch a související služby.  

Posílení kvality stávajících škol by přitom mělo spočívat v efektivnějším zapojení studentů do praxe. 

Poskytovatelé služeb by rovněž měli získat nějaké benefity, aby byli více motivováni studenty 

plnohodnotnou praxí provázet a naopak, školy by zase měly mít pro své studenty mezi podnikatelskými 

subjekty tolik partnerů, aby dokázaly všechny své studenty na praxe umístit. Tento vzájemný 

mechanismus by měl být monitorován, zda jsou kapacity na jedné straně dostatečné, na druhé straně 

využité. Dosavadní praxe je velmi tristní, řada studentů si musí praxe vyhledávat sama a mnohdy tam, 

kde o ně nestojí nebo o ně nestojí sami studenti, takže jich velká část probíhá pouze fiktivně. 

V jižních Čechách rovněž několik let krystalizuje myšlenka založení nové školy cestovního ruchu, která 

by postihla celé spektrum potřebných pozic v daném oboru, tedy od základních učňovských oborů až 

po absolventy s vysokoškolským titulem pro manažerské funkce. Tato škola by měla být umístěna 

v turisticky nejexponovanějším místě, v Českém Krumlově, kde s tímto projektem souzní jak zástupci 

města, tak i zástupci privátního sektoru. Město Český Krumlov disponuje vhodnými prostory vyžadující 

investice, na kterých by se Jihočeský kraj měl rozhodně podílet. Krumlovští podnikatelé jsou připravení 

spolupracovat v oblasti nabídky kvalitní praxe i v oblasti přesné definice obsahu výuky ve smyslu 

poptávaných pracovních pozic. Bude kladen velký důraz na kvalitu výuky, která by mohla být zajištěna 

implementací zahraničního přístupu ve spolupráci se školami v Rakousku nebo v Anglii. Vhodné bude 

zavedení vícejazyčné výuky, stáže v zahraničních provozech apod. Takový projekt by měl uspokojit 

svými absolventy vysokou poptávku po chybějícím personálu, nemluvě o prestiži, jaký by Českému 

Krumlovu a jižním Čechám přinesl.   

Vzdělávání v cestovním ruchu 

Ani poskytovatelé služeb by neměli další vzdělávání svých stávajících zaměstnanců brát na lehkou váhu. 

Požadavky na kvalitu se zvyšují, mění se i skladba turistů, jejich chování a zvyklosti. S tím také souvisí 

potřeba nenásilně „vychovávat“ i turistu, a to zejména v oblasti šetrného využívání zdrojů. Pro 

poskytovatele služeb a jejich zaměstnance by měla být k dispozici aktualizovaná nabídka vzdělávacích 

programů, které se pro ně a jejich stávající zaměstnance nabízejí s garantovanou kvalitní obsahovou 

náplní a fundovanými lektory.  

Vhodný obsah vzdělávacích programů by měl být připraven i pro pracovníky v destinačních 

managementech, neboť i portfolio jejich pracovních činností se bude v čase měnit, od přípravy 

produktů a marketingu se budou muset více zaměřit na obchodní činnost, síťování v oblasti 

investičních akcí apod. Více je činnost destinačních managementů popsána v kapitole Aktivita II.1: 

Profesionalizace destinačních managementů.  

Se vzděláváním rovněž souvisí exkurze po good practices pro podnikatele i pracovníky v destinačních 

managementech třeba ve spolupráci s jihočeskými cestovními kancelářemi. Přípravou kvalitní nabídky 

bude pověřena Jihočeská centrála cestovního ruchu, za její komunikaci mezi poskytovateli služeb pak 

destinační managementy na všech úrovních. Jihočeská centrála cestovního ruchu bude rovněž 

shromažďovat příklady dobré praxe a ty cíleně publikovat dál. 



Český systém kvality služeb (ČSKS) 

Kvalita služeb je doslova kardinální podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu a neustále řešeným 

tématem nejen na úrovni lokálních destinačních managementů, ale i na národní úrovni, kde byl 

prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj pomalu spouštěn v roce 2010 Český (Národní) systém 

kvality služeb. Tento systém se však dosud neetabloval natolik, aby se stal všeobecně uznávaným a 

přijímaným. Zpočátku certifikoval i služby, které se sektorem cestovního ruchu nesouvisely ani úzce, 

nebo certifikoval služby, kde se úroveň deklarované kvality v čase změnila na zcela nevhodnou. 

Vymahatelnost kvality je nemožná, recertifikace personálně náročná a možná také netransparentní a 

nespravedlivá.  

Dnes tento systém provozuje agentura Czech Tourism na webu www.csks.cz, kde je pod Jihočeským 

krajem certifikovaných jen několik podnikatelských subjektů, zato zde převažují destinační 

managementy a turistická informační centra, a to zřejmě z důvodu nutnosti splnění této podmínky při 

čerpání určitých zdrojů dotací. Bohužel, tento systém ani po deseti letech své existence v ČR nezakotvil 

do povědomí subjektů cestovního ruchu, natož do povědomí turistů, kteří by na tomto základě nějak 

ovlivňovali svá rozhodování o způsobu a místě trávení své dovolené.  

Koncepce rozhodně nedoporučuje vytváření nového systému, další certifikace, která by jakkoliv 

dublovala ideu již zavedeného ČSKS, do kterého již Česká republika investovala nepříliš zanedbatelné 

finanční prostředky. Koncepce ale zcela rozhodně apeluje na totální revizi systému ČSKS v plném 

rozsahu. Aby se tento systém stal funkčním, měl by obsahovat především funkční mechanismus 

hodnocení kvality. Praxe ukazuje, že jakékoliv certifikační komise postavené na různých lidech mají 

také různé přístupy a výsledek tudíž nemusí být vždy transparentní. Jako ideální se jeví řešení 

postavené na hodnocení provedené přímo trhem, tedy přímými uživateli/konzumenty dané služby. Na 

těchto principech funguje řada platforem jako např. Airbnb, Booking, TripAdvisor apod. Pokud by se 

podařilo implementovat tento princip hodnocení kvality služeb i do ČSKS, pak by se zcela určitě změnilo 

vnímání tohoto systému jak mezi poskytovateli služeb, tak i mezi jejich konzumenty, turisty. Pro 

dlouhodobé držitele certifikátu by pak měl existovat určitý benefit, třeba ve formě slevy na dani nebo 

jako podmínka v čerpání dotací.  

V případě, že by došlo k revizi systému v tomto smyslu, za jižní Čechy by se měla určitě zapojit JCCR, a 

to i pak následně v jeho propagaci v území ve spolupráci s oblastními DM.  

Lokální ekonomika – local food  

Kromě personálních otázek, které řeší převážně sami provozovatelé, se ukazují určité trendy, které jsou 

turisty vnímané jako ukazatel kvality. Již nestačí nabízet „tradiční jihočeský pokrm“, ale pokrm s tzv. 

„rodokmenem“, u kterého je znám původ, tedy nejen farma, zahradnictví, ovocnářství, ale i způsob 

pěstování, chovu, welfare zvířat.  

Posilují rovněž ekologické aspekty, takže se osvědčuje zařazovat suroviny, které jsou lokální, od 

místních pěstitelů a farmářů, zkrátka produkty, které se z důvodu snahy o snižování emisní stopy 

nedováží přes celou Evropu/republiku nebo které jsou nezatížené přílišným hnojením a chemickými 

postřiky určenými na likvidaci škůdců.   

V tomto smyslu by se poskytovatelé služeb měli posouvat více dopředu, pracovat se zdroji v dané 

lokalitě, vzdělávat se i prostřednictvím sdílení good practice. Jihočeský kraj by za účelem zvyšování 

kvality služeb mohl skrze Jihočeskou centrálu cestovního ruchu a turistických oblastí podporovat 

realizaci exkurzí pro podnikatele do zahraničí, shromažďovat příklady dobré praxe a ty cíleně 

publikovat dál, obdobně jako bylo již zmíněno v podkapitole Vzdělávání v cestovním ruchu.   

http://www.csks.cz/


Aktivita I.4: Efektivní marketing 

Marketing značky jižní Čechy realizuje Jihočeská centrála cestovního ruchu, která pro tento účel 

každoročně připravuje marketingový plán, kde reflektuje aktivity určené jak pro domácí cestovní ruch, 

tak i pro zahraniční CR. Dosud se ale o řadě aktivit včetně veletrhů rozhodovalo na poslední chvíli a 

bylo tak obtížné zajistit stoprocentní účast turistických oblastí, což působilo necelistvě a nelogicky. 

Bohužel se stále stává, že některou marketingovou akci, politicky motivovanou, nařídí Jihočeské 

centrále cestovního ruchu i její zřizovatel, a to bez předchozího společného projednání, což má pak za 

následek narušení rozpočtu, o marketingové koncepci nemluvě.  

Marketingový plán 

Marketingový plán se musí připravovat a komunikovat s dostatečným předstihem, a to ve vzájemné 

kooperaci napříč odděleními Jihočeské centrály cestovního ruchu (tzn. odd. marketingu, odd. pro 

domácí cestovní trh, odd. pro blízké trhy a odd. pro vzdálené trhy), s oblastními destinačními 

managementy a nejlépe také s Oddělením marketingu a cestovního ruchu na Krajském úřadu. Je nutné 

zajistit všeobecnou shodu a povědomí o marketingových aktivitách na nadcházející rok. Plán musí 

reflektovat potřeby z turistických oblastí, neboť Jihočeská centrála cestovního ruchu primárně pod 

značkou jižní Čechy propaguje packetované produkty a atraktivity, které vzejdou zdola. Na druhou 

stranu ale Jihočeská centrála cestovního ruchu stanovuje priority a tím pádem i povinnou účast 

oblastních destinačních managementů zejména u takových akcí, kde je to z hlediska propagace 

destinace jižní Čechy zásadní. 

S marketingovým plánem pro propagaci značky jižní Čechy budou obeznámeny destinační společnosti 

vždy nejpozději 6 měsíců před jeho účinností, čímž získají dostatečný časový prostor pro zajištění 

kompatibility marketingových aktivit, které plánují na své úrovni. Oblastní destinační managementy 

tak dále naplánují a povinně zajistí účast na akcích, kde je to z hlediska efektivní prezentace značky jižní 

Čechy vysoce žádoucí. Takové akce budou pro oblastní DM jasně z marketingového plánu vyplývat.  

Krajské infocentrum 

V letech 2018-2019 byl v Jihočeském kraji odzkoušen pilotní projekt krajského informačního centra, 

které bylo umístěno v Českých Budějovicích v budově Mercury centra v bezprostřední blízkosti 

autobusového a vlakového nádraží. Kromě poskytování standardních informací o atraktivitách, tipech 

na výlety atd., zde bylo možné zakoupit suvenýry, regionální produkty nebo třeba i zjistit dopravní 

spojení. Infocentrum fungovalo 7 dní v týdnu od 8:00 do 20:00 a bylo personálně zajištěno zaměstnanci 

Jihočeské centrály cestovního ruchu ve 12tihodinových směnách na tzv. krátké a dlouhé týdny. 

Průměrná návštěvnost činila 3 000 lidí měsíčně a projevily se rovněž sezónní výkyvy, kde v lednu a 

únoru bylo návštěvníků nejméně. Kromě českých turistů dominovali Asiaté, potom Němci a Rakušané. 

Infocentrum bylo uzavřeno z důvodu expirace nájemní smlouvy a zahájení rekonstrukce prostor. 

Vzhledem k tomu, že se tento pilotní projekt setkal s velmi kladnou odezvou, je velmi žádoucí najít 

nové prostory k jeho opětovnému otevření. Je ale k diskusi, jestli má být krajské infocentrum umístěno 

opět v Českých Budějovicích na statickém místě. Vzhledem k poptávce po informačních službách a 

materiálech na turisticky exponovaných místech a navštěvovaných akcích, kterých je v jižních Čechách 

bezpočet, se nabízí možné inovativní řešení v podobě mobilního infocentra.  

Rebranding  

Destinace jižní Čechy je celkovým obrazem sestaveným z jednotlivých puzzle turistických oblastí, které 

budují svou vlastní značku a snaží se prosadit v domácím cestovním ruchu. Tyto aktivity jsou plně 

v souladu s činnostmi, které vedle toho vyvíjí Jihočeská centrála cestovního ruchu v oblasti domácího i 



zahraničního cestovního ruchu. Značka jižní Čechy tvoří jakousi střechu, jednotící nadřazenou značku, 

která musí být všemi turistickými oblastmi nejen vlažně respektována, ale především aktivně 

propagována. Logo jižních Čech bude uváděno na všech online prezentacích i tištěných materiálech 

turistických oblastí, které tvoří destinaci jižní Čechy.  

Strategický cíl č. II: Stabilizace systému řízení CR v Jihočeském kraji 

Aktivita II.1: Profesionalizace destinačních managementů 

Od roku 2015 bylo umožněno aktérům v území vyvíjet iniciativu a etablovat destinační managementy 

přístupem zdola, a to díky zavedení nového systému řízení cestovního ruchu v Jihočeském kraji v reakci 

na nepodpořený zákon o CR. Tento významný impuls dal vzniku celkem 11ti turistických oblastí, jejichž 

destinační managementy ale vykazují propastné rozdíly v kvalitě jejich práce. Statutární zástupci 

některých destinačních managementů dokonce uvádějí, že tyto propastné rozdíly způsobuje jejich 

přílišná autonomie, kterou by bylo vhodnější nahradit pevnějším a direktivnějším metodickým 

vedením. Některé turistické oblasti zaujímají prostor, kde je příliš malý potenciál pro rozvoj cestovního 

ruchu, a proto se zde s velkými obtížemi tvoří produkty CR, nebo vznikaly nekoncepčně bez spolupráce 

důležitých hráčů v území, kterými jsou především města a podnikatelé, což způsobuje jejich finanční a 

personální nestabilitu. Přílišná atomizace turistických oblastí nese rovněž vyšší požadavky na 

financování celého systému.  

Po předchozím pilotním období nyní nastává čas destinační managementy profesionalizovat, čímž 

může dojít k eliminaci slabých turistických oblastí a optimalizaci jejich počtu. Profesionalizace nad 

rámec povinností stanovených v Manuálu TO spočívá v realizaci aktivit, které jsou zmiňovány v různých 

kapitolách tohoto dokumentu.  

Způsob optimalizace bude vycházet z potenciálu CR v území, kvality práce destinačního managementu 

a jím realizovanou činností a dále ze schopnosti generovat vlastní finanční prostředky bez ohledu na 

to, zda se jedná o příjmy z vlastní podnikatelské činnosti nebo příjmy získané prostřednictvím partnerů 

z území. K ukončení procesu optimalizace TO by mělo dojít ideálně v roce 2021, nejpozději však do 

roku 2024.  

Kromě vlastní profesionalizace destinačních managementů je také nutné zaujmout jednoznačný postoj 

k přeskrajovým turistickým oblastem. Jihočeský kraj má výhodu v tom, že se celé jeho území překrývá 

s destinací jižní Čechy, která má územně ale větší rozsah. Přesahy destinace do jiných krajů jsou dány 

územním vymezením 11ti turistických oblastí, které se ztotožňují se značkou jižní Čechy. Typickou 

přeskrajovou oblastí je třeba Toulava, u které ale nelze se stoprocentní jistotou říct, zda její vnější 

hranice přesně kopírují hranice jižních Čech. Do jisté míry je definují sami turisté. Podle průzkumu velká 

část turistů z Prahy uvádí, že jižní Čechy začínají za Brdy, jiní jako bránu do jižních Čech vnímají město 

Tábor. Jihočeská centrála cestovního ruchu, která je destinačním managementem pro destinaci jižní 

Čechy, k tomu přistupuje tak, že všechny oblasti, které procházely jihočeským certifikačním procesem, 

územně tvoří destinaci jižní Čechy. Další přeskrajovou oblastí, která se bude v tomto smyslu muset 

konsolidovat, je Šumava. Na jihočeské části prozatím certifikované Šumavsko, ale z marketingového i 

turistického hlediska je nutné k Šumavě přistupovat jako k celku, a ne k Šumavě jako její jihočeské nebo 

plzeňské části. Jak vyplývá z průzkumu o vnímání značky jižní Čechy realizovaného společností 

BEHAVIO v roce 2019, Šumava je turisty vnímána jako součást jižních Čech. Na jaře 2020 proběhl také 

průzkum mezi podnikateli v cestovním ruchu na Šumavsku, a i ti se hlásí se Šumavou ke značce jižní 

Čechy, se značkou jižní Čechy souzní i správa Národního parku Šumava. V průběhu realizace této 

Koncepce je tedy nutné konsolidovat Šumavu jako celek nejlépe s jedním destinačním managementem 

a jako součást jižních Čech, byť s přeskrajovým přesahem obdobně, jako je tomu u Toulavy.    



Aktivita II.2: Zajištění finanční stability systému řízení CR  

Dotace na provoz a činnost destinačních managementů  

Z důvodu potřeby efektivního rozpočtování a plánování marketingových aktivit v destinačních 

managementech 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. Destinačním managementům 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.  

Certifikované destinační managementy se musí aktivně zapojit do realizace aktivit I.4 Efektivní 

marketing a III.2 Statistika CR v TO, s čímž souvisí i náklady, které destinační management povinně 

vyčlení z dotačních prostředků z Jihočeského kraje. Předpokládaná výše nákladů se bude odvíjet od 

počtu marketingových akcí a provozních nákladů na údržbu systému GAS, se kterými destinační 

managementy včas obeznámí Jihočeská centrála cestovního ruchu. Tyto položky budou nově figurovat 

v rozpočtech, nejlépe už od roku 2021. 

Aktivizace destinačních managementů na národní úrovni  

Ačkoliv je v Jihočeském kraji vyvíjena veškerá snaha o systémová řešení řízení cestovního ruchu 

alespoň na úrovni kraje, leckdy narážejí na nesystémovost na úrovni národní. Příkladem je Národní 

program cestovního ruchu, jehož obsah se mění spíše v závislosti na politická rozhodnutí, než aby cílil 

skutečné potřeby odvětví CR. Čerpání programu se doslova zasekává na úřednické neschopnosti 

jakéhokoliv pružného řešení, takže se stává, že žadatel/příjemce dotace podepisuje smlouvu o 

poskytnutí dotace třeba týden před nejzazším možným termínem pro podání vyúčtování. Žadatel je 

tedy neuvěřitelně limitovaný, aby připravil veškeré podklady, v případě výběrových řízení je realizace 

takové dotace absolutně nereálná. Další nahodilé kroky a politické machinace bylo možné sledovat 

v průběhu probíhající Covid pandemie, během které se cestovní ruch doslova zastavil. Pokud by 

v České republice existoval zákon o cestovním ruchu, nemusely by dopady do tohoto sektoru být tak 

fatální, podnikatelé by mohli lépe na situaci reagovat, finanční toky by byly transparentní, dané 

zákonem.  

Jihočeský kraj je nejosvícenější z pohledu systémových řešení v oblasti cestovního ruchu, a právě proto 

by měl iniciovat opětovnou snahu o přípravu české právní úpravy pro toto odvětví, včetně způsobu 

financování inspirovaným například rakouským modelem, který pracuje s obcemi, kde je potenciál CR, 

stanovuje výši poplatků a zpětný mechanismus financování infrastruktury a destinačního 

managementu.  

 

Strategický cíl č. III: Konsolidovat hospodářský přínos cestovního ruchu pro 

Jihočeský kraj (NEBO Konsolidovat cestovní ruch jako průmyslové odvětví ve 

smyslu jeho přínosu pro Jihočeský kraj, NEBO XX) 

Aktivita III.1: Monitoring hospodářského vývoje CR v Jihočeském kraji 

Cestovní ruch je průmyslové odvětví, které se podílí na tvorbě HDP v České republice. Bohužel, 

statistiky stále pracují jen s počty ubytovaných v HUZ. Vykazování i těchto dat obsahuje četné 

nedostatky (např. evidence hotelů, které již nejsou v provozu, a naopak neevidování těch, které do 



HUZ patří, plní poplatkovou i zpravodajskou povinnost apod.), nemluvě o vnějších vlivech, které daná 

čísla zkreslují, takže je nutné tato data doplňovat o další výzkumy, jejichž příklady jsou uvedeny níže. 

Z hlediska statistiky je ale nezbytně nutné výkonnost sektoru cestovního ruchu mapovat, a to nejlépe 

z dlouhodobého hlediska, aby bylo možné sledovat trendy, cíleně na ně reagovat a také obecně 

argumentovat přínosy tohoto odvětví.   

V letech 2017-2018 byl Jihočeskou centrálou cestovního ruchu objednána realizace výzkumu ze 

zbytkových dat mobilních operátorů a dále také zakoupena analýza z evidence elektronických tržeb  

tržeb za roky 2017 – 2019. Obě analýzy přinesly velmi zajímavé poznatky a vnáší hodně světla do 

statisticky evidovaných výkonů cestovního ruchu. Tyto nové přístupy zřejmě v blízké budoucnosti 

nahradí onen zastaralý statistický sběr dat, který je na národní úrovni jako jediný veřejně vykazován, 

nebo ho zcela určitě vhodně doplní.  

V jižních Čechách se tedy zaměříme na stanovení takových statistických ukazatelů výkonnosti 

cestovního ruchu, která budou dlouhodobě sledována a pravidelně vyhodnocována po celou dobu 

realizace této Koncepce. Následující příklady se ovšem neobejdou bez vstupních dat, která dosud 

nejsou veřejně dostupná a je tedy nutné je objednat a/nebo zakoupit. Je nutné si ale uvědomit, že tato 

data je možné získat pouze po krajích, a ne po destinacích a do budoucna se tento přístup zřejmě 

nezmění. Interpretovaná statistika za destinaci jižní Čechy bude tedy odpovídat datům získaným za 

Jihočeský kraj, tedy bez územních přesahů do jiných krajů (Toulava, Šumava). V průběhu prvního roku 

realizace Koncepce budou ještě zpřesněny zejména ty ukazatele, které bude JCCR nad rámec dat 

dostupných z ČSÚ z dlouhodobého hlediska shromažďovat, vyhodnocovat a zveřejňovat.  

Níže je uveden příklad stanovení statistických ukazatelů pro jejich sledování v letech 2021 – 2030: 

Hromadná ubytovací zařízení z ČSÚ v JčK, v členění dle TO:  

1) Kapacita HUZ v JčK 

2) Návštěvnost HUZ v JčK 

- Počet hostů 

- Počet přenocování 

- Průměrná doba přenocování 

3) Zahraniční příjezdový CR, v členění dle zemí na úrovni JčK (do budoucna dle TO) 

Marketingový informační systém (MIS) ukazatele, data z HUZ (www.tourdata.cz, zpracováno Czech 

Tourism), bude zpracováno v členění dle TO:  

1) Intenzita cestovního ruchu (poměr počtu přenocování na počet obyvatel dané lokality) 

2) Hustota cestovního ruchu (poměr počtu přenocování na 1 km2 rozlohy dané lokality)   

Satelitní účet cestovního ruchu, data na celou ČR dle odvětví (zveřejněno s 2letým odstupem), ideálně 

zajistit data dle krajů: 

1) Podíl CR na tvorbě HDP v ČR v % 

2) Produkce CR (tzn. příjmy z odvětí CR) 

3) Počet zaměstnaných v CR 

4) Podíl zaměstnaných vs. sebezaměstnaní 

5) Podíl CR na celkové zaměstnanosti 

 

Tržby v odvětví CR dle CZ-NACE (data z EET), v členění dle krajů:    

1) Zvýšení/pokles příjmů z cestovního ruchu (dle CZ-NACE) oproti předchozímu roku v % 

http://www.tourdata.cz/


Mobilní data operátorů, v členění dle TO:  

1) Počet turistonávštěv – počet opakovaných návštěv 

2) Počet přenocování v destinaci 

3) 24h pobyt – počet celých dnů strávených v destinaci 

4) Turistoden – počet dnů strávených v destinaci 

5) Výletoden – počet jednodenních návštěv do destinace 

6) Počet domácích vs. zahraničních turistů 

Kromě výše uvedených ekonomických ukazatelů, které se budou sledovat plošně za celé území 

Jihočeského kraje, je nutné v prvním roce realizace koncepce stanovit způsob výpočtu negativních 

vlivů, např. přetíženosti, externalit v CR apod. a také vytvořit ukazatele, které budou založené na využití 

potenciálu CR.  

Aktivita III.2: Statistika CR v TO  

Destinační managementy potřebují pro svou práci, efektivní plánování, partnery a leckde i pro 

obhajobu samotného přínosu odvětví cestovního ruchu argumentaci, která vychází nejlépe ze 

statisticky doložitelných dat. K tomuto účelu je pro ně k dispozici vytvořen systém, který automaticky 

přenáší data z ČSÚ a také z Google analytics, který sleduje aktivitu týkající se dané turistické oblasti 

v online prostředí. Díky tomuto jednotnému prostředí je pak ale také možné porovnávat turistické 

oblasti mezi sebou. Dosud byl tento systém pro všechny turistické oblasti hrazen z prostředků 

Jihočeské centrály cestovního ruchu a to byl patrně jeden z důvodů, proč byl oblastními destinačními 

managementy tak střídmě využíván. Dosud byla správa celého systému svěřena DM Českobudějovicko 

– Hlubocko, což může být další z důvodů nevyužívání systému jinými DM. Je nutné vyřešit správu 

systému tak, aby se k obsahu dat dostal pouze příslušný destinační managment, na jehož turistickou 

oblast se data vztahují a dále také Jihočeská centrála cestovního ruchu, která zpracovává statistiku za 

celou destinaci jižních Čech. V nové dekádě 2021 – 2030 se budou destinační managementy na správě 

systému GAS finančně spolupodílet v rámci svých provozních nákladů, které jsou dotovány z provozní 

dotace Krajského úřadu. Destinační managementy rovněž musí prokázat, že s těmito daty umí pracovat 

a interpretovat je dále, ideálně prostřednictvím tiskových/výročních zpráv, která předkládají svým 

partnerům. Tato kapitola má návaznost na Aktivitu II.1: Profesionalizace destinačních managementů.    

Good Analytical System (GAS) – data z Monitoru Ministerstva financí ČR 

1) Ubytovací poplatky / rekreační poplatky 

2) Počet míst pro stany a karavany (kapacita) 

3) Počet ubytovacích zařízení (HUZ) 

4) Počet pokojů v ubytovacích zařízení (HUZ) 

5) Počet lůžek v ubytovacích zařízení (kapacita ubytování v HUZ) 

6) Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (použito pro výpočet intenzity CR) 

7) Plocha území (použito pro výpočet hustoty CR) 

8) Google Analytics  

 

Strategický cíl č. IV: Efektivní investice do infrastruktury cestovního ruchu a 

nových smart trendů 

Aktivita IV.1: Podpora smart inovací a digitalizace 



Cestovní ruch si v nadcházejícím desetiletí 2021-2030 žádá využití moderních technologií a smart 

řešení, jejichž využitím dojde jak k usnadnění některých činností na straně lidí pracujících v oboru, tak 

i ve vytváření komfortnějšího prostředí na straně návštěvníka. Je nutné se rovněž ponaučit i z krizových 

období, kdy byl sektor cestovního ruchu zasažen fatálně. Největší takovou krizí poslední dekády byly 

dopady z Covid pandemie, která cestovní ruch celosvětově zcela zastavila. Jediná východiska, pokud to 

tedy daná činnost umožňovala, byla online řešení.  

Smart inovace 

V jižních Čechách se již můžeme na několika místech setkat s přístupy, které by se mohly nazvat smart 

řešením a které by se v budoucnu mohly stát řešením nezbytným. Například na Písecku instalovali na 

turisticky zajímavá místa bluetooth majáky, tzv. i-Beacony, jedná se o přístupové body, které 

komunikují s mobilní aplikací a nahrazují informační tabule, jejichž instalace podléhá složitému a 

dlouhodobému procesu schvalování na stavebním úřadu a nezřídka se také stávají cílem řádění 

vandalů. Nespornou výhodou i-Beaconů je oproti fyzicky instalovaným informačním tabulím pohodlná, 

rychlá a finančně nenáročná aktualizace informací, o minimálních nákladech spojených s údržbou 

nemluvě. Rovněž v souvislosti s rychlou aktualizací textů jsou dnes namísto informačních cedulí 

mnohem oblíbenější tzv. infokiosky, kde stačí pár kliknutí a je zcela změněn informační obsah nebo 

zrušeny/přeloženy akce na jiné termíny, což tuto možnost provozovatelé infokiosků vítali zvláště 

v covidové době a co víc, nejenže šetří čas, ale i peníze. Na Šumavsku zase na svém webu pilotně zkouší 

chatbota Karla Klostermanna, průvodce Šumavou, který návštěvníkovi sdělí zajímavosti a zorientuje ho 

v informačním pel melu. Na Budějovicku vybavili každé větší rekreační plavidlo na Vltavě audio 

průvodcem, který po spuštění kapitánem lodi upozorní výletníky na zajímavosti, které můžou spatřit 

během plavby na lodi. Tím vyřešili problém, jak zabavit cestující během plavby, jak provést Vltavou bez 

průvodce, a přitom nezvýšit náklady. Sčítače dnes nejsou novinkou v pravém slova smyslu, zato může 

být aplikován smart přístup v oblasti následného marketingu nebo v oblasti úpravy produktu, a to na 

základě výstupů získaných ze sčítačů umístěných do terénu na naučnou/pěší/cyklo stezku či 

k některým bezobslužným atraktivitám. Mezi další novinky, které se na trhu objevily, je třeba zmínit 

virtuální prohlídky, tzv. cestování z domova/nemocnice, nebo virtuální pohled do historie, jak to 

místo/atraktivita vypadala kdysi, nebo instalace vícejazyčných chatbotů pro odbourání jazykové 

bariéry na turistická místa, infocentra, dále třeba použití webkamer, slowTVkonceptu atp. 

Digitalizace 

Jedním ze smart řešení, které sice vyžaduje nemalou investiční akci a po kterém volají nejen destinační 

managementy jižních Čech, ale také média, cestovní kanceláře, poskytovatelé služeb, ale i zástupci 

měst, je vytvoření sdílené mediální banky, data skladu, kde bude centralizovaný sběr digitálních dat 

(fotografie, prezentační videa, reklamní spoty apod). JCCR, ani Krajský úřad Jihočeského kraje v 

současné době nedisponuje žádným uceleným zdrojem informací, přičemž neexistuje žádný přístup k 

digitálnímu obsahu dat kulturního charakteru. V současné době jsou data jednotlivých organizací 

separátně uložená po jednotlivých organizací, a to na různých typech úložišť, počínaje jednotlivými 

HDD každého PC a konče NAS disky. Data jsou zde uložená neorganizovaně a v mnoha případech jsou 

stejná data uložena (duplikována) na několika úložištích, což rovněž zvedá nároky na diskové kapacity. 

V případě publikace těchto dat je nutné vybraná data nalézt, zpracovat, zkompletovat a až poté jsou 

vlastními silami za použití různých nástrojů poskytnuty veřejnosti, což v sobě nese aspekt 

nejednotnosti a nekonzistentnosti publikování dat vůči uživateli a jemu poskytovaných uživatelských 



rozhraní. V tomto scénáři je občan pouze pasivním konzumentem informací, do systému ale 

nevstupuje a nemá možnost se podílet na tvorbě obsahu. 

Všechny výše popsané nedostatky řeší nasazení moderního informačního systému, jehož základem je 

robustní multimediální databáze. Smart řešení informačního systému spočívá v koncentraci 

(centralizaci), zpracování, možnosti organizování, spravování a publikování dat multimediálního 

charakteru. Informační systém umožňuje ke vstupním datům přiřadit metadata dle nastavení, 

organizovat data v knihovnách a dále s těmito daty pracovat, dále řeší duplicity dat, jejich přístupová 

a autorská práva, bezpečnost a zálohování. Nabízí pokročilé funkce pro vyhledávání, správu uživatelů, 

nástroje pro sdílení a kooperaci, procesní nástroje, workflow a monitoring činnosti. Poskytuje řešení 

vysoké dostupnosti. Pro další vývoj obsahuje API pro integraci třetích stran, čímž umožňuje pracovat s 

daty dalším subjektům, které mohou vytvořit další hodnotné produkty nad těmito daty. Výstupem jsou 

aplikace s intuitivním webovým prostředím, jako jsou například mobilní aplikace či multimediální 

portál. Pomocí těchto aplikací se uživatel (občan) stává součástí systému a podílí se na tvorbě obsahu. 

Vzniká tedy centralizovaný multimediální archiv, kde zdrojem dat nejsou pouze zapojené organizace, 

ale i občané a návštěvníci kraje. 

S ohledem na odhadovanou výši investice na zakoupení či vývoj na míru takové media banky by se jeho 

realizace měl zhostit Krajský úřad, přičemž by bylo vhodné využít evropských dotačních zdrojů, které 

podobné typy projektů finančně podporují. Provozovatelem by měla být Jihočeská centrála cestovního 

ruchu, která by nesla zodpovědnost za jeho údržbu, obsahové členění a za dohled nad jeho využíváním 

pro komerční účely za úplatu třeba na principu shutter stock.  

Aktivita IV.2: Investice do infrastruktury cestovního ruchu 

Součástí Koncepce je soupis investičních potřeb (viz příloha č. 1), který je každoročně aktualizován. 

Investiční záměry, které nejsou součástí Koncepce, nemohou být Krajským úřadem podporovány 

finančně, a ani formou partnerství. Je tedy nezbytně nutné dobře zmapovat investiční potřeby v území 

Jihočeského kraje tak, aby s nimi byly obeznámeny destinační managementy na všech úrovních. 

Destinační managementy tímto na sebe přebírají další roli, kterou je aktivní vyhledávání investičních 

potřeb, propojování a síťování partnerů (investorů, obcí, majitelů nemovitostí, úředníků apod.) tak, 

aby docházelo k jejich úspěšným realizacím. Tyto další činnosti také přispějí k profesionalizaci a 

upevnění jejich pozic ve svých oblastech.   

U každého investičního záměru je uveden popis, místo realizace, finanční náročnost, stav připravenosti 

a potenciální realizátor. Z popisu realizace musí vyplývat, jaká je souvztažnost investičního záměru 

k cestovnímu ruchu, tzn. investiční akce musí být umístěna u takové atraktivity cestovního ruchu, 

kterou destinační management zahrnuje do svého produktového portfolia nebo ji propaguje, případně 

sama investiční akce se týká atraktivity samé.  


