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PROFIL ORGANIZACE

Jihočeská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje, která hraje významnou úlohu v koordinaci 
a řízení cestovního ruchu v celém kraji. Především vytváří podporu domácího a příjezdového cestovního ruchu a vykonává 
funkci krajského destinačního managementu pro destinaci Jižní Čechy. Má za úkol vytvářet, řídit, koordinovat a rozvíjet 
atraktivní turistickou nabídku regionu a následně jí prezentovat na domácím i zahraničním trhu.

Předmětem činnosti organizace je:

• výkon krajské destinační společnosti ve vazbě na turistický region Jižní Čechy

• koordinace a metodické vedení turistických oblastí na území Jihočeského kraje

• komunikace se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje a „Euroregiony“,  
s jednotlivými obcemi a městy v oblasti cestovního ruchu

• spolupráce v rámci aktivit subjektů cestovního ruchu z veřejného i  soukromého sektoru, komunikace  
s obchodními partnery a turisty za region, včetně návštěvnického managementu

• komunikace a spolupráce s agenturou CzechTourism vč. jejích zahraničních zastoupení

• spolupráce na činnosti turistických informačních center na území kraje

• organizace konferencí a odborných seminářů přispívajících k rozvoji cestovního ruchu v Jihočeském kraji,  
vzdělávání v oblasti cestovního ruchu

• organizace jednání pracovních skupin složených z odborníků a pracovníků v oblasti cestovního ruchu 

• PR aktivity - prezentace jižních Čech v tuzemsku i zahraničí prostřednictvím vymezených témat  
(výstavy, veletrhy, média) směrem k laické i odborné veřejnosti

• organizace famtripů, tj. motivačních cest pro zástupce cestovních kanceláří a agentur, presstripů pro zástupce  
médií a pro odbornou veřejnost, organizace studijních cest pro odborníky v cestovním ruchu

• shromažďování informací o turistickém potenciálu regionu, zajišťování jejich průběžné aktualizace  
a jejich zpracovávání pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů

• tvorba produktových linií, které povedou ke zviditelnění destinace Jižní Čechy, včetně sledování  
a vyhodnocení zpětných vazeb

• ediční činnost – vydávání tištěných propagačních materiálů obecných či tematicky zaměřených  
s přihlédnutím k předem vymezeným a doporučeným okruhům, které stanovuje odbor kanceláře hejtmanky  
Krajského úřadu Jihočeského kraje, vzhledem k celkové strategii, cílovým trhům, nebo ročnímu období

• provoz Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na  www.jiznicechy.cz

• příprava a realizace projektů pro získávání prostředků z grantových, dotačních a jiných programů  
na rozvoj cestovního ruchu

• komunikace a spolupráce se zahraničními partnery v oblasti cestovního ruchu, zejména při tvorbě  
a realizaci přeshraničních projektů

• získávání statistických a analytických dat potřebných pro efektivní rozvoj cestovního ruchu v regionu

V současné době vychází hlavní činnost JCCR především ze schválené  
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015–2020.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

V únoru 2019 byla schválena nová podoba organizační struktury JCCR, která umožňuje lepší koordinaci aktiv v rámci JCCR.

Schéma struktury 2019

FACT SHEET – CESTOVNÍ RUCH V JIŽNÍCH ČECHÁCH 2019
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Ředitel JCCR

Ekonom - rozpočtář - personalista 
(zástupce ředitele)

podle počtu ubytovaných  
v HUZ v mezikrajském srovnání

turistů přijelo ve 3. čtvrtletí  
(07 – 09) 

obsadila 1. příčku z ubytovaných 
nerezidentů (cca 156 tis. hostů) – 
téměř čtvrtina zahraničních hostů

se podíleli Evropané na počtu 
přenocování

obsadilo 1. příčku podle počtu 
přenocování (cca 234 tis. nocí)

podle počtu přenocování  
v mezikrajském srovnání

z tuzemska

z tuzemska

ze zahraničí

ze zahraničí

ubytovaných hostů v HUZ

přenocování

podíl nerezidentů na celkovém 
počtu ubytovaných v HUZ

zahraničních hostů  
pocházelo z Asie

pobývají v HUZ nejdéle  
(v průměru 4,6 přenocování)

noci v průměru 
na 1 hosta  

v HUZ

dne  
je průměrná 
doba pobytu

3. místo

45%

Čína

4. místo

1,15 mil. 

3,40 mil. 

0,64 mil. 

1,07 mil. 

1,79 mil. 

61%

Německo

4,47 mil. 

36 % 

51%

Nizozemci

2,5 3,5

Pracovní skupina 
ADMINISTRATIVA

Pracovní skupina  
pro samostatné 

produkty

Pracovní skupina  
pro vzdálené  

zahraniční  
cestovní trhy

Pracovní skupiny  
pro blízké  
zahraniční  

cestovní trhy

Pracovní skupina  
pro domácí  

cestovní ruch
ANALYTIK

MARKETING

PROJEKTOVÝ 
MANAŽER
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Zdroj dat: ČSÚ a CzechTourism

Reziden� 
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3%
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3%
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6%
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16%

 

Rezidenti a nerezidenti ubytovaní  
v HUZ v Jihočeském kraji za rok 2019

Nerezidenti ubytovaní  
v HUZ Jihočeského kraje v roce 2019

Vedoucí skupiny 
pro domácí CR

Pracovník  
pro konferenci 

TRAVELCON

Vedoucí pracovní 
skupiny - 

Administrativní 
pracovník - 

asistentka ředitele

Vedoucí skupiny 
pro blízké  

zahraniční CT

Vedoucí skupiny 
pro vzdálené  
zahraniční CT

Vedoucí TIC

Pracovník TICPracovník TIC Pracovník TIC

Pracovník pro 
domácí CR

Pracovník  
pro veletrh 
TRAVELFEST Finanční účetní

Pracovník 
pro blízké  

zahraniční CT

Pracovník 
pro vzdálené  
zahraniční CT

Pracovník pro 
domácí CR

Pracovník pro 
convention

Administrativní 
pracovník  

- pro účetnictví

Pracovník 
pro blízké  

zahraniční CT

Pracovník 
pro vzdálené  
zahraniční CT

Pracovník pro 
domácí CR

Pracovník  
pro Jč. Filmovou 

kancelář

Administrativní 
pracovník  

- správa majetku  
a skladů

Pracovník 
pro blízké  

zahraniční CT

10x produktoví 
manažeři

Pracovník  
pro ostatní 
mimořádné 
akce JCCR

Výstavář - řidič - 
skladník - údržba 
vozového parku

Turistické  
informační  

centrum

ZMĚNA PROVOZOVNY

Na konci září 2019 došlo k přestěhování celé organizace JCCR z adresy 
B. Němcové 12/2 na B. Němcové 1824/8 v Českých Budějovicích. 
Jednalo se o přesun z nájemných prostor soukromého subjektu do 
budovy ve vlastnictví Jihočeského kraje.



JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE JCCR

NÁRODNÍ KATEGORIZACE DMO

Na konci června 2019 JCCR zažádala o krajskou recertifikaci v národní kategorizaci DMO. Nový certifikát JCCR obdržela  
v prosinci 2019 s hodnocením 86 bodů / 100 možných. 

V návaznosti na zjištění při zpracování odborného stanoviska byla pro JCCR stanovena následující doporučení  
pro nová nápravná / rozvojová opatření:

• pokračovat v analýze transformace na vhodnou právní formu;

• zahájit zpracování nového/aktualizovaného střednědobého strategického dokumentu;

• doplnit na web k činnosti 3K platformy základní výstupy z jednání;

• na jazykové mutace webu a další marketingové nástroje využívané pro příjezdový turismus uvádět brand CzechRepublic.

Dále je DMO doporučeno: 

• vhodně reagovat na výsledky hodnocení spokojenosti; 

• informačně zkvalitnit operativní strategický dokument - rozpočet, positioning produktů/témat, zapojení partnerů a další;

• zatraktivnit možnosti aktivního dohledávání témat a výrazů na webových stránkách www.jccr.cz; 

• facilitovat diskuzi v Českém Krumlově a okolí za účelem vytvoření oblastní/lokální DMO.

ČESKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽEB

Na konci května 2019 provedla Jihočeská centrála cestovního ruchu pravidelnou aktualizaci jednotlivých procesů a opatření 
za účelem udržení řádné certifikace v rámci Českého systému kvality služeb (ČSKS), jenž je platná do 29. 5. 2021.

Z důvodu podpory vzdělávání a zlepšování systému kvality služeb cestovního ruchu v jižních Čechách se na půdě JCCR 
uskutečnilo školení ČSKS – Trenér kvality 1. stupeň. Pozvánka na toto školení byla distribuována do celých jižních Čech  
a zúčastnili se ho zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu, certifikovaných turistických oblastí, informačních center  
a ubytovacích/stravovacích zařízení. 

Výstupem výše uvedeného školení pro JCCR je samostatná certifikace ČSKS Krajského turistického informačního  
centra Mercury.
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TURISTICKÉ OBLASTI A SYSTÉM ŘÍZENÍ CR V JIHOČESKÉM KRAJI

Rozdělení Jihočeského kraje na turistické oblasti je dáno Koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji  
2015–2020, schválenou dne 10. 12. 2015 zastupitelstvem kraje. Proběhlo celkem 5 kol certifikací, přičemž poslední  
se konala na začátku ledna 2019. Recertifikovala se turistická oblast Prácheňsko. 

Nyní je tedy na území kraje 10 turistických oblastí a je tím pokryté téměř celé území kraje. Poslední turistická oblast, 
Českokrumlovsko, by se měla certifikovat do začátku ledna 2020. Budějovicko

Destinační společnost:  

Českobudějovicko-Hlubocko z.s.
Produktový manažer (personální podpora):  

Mgr. Tomáš Polanský

Písecko – Blatensko
Destinační společnost:  

Píseckem s.r.o.
Produktový manažer (personální podpora):  

Martin Slavík

Lipensko
Destinační společnost:  

TS Lipensko z.s.
Produktový manažer (personální podpora):  

Mgr. et Mgr. Šárka Stoszková

Mgr. Václava Beyerová (od 02/2020)

Prácheňsko
Destinační společnost:  

DS Prácheňsko z.s.
Produktový manažer (personální podpora):  

Ing. Tereza Procházková 
(od 1. 2. 2019)

PodKletí
Destinační společnost:  

Jihočeský venkov z.s.
Produktový manažer (personální podpora):  

Bc. Pavel Kortus (do 09/2019) 
Bc. Lucie Klimendová (od 10/2019)

Šumavsko
Destinační společnost:  

PRO Šumavsko z.s.
Produktový manažer (personální podpora):  

Ing. Marie Korousová

Novohradsko – Doudlebsko
Destinační společnost:  

Novohradsko – Doudlebsko z.s.
Produktový manažer (personální podpora):  

Mgr. Michal Jarolímek

Českokrumlovsko
bez certifikace

Toulava
Destinační společnost:  

Toulava o.p.s.
Produktový manažer (personální podpora):  

Mgr. Jan Sochor

Česká Kanada
Destinační společnost:  

Destinační společnost Česká Kanada z.s.
Produktový manažer (personální podpora):  

Mgr. Petra Vacková (do 03/ 2019),  
Ing. Kateřina Smejkalová (03–05/2019), 

Zuzana Bedrnová a Barbora Píšová  
(06 – 08/2019),  

Bc. Kateřina Trávníčková (od 09/2019)

Třeboňsko
Destinační společnost:  

Turistická oblast Třeboňsko z.s.
Produktový manažer (personální podpora):  

Bc. Barbora Bicková 
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3K PLATFORMA

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu  
v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci níž dochází k výměně informací nezbytných  
pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

JCCR si v rámci 3K platformy zvolila pravidelné „Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje“. Toto setkávání vyplývá 
ze smluvního vztahu mezi Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a příslušnými destinačními managementy v rámci 
krajské certifikace turistické oblasti dle Manuálu turistické oblasti Jihočeského kraje. Zvolený formát 3K platformy 
JCCR tedy považuje za aktivní a účelně vynaloženou pro potřeby žádosti o certifikace/recertifikaci v rámci Národní 
kategorizace DMO. 

Pravidelným setkáním turistických oblastí Jihočeského kraje dochází k naplnění principu komunikace, kooperace  
a koordinace, které jsou základem pro efektivní destinační spolupráci. Každé pravidelné setkání turistických oblastí 
Jihočeského kraje má přidanou hodnotu v podobě vzdělávacích akcí - semináře, workshopy nebo projektového jednání.

Přehled uskutečněných setkání turistických oblastí Jihočeského kraje v roce 2019:

• 15. 1. 2019

- Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje 
- Jihočeská centrála cestovního ruchu, České Budějovice 
- Počet zúčastněných osob: min. 21 
- Časový fond: 8 hodin

• 25.–26. 4. 2019

-  Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje v rámci vzdělávací konference cestovního ruchu „Travelcon“ 
-  Výstaviště České Budějovice - pavilon Z, České Budějovice 
- Počet zúčastněných osob: min. 20 
- Časový fond: 1. den – 8 hodin a 2. den – 5 hodin

• 20. 6. 2019

-  Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje v rámci semináře „Venkovská turistika a groturistika v jižních Čechách“ 
- Ekofarma, Horní Chrašťany 
- Počet zúčastněných osob: min. 22 
- Časový fond: 8 hodin

• 21. 11. 2019

-  Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje v rámci semináře o nastavení místních poplatků v Jihočeském kraji 
- Počet zúčastněných osob: min. 22 
- Časový fond: 8 hodin

TRHY CESTOVNÍHO RUCHU

Jihočeská centrála cestovního ruchu v rámci organizační struktury rozděluje pracovní skupiny podle zaměření 
jednotlivých trhů cestovního ruchu:

• Domácí cestovní ruch 
• Zahraniční cestovní ruch - blízké trhy 
• Zahraniční cestovní ruch - vzdálené trhy

Vedoucí oddělení: Ing. Andrea Maxová

Pracovní skupina pro domácí cestovní ruch má za cíl zvyšovat zájem českých turistů o cestování do jižních Čech.  
Pro lepší efektivitu též koordinuje jednotlivé destinační společnosti turistických oblastí jižních Čech. 

Náplň práce: organizace FAM a PRESS tripů pro české novináře a touroperátory, organizace veletrhů v ČR, prezentace 
jižních Čech na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku, organizace vlastního regionálního veletrhu, příprava 
marketingových materiálů na podporu cestovního ruchu, dohled na práci destinačních společností, tvorba projektů na 
podporu cestovního ruchu, spolupráce s tuzemskými subjekty cestovního ruchu, spolupráce s agenturou CzechTourism 
v rámci destinačního managementu ČR.

Vedoucí oddělení: Bc. Ondřej Flemr

Cílem skupiny pro blízké trhy je zviditelnění jižních Čech jako destinace cestovního ruchu v sousedních zemích. 
Skupina se orientuje především na země: Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko a Maďarsko. 

Náplň práce: organizace FAM a PRESS tripů pro zahraniční novináře a touroperátory, organizace veletrhů v sousedních 
zemích, prezentace jižních Čech na veletrzích cestovního ruchu v sousedních zemích, příprava marketingových 
materiálů na podporu cestovního ruchu, tvorba projektů na podporu cestovního ruchu, spolupráce se zahraničními 
subjekty cestovního ruchu včetně přilehlých zahraničních destinačních oblastí, spolupráce s agenturou CzechTourism 
v rámci českých zahraničních zastoupení.

Vedoucí oddělení: Petra Machovcová

Cílem skupiny pro vzdálené trhy je zviditelnění jižních Čech jako destinace cestovního ruchu ve vzdálenějších 
zemích. Skupina se v roce 2019 soustředila především na země: Rusko, USA, Kanada, Španělsko, Černá Hora, Francie, 
Nizozemsko, země jižní Ameriky, Čína. 

Náplň práce: organizace FAM a PRESS tripů pro zahraniční novináře, touroperátory a influencery, účast na 
veletrzích, workshopech a dalších akcích ve světě, tvorba marketingových materiálů, kampaní a projektů na podporu 
příjezdového cestovního ruchu, spolupráce se zahraničními subjekty cestovního ruchu, spolupráce s agenturou 
CzechTourism v rámci českých zahraničních zastoupení.
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TÉMATICKÝ ROK 2019

V roce 2019 pokračovalo téma Jižní Čechy pohodové, které tak navazovalo 
na roky 2017 a 2018. Téma tak má evokovat, že jižní Čechy jsou přes 
široké spektrum možností aktivního odpočinku především skutečným 
synonymem pro klid, pohodu a relaxaci.

Pět hlavních témat projektu Jižní Čechy pohodové:

„Jižní Čechy - perla nepravidelného tvaru“. To je především objevování 
památek a kulturní vyžití, oživení tématu baroka mimo jiné v návaznosti na 
selské baroko.

„Jezte a pijte v jižních Čechách“. Dobře se najíst je jeden z hlavních 
předpokladů pro pohodovou dovolenou a jihočeská kuchyně, poctivá, tradiční, založená na místních potravinách, má 
svůj základ právě na venkově. S tímto tématem pak úzce souvisí pivo, pivovary nově vznikající minipivovary či různé 
akce jako například slavnosti vína, pivní slavnosti, borůvkobraní, jahodobraní apod.

„Aktivní pohoda“. Tu nabízejí jižní Čechy v létě i v zimě včetně široké nabídky outdoorových aktivit.

„Jihočeský oddech“. Lenošit, nechat se opečovávat a hýčkat, jednoznačně patří k opravdové pohodě. A region nabízí 
širokou škálu pobytů, kde je o klienty postaráno se vším všudy - wellness a lázeňské pobyty, regenerační pobyty apod.

„Pohodový venkov“. To je odpočinek od života ve městě, agroturistika, vesnické slavnosti, řemesla a tradice.

Od poloviny roku 2019 se již intenzivně připravovalo nové téma na rok 2020, a to Jižní Čechy opravdová láska, které 
tak bude volně navazovat na Jižní Čechy pohodové.
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Název projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví  
v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel

Označení projektu ATCZ31 – Památky žijí – Denkmäler leben 

Klíčová slova projektu Hrady, zámky, kláštery a města s hradbami 

Doba trvání projektu 1. 10. 2016 – 31. 12. 2019 

Vedoucí partner Jihočeská Silva Nortica

Partneři projektu

• Jihočeská centrála cestovního ruchu 

• Waldviertel Destination

• Vysočina Tourism

• Mühlviertel Marken GmbH

• Národní Památkový Ústav ČR

Vedoucí projektu JCCR Bc. Klára Kaštylová

V roce 2019 bylo v rámci projektu  
realizováno

• organizace veletrhu cestovního ruchu Travelfest 2019, kde proběhla 
výrazná prezentace projektu a do projektu zapojených památek 

• prezentace projektu na dalších veletrzích cestovního ruchu, kde byl 
projekt prezentován vlastním výstavním místem, tj. Ferien Messe 
Wien, Südböhmen zu Gast in Linz a ITEP Plzeň

• prezentace projektu na dalších veletrzích, na kterých byla prezento-
vána nabídka JCCR včetně prezentace projektu, např. Holiday World 
Praha, Regiontour Brno a další 

• organizován seminář „Dostaňte své památky na internet“, který  
proběl společně s exkurzí na památky turistické oblasti Toulava

• organizována dvoudenní studijní cesta po jižních Čechách  
pro partnery projektu

• organizován press trip po jižních Čechách na zámek Kratochvíle  
a Dub, dále na Prachatické muzeum, město Prachatice, Kláštery  
Český Krumlov a hrad Nové Hrady

• organizován fam trip blogerů Loudavým krokem na památky  
turistické oblasti Česká Kanada 

 

PROJEKT PAMÁTKY ŽIJÍ PROJEKT ZLATÁ STEZKA

Název projektu Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“, č. 88

Označení projektu Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Klíčová slova projektu mezinárodní pěší trasa v programu Interreg

Doba trvání projektu 8. 4. 2016 – 30. 6. 2019

Vedoucí partner Tourismus Verband Ostbayern (Turistický spolek Východní Bavorsko) 

Partneři projektu
• Jihočeská centrála cestovního ruchu 

• Plzeňský kraj

Vedoucí projektu JCCR Ing. Eva Borsányi

Online prezentace projektu
web www.zlatoustezkou.cz (3 jazykové mutace)
FB www.facebook.com/zlata.stezka
YouTube Zlatá stezka

V roce 2019 se v rámci projektu realizovalo • leden - projektoví partneři prezentovali projekt Zlatá stezka a jeho vý-
sledky na veletrhu CMT Stuttgart, v únoru pak na veletrhu FREE Mnichov 
(prezentace projektu proběhla jak v rámci klasických prezentačních 
stánků jako součást expozice CzechTourism, tak prostřednictvím rela-
xační zóny Zlatá stezka s celodenním programem - promítání videí Zlatá 
stezka, ukázka tradičních řemesel ze Zlaté stezky, hudební vystoupení, 
fotokoutek Musea Fotoateliér Seidel, ochutnávky regionálních potravin) 

• únor až březen - proběhla prezentace projektu na veletrhu Freizeit 
Norimberk včetně ochutnávky regionálních potravin

• 11. 5. - Pro širokou veřejnost byl projekt prezentován prostřednictvím 
akce Zahájení turistické sezóny na Zlaté stezce v Prachaticích.  
V tomto období také pokračovala úspěšná mediální kampaň projektu 
- tištěná média, internet, rozhlas, spoty, PR články, FB. 

• 28.–31. 5. - famtrip na Zlaté stezce pro zástupce německých tou-
roperátorů za spolupráce všech projektových partnerů

• 4.–5. 6. - v Srní na Zlaté stezce proběhla příprava závěrečné konfe-
rence projektu ZS, na ni pak navázal presstrip pro bloggery a insta-
grammery po Zlaté stezce 6.–9. 6.- pěšky z Kašperských Hor po trase 
Zlaté stezky do Českých Budějovic

• proběhl výběr dodavatele informačních tabulí a odpočívek pro jiho-
českou část Zlaté stezky - paralelně s výběrem plzeňských partnerů 
pro jejich část (vyrobeny a osazeny byly v červnu)

• doznačena část Zlaté stezky v Č. Budějovicích, kde neprobíhá značení KČT. 
V průběhu monitorovacího období se pravidelně scházel projektový tým

• spolupráce s médii při propagaci projektu

• spolupráce s provozovateli po trase Zlaté stezky: turistické oblasti,  
infocentra, provozovatelé kulturních, přírodních a sportovních atrakti-
vit, ubytovací a stravovací zařízení

• červen–září - 8 příspěvků Toulavé kamery na Zlatou stezku vysílané 
Českou televizí

• v roce 2018 a 2019 bylo distribuováno 30 600 ks map a průvodců  
v ČJ, 27 800 ks v NJ a 1 300 ks přehledných map Zlatá stezka

• 30. 6. ukončení projektu
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PROJEKTY JCCR PROJEKTY JCCR
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Název projektu Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu  
na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole

Označení projektu INTERREG Rakousko – Česká republika, dotační období 2014–2020

Klíčová slova projektu cyklotrasa Eurovelo 13, přírodní a kulturní dědictví na Evropském  
zeleném pásu 

Doba trvání projektu 1. 6. 2016 – 30. 12. 2019

Vedoucí partner Weinviertel Tourismus GmbH

Partneři projektu

• Destination Waldviertel GmbH 
• Jihomoravský kraj 
• Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava z.s.p.o. 
• Nadace Partnerství 
• Vysočina Tourism 
• Jihočeská centrála cestovního ruchu

Vedoucí projektu JCCR Mgr. Pavla Drunecká

V roce 2019 se v rámci projektu realizovalo • monitoring návštěvnosti na cyklotrase Eurovelo 13 v oblasti Chlumu  
u Třeboně a ve Slavonicích – využití pořízených 2 ks sčítačů

• velká mezinárodní výstava na ITB Berlín, včetně všech tiskových  
i digitálních materiálů od většiny projektových partnerů + představení 
projektu na ostatních úsecích mezinárodní cyklotrasy

• prezentace projektu na Travelfestu, na akci Südböhmen zu Gast  
in Linz, setkání TIC

• pořádání dvou cykloakcí pro širokou cykloturistickou veřejnost na 
území jižních Čech – Třeboňsko, Česká Kanada

•  umístění 6 ks odpočívek, 6 ks kolostavů a 6 ks odpadkových košů na 
vytipovaných obecních pozemcích na navazujících trasách z Eurovela 13

• doplnění obsahů na webové stránce (www.ev13.eu) v ČJ, NJ a AJ

• prezentace výstupů projektu na závěrečných konferencích v Mikulově 
a v Laa an der Thaya

• osazení trasy 9 ks informačních tabulí s historií místa a storytellingem

PROJEKT KULTURA A PŘÍRODA NA ZELENÉM PÁSU PROJEKT ŘEKA VLTAVA

Název projektu Vltava 

Označení projektu Vltava etapa 1

Klíčová slova projektu nadregionální produkt CR spojující Jihočeský a Středočeský kraj  
podél řeky Vltavy

Doba trvání projektu 09/2018 – 12/2019 
oficiální spuštění projektu naplánováno na 1. 4. 2019

Vedoucí partner Jihočeská centrála cestovního ruchu

Partneři projektu • Jihočeský kraj prostřednictvím rozpočtu JCCR (50%) 
• Středočeský kraj (50%)

Vedoucí projektu  Ing. Andrea Maxová   

V roce 2019 se v rámci projektu realizovalo • výroba tiskového propagačního materiálu „Vltava, řeka plná zážitků…“

• průběžné doplňování fotobanky

• spuštění a podpora webových stránek www.vltava-reka.cz  
a www.vltava-river.com

• spuštění a podpora facebookových a instagramových účtů  
@rekavltavaCZ a @vltavariver

• 5x prezentace na akcích / veletrzích cestovního ruchu – ForBikes,  
Travelfest, Euroregion Tour, Jižní Čechy hostem v Linci, Lodě  
na vltavské vodě

• 3x vzdělávací konference – úsek 1, úsek 3, úsek 6

• 7x press trip – úsek 1, úsek 2, úsek 3, úsek 5, úsek 6

V roce 2019 se nad rámec projektu  
z rozpočtu JCCR realizovalo

• 2x prezentace na veletrhu cestovního ruchu s vlastní expozicí  
Jižní Čechy - Regiontour Brno, Holiday World Praha

• Prezentace na XVI. Mezinárodním filmovém festivalu Voda, moře, oceány 

• 12x tisková zpráva k tématu řeka Vltava

• výroba reklamních předmětů – trička „Ahoj na Vltavě“ a dětského 
větrníčku

• prezentace
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Název projektu Elektrokola pro seniory (a nejen pro ně) 

Označení projektu Rozšíření sítě elektrokol v Jihočeském kraji

Klíčová slova projektu senioři a handicapovaní spoluobčané, prodloužení turistické sezony, 
jízda na kole bez námahy 

Doba trvání projektu od roku 2015                                                          

Vedoucí partner Jihočeská centrála cestovního ruchu

Partneři projektu • Skupina ČEZ 
• jednotlivé obce s půjčovnami

Vedoucí projektu JCCR Ing. Marie Machalová

V roce 2019 se v rámci projektu realizovalo • uzavření spolupráce s externím partnerem – Statek Vletice

• tvorba a tisk nových brožur ke každé půjčovně

• jednotná propagace půjčoven – muší křídla, cedule, směrové cedule, 
samolepky

• do půjčovny v Trhových Svinech předány 2 nová kola

• nové otevření půjčovny ve Vodňanech

• tvorba facebookového a instagramového profilu

• tvorba obsahu www.sitelektrokol.cz

• natáčení epizody do televizního pořadu Bikesalon (TV Prima)

• prezentace na veletrhu Travelfest

Celkový počet půjčoven ke konci roku 2019 54 ks 

Celkově najetých km za rok 2019 60 196 km

Celkově najeté km 96 470 km

Průměrný počet najetých km na 1 kolo za rok 2019 1 115 km

Průměrný počet najetých km na 1 kolo 1 787 km

PROJEKT SÍŤ ELEKTROKOL PROJEKT KULTURA SPOJUJE PŘES HRANICE

Název projektu Kultura spojuje přes hranice – dovolená s kulturou v Linci  
a v Jihočeském kraji

Označení projektu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020

Klíčová slova projektu přeshraniční kulturní oblast, podpora kulturní dovolené v Linci  
a v jižních Čechách, kulturní nabídka divadel a orchestrů

Doba trvání projektu 1. 1. 2019 – 30. 9. 2019 (31. 12. 2019)

Vedoucí partner Tourismusverband Linz

Partneři projektu Jihočeská centrála cestovního ruchu

Vedoucí projektu JCCR (Kontaktní osoba) MgA. Josef Korda

V rámci projektu bylo realizováno • produkce a distribuce dvou tištěných brožur s nabídkou koncertů  
a divadelních představení v Jihočeském kraji a v rakouském Linci:

- Linec Vás změní – dovolená s kulturou

- Besuchen Sie die Kulturveranstaltungen und Sehenswürdigkeiten  
in Südböhmen!

• spolupráce s médii – tiskové konference a tiskové zprávy

• prezentační akce v Jihočeském kraji a v Linci

• společná setkání partnerů a kulturních subjektů  
v Českých Budějovicích a v Linci
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PROJEKTY JCCR PROJEKTY JCCRPROJEKT PODPORA MARKETINGOVÝCH AKTIVIT JCCR PROJEKT MARKETINGOVÉ AKTIVITY JCCR

Název projektu Národní program podpory CR v regionech,  
Podprogram Marketingové aktivity v CR

Označení projektu Dotační titul č. 1 – Marketingové aktivity na úrovni krajů

Klíčová slova projektu rozvoj produktů, podpora udržitelného CR v JČ, zlepšení koordinace 
nabídky v jižních Čechách, zvýšení zájmu návštěvníků o jižní Čechy

Doba trvání projektu od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2019

Nositel projektu Jihočeská centrála cestovního ruchu

Vedoucí projektu JCCR Ing. Eva Borsányi

JCCR v rámci projektu realizovala  
v roce 2019

• vytvořeno a vytištěno 9 druhů propagačních letáků produktové linie 
jižní Čechy pohodové: leták Vozíčkáři v jižních Čechách (ČJ, AJ, NJ), 
leták Slavné šlechtické rody jižních Čech – Znovuzrozené památky 
(ČJ, AJ, NJ), leták Židovské památky v jižních Čechách (ČJ, AJ, NJ), leták 
Běžecké trasy v jižních Čechách (ČJ, AJ, NJ), leták Jižní Čechy ve filmu, 
leták  edice pěších 30 výletů, leták Památky v jižních Čechách (ČJ, AJ, 
NJ), leták Rybářské zážitky v jižních Čechách (ČJ, NJ), leták Jižní Čechy 
region pro vaše zážitky SBCB (ČJ, AJ, NJ)

• vytvořeny a vytištěny 2 cykloprodukty: atlas Vltavská cyklistická cesta 
(čj, nj, holandsky) a cyklomapa Zlatá stezka / Blanice (čj/nj)

• vytvořené materiály slouží návštěvníkům jižních Čech a jsou distribuo-
vány prostřednictvím veletrhů a propagačních akcí, ale i prostřednic-
tvím jednotlivých turistických oblastí a TIC. 

• vznikla Analýza turistické návštěvnosti Jihočeského kraje, jejíž hlavním 
cílem bylo měření a analýza turistické návštěvnosti Jihočeského 
kraje na základě využití geolokačních signalizačních dat mobilního 
operátora T-Mobile Czech Republic. Výsledky analýzy slouží dalším 
potřebám a činnosti JCCR a turistických oblastí a jsou k dispozici i na 
www.jccr.cz.

• po celý rok 2019 byla v rámci projektu zajištěna mediální kampaň pro 
projekt Jižní Čechy Pohodové prostřednictvím PR služeb a facebooko-
vého profilu. 

• v rámci ukončení projektu proběhly a byly dokončeny všechny pláno-
vané aktivity

 

Název projektu Národní program podpory CR v regionech, Podprogram Rozvoj základní 
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Označení projektu Dotační titul č. 1 – Marketingové aktivity na úrovni krajů

Klíčová slova projektu rozvoj produktů, podpora udržitelného CR v JČ, zlepšení koordinace 
nabídky v jižních Čechách, zvýšení zájmu návštěvníků o jižní Čechy

Doba trvání projektu od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2020

Nositel projektu Jihočeská centrála cestovního ruchu

Vedoucí projektu JCCR Ing. Eva Borsányi

JCCR v rámci projektu realizovala  
v roce 2019

• vytvořeno 7 druhů produktových videí produktové linie jižní  
Čechy pohodové, každé ve verzi 30 s a 2 min.: Běžecké trasy  
v jižních Čechách, Pěší výlety, Památky v jižních Čechách, Rybářské 
zážitky v jižních Čechách, Jižní Čechy region pro vaše zážitky, Slavné 
šlechtické rody jižních Čech, Židovské památky v jižních Čechách. 
Tato videa slouží pro propagaci jižních Čech v médiích, na veletrzích 
CR a nejrůznějších prezentačních akcích. Poslední 2 produktová videa 
Vozíčkáři v jižních Čechách a Jižní Čechy ve filmu budou vytvořena 
dle Smlouvy o dílo v roce 2020. 

• vytvořeny a vytištěny trhací mapy jižních Čech a 10 turistických 
oblastí, 11 x 1.000 bloků po 100 listech. Tyto mapy slouží návštěvní-
kům jižních Čech a jsou distribuovány prostřednictvím veletrhů  
a propagačních akcí, ale i prostřednictvím jednotlivých turistických 
oblastí a TIC. 

• vytvořena Strategie udržitelného rozvoje dle mezinárodního stan-
dardu Global Reporting Initiative (GRI). Strategie udržitelného rozvoje 
obsahuje nastavení základních priorit v oblasti udržitelnosti, s cíli  
a Key Performance Indicators (KPI), dle globální vedoucí metodiky GRI.

• vznikla grafická podoba brožury Vítejte v jižních Čechách  
- Informace uvnitř brožury jsou uváděny ve 3 jazycích – ČJ, AJ, NJ.  
Tisk brožury proběhne dle Smlouvy o dílo v roce 2020.
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VLASTNÍ AKTIVITY JCCR
Datum 16.–18. 5. 2019 

Místo Rakousko, Linz (Hauptplatz, Landstrasse, Martin Luther Platz,  
Promenade)

Webové stránky www.jiznicechyhostemvlinci.cz

Počet vystavovatelů 100

Počet návštěvníků více než 300 000

Hlavní organizátor Jihočeská centrála cestovního ruchu

Generální partner eventu Budějovický Budvar, a.s.

Partneři 
Jihočeský kraj, Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., Linzer City Ring, 
Czechtourism, Czechtrade, Velvyslanectví ČR v Rakousku,  
Kronen Zeitung, Linz AG, Linz Tourismus, Linz Verändert

Manažer veletrhu za JCCR Radek Dvořák

Moderátoři Alexandr Komarnický, Yvette Polasek, Romana Sadravetz 

Cíl akce Navýšení návštěvnosti jižních Čech turisty z Rakouska

JIŽNÍ ČECHY HOSTEM V LINCI
Marketingová a mediální podpora:

Od počátku plánování, přes průběh až po následné ohlasy bylo představení jižních Čech v Linci prezentováno v mnoha médiích. 
Domácí i rakouští obyvatelé byli o akci informováni prostřednictvím vlastní propagace, tištěných i online článků. 

• 88 mediálních článků (z toho 39 ČR, 47 Rakouská Republika a 2 Slovenská Republika) 
• 47 médií (22 českých médií a 25 zahraničních) 
• Celkový dosah online publikace: 7 000 000 uživatelů 
• Celkový náklad tištěné publikace: více než 1 000 000 ks

Tiskové konference a porady vystavovatelů:

Tiskové konference proběhly ve třech termínech, a to na podzim 2018, začátkem roku 2019 a na jaře 2019 těsně před 
začátkem eventu. 

Na dvou poradách vystavovatelů, které se konaly na podzim 2018 a na jaře 2019 byli přítomní vystavovatelé seznámeni  
s podrobnými informacemi týkající se organizace, průběhu, dopravy, legislativy a veškerých dalších potřebných detailů.

Kulturní program: 

Rozsáhlý kulturní program probíhal na všech čtyřech místech akce: Hauptplatz, Martin Luther Platz, Landstrasse  
i Promenade.  

Celkem vystoupilo v rámci akce Südböhmen zu Gast in Linz téměř 2000 účinkujících, folklorních souborů, dechové kapely, 
sbory a mnoho dalších hudebních seskupení včetně závěrečného koncertu Jihočeské filharmonie. Na podiu na hlavním 
náměstí se prezentovaly také jednotlivé turistické destinace, které představily to nejlepší ze svých oblastí.

Na hlavním náměstí se také prezentovala tradiční jihočeská řemesla, prostřednictvím přímých ukázek. 

Část programu byla zapojena i do rakouského „Tag des Kinderlieden in Oberösterreich“, kulturní program a prezentace 
řemesel byla podpořena z Fondu malých projektů, dotací z Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká Republika.
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B2B Workshop pro Touroperátory:

V reprezentačních prostorách Redoutensäle se uskutečnil obchodní B2B seminář pro rakouské touroperátory, jehož hlavním 
partnerem bylo Jihočeské letiště České Budějovice a s JCCR ho spoluorganizovalo Zahraniční zastoupení CzechTourism 
pro Rakousko ve Vídni. Kromě prezentací regionu jižní Čechy, letiště, turistických oblastí a jejich partnerů, zde dostali 
zástupci rakouských cestovních kanceláří možnost se osobně setkat se zástupci jednotlivých jihočeských turistických oblastí, 
získat od nich podrobnosti k připravovaným akcím či aktuální nabídce tak, aby vše mohli zakomponovat je do vlastních 
nabídek pro své klienty. Během semináře bylo domluveno několik projektů a kooperací pro budoucí spolupráci. Například 
úspěšný Retro trip za turistickou oblast Písecko již do své nabídky zařadila cestovní kancelář Elite Tours. Zúčastnění partneři: 
Jihočeské letiště ČB + turistické oblasti Lipensko, Toulava, Budějovicko, Písecko, Šumavsko, Česká Kanada, PodKletí.

Politická účast:

Program politicko-společenské části celé akce po tři dny byl zajištěn a organizován Oddělením vnějších vztahů a zahraniční 
spolupráce ve spolupráci s partnery v Horním Rakousku a Velvyslanectvím České republiky v Rakousku.

16. 5. – Slavnostní zahájení - uskutečnilo se za účasti mnoha významných osobností – Ivana Stráská (hejtmanka Jihočeského 
kraje), Thomas Stelzer (hornorakouský zemský hejtman), Ivana Červenková (mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České 
republiky v Rakousku), Alexander Grubmayr (mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Rakouské Republiky v ČR), Jaromír 
Polášek (ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu), Klaus Luger (starosta města Linz), Bernhard Baier (náměstek starosty 
města Linz), Jiří Svoboda  (primátor města České Budějovice), Werner Prödl (předseda Linzer City).

16. 5. – Gala recepce - u příležitosti slavnostního zahájení prezentace „Südböhmen zu Gast in Linz / Jižní Čechy hostem 
v Linci“ na pozvání velvyslankyně České republiky v Rakousku J.E. paní Ivany Červenkové a honorárního konzula v Horním 
Rakousku pana Dr. Heinricha Schallera. Při neformální zábavě, networkingu hostů, rautu a za hudebního doprovodu jazz 
bandu „unORGANized band” se oficiálně zakončil první úspěšný den akce. Mezi pozvanými hosty nechyběli partneři 
Velvyslanectví ČR v Rakousku a Honorárního konzulátu ČR v Horním Rakousku, tj. představitelé zemské vlády Horního 
Rakouska a zástupci úřadu zemské vlády, lokální aktéři přeshraniční spolupráce, vč. starostů partnerských měst  
a příhraničních obcí a partnerských organizací, význační businessmani a aktéři cestovního ruchu podporující přeshraniční 
propojení, politická reprezentace Jihočeského kraje, vč. poslanců a senátorů zvolených za JČK, zástupci KÚ JČK a partneři 
Raiffeisenlandesbank.

16. 5. – Kulatý stůl hospodářských 
komor – jednání organizováno Jihočeskou 
hospodářskou komorou ve spolupráci  
s Hospodářskou komorou Horního Rakouska. 
Tři bloky programu: 1. CZ - AT pod lupou 
politických aktérů, 2. Hospodářská prosperita 
regionu CZ – AT, 3. Hospodářské vztahy mezi Horním 
Rakouskem a Jihočeským krajem. 

17. 5. -  Bilaterální jednání – zúčastnili se zástupci obou 
zemí: Thomas Stelzer (zemský hejtman Horního Rakouska), 
Erich Watzl (ředitel Zemského úřadu Horního Rakouska), Markus 
Spannring (vedoucí Kanceláře zemského hejtmana), Margot 
Nazzal (vedoucí oddělení vnějších vztahů a protokolu), Ivana Stráská 
(hejtmanka Jihočeského kraje), Pavel Hroch (náměstek hejtmanky pro 
oblast kultury), Milan Kučera (ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje), 
Kateřina Pospíšilová (vedoucí oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce), 
Petr Soukup (vedoucí Odboru kancelář hejtmanky), J.E. Ivana Červenková 
(velvyslankyně ČR v Rakousku), Daniel Štech (politické oddělení Velvyslanectví ČR  
v Rakousku), Vojtěch Joza (politické oddělení Velvyslanectví ČR v Rakousku), J. E. Alexander 
Grubmayr (velvyslanec Rakouska v ČR). Projednávané témata: kůrovec a problematika sucha, 
doprava – výstavba D3 a napojení na Rakousko, kultura – spolupráce v oblasti kultury mezi JČK  
a HR, společná Rakousko – Česká kniha o historii, jaderná elektrárna Temelín.

17. 5. – FESTAKT - za účasti významných osobností obou zemí (političtí představitelé, zastupitelé, poslanci, 
senátoři, starostové a aktéři přeshraniční spolupráce) bylo připomenuto výročí 30 let od pádu železné opony 
a 15 let od vstupu ČR do EU a to formou řízených rozhovorů. Nechyběla společná hudební vystoupení žáků  
a studentů z JČK a HR.

17. 5. – Konference evropského regionu Dunaj – Vltava – akce se zúčastnili starostové obcí, které spolupracují s ERDV, 
města a obce s partnerskými obcemi/městy na území ERDV, aktéři přeshraniční spolupráce (Euregia, kanceláře regionálního 
managementu, kanceláře Europe Direct), Svaz obcí / Svaz měst / SMOJK, Obce Horního Rakouska s obecními radními  
s agendou EU, interní struktury ERDV (Prezidium, TRIKO, TM, RKM), zástupci médií. Na úvod byla symbolicky podepsána charta - 
prohlášení (mládež je budoucností zítřka, ERDV se zavazuje, že bude i v budoucnu nadále nabízet pravidelné aktivity pro mládež  
z prostoru ERDV, aby se zakotvila evropská myšlenka u aktérů budoucnosti). V programové části bylo představeno ERDV  
a jeho střednědobé strategické zaměření, digitalizace jako šance (nápady pro obce a regiony), inovativní příklady v obcích 
ERDV, výhled do budoucnosti, krátké ohlédnutí na dosavadní nabídku ERDV, prezentace a ochutnávka dortu ERDV. Po skončení 
konference následovalo Zasedání prezidia evropského regionu Dunaj – Vltava. 

 
Ucelené informace o celé akci je možné nalézt v Závěrečné zprávě eventu Jižní Čechy hostem v Linci,  
dostupném na www.jccr.cz či na vyžádání na jccr@jccr.cz.
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Datum 16.–28. 4. 2019 

Místo Výstaviště České Budějovice 

Hlavní organizátor Jihočeská centrála cestovního ruchu

Manažer veletrhu Bc. Klára Kaštylová

Zaměření
veletrh pro širokou veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s nabídkou 
možností využití volného času v jižních Čechách se zaměřením na život 
v památkách

Zajímavosti • již 3. ročník, který probíhal společně s Gastrofestem

• bezmála 90 vystavovatelů s prostorem stánku 2x2 metry nebo indivi-
duální plochou  

• veletrhu se v průběhu tří dní účastnilo takřka 10 tisíc návštěvníků

• doprovodný program byl zaměřen na 3 hlavní návštěvnické segmenty 
a rozdělen do jednotlivých pavilonů, ve kterých veletrh probíhal

• PAVILON  T1

- veletrh cestovního ruchu Travelfest ve spojení s gurmánským veletr-
hem Gastrofest, dohromady tvořící Travel 💜 Gastro

- vystavovatelé = z prostředí cestovního ruchu a gastronomie

- cestovatelské a kuchařské show, odpočinková zóna, živá hudba 
(THOM BAND), soutěže o drobné ceny 

- přednáška Jakuba Vágnera, téma přednášky a její krátký popis: Gui-
nea - brutální, ale překrásná zároveň, taková je Papua Nová Guinea. 
Pravděpodobně nejtvrdší místo naší planety, kde ještě dodnes žijí 
lidojedi! Jakub Vágner Vás vezme na dobrodružnou cestu plnou ne-
bezpečí, poznání, přírodních krás i změň žebříčku životních hodnot.

• PAVILON T2

- veletrh cestovního ruchu Travelfest ve spojení s gurmánským vele-
trhem Gastrofest, převažuje však prostor pro prezentaci projektu 
Památky žijí 

- vystavovatelé = partneři projektu, do projektu zapojené památky  
a několik stánků s občerstvením

- doprovodný program na pódiu, stěna pro prezentaci videí a fotogra-
fií do projektu zapojených památek, odpočinková zóna

- doprovodný program vytváříme společně se ŠLÁGR TV (hudební 
vystoupení, TV pořad, rozhovory, …)

• PAVILON Z

- vystavovatelé = z prostřední cestovního ruchu a gastronomie však  
s důrazem na dětské návštěvníky tohoto pavilonu

- doprovodný program pro rodiny s dětmi pouze v sobotu a neděli  
27.–28. 4. 2019

- skákací hrad, dopravní hřiště, klaun, kouzelník, na pódiu hraní  
pohádek aj.

• na veletrhu také probíhala řada soutěží, nejen v průběhu programu 
o dárkové tašky jižní Čechy, ale také velká veletržní soutěž, kde byl 
hlavní výhrou dárkový poukaz na 12 denní pobyt v resortu RelaxBali 
na ostrově Bali pro 2 osoby, který do soutěže věnovala CK RelaxDive.

TRAVELFEST 2019 TRAVELCON 2019

Datum 25.–26. 4. 2019 

Místo Výstaviště České Budějovice, pavilon Z 

Hlavní organizátor Jihočeská centrála cestovního ruchu, Jihočeský kraj,  
DS Českobudějovicko-Hlubocko

Hlavní partner CzechTourism

Hlavní mediální partner C.O.T. media

Manažer konference Petra Machovcová

Zaměření
odborná konference cestovního ruchu, s cílem přispět  
k celkovému zlepšení kvality služeb v regionu a ukázat současné trendy  
cestovního ruchu

Zajímavosti • již 3. ročník 

• počet registrovaných účastníků: 360 (subjekty cestovního ruchu, 
podnikatelé, DMOs, partneři, studenti cestovního ruchu)

• počet přednášejících: 50

• moderátoři: Filip Horký a Alexander Komarnický 

• konference se poprvé online streamovala do celého světa 

• nosným tématem konference byl udržitelný cestovní ruch  
(= cestovní ruch, který zabezpečuje zajištění současných a budoucích 
potřeb účastníků cestovního ruchu, a přitom pomáhá rozvoji území  
a jeho obyvatel; s přihlédnutím k šetrnému využívání přírodních  
a kulturních hodnot vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti)
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Datum 7.–9. 4. 2019 

Místo Hotel Clarion, České Budějovice 

Hlavní organizátor CzechTourism, Jihočeská centrála cestovního ruchu

Zaměření workshop pro zástupce cestovních agentur s celosvětovou účastí

Zajímavosti • již 4. ročník 

• JCCR v roli spoluorganizátora s CzechTourism 

• workshop pro 78 zástupců cestovních agentur z 23 zemí světa

• TTD naplňuje dva hlavní cíle: každoročně přispívá k rozvoji obchod-
ních aktivit českých podnikatelů a propaguje bohatou turistickou 
nabídku ČR v jednotlivých regionech.

• během nabitého programu TTD proběhlo více než 1600 individuál-
ních jednání

• příležitost prezentovat svou nabídku služeb cestovního ruchu dostalo 
90 českých subjektů (destinační společnosti, hotely, podnikatelé)

• samotné akci předcházelo pět organizovaných regionálních fam 
tripů – poznávací zájezdy pro zahraniční nákupčí služeb v cestovním 
ruchu (tj. touroperátory – zástupce zahraničních agentur nabízejících 
katalog zájezdů do České republiky)

• CzechTourism využívá fam tripů i v rámci svých dalších marketingo-
vých aktivit.

• seznam tours: Region of South Bohemia

    History and Culture

    Where history blends with beautiful nature

    Centuries-old traditions of the region

    Active Holiday

Program Czech Convention Bureau

Hlavní organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím agentury CzechTourism

Spoluorganizátoři za JČ Jihočeský kraj prostřednictvím JCCR

Manažer projektu za JCCR Mgr. Zuzana Hrušková (do června 2019)
Ing. Andrea Maxová (od srpna 2019)

Zaměření MICE turistika – kongresová a incentivní turistika

Zajímavosti • od roku 2019 v kompetenci agentury CzechTourism

• JCCR získává od agentury CzechTourism roční příspěvek na aktivity 
zapojené do MICE

• aktivity jsou zaměřené do oblasti koordinace jednotlivých subjektů  
v kraji, prezentace a propagace této nabídky

• vydány tištěné a elektronické katalogy, vznikly spoty a řada prezentací 

• účast na MICE veletrhů, seminářů a workshopů (řadu z nich JCCR 
napřímo realizovala)

Nová webová prezentace www.sbcb.cz 

- nový design

- představení regionu z pohledu  
kongresové a incentivní turistiky

- přehledný venue finder

- nabídka incentivních programů  
a služeb SBCB

- online poptávkový formulář

Nová brožura pro rok 2019 Jižní Čechy  
region pro Vaše zážitky

CZECH TRAVEL TRADE DAY 2019 SOUTH BOHEMIA CONVENTION BUREAU 

strana 30
strana 31



VLASTNÍ AKTIVITY JCCR JIHOČESKÁ FILMOVÁ KANCELÁŘ

Vedoucí spolupráce za JCCR MgA. Josef Korda

V rámci koordinace tohoto projektu se jedná téměř vždy o reakce  
na poptávky producentů či na poptávky od Czech Film Commission.

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
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VLASTNÍ AKTIVITY JCCR

STRATEGIE TURISMEM K UDRŽITELNOSTI

SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ A WORKSHOPY

Strategie Jihočeské centrály cestovního ruchu pro udržitelný cestovní ruch pro roky 2020–2023

Strategie „Turismem k udržitelnosti“ představuje ambice, cíle a plány pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu a destinace 
Jihočeského kraje v letech 2020–2023. Je založena na dlouhodobé ambici Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) v této 
oblasti, která by se měla dosáhnout do roku 2030.

Vedle dlouhodobé ambice, která usiluje o úplnou implementaci udržitelného turismu v Jihočeském kraji, představuje strategie 
čtyři hlavní priority v krátkodobějším horizontu. Tyto priority mají jasně definované cíle a plány a stanovují, čemu by se měla 
JCCR v letech 2020–2023 věnovat. Strategie také nezávisle navazuje na Koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021+, 
kde jedněmi z hlavních témat jsou diverzifikace toku turistů, udržitelnost cestovního ruchu a infrastruktura, a zároveň na 
chystanou kampaň jižní Čechy Opravdová láska pro roky 2020–2023.

Cílem této strategie je nastavit základ udržitelného rozvoje v rámci organizace JCCR a oblasti udržitelného turismu v Jihočeském 
kraji, navázat partnerství, získat znalosti a rozjet projekty, které dlouhodobou ambici pomohou uskutečnit. Plnění cílů bude 
použito k měření, zda byla strategie úspěšně implementována. JCCR je pionýrem této oblasti v České republice, která se navíc 
stále vyvíjí, a proto bude třeba po třech letech provést revizi cílů.

Strategie je k dispozici ke stažení na webovém portálu www.jccr.cz.

Český systém kvality služeb (ČSKS)  
– Školení 1. stupeň trenéra 30.–31. 10. 2019

Seminář o nastavení místních poplatků  
v Jihočeském kraji 21. 11. 2019

Komunikace napříč generacemi  
– PhDr. Sehnalová 11. 09. 2019

VLASTNÍ AKTIVITY JCCR
Vedoucí projektu za JCCR Ing. Andrea Maxová

JCCR v lednu 2019 spustila do plného provozu nový internetový obchod s turistickými předměty a potřebami. Zájemci zde 
za mimořádně příznivé ceny získají pohlednice, mapy, průvodce, knihy, klíčenky, klobouky, trička a další turistické a propa-
gační materiály, brzy i typické regionální produkty, tematicky zaměřené na jižní Čechy.

E-shop funguje na adrese: https://eshop.jiznicechy.cz  
a zákazníci se na na něj mohou dostat také prostřednictvím prokliku z www.jiznicechy.cz a www.jccr.cz

Online nabídka zahrnuje  
materiály těchto subjektů

• Jihočeské centrály cestovního ruchu
• certifikovaných turistických oblastí Jihočeského kraje
• Nadace Jihočeské cyklostezky

Nabídka je přehledně  
uspořádána do kategorií

• turistické materiály

• knihy a časopisy

• reklamní předměty

• regionální produkty

• předprodej vstupenek na vzdělávací konferenci Travelcon

Cílová skupina Mezi hlavní zákazníky e-shopu by měli patřit návštěvníci regionu i míst-
ní turisté, jihočeská Turistická informační centra a různé podnikatelské 
subjekty z oblasti příjezdového turistického ruchu, jako jsou například 
hotely, restaurace a podobně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNETOVÝ OBCHOD (E-SHOP)
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KRAJSKÉ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM OC MERCURY

Odpovědný vedoucí TIC OC Mercury: Radek Dvořák

Základní informace:

• provoz zahájen 29. června 2018

• TIC Jižní Čechy je plně pod záštitou JCCR 

• unikátní informační centrum nabízející tipy na kulturní a volnočasové vyžití v celém Jihočeském kraji

• otevírací doba: 7 dní v týdnu, od 8:00 do 20:00 včetně víkendů a svátků

• pracovní tým: 3 zaměstnanci (1 vedoucí infocentra, 2 stálé referentky)

Působení a nabídka:

• strategická poloha v budově DOC Mercury (hlavní dopravní uzel vlakové a autobusové dopravy v ČB)

• nabídka mnoho českých i cizojazyčných materiálů z 11 turistických oblastí jižních Čech

• prodej regionálních produktů a suvenýrů

• informace pro aktivní turisty, rodiny s dětmi, milovníky kultury aj. 

• nejpopulárnější jsou edice pěších stezek „Pěšky po jižních Čechách“, řada cyklistických výletů „Na kole po jižních Čechách“ 
„Zlatá stezka“ a mapy „Eurovelo 13“

• zájem o jednotlivé edice je monitorován za účelem zjištění výše popularity jednotlivých turistických míst a projektů
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Hodnocení a výsledky za rok 2019:

• návštěvnost: v průměru cca 3 000 osob/měsíc, v letních měsících 5000 osob/měsíc (z toho 10% zahraniční návštěvníci)

• kladná hodnocení TIC od návštěvníků 

• návštěvníci jsou nadmíru spokojeni s vybaveností a vzhledem infocentra, množstvím a kvalitou poskytovaných 
informací  
a v neposlední řadě jeho dostupnou polohou

• TIC je nadále členem v Asociaci turistických informačních center a po opětovné kontrole TIC obhájilo zařazení  
do nejvyšší třídy A – jediné v kraji 

• získání certifikace ČSKS (Český systém kvality služeb)

• zavedení prodeje suvenýrů a regionálních produktů a navázání stabilní spolupráce s regionálními dodavateli  
kvalitních certifikovaných produktů (Českokrumlovský karamel od Vaška, Včelařství Vostoupalovi, Včelařství Ratajovi, 
Šumavská holubička, Hrdějovická karamika, Koh-i-noor apod.) a chráněnými dílnami (Domov sv. Anežky,  
Domov. sv. Linharta, Nazaret a další)

• pořádání školení „Komunikace napříč generacemi“ pod vedením PhDr. Sehnalové

• zaměstnanci se průběžně vzdělávali v oboru, zúčastnili se školení ATIC, několika konferencí, seminářů a dalších 
vzdělávacích akcí

• zaměstnanci propagovali region na domácích i zahraničních veletrzích (Brno, Praha, Jablonec n. N., Linec,  
Moskva, Jekatěrinburg)

• propagace TIC a Jihočeského kraje na akci Jižní Čechy hostem v Linci 

• zaměstnanci se podíleli na reedici stávajících i vzniku nových propagačních materiálů

• zaměstnanci se podíleli na rebranding informačních materiálů na nové téma „Jižní Čechy opravdová láska“ 
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DOMÁCÍ VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU

ZAHRANIČNÍ VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU

DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE A PREZENTACE
Regiontour Brno 17.–20. 1. 2019

Holiday World Praha 21.–24. 2. 2019

Infotour a cykloturistika Hradec Králové 8.–9. 3. 2019

Euroregion Tour Jablonec nad Nisou 14.–16. 3. 2019

ForBikes Praha 29.–31. 3. 2019

Travelfest České Budějovice 26.–28. 4. 2019

ITEP Plzeň 19.–21. 9. 2019

Gastrofest České Budějovice 21.–23. 11. 2019

Ferienmesse Vídeň (Rakousko) 10.–13. 1. 2019

CMT Stuttgart Stuttgart (Německo) 16.–20. 1. 2019

FITUR Madrid Madrid (Španělsko) 23.–27. 1. 2019

ITF Slovakiatour Bratislava (Slovensko) 24.–27. 1. 2019

F.RE.E Mnichov (Německo) 20.–24. 2. 2019

Freizeit Norimberk (Německo) 27.–3. 3. 2019

ITB Berlín (Německo) 6.–10. 3. 2019

ExpoTravel Jekatěrinburg (Rusko) 4.–5. 10. 2019

Mezinárodní pivní festival – 29. ročník České Budějovice 14.–16. 2. 2019

Zlatá stezka - Otevírání turistické sezóny Prachatice 11. 5. 2019

Zlatá stezka - Závěrečná konference Srní 4.–5. 6. 2019

Zlatá stezka - Putování z Kašperka do Budějovic 
za účasti bloggerů a instagrammerů Kašperské hory 5.–9. 6. 2019

Festival Česko Moskv (Rusko) 24.–25. 8. 2019

Barevná devítka Praha 31. 8. 2019

Dny českého piva v Kodani Kodaň (Dánsko) 6.–7. 9. 2019

Pracovní jednání v Černé Hoře ve spolupráci  
s Jihočeským letištěm České Budějovice a.s. Podgorica (Černá Hora) 14.–16. 10. 2019

Prezentace ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje Paříž (Francie) 3.–4. 12. 2019
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MARKETINGOVÉ MATERIÁLY A PUBLIC RELATIONS

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY 2019 - Ediční činnost

• Brožura „Vozíčkář vozíčkáři o jižních Čechách“ (CZ, DE, EN) – novinka pro rok 2019

• Brožura „Židovské památky“ (CZ, DE, EN) – novinka pro rok 2019

• Brožura „Znovuzrozené památky v jižních Čechách“ – novinka pro rok 2019

• Brožura „Regionální produkty“ (CZ) – novinka pro rok 2019

• Brožura „Pohodový venkov“ (CZ, DE, EN) – novinka pro rok 2019

• Brožura „Jižních Čechy region pro Vaše zážitky“ (CZ, DE, EN) – novinka pro rok 2019

• Brožura „Vltava, řeka plná zážitků“ (CZ, DE, EN) – novinka pro rok 2019

• Brožura „Mapový atlas vltavské vodní cesty“ (CZ, DE, EN, NL) – novinka pro rok 2019

• Prospekty „Pěšky po jižních Čechách“ – novinka pro rok 2019

• Trhací mapa „Jižní Čechy“ (CZ) – novinka pro rok 2019

• Brožura „Opravdová historická města v jižních Čechách“ (CZ, DE, EN) – novinka pro rok 2020

• Brožura „Opravdový camping a glamping v jižních Čechách“ (CZ, DE, EN, NL) – novinka pro rok 2020

• Časopis „Vítejte v jižních Čechách“ (multijazyčnost CZ, DE, EN) – novinka pro rok 2020

• Trhací mapy „Jižní Čechy a 10 turistických oblastí“ (CZ) – novinka pro rok 2020

• Jižní Čechy Perla České republiky (CZ, DE, EN, ESP, RU, FR, CHI)

Edice: Jižní Čechy pohodové 2019

Edice: Jižní Čechy opravdová láska 2020

Ostatní vydané materiály:
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SPOLUPRÁCE S MÉDII 2019

Spolupráce s magazíny: • KAM po Česku

 • Všudybyl

 • BudLive

 • TTG

 • COT media

 • Mladá fronta Dnes

 • 5+2

 • INNSIDE (německý magazín)

Spolupráce se zpravodajským internetovým portálem Budějcká drbna

Spolupráce s MERIDI – Jihočeská regionální televize Jižní Čechy

Kampaň na světelných obrazovkách v Čechách a na Moravě

Kampaň Sklik (www.seznam.cz)

CityLight vitríny v Praze

Press trip Vltava etapa 1 – úsek 3 24.–26. 5. 2019 ČR

Press trip pro bloggery a instagrammery po Zlaté stezce 5.–9. 6. 2019 ČR

Press trip Vltava etapa 1 – úsek 5 28.–29. 6. 2019 ČR

Press trip Vltava etapa 1 – úsek 6 20.–21. 6. 2019 ČR

Press trip Vltava etapa 1 – úsek 1 2.–3. 7. 2019 ČR

Instatrip Zlatá stezka 22.–23. 7. 2019 ČR

Press trip Vltava etapa 1 – úsek 2 27.–28. 8. 2019 ČR

Neobjevené židovské památky 28.–29. 8. 2019 ČR

Press trip Vltava etapa 1 – úsek 2 5.–6. 9. 2019 ČR

Press trip Památky žijí 26.–27. 9. 2019 ČR 

FAM trip Památky žijí: Loudavým krokem 2.–4. 10. 2019 ČR

Press trip Vltava etapa 1 – úsek 1 8.–10. 11. 2019 ČR

FAM A PRESS TRIPY 2019

V roce 2019 se uskutečnila řada PRESS a FAM tripů jejichž organizátorem byla přímo JCCR, mnohdy ve spolupráci  
s agenturou CzechTourism. Cílem vždy bylo rozšíření povědomí o atraktivitách cestovního ruchu v jižních Čechách přes 
tuzemská i zahraniční média, influencery, zástupce CK/CA či jiné odborníky a firmy zabývající se oblastí cestovního ruchu.

Press a Fam tripy oddělení Domácího cestovního ruchu 2019

Press a Fam tripy oddělení Blízkých a Vzdálených zahraničních trhů 2019

Press trip Auburn Scallon 11.–13. 2. 2019 USA

MegaFAMtrip LATAM 18.–19. 3. 2019 Latinská Amerika

Press trip Španělsko, Ester García 26.–27. 3. 2019 Španělsko

Press trip Mexiko, Jessica Garbarino 31. 3. – 2. 4. 2019 Mexiko

Press trip Sustainable trip 20.–27. 4. 2019 USA, Austrálie

FAM trip na Zlaté stezce 28.–31. 5. 2019 Německo

Press trip pro bloggery a instagrammery po Zlaté stezce 5.–9. 6. 2019 USA

Press trip TV Samara 7.–13. 6. 2019 Rusko

Press trip Německo 19.–23. 6. 2019 Německo

Press trip Christoph Migueon 20.–23. 7. 2019 Francie

Press trip Jekatěrinburg 11.–13. 8. 2019 Rusko

Press trip Ota Tiefenbock 13.–15. 8. 2019 Skandinávie

Influencer trip Tamara Elliott 24.–25. 8. 2019 USA

Press trip Nizozemsko 30. 8. – 4. 9. 2019 Nizozemsko

Infuencer trip Japonsko 12. 9. 2019 Japonsko

Press trip Frimm 14.–15. 9. 2019 USA

Press trip Beer trip – The Sun 18.–20. 9. 2019 Velká Británie

FAM trip Skandinávie 21.–23. 9. 2019 Skandinávie

Insta/blog cycling trip 25.–29. 9. 2019 USA

South Bohemia by bike 30. 9. – 3. 10. 2019 Rusko

Press trip Chengdu 2. 11. 2019 Čína
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Návštěvy stránek 431 158 meziroční navýšení o 27,8 %

Uživatelé 343 485 meziroční navýšení o 34,3%

Procento nových návštěv 77,4% meziroční navýšení o 1,5%

Míra okamžitého opuštění 72,4 % meziroční navýšení o 3,5 %

Průměrná doba návštěvy 92 s meziroční navýšení o 5 sekund

WEBOVÁ PREZENTACE JCCR

Oficiální informační systém cestovního ruchu Jižních Čech slouží jako základní nástroj pro informování návštěvníků 
regionu. V roce 2019 se podařilo udržet meziroční vzrůstající zájem o tento web a oproti roku 2018 vzrostla 
návštěvnost o téměř 28%. Vysoká návštěvnost je podpořena i aktivní prací s oficiálním profilem jižních Čech na 
Facebooku, který na příspěvky na webu odkazuje. V roce 2020 je plánována modernizace stávajícího vzhledu stránek.

Oficiální web Jihočeské centrály cestovního ruchu je určen spíše pro odbornou veřejnost. Přináší informace o aktivitách  
a projektech Jihočeské centrály cestovního ruchu, aktuality, tiskové zprávy a popis činností či služeb. Na začátku roku 2020 
dojde k modernizaci webu.

TURISTICKÝ PORTÁL

INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.jiznicechy.cz

www.jccr.cz

Vývoj návštěv webových stránek 2016–2019
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Návštěvnost webu podle pohlaví, věkové kategorie a lokality

Návštěvnost stránek dle pohlaví a věku návštěvníka se oproti minulému roku téměř nezměnila. Z níže uvedeného srovnání 
vyplívá, že mezi návštěvníky stránek převažují ženy. Z pohledu věku byl o stránky největší zájem mezi věkovou skupinou od 
25 do 34 let. Z hlediska zemí byly webové stránky nejvíce vyhledávány v tuzemsku, a to z 80,9%. Ze zahraničí bylo nejvíce 
návštěv zaznamenáno z USA, a to ze 7,7%. Podíl zahraniční návštěvnosti webu vůči domácí vzrostl o více než 4%.

Používané zařízení pro 
vyhledávání na webu

Návštěvníci převážně využívají 
pro vyhledávání na webu 
stolní počítač či notebook 
(téměř 56 %), nicméně 
vzrůstá i vyhledávání i přes 
mobilní telefony (téměř 40%). 
Ostatní zařízení již nejsou tak 
populární.

Návštěvnost webu podle věku  
v roce 2019

Návštěvnost webu podle  
pohlaví v roce 2019
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Počet fanoušků 85 606 meziroční navýšení o 22%

Dosah 50 142 088 meziroční navýšení o 21,3%

Počet příspěvků 1 191 meziroční pokles o 6,5%

Hodnocení 4,8 / 5,0 meziročně navýšeno o 0,1 bodu

Zhlédnutí videí 2 036 762 meziroční navýšení o 61,1 %

Počet fanoušků 16 607 meziroční navýšení o 77,6%

Dosah 1 090 919 meziroční navýšení o 20,5%

Počet příspěvků 123 meziroční navýšení o 4,2%

Hodnocení 5,0 / 5,0 meziročně nezměněno

Zhlédnutí videí 76 619 meziroční navýšení o 37,2 %

Facebook Jižní Čechy zaznamenal za rok 2019 opět nárůst zájmu oproti  
již velice úspěšnému roku 2018.

Zájem o anglickou verzi facebooku Jižní 
Čechy také výrazně narůstá.

FACEBOOK

FACEBOOK

Vývoj přihlášených fanoušků  
2016–2019

Návštěvnost fanoušků  
podle pohlaví 

(denní průměr)

Návštěvnost fanoušků podle věku
(denní průměr)

Jižní Čechy (CZ)

Visit South Bohemia region (EN)
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Meziroční vývoj počtu fanoušků 
(2017–2019)

Návštěvnost fanoušků  
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Počet fanoušků 19 545 meziroční navýšení o 95,1%

Dosah 1 525 282 meziroční navýšení o 28,4%

Počet příspěvků 116 meziroční navýšení o 40,5%

Hodnocení - / 5,0 nezměřeno

Zhlédnutí videí 56 204 meziroční pokles o 27,9 %

Německá verze facebooku Jižní Čechy jeví taktéž vzrůstající tendenci zájmu.

Tento facebookový profil má spíše informativní charakter o činnosti 
JCCR (novinky z produkce JCCR, informace o veletrzích, konferencí, 
seminářů apod.). Ke konci roku 2019 eviduje 769 fanoušků  
s celkovým dosahem 302 539.

FACEBOOK

FACEBOOK

Meziroční vývoj počtu fanoušků 
(2017 - 2019)

Návštěvnost fanoušků  
podle pohlaví 

(denní průměr)

Návštěvnost fanoušků podle věku
(denní průměr)

Návštěvnost fanoušků podle věku (denní průměr)
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Sledující 24 924 meziroční navýšení o 65,8%

Návštěvy profilu 81 730 meziroční navýšení o 24,3%

Dosah 17 653 185 meziroční navýšení o 51,5%

Zásah 10 087 362 meziroční navýšení o 19,3%

Počet zhlédnutí 146 087 meziroční navýšení  
o 64 091 shlédnutí

Zisk odběratelů 309 meziroční navýšení  
o 261 odběratelů

Publikovaná videa 75 meziroční navýšení o 56 videí

To se mi líbí 465 meziroční navýšení o 419 liků

Sdílení 323 meziroční navýšení  
o 143 sdílení

Doba sledování 206 714 min neměřeno

Průměrná doba sledování 123,76 s meziroční navýšení  
o 30 sekund

Instagram Jižní Čechy pokračoval v razantním rostoucím trendu zájmu  
návštěvníků. Poukazuje to na všeobecnou popularitu tohoto média, zvláště  
mezi mladšími generacemi.

YouTube Jižní Čechy zaznamenal oproti minulému roku výrazný nárůst 
zájmu, a to především z důvodu publikování více nových videí s tématikou 
jižních Čech.

INSTAGRAM

YOUTUBE

Jižní Čechy (@jiznicechy)

Jižní Čechy

Vývoj přihlášených sledujících 2016–2019
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2. místo v kategorii LETNÍ DOVOLENÁ

2. místo v kategorii CYKLOTURISTIKA 

3. místo v kategorii PĚŠÍ TURISTIKA

3. místo v kategorii VÝLETY S DĚTMI

3. místo v kategorii FOLKLOR A TRADICE

3. místo v kategorii PAMÁTKY / HISTORICKÁ MÍSTA

3. místo v kategorii KONĚ A KOŇSKÉ STEZKY

1. místo v kategorii NEJLEPŠÍ JEDNOTNÁ KAMPAŇ, za kampaň Jižní Čechy pohodové

1. místo v kategorii NEJLEPŠÍ TURISTICKÝ PRODUKT, za produkt „Pivní stezky v jižních Čechách“ 

2. místo v kategorii NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ PROJEKT, za prezentaci jižních Čech na facebooku a instagramu

OCENĚNÍ 2019

V anketě KRAJ MÉHO SRDCE 2018 obsadil Jihočeský kraj 2x druhé a 5x třetí místo z celkem 10 kategorií. V celkovém 
umístnění skončil Jihočeský kraj na 2. místě za krajem Jihomoravským. Pořadatelem ankety je redakce KAM po Česku  
a veletržní společnost INCHEBA EXPO PRAHA pod záštitou Asociace krajů ČR. Ocenění předána na veletrhu Holiday World  
v únoru 2019:

VÝDAJE A ZÁSAH ZA REKLAMNÍ KAMPANĚ
V roce 2019 bylo za reklamní internetové kampaně utraceno 598 659 Kč, oproti roku 2018 došlo ke snížení výdajů  
o necelých 100 tisíc Kč. Zásah reklamních kampaní se přitom téměř nezměnil, tzn. že vyšší investice z předchozího roku 
přinesla dlouhodobý vzrůstající trend, který se daří udržovat.

SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ

• Memorandum o spolupráci – Sdružení historických sídel Čech, Moravy, Slezska

• Memorandum o spolupráci – Asociace kempů České republiky

• Memorandum o spolupráci – Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.

• Memorandum o spolupráci – Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

• Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským a Středočeským krajem

• Prohlášení o partnerství s České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s. na projektu „Provoz informačních center 
InfoPointVltava.cz“

• Prohlášení o partnerství s České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s. na projektu „Stezka řeky Vltavy  
– informační portál a rezervace zážitků“

• Prohlášení o partnerství s České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny z.s. na projektu „Turistické plavby na Malši“

• Prohlášení o podpoře aktivit s A-stav Bohemia s.r.o. na realizaci turistických plaveb na Malši v historickém  
centrum Českých Budějovic

Spolupráce s jihočeskými vysokými školami:

• Vysoká škola obchodní v Praze – Případové studie  
v cestovním ruchu

• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
– Výzkum spokojenosti zákazníků

• Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

V rámci brněnského veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour získala JCCR  
za propagaci Jižních Čech také několik předních ocenění v anketě COT  
Velká cena cestovního ruchu 2018 / 2019:

Jihočeská centrála cestovního ruchu též obdržela velmi prestižní ocenění ministryně pro místní rozvoj „ZLATÝ ERB 2019“. 
Jedná se o zvláštní cenu v kategorii krajské organizace destinačního managementu za NEJLEPŠÍ TURISTICKOU PREZENTACI 
(téma Jižní Čechy pohodové).

• multimediální aplikace představuje turistický region jižní Čechy

• uživatele seznamuje s TOP nabídkou regionu (historické památky, přírodní 
krásy, kultura, gastronomie, aktivní dovolená, lázeňství a wellness, rybolov 
a myslivost) 

• prostor pro výrobky a nabídky služeb v jižních Čech

• aplikace k dispozici v češtině, angličtině a ruštině pro OS Android a iOS

• největší zájem byl o ruskou verzi 

• počet stažení aplikace za rok 2019:  983 stažení

  - Jižní Čechy Pohodové (CZ): 337 stažení
  - South Bohemia (AJ): 303 stažení
  - Южная Чехия Комфортная (RUS): 343 stažení

MOBILNÍ APLIKACE Aplikace Jižní Čechy (South Bohemia)
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VÝDAJE A ZÁSAH REKLAMNÍCH KAMPANÍ



JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

strana 48 strana 49

Vybrané ukazatele nákladů

Vybraný ukazatel nákladů tis. Kč %

Provozní náklady 27 443 43,60%

Jižní Čechy hostem v Linci 6 920 11,00%

Realizované press a fam tripy 887 1,41%

Veletrhy 1 962 3,12%

Travelfest + Travelcon 2 534 4,03%

Projekt „Vltava“ 6 887 10,94%

Projekt „Marketingové aktivity“ 4 278 6,80%

Projekt „Zlatá stezka“ 6 468 10,28%

Projekt „Památky žijí“ 3 451 5,48%

Projekt „Eurovelo“ 1 917 3,05%

Projekt „Elektrokola pro seniory“ 191 0,29%

Celkové náklady hlavní činnosti 62 938 100,00%

Vybrané ukazatele výnosů 

Vybraný ukazatel výnosů tis. Kč %

Výnosy z činnosti 2 195 3,49%

Výnosy z prodeje zboží 21 0,03%

Příspěvek na provoz od zřizovatele 41 785 66,39%

Předpokládané výnosy – projekty EU 12 406 19,71%

Dotace středočeského kraje, FMP, MMR 5 644 8,97%

Rozpuštění transferů 343 0,55%

Čerpání fondů (dary a FKSP) 544 0,85%

Ostatní příjmy 1 0,01%

Celkové výnosy hlavní činnosti 38 932 100%

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ JCCR

Jihočeská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje, z jehož rozpočtu je převážně financována.

NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

Podíl vybraných ukazatelů nákladů 
2019

Podíl vybraných ukazatelů výnosů 2019
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• Jihočeská centrála cestovního ruchu hospodařila v roce 2019 se 
schváleným vyrovnaným rozpočtem v celkové výši 39.991 tis. Kč. Tento 
rozpočet byl krytý příspěvkem na provoz v plné výši. V průběhu roku 
došlo k jeho navýšení na základě rozhodnutí Rady kraje o 1.794 tis. Kč.

• Příspěvek od zřizovatele pokryl 66,40 % skutečných nákladů a byl proti 
roku 2018 vyšší o 36,33 %.  Ostatní náklady byly kryty z tržeb z prodeje 
služeb a zboží, jiných výnosů i  dohadem výnosů z realizovaných projektů 
EU. Do rozpočtu JCCR přispěl nemalou měrou dotační titul Středočekého 
kraje na krytí části nákladů projektu „Vltava“ v celkové výši 3.567 tis. Kč.

•  Jihočeská centrála cestovního ruchu, vykázala za rok 2019 kladný 
výsledek hospodaření v celkové výši 2.171,64 Kč. Z toho 518,60 Kč  
z hlavní činnosti a 1.653,04 Kč z ekonomické činnosti.
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HODNOCENÍ ROZPOČTU / SKUTEČNOSTI 2019 (v tis. Kč)
řá

de
k

Ukazatel
Skutečnost

 2018  
(předcházející rok)

Rozpočet             
rok 2019 

(aktuální rok)

Skutečnost
 2019 

(aktuální rok)

Návrh 
2020  

(následující rok)

1 N Á K L A D Y  C E L K E M 38 928,00 39 991,00 44 394,00 38 991,00

2 Spotřeba materiálu (účet 501) 1 999,00 500,00 4 058,00 750,00

3 Spotřeba energie (účet 502) 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Prodané zboží (účet 504) 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Opravy a udržování (účet 511) 117,00 138,00 81,00 188,00

6 Cestovné (účet 512) 404,00 246,00 400,00 400,00

7 Náklady na reprezentaci (účet 513) 64,00 78,00 48,00 73,00

8 Ostatní služby (účet 518) 18 221,00 17 715,00 21 645,00 16 393,00

9
Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou 

pracovní neschopnost (účet 521) v tom:
12 063,00 14 720,00 12 010,00 14 450,00

10 platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521) 11 491,00 14 220,00 11 660,00 13 700,00

11 OON  (AÚ k účtu 521) 572,00 500,00 350,00 750,00

12 Zákonné sociální pojištění (účet 524) 3 958,00 4 835,00 4 064,00 4 932,00

13 Jiné sociální pojištění (účet 525) 50,00 62,00 57,00 64,00

14 Zákonné sociální náklady účet 527) 600,00 840,00 633,00 864,00

15 Jiné sociální náklady (účet 528) 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Daně a poplatky (sk. 53) 90,00 15,00 20,00 15,00

17 Ostatní náklady (sk. 54) 0,00 0,00 5,00 0,00

18 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) 849,00 362,00 525,00 362,00

19
Náklady z drobného dlouhodobého majetku  

(účet 558)
425,00 480,00 760,00 500,00

20 Daň z příjmů (sk. 59)  0,00  0,00

21 Ostatní náklady jinde neuvedené (sk.56) 88,00 0,00 88,00 0,00

22 V Ý N O S Y   C E L K E M 38 932,00 39 991,00 44 396,00 38 991,00

23 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 100,00 0,00 2 195,00 0,00

25 Výnosy z pronájmu (účet 603) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Výnosy z prodeje zboží (účet 604) 101,00 0,00 21,00 0,00

27
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 

majetku kromě pozemků (účet 646)
0,00 0,00 0,00 0,00

28 Čerpání fondů (účet 648) 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) 37,00 0,00 8,00 0,00

30 Finanční výnosy (sk. 66) 5,00 0,00 44,00 0,00

31
Výnosy vybraných místních vládních institucí  

z transferů (účet 672)
27 592,00 38 689,00 40 059,00 42 128,00

32 příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672) 25 000,00 0,00 0,00 0,00

33 dotace ze státního rozpočtu (AÚ k účtu 672) 2 592,00 30 650,00 39 991,00 41 785,00

34
výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého 

majetku pořízeného zcela nebo zčásti z 
investičního transferu (AÚ k účtu 672)

0 7 988,00 0,00 0,00

35 Ostatní výnosy jinde neuvedené 0 51,00 68,00 343,00

36 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 4,00 68,00 2,00 100,00

Doplňkové údaje:

37 Investiční dotace od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Použití investičního fondu 3 086,00 500,00 1 208,00 100,00

39 Použití rezervního fondu 0,00 0,00 525,00 0,00

40 Použití fondu odměn 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Průměrný evidenční počet zaměstnanců 27,00 34,00 27,00 30,00

42 Průměrný měsíční plat v Kč 35 466,00 34 853,00 35 987,00 38 056,00
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