
Koncepce rozvoje CR    
v Jihočeském kraji
2021 - 2030



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

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

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

4) Dotazníkové šetření s podnikateli (8-10/2020)

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

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

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

8) Dotazníkové šetření s návštěvníky (10/2020)

9) Druhé kolo připomínkovacího řízení (11/2020-1/2021)

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

11) Strukturovaný rozhovor s představiteli velkých měst (11/2020-cca

1/2021)

12) Schvalovací proces (cca 3/2021)



Strategická vize, motto, grafika

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…

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





SPOLUPRÁCE na všech 

úrovních 

SYSTÉM řízení CR 

STABILITA financování DM

SLUŽBY kvalitní a profesionální



MĚŘITELNOST
ve smyslu hospodářského 
přínosu oboru cestovního 
ruchu pro Jihočeský kraj



ATMOSFÉRA
přátelská, pohostinná, 
bezpečná



ROZMANITOST    
v přírodních a kulturních 
památkách, v nabídce 
cestovního ruchu



TECHNOLOGIE    
rozvinuté, inovativní



Strategické cíle - NÁVRHY

I. Posílení konkurenceschopnosti značky jižní Čechy 

II. Stabilizace systému řízení cestovního ruchu v JčK

III.  Konsolidovat hospodářský přínos CR pro JčK

IV. Efektivní investice do infrastruktury CR a nových  
smart trendů



I. Posílení konkurenceschopnosti 
značky jižní Čechy 

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

- Podpora spolupráce sousedních DM, včetně přeshraničních
- Nové destinační a tématické produkty
- Environmentální aspekty 

Aktivita I.2: Podpora mimosezónních produktů

- podporovány takové produkty, které budou zaměřené na 
efektivní distribuci turistů do méně turisticky exponovaných 
míst v mimosezónním období



I. Posílení konkurenceschopnosti 
značky jižní Čechy 

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

Spolupráce se stávajícími školami zaměřenými na cestovní ruch 
- Zefektivnění praxí a stáží studentů 
- Vytvoření sítě spolupracujících podnikatelů

Vzdělávání (nejen) zaměstnanců v cestovním ruchu
- zajistit kvalitní vzdělávání s fundovanými lektory pro stávající zaměstnance, 

podnikatele..
- příklady dobré praxe, exkurze v zahraničí

Český systém kvality služeb - revize
- nutná revize systému, zakomponovat hodnocení provedené trhem 

(booking.com, tripadvisor,…), benefity pro držitele certifikátu 

Podpora lokální ekonomiky (local food)
- Využívání místních zdrojů, pokrmy s tzv. rodokmenem, zohlednění welfare

zvířat, ekologické aspekty 

Návaznost na investiční potřeby (zásobník projektů)



I. Posílení konkurenceschopnosti 
značky jižní Čechy 

Aktivita I.4: Efektivní marketing

Dlouhodobá marketingová strategie JCCR vs. roční marketingové 
plány 
- musí být znám DM před jeho účinností
- Povinná účast DS na akcích, logo Jižní Čechy na všech 

webech DS, rebranding,…
- Vysvětlení pojmů jižní Čechy vs. Jižní Čechy

Krajské infocentrum
- Různé varianty řešení, i v kombinaci: fyzické IC, mobilní IC, 

virtuální IC



II. Efektivní řízení cestovního ruchu 
v Jihočeském kraji  

Aktivita II.1: Profesionalizace destinačních 
managementů

- může mít za následek eliminaci slabých TO
- nutné zaujmout jednoznačný postoj k přeskrajovým TO 

(značka jižní Čechy přesahuje hranici kraje, nutné 
konsolidovat Šumavu jako celistvou jednu přeskrajovou
TO)

- centralizace vs. autonomie DM



II. Efektivní řízení cestovního ruchu 
v Jihočeském kraji  

Aktivita II.2: Stabilizace financování destinačních managementů 
- dotační program na tříleté období s ročním vyúčtováním = efektivní 

rozpočtování, možnost dlouhodobého plánování marketingových aktivit
- Povinné zapojení DM do aktivit vč. rozpočtování (I.4 Efektivní marketing, III.2 

Statistika CR v TO)

Aktivita II.2: Kultivace spolupráce v rámci sektoru CR na všech 
úrovních  

Aktivizace DM na národní úrovni, zejména za účelem prosazení zákona o CR
- Aktivní iniciace v znovuotevření české právní úpravy odvětví CR (zákon o CR) 

Mezikrajová dohoda/memorandum
- Přeskrajové oblasti vs. marketing značky destinace Jižní Čechy 

Metodika pro stanovení optimální výše příspěvku z obcí a měst do DM 

Kulatý stůl se zástupci obcí k jednotnému přístupu ve stanovování výše poplatků  z 
ubytování



II. Efektivní řízení cestovního ruchu 
v Jihočeském kraji  

Aktivita II.3: Krizový management

- Restrukturalizace Kolegia CR Jihočeského kraje: zastoupení 
oborových organizací, z jehož řad bude sestaven tým pro 
risk management (řízení rizik)

- Na základě analýzy současné COVID situace vytvořit 
metodiku, jak rychle a efektivně reagovat v podobných 
situacích, flexibilita plánů, rychlá řešení, plánování v době 
krize,…



III. Konsolidovat CR jako průmyslové 
odvětví ve smyslu jeho přínosu pro JčK

Aktivita III.1: Monitoring hospodářského vývoje   
CR v JčK

- Data z ČSÚ (HUZ)
- MICE ukazatele (CzechTourism)
- Ekonomické a finanční ukazatele (EET)
- Ukazatele návštěvnosti (zbytková data mobilních 

operátorů)

Aktivita III.2: Statistika CR v TO

- Aplikace systému GAS v DM



IV. Efektivní investice do infrastruktury  
CR a nových smart trendů

Aktivita IV.1: Podpora smart inovací a digitalizace

smart inovace 
- Bluetooth majáky – eBeacony, infokiosky, chatboty, instalace webkamer, 

slowTVkoncept, audioprůvodce, sčítače,…
- Smart řešení může být i zjednodušení, kde cílovou skupinu tvoří senioři

digitalizace 
- media banka – centralizovaný multimediální archiv digitálních dat, 

fotografií, reklamních videí, spotů atd.
- na tvorbě obsahu se podílí nejen zapojené organizace, ale i občané a 

návštěvníci kraje

Aktivita IV.2: Investice do infrastruktury CR

- infrastruktura CR musí být v blízkosti atraktivity CR, která je zahrnuta do 
produktu dané TO nebo je TO propagována

- musí být zahrnuta do seznamu investičních potřeb (zásobních projektů, 
příloha Koncepce)

- aktualizováno 1x ročně, schvaluje Kraj 



IV. Efektivní investice do infrastruktury  
CR a nových smart trendů

Aktivita IV.2: Posílení rekreační dopravy/dopravní dostupnosti 
atraktivit včetně integrované smart jízdenky

- Zpřístupnění aktraktivit, odlehčení parkovacím místům a 
turisticky exponovaným (nejen) přírodním lokalitám

- Integrovaná cenově zvýhodněná rodinná jízdenka (i pro turisty 
Jihočechy)



Prostor na diskusi… 



Děkuji za pozornost

Ing. Monika SMETANOVÁ
Manažer pro koncepci rozvoje CR v Jihočeském kraji 2021+

Jihočeská centrála cestovního ruchu/
Südböhmische Tourismuszentrale/
Tourism Authority of South Bohemia
B. Němcové 1824/8
CZ 370 80 České Budějovice

GSM: +420 722 960 155
E-mail: smetanova@jccr.cz

http://www.jccr.cz
http://www.jiznicechy.cz
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