
Jižní Čechy 2020 - 2021 Ing. Jaromír Polášek, 

Jihočeská centrála cestovního ruchu



Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR)

• Příspěvková organizace Jihočeského kraje založená v roce 2009 na 

podporu marketingu cestovního ruchu 

Vybrané aktivity JCCR:

• výkon krajské destinační společnosti ve vazbě na turistický region Jižní 

Čechy,

• koordinace a metodické vedení turistických oblastí na území Jihočeského 

kraje,

• spolupráce v rámci aktivit subjektů cestovního ruchu z veřejného i  

soukromého sektoru, komunikace s obchodními partnery a turisty za 

region, včetně  návštěvnického managementu,



Cíle

• Doba pobytu

• Počet návštěvníků a přenocování

• Spokojenost se službami

• Zvýšení ekonomického přínosu



Strategické cíle Koncepce

1. Efektivní a vícestupňové řízení 
cestovního ruchu v regionu

2. Vytváření produktů cestovního 
ruchu s využitím potenciálu celého 

území regionu, současných 
moderních trendů a s akcentem na 

šetrné formy cestovního ruchu

3. Zvýšení kvality služeb cestovního 
ruchu v regionu









Téma 2020+



Jižní Čechy

OPRAVDOVÁ LÁSKA



Opravdová láska

• opravdovost destinace bez umělých přikrášlení, realitu, 
která i když může zdát nekomfortní, tak patří k jihočeskému 
koloritu a svou jedinečností se stala oblíbenou. 

• V dnešní době plné neomezených možností, jak vylepšit image, 
se zaměřujeme na reálný prožitek bez spoilerů, na upřímnost a 
vřelost. 

• láska ke krajině, farmaření, rybolov a myslivost, osobní a 
trvalý vztah k místním památkám, osobní zkušenosti a emoce, 
které jižní Čechy vyvolávají. Emoce, 

• které si může odvézt každý návštěvník. Emoce, které jsou 
opravdové, zůstávají ve vzpomínkách a hřejí u srdce. 





Jiznicechy.cz

http://www.jiznicechypohodove.cz


Jiznicechy.cz



Jiznicechy.cz



eshop.jiznicechy.cz



















Další způsoby

• Newsletter

• Rádia/TV/outdoor/inzerce

• Presstrip

• Famtrip

• veletrhy

• Tiskové zprávy

• Jednotlivá jednání



AKTUÁLNĚ







Téma 2020+



www.leto.jiznicechy.cz www.podzim.jiznicechy.cz Ubytování od 15. 6. 2021 Atraktivity od 1. 6. 2021 

Ukončení 30. 11. 2021
Vyúčtování do 31. 12. 

2021 
Proplácení podnikatelům 

do 10 dnů 



Ubytování

314 
ubytovacích 

zařízení

uvolněno 

30 mil Kč z 
rozpočtu kraje

slevy v hodnotě 
12 396 193 Kč

4 948 
voucherů

14 088 
ubytovaných s 

vouchery 

průměrná sleva 
2 505 Kč na 

voucher 

4 446 účetních 
dokladů 



Atraktivity 

43 zapojených 
atraktivit

vydáno 10 378 
slevových 
poukazů

slevové poukazy 
v hodnotě 886 

821 Kč

Průměrná sleva 
880 Kč na 

návštěvníka

2 431 poukazů 
do ZOO 
Hluboká



Mediální kampaň 

Spuštěna v polovině května

Ukončena v září z důvodu pandemické situace

Kombinace: press, on-line, outdoor, rádia, TV, PR

Nákladová hodnota kampaně 2 mil Kč









Průzkum spokojenosti návštěvníků
1 104 respondentů



Průzkum spokojenosti návštěvníků
1 104 respondentů



Průzkum spokojenosti návštěvníků
1 104 respondentů



Průzkum spokojenosti ubytovatelů
100 respondentů



Průzkum spokojenosti ubytovatelů
100 respondentů



Marketingový plán 2021



Marketingový plán 2021



Marketingový plán 2021

Blízké trhy

Vzdálené trhy



Děkuji za pozornost

Jaromír Polášek

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU
B. Němcové 8

CZ 370 01 České Budějovice
Tel./fax: +420 387 201 283

E-mail: info@jccr.cz
www.jiznicechy.cz

facebook.com/jiznicechy
instagram.com/jiznicechy

http://www.jiznicechy.cz/
http://facebook.com/jiznicechy
http://instagram.com/jiznicechy

