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Přehled dílčích aktivit na přípravě  

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji  

2021 - 2030 

 

1) Strukturované rozhovory s vedením DM (1-3/2020 jednotlivě v TO) 

Na začátku roku 2020 proběhly osobní návštěvy v jednotlivých turistických oblastech, kde s vedením 

destinačních managementů a jejich produktovými manažery byly provedeny strukturované rozhovory, na 

jejichž základě byla vytvořena základní struktura prvního draftu koncepce.  

2) Workshop se zástupci DM (6/2020 Selibov)  

První představení strategických cílů a opatření proběhlo na setkání destinačních managementů v Selibově, 

kde byla provedena prostřednictvím pracovních workshopů k prioritizace opatření, formulována vize, 

motto strategie a kde padly první náměty na logo koncepce. Tam, kde během prioritizace bylo přiděleno 

nejvíce záporných bodů, došlo následně k odstranění celého opatření nebo přeformulaci.  

3) První kolo připomínkovacího řízení (7-9/2020 elektronicky) 

Do prvního kola připomínkovacího řízení se zapojily destinační managementy a pracovníci JCCR. Připomínky 

byly vypořádány.  

4) Dotazníkové šetření s podnikateli (8-10/2020 jednotlivě v území JčK) 

Skrze produktové manažery byly kontaktováni podnikatelé, se kterými byl vyplněn dotazník 

prostřednictvím telefonního rozhovoru nebo osobně ve formě strukturovaného rozhovoru. V některých 

případech podnikatelé vyplnili dotazník distančně a zasílali emailem, vždy podle aktuální covid situace. 

Podnikatelé byli produktovými manažery vybírání tak, by bylo pokryto co nejširší portfolio služeb 

cestovního ruchu. Názory jsou tak podchyceny jak od provozovatelů hotelů a restaurací, tak i od drobných 

provozoven jako jsou rodinné penziony, půjčovny sportovních potřeb a nechybí ani cestovní kanceláře. 

Dotazníkové šetření bylo vyhodnoceno a výsledky byly zapracovány do analytické i návrhové části 

koncepce. 

5) Strukturovaný rozhovor s ředitelem JCCR (9/2020 ČB) 

S ředitelem Jihočeské centrály cestovního ruchu byl proveden strukturovaný rozhovor, jehož názory byly 

rovněž v koncepci zohledněny.  

6) Workshop s podnikateli a zástupci měst (9/2020 Hluboká nad Vltavou) 

V Hluboké nad Vltavou byl uspořádán workshop s cca 50ti účastníky z řad zejména podnikatelů, dále také 

zástupců měst a informačních center. V rámci workshopu byli účastníci rozděleni na několik skupin, ve 

kterých z podkladů dopracovali SWOT analýzu, proběhla prioritizace strategických opatření a formulace 

opatření nových.  
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7) Workshop s podnikateli a JHK (10/2020 online) 

Další představení současného návrhu koncepce s pracovním mini workshopem proběhl se členy Jihočeské 

hospodářské komory během online pracovní konference.  

8) Představení cílů koncepce příslušným odborům kraje – OKPM, OŽPZL (9-10/2020 ČB) 

Aktuální verze koncepce byla představena pracovníkům Odboru kultury a památkové péče a Odboru 

životního prostředí, zemědělství a lesnictví Jihočeského kraje. Jejich podněty byly do koncepce 

zapracovány.  

9) Dotazníkové šetření s návštěvníky (10/2020 elektronicky) 

V rámci kampaně Léto/Podzim v jižních Čechách 2020 určené na podporu cestovního ruchu v průběhu 

covid krize JCCR získala cca 4500 kontaktů na návštěvníky, kteří využili slevových voucherů. Na tyto kontakty 

byly rozeslány dotazníky, jejichž výsledky byly rovněž zapracovány do koncepce.  

10) Dotazníkové šetření s podnikateli 2 (12/2020 elektronicky) 

Do kampaně Léto/Podzim v jižních Čechách 2020 určené na podporu cestovního ruchu v průběhu covid 

krize se aktivně zapojilo 314 ubytovatelů, kterým byl určen další dotazník hodnotící nejen kampaň, ale i 

systém řízení cestovního ruchu, způsob prezentace atd. Výsledky šetření byly rovněž zapracovány do 

koncepce.  

11) Představení cílů koncepce příslušným odborům kraje – OŠMT, ODSH (1-2/2021 ČB) 

Vzhledem k tomu, že se strategické cíle koncepce dotýkají také problematiky vzdělávání cestovního ruchu 

a dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti ve smyslu cestovního ruchu, je nutné koncepci projednat 

ještě také s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy a Odborem dopravy a silničního hospodářství, aby 

byla zajištěna vzájemná kompatibilita a spolupráce. Termín provedení této aktivity závisí na vývoji covidové 

situace v ČR a s tím souvisejících opatření.  

12) Strukturovaný rozhovor s představiteli velkých měst (11/2020-cca 1/2021 jednotlivě v území JčK) 

Stejně jako proběhl sběr podnětů a hodnocení dosavadní praxe podpory, řízení a marketingu v cestovním 

ruchu od destinačních managementů a podnikatelů, proběhne totéž i s představiteli velkých (okresních) 

měst. Termín provedení této aktivity závisí na vývoji covidové situace v ČR a s tím souvisejících opatření. 

13) Druhé kolo připomínkovacího řízení (1-2/2021 elektronicky) 

Jakmile budou ukončeny aktivity uvedené v bodech 11 a 12, kde se předpokládá jejich fyzické provedení, 

proběhne druhé kolo připomínkovacího řízení. Všechny dokumenty budou k tomuto účelu zveřejněny na 

https://www.jccr.cz/jizni-cechy/koncepce-rozvoje-cestovniho-ruchu.  

14) Schvalovací proces (cca 3/2021) 

Zahájení schvalovacího procesu může začít po ukončení a vyhodnocení všech předcházejících aktivit, včetně 

vypořádání druhého kola připomínkovacího řízení. Časový harmonogram nedokončených aktivit se může 

měnit v závislosti na vývoji covidové situace v ČR a s tím souvisejících opatření. 

https://www.jccr.cz/jizni-cechy/koncepce-rozvoje-cestovniho-ruchu

