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Destinační management Česká Kanada, z. s. 

Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ: 05647053 

DIČ: CZ05647053 

  

Účelem spolku je dobrovolná spolupráce fyzických a právnických osob, zejména 

územních samosprávných celků, s cílem přispět k rozvoji turistické oblasti Česká 

Kanada a vytvoření dobře fungující a respektované destinační společnosti v oblasti 

cestovního ruchu. 

 

Nejvyšší orgán Valná hromada 

Statutární orgán Výbor 

Pracovní skupina Výkonný výbor 

 

Předseda spolku 

Ing. Stanislav Mrvka +420 724 801 129 mrvka@jh.cz 

Místopředseda spolku 

Ing. Daniel Turnvald +420 603 227 833 turnvald@euronet.cz 

Členové výboru 

Ing. Kateřina Marková +420 384 401 224 mistostarostka@dacice.cz 

Ing. Hynek Blažek +420 724 195 809 starosta@slavonice-mesto.cz 

Mgr. Jiří Zimola +420 384 397 068 mistostarosta@novabystrice.cz 

Mgr. Vladimír Novotný +420 605 068 546 info@slavonicko.cz 

Ing. Ivo Ježek +420 725 900 399 ivo.jezek@smjh.cz 

Členové revizní komise 

David Šašek, Dis. +420 723 734 612 sasek@destna.cz 

Jitka Liščáková +420 724 195 791 starosta@staremestopl.cz 

Ing. Vladimír Šamal +420 606 619 456 obec@kunzak.cz 

Ředitelka výkonného výboru 

Zuzana Bedrnová +420 602 623 087 bedrnova@jh.cz 

Členové výkonného výboru 

Mgr. Věra Fialová +420 384 493 320 fialova@slavonice-mesto.cz 

Kristýna Mitášová +420 384 386 909 info@novabystrice.cz 

Ing. Libor Karásek +420 725 032 742 tajemnik@slavonice-mesto.cz 

Ing. Zdeňka Králíková +420 384 401 239 cest.ruch@dacice.cz 

Mgr. Vladimír Novotný +420 605 068 546 info@slavonicko.cz 

JUDr. Jana Říhová +420 606 622 947 rihova@jh.cz 

Ing. Daniel Turnvald +420 603 227 833 turnvald@euronet.cz 

Mgr. Jiří Zimola +420 384 397 068 mistostarosta@novabystrice.cz 

Produktová manažerka turistické oblasti Česká Kanada 
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Mgr. Petra Vacková +420 702 022 114 info@ckanada.cz 
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Turistická oblast Česká Kanada v datech a číslech 

Zakládající členové Destinačního managementu Česká Kanada, z. s. 

Města a obce Dačice, Deštná, Jindřichův Hradec, Kunžak, Nová Bystřice, 

Slavonice, Staré Město pod Landštejnem 

Podnikatelské 

subjekty 

IMTREX, spol. s r. o., Mgr. Vladimír Novotný, Služby města 

Jindřichův Hradec s. r. o. 

 

Seznam partnerských měst obcí k 31. 12. 2018 

Partnerství na 

základě smluv  

o partnerství s  

1) Mikroregionem 

Jindřichohradecko, 

2) Mikroregionem 

Dačicko  

a 3) Sdružení 

pohraničních obcí a 

měst okresu 

Jindřichův Hradec 

Báňovice, Bednáreček, Blažejov, Bořetín, Březina, Budeč, 

Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, 

Číměř, Člunek, Dešná, Dobrohošť, Dolní Žďár, Heřmaneč, 

Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Pěna, Horní Skrýchov, 

Horní Slatina, Hospříz, Hříšice, Jilem, Kačlehy, Kamenný 

Malíkov, Kostelní Vydří, Lásenice, Lodhéřov, Nová Olešná, 

Okrouhlá Radouň, Peč, Písečné, Pluhův Žďár, Popelín, 

Rodvínov, Roseč, Staré Hobzí, Střížovice, Studená, Třebětice, 

Velký Ratmírov, Vícemil, Vlčetínec, Volfířov, Žďár, 

Županovice 

Partnerství na 

základě 

individuálních smluv 

o partnerství 

Strmilov, Nová Včelnice, Jarošov nad Nežárkou, Hadravova 

Rosička, Zahrádky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa turistické oblasti Česká Kanada k 31. 12. 2018 
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Seznam partnerských subjektů 

pro spolupracujících na základě uzavřené Smlouvy o partnerství do 31. 12. 2018  

 popis subjektu webové stránky 

Veverčí Dvůr  

s. r. o. 

Penzion + největší 

kukuřičné bludiště ve 

střední Evropě 

s atrakcemi pro děti 

https://www.veverci-dvur.cz/  

http://www.letovkukurici.cz/  

Spolek přátel historie 

jindřichohradeckých 

lesů a rybníků 

Expozice rybářství, 

lesnictví a vorařství 

v Zámeckém mlýně 

v Jindřichově Hradci 

http://www.spolekjhlr.estranky.cz/ 

*BORO spol. s r. o.  Plovárna Vajgar, 

Jindřichův Hradec 

http://www.water-ski.cz/plovarna-j-

hradec/  

Jindřichohradecké 

místní dráhy, a. s.  

Jindřichohradecká 

úzkokolejka 

(technická památka 

a zároveň turistické 

atrakce číslo 1 

v České Kanadě)  

http://jhmd.cz/    

ZC retail s. r. o.  Zahradní centrum 

Jindřichův Hradec, 

restaurace s dětským 

koutkem + největší 

keřový labyrint ve 

střední Evropě 

http://www.zcjh.cz/  

http://www.letovkukurici.cz/  

MP-Soft, a.s. Penzion Bejčkův mlýn 

a hotel U Růže ve 

Slavonicích 

https://bejckuvmlyn.cz/ 

https://hoteluruze.cz/  

Muzeum fotografie a 

moderních 

obrazových médií, 

o. p. s. 

Muzeum fotografie a 

moderních 

obrazových médií 

v Jindřichově Hradci 

http://www.mfmom.cz/  

Pavel Janouš Veterán muzeum 

Nová Bystřice (první a 

největší muzeum 

amerických 

předválečných 

automobilů 

v Čechách) 

http://www.muzeumveteranu.cz/  

Romana Albrecht 

Lišková 

Soukromá zoologická 

zahrada  

http://www.zoonahradecku.cz/  

Czech Canada  

s. r. o. 

Rozhledna U Jakuba 

a lesopark 

s naučnými stezkami  

http://www.ceskakanadazvysky.cz/  

* smlouva vypovězena k 27. 9. 2018 

 
 
 
 

https://www.veverci-dvur.cz/
http://www.letovkukurici.cz/
http://www.water-ski.cz/plovarna-j-hradec/
http://www.water-ski.cz/plovarna-j-hradec/
http://jhmd.cz/
http://www.zcjh.cz/
http://www.letovkukurici.cz/
https://bejckuvmlyn.cz/
https://hoteluruze.cz/
http://www.mfmom.cz/
http://www.muzeumveteranu.cz/
http://www.zoonahradecku.cz/
http://www.ceskakanadazvysky.cz/
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Seznam spolupracujících subjektů  

spolupracujících na základě jiné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2018 

 uzavřená smlouva  webové stránky 

Fakulta 

managementu VŠE 

v Praze   

Deklarace o spolupráci www.fm.vse.cz 

Zisterzienserstift 

Zwettl (+ další 

zúčastnění 

partneři) 

Partnerství v rakousko-

českém projektu 

Zprostředkování přírody, 

kultury a vědění v rámci 

jednodenních výletů (Fond 

malých projektů Rakousko 

– Česká republika) 

www.stift-zwettl.at  

www.baerenwald.at 

www.stift-altenburg.at  

www.sonnenwelt.at  

 
 
 
 

Vybrané lázeňské a rekreační poplatky 

 rok 2016 rok 2017 

Bednáreček 15 000 Kč 13 000 Kč 

Blažejov 62 000 Kč 90 000 Kč 

Český Rudolec 51 000 Kč 76 000 Kč 

Dačice --- 46 000 Kč 

Deštná 3 000 Kč 3 000 Kč 

Horní Pěna 11 000 Kč 12 000 Kč 

Hospříz 1 000 Kč 1 000 Kč 

Jindřichův Hradec 409 000 Kč 442 000 Kč 

Kunžak 271 000 Kč 237 000 Kč 

Nová Bystřice 374 000 Kč 341 000 Kč 

Pluhův Žďár 8 000 Kč 4 000 Kč 

Rodvínov 34 000 Kč 37 000 Kč 

Roseč 13 000 Kč 14 000 Kč 

Slavonice 108 000 Kč 83 000 Kč 

Staré Město pod Landštejnem 24 000 Kč 18 000 Kč 

Strmilov 95 000 Kč 108 000 Kč 

Střížovice 11 000 Kč 17 000 Kč 

Studená 10 000 Kč 10 000 Kč 

Velký Ratmírov 0 Kč 1 000 Kč 

Vícemil 7 000 Kč 7 000 Kč 

Volfířov 16 000 Kč 6 000 Kč 

Zahrádky --- 18 000 Kč 

Celkem 1 523 000 Kč 1 581 000 Kč 

 
 
 
 
 
 

http://www.fm.vse.cz/
http://www.stift-zwettl.at/
https://www.baerenwald.at/
http://www.stift-altenburg.at/
http://www.sonnenwelt.at/
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Činnost Destinačního managementu Česká Kanada, z. s. v datech 

18. 01.-21. 01. 2018 Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na veletrhu 

Regiontour Brno. 

15. 02.-18. 02. 2018 Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na veletrhu 

Holidayworld Praha. 

01. 03. 2018 Valná hromada Destinačního managementu Česká 

Kanada, z. s.  

12. 04.-14. 04. 2018 Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na veletrhu 

Travelfest v Českých Budějovicích. 

17. 04. 2018 Natáčení pořadu Bikesalon z České Kanady. 

19. 04. 2018 Tisková konference k zahájení sezóny ve Slavonicích. 

 květen 2018 Poskytnutá dotace od Jihočeského kraje ve výši  

224 969,87 Kč. Povinná spoluúčast je v minimální výši 30 % 

vlastních prostředků z celkových uznatelných výdajů. 

17. 05. 2018 Zahájení spolupráce se Střední odbornou školou 

v Jindřichově Hradci – odborná praxe studentů zaměřená 

na doplnění webových stránek turistické oblasti Česká 

Kanada v oblasti ubytování a stravování. 

červen 2018 Spuštěna webová prezentace turistické oblasti Česká 

Kanada na stránce www.ckanada.cz, připravená firmou 

CVS Development spol. s. r. o.  

červen 2018 Rozšíření sítě elektrokol o město Deštná – JCCR předala 4 

elektrokola a vydala informační letáček s doporučenými 

trasami kolem Deštné.   

14. 06. 2018 Rozhovor o nadcházející turistické sezóně v odpoledním 

vysílání Českém Rozhlasu České Budějovice.  

11. 06. 2018 Workshop s exkurzemi do výletních cílů v České Kanadě 

v rámci přeshraniční spolupráce (projekt Přeshraniční 

zprostředkování přírody, kultury a vědění v rámci 

jednodenních výletů).  

28. 06. 2018 Zahájení prací na přípravě Strategie rozvoje cestovního 

ruchu turistické oblasti Česká Kanada 2019-2023 ve 

spolupráci s Fakultou managementu VŠE v Praze.  

20. 07. 2018 Workshop s exkurzemi do výletních cílů v České Kanadě 

v rámci přeshraniční spolupráce (projekt Přeshraniční 

zprostředkování přírody, kultury a vědění v rámci 

jednodenních výletů). 

30. 07. 2018 Podána žádost o certifikaci DMO v rámci národní 

kategorizace organizací destinačního managementu.  

09. 08. 2018 Exkurze do výletních cílů v Rakousku v rámci přeshraniční 

spolupráce (projekt Přeshraniční zprostředkování přírody, 

kultury a vědění v rámci jednodenních výletů) 

15. 09. 2018 Prezentace turistické oblasti Česká Kanada a projektu 

Eurovelo 13 na cyklistické akci Přes kopec na Hradec.  

17. 09. 2018 Valná hromada Destinačního managementu Česká 

Kanada, z. s. 

20. 09.-22. 09. 2018 Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na veletrhu ITEP 

v Plzni. 

15. 10. 2018 Závěrečný workshop projektu Přeshraniční zprostředkování 

přírody, kultury a vědění v rámci jednodenních výletů 
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s předáním výstupů v podobě informačních tabulí a 

propagačních letáků k distribuci.  

31. 10. 2018 Destinační management Česká Kanada, z. s. je certifikován 

v rámci národní kategorizace organizací destinačního 

managementu certifikován jako oblastní organizace 

destinačního managementu.  

05. 11. 2018 Destinační management Česká Kanada, z. s. pořádá 

školení pro zájemce z řad členů a partnerů na téma on-line 

marketing se zaměřením na Instagram.  

14. 12. 2018 Valná hromada Destinačního managementu Česká 

Kanada, z. s.; schválení dokumentů – Strategický plán 

rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Česká Kanada 

2019-2023 a Akční plán 2019-2020.  

 

Marketing a propagace turistické oblasti Česká Kanada 

 

Jednotný vizuální styl 

Turistická oblast Česká Kanada se v tištěných propagačních materiálech, na 

webových stránkách, v prezentacích, při externí komunikaci atd. prezentuje v 

jednotném vizuálním stylu. Hlavním poznávacím prvkem je logo turistické oblasti, které 

se mimo jiné objevuje také na propagačních fotografiích na sociálních sítích 

v podobě vodotisku. Snahou je dostat jej co nejvíce do povědomí veřejnosti.  

 

Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na veletrzích 

Turistická oblast Česká Kanada byla v roce 2018 zastoupena na 

významných veletrzích cestovního ruchu v České republice. 

Jmenovitě se zúčastnila těchto: Regiontour Brno, Holidayworld 

Praha, Travevlfest České Budějovice a ITEP Plzeň. Oblast byla 

prezentována pod společnou značkou Česká Kanada, 

personální zabezpečení zajistily zkušené pracovnice turistických 

informačních center měst turistické oblasti. Zpětná vazba o 

účasti na veletrzích je vesměs pozitivní, proto se i v roce 2019 

oblast chce zaměřit na propagaci prostřednictvím účasti na 

vybraných výstavách a veletrzích.  

 

 

Tištěné a elektronické propagační materiály 

Destinační management Česká Kanada, z. s. vydal v roce 2018 mapy výletních cílů 

v jazykových mutacích angličtina a němčina, které doplňují mapu výletních cílů 

vydanou v roce 2017, jež se setkala s pozitivním ohlasem jak u partnerů, tak u 

informačních center, které ji zdarma poskytují svým zákazníkům. Tiskovina ve formě 

trhací mapy formátu A3 vyšla v nákladu: 20 tis. ks německá verze, 20 tis. ks anglická 

verze a byla předána turistickým informačním centrům k distribuci.  



9 
 

Pro potřeby turistických informačních center byl rovněž připraven papírový sáček na 

zboží s potiskem grafikou v jednotném vizuálním stylu, odkazujícím na společný web 

turistické oblasti. Sáček vyšel v nákladu 10 tis. ks.  

K propagačním účelům se zaměřením na 

outdoorovou reklamu bylo zhotoveno 24 ks 

propagačních PVC bannerů 1x3 metry a 4 

propagační bannery 1x1 metr. Oba druhy 

jsou využívány při konání sportovních i 

kulturních akcích k umístění např. na 

pódiích a další jsou po dobu letní sezóny 

rozmístěny na turisticky exponovaných 

místech na území celé turistické oblasti. 

S jejich umístněním vychází vstříc členské a 

partnerské subjekty.  

 

Dále byl 1 zhotoven propagační roll-up, využívaný 

zejména k propagačním účelům na výstavách, školeních 

a dalších oficiálních akcích pořádaných Destinačním 

managementem Česká Kanada, z. s.  

 

24stránková image brožura 

čtvercového formátu 21x21 cm, 

která byla vydána v roce 2017 

v české jazykové mutaci, se v roce 2018 dočkala překladu a 

zpracování v jazykových mutacích angličtina a němčina, 

zatím však z ekonomických důvodů není zhotovena v tištěné 

podobě, pouze v elektronické. Tisk obou jazykových mutací 

je plánován na rok 2019.  

 

 

 

Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na internetu 

 

Webové stránky 

Webová prezentace turistické oblasti byla spuštěna na webové doméně 

www.ckanada.cz začátkem června 2018. Webové stránky informují o turistických 

atraktivitách, výletních cílech, kulturních, sportovních a společenských akcích pro 

veřejnost, službách a aktuálním dění. Jsou tak dobrým pomocníkem při plánování 

dovolené i jednodenních výletů. Nabízí aktuální a ověřené informace z celé turistické 

oblasti, přehledně a na jednom místě. Plnění prezentace obsahem kromě produktové 

manažerky zajišťují také pracovnice turistických informačních center v oblasti. 

Dosavadní návštěvnost webových stránek je zřetelná z níže uvedeného grafu.  
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Současně pokračuje spolupráce na tvorbě webového obsahu na stránce 

www.jiznicechy.cz, kde jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány informace o 

výletních cílech, pořádaných top akcích a aktualitách.  

 

 

 Zobrazení stránek ckanada.cz 
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Facebook 

V roce 2018 pokračovala pravidelná a systematická prezentace turistické 

oblasti Česká Kanada na sociální síti Facebook na stránce 

www.facebook.com/ckanada.cz. Příspěvky jsou zveřejňovány dle 

připraveného harmonogramu za dodržování nastavených pravidel. Na 

jejich tvorbě se kromě produktové manažerky podílí pracovnice turistických 

informačních center. Stránka má přes 1650 sledujících fanoušků (stav únor/2019). Růst 

fanouškovské základny lze pozorovat na níže uvedeném grafu. Z druhého uvedeného 

grafu je pak patrné, kolik příspěvků bylo v roce 2018 zveřejněno.  

Příspěvky z turistické oblasti Česká Kanada jsou dvakrát týdně publikovány také na 

facebookové stránce jižní Čechy www.facebook.com/jiznicechy/. Tyto příspěvky jsou 

vždy označeny #ceskakanada.  

Celkový dosah 337 publikovaných příspěvků turistické oblasti Česká Kanada na obou 

facebookových účtech za rok 2018 činil 2 090 888, příspěvky získaly 34 928 „to se mi 

líbí“.  

 

 

Počet fanoušků facebookové stránky Česká Kanada 
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Počet publikovaných příspěvků na facebookové stránce Česká Kanada 

 

 

 

Instagram 

Prezentace turistické oblasti Česká Kanada probíhá také na sociální síti 

Instagram - www.instagram.com/ceska.kanada/. Zde má Česká Kanada 

zatím více jak 330 sledujících fanoušků (stav únor/2019). Kromě příspěvků 

ve formě image fotek jsou na stránce pravidelně zveřejňovány i příběhy 

zachycující aktuální dění v oblasti. Níže uvedené grafy zachycují růst fanouškovské 

základny a počty zveřejněných příspěvků.   
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 Vývoj počtu sledujících Instagramového účtu Česká Kanada 

 

Počet vydaných příspěvků na instagramovém profilu Česká Kanada 
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Vnitřní a vnější komunikace  
 

Komunikace s médii 

Turistická oblast Česká Kanada vydá tiskové zprávy a zprostředkovala kontakty či 

informace na základě poptávky redaktorů. Některé mediální výstupy jsou přílohou této 

výroční zprávy.  

7. dubna byl odvysílán pořad Bikesalon s reportáží z České Kanady. Reportáž ukazuje 

zajímavé turistické cíle na trase z Nové Bystřice do Slavonic a zpět a zároveň 

představuje region jako ideální místo cykloturistiku a jízdu na elektrokolech. Pořad je 

ke zhlédnutí na: https://prima.iprima.cz/porady/bikesalon/5-epizoda.   

18. dubna byla ve Slavonicích uspořádána tisková konference. Akce se odehrála 

v historických prostorách Luteránské modlitebny v domě U Giordánů. Prostor 

k prezentaci novinek nadcházející sezóny dostali kromě zástupců členských měst 

Destinačního managementu také partneři a provozovatelé nově otevíraných 

turistických atraktivit ze soukromého sektoru. Odezva ze strany zúčastněných i 

prezentujících subjektů byla velmi pozitivní, stejně tak se podařilo oslovit poměrně 

významný počet zástupců médií.  

   

Tisková konference k zahájení turistické sezóny 

14. června byla produktová manažerka turistické oblasti pozvána do pořadu Českého 

rozhlasu České Budějovice Odpolední host moderátorky Evy Kadlčákové. Tématem 

povídání byla Česká Kanada, její turistická nabídka a novinky sezóny 2018. Pořad je 

k poslechu pod tímto odkazem: https://budejovice.rozhlas.cz/jaka-je-ceska-kanada-

kam-vyrazit-a-co-tam-zazit-7496360. 

Během letních měsíců Jihočeská televize odvysílala cyklus pořadů Putování krajinou, 

fungující jako turistická pozvánka na turistické cíle a do jednotlivých měst v turistické 

oblasti Česká Kanada. Vznik pořadů nefinancovala destinační společnost, ale 

doporučila jejich realizaci.  

31. 5. 2018 – Jindřichohradecká úzkokolejka 

https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-krajinou/1403.html  

14. 6. 2018 – město Jindřichův Hradec 

https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-krajinou/1440.html  

https://prima.iprima.cz/porady/bikesalon/5-epizoda
https://budejovice.rozhlas.cz/jaka-je-ceska-kanada-kam-vyrazit-a-co-tam-zazit-7496360
https://budejovice.rozhlas.cz/jaka-je-ceska-kanada-kam-vyrazit-a-co-tam-zazit-7496360
https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-krajinou/1403.html
https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-krajinou/1440.html
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26. 7. 2018 – město Dačice https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-

krajinou/1529.html  

9. 8. 2018 – Slavonice https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-

krajinou/1547.html   

30. 8. 2018 – Studená https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-

krajinou/1589.html  

 

 

Komunikace se subjekty v turistické oblasti 

Destinační management Česká Kanada, z. s. v průběhu roku 2018 uzavřel Smlouvu o 

partnerství s deseti významnými subjekty aktivně působícími v oblasti cestovního 

ruchu. Jejich přehled uvádí tabulka na str. 6. Spolupráce probíhá na základě 

uzavřených podmínek, produktová manažerka se zástupci jednotlivých subjektů 

pravidelně komunikuje, v rámci možností pomáhá s jejich publicitou, informuje je o 

možnostech zapojení do dalších eventů, programů a projektů nabízených např. 

Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a dalšími organizacemi.  

Produktová manažerka oslovuje vybrané subjekty s nabídkou partnerství a 

spolupráce. Výběr oslovených subjektů probíhá na základě osobních jednání, 

společného zájmu a podstatnou roli hraje také kvalita nabízených služeb a možnosti 

spolupráce.  

V roce 2018 byla uzavřena individuální smlouva o partnerství s další obcí turistické 

oblasti – Zahrádky.  

V roce 2018 probíhal v rámci uzavřeného partnerství přeshraniční 

rakousko-český projekt Grenzüberschreitende tagestouristische 

Natur-, Kultur- und Wissensvermittlung / Přeshraniční 

zprostředkování přírody, kultury a vědění v rámci jednodenních 

výletů. Do tohoto projekty byly zapojeny 4 výletní cíle z Rakouska a 

6 výletních cílů z České Kanady. Jmenovitě se zapojily tyto subjekty: 

Bärenwald Arbesbach, Klášter Zwettl, Klášter Altenburg, 

Sonnenwelt v Großschönau, Jindřichohradecké místní dráhy, 

Zoopark Na Hrádečku, Muzeum fotografie a moderních 

obrazových médií, Muzeum Jindřichohradecka, Rozhledna a 

lesopark U Jakuba a Veterán muzeum Nová Bystřice, které jako 

jediné v závěrečné 

fázi nemohlo 

z formálních důvodů 

zapříčiněných pravidly projektu 

pokračovat. Destinační management 

Česká Kanada sehrál roli koordinátora 

projektu na české straně. Během 

uspořádaných workshopů a exkurzí do 

všech výletních cílů došlo k navázání 

kontaktů mezi majiteli a zástupci Informační tabule v Großschönau 

https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-krajinou/1529.html
https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-krajinou/1529.html
https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-krajinou/1547.html
https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-krajinou/1547.html
https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-krajinou/1589.html
https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/putovani-krajinou/1589.html
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významných turistických cílů. Výstupem spolupráce jsou informační letáčky a 

velkoplošné tabule informující o zapojených výletních cílech. Vznikla i prozatím 

jednoduchá společná webová prezentace na stránce www.ahoj.fun.   Pokračování 

spolupráce a případné rozšíření počtu zapojených členů je plánováno na rok 2019.  

  

Školení pro členy a partnery  

5. listopadu proběhlo v Nové Bystřici školení zaměřené na 

téma on-line marketing, konkrétně využití sociální sítě 

Instagram. Školení se zúčastnili zájemci z řad členských a 

partnerských subjektů. Školitelkou byla paní Kateřina 

Tichá, spoluzakladatelka marketingové agentury Zest 

Brand.   

  

 

 

Orgány spolku a jejich činnost 

 

Výbor spolku a jeho činnost 

Výbor spolku čítá 7 členů – 4 zástupci členských měst (Jindřichův Hradec, Dačice, 

Nová Bystřice a Slavonice) a 3 zástupci podnikatelské sféry (Mgr. Vladimír Novotný, 

firma IMTREX, s. r. o. a Služby města Jindřichův Hradec). Během prosincové Valné 

hromady spolku došlo ke jmenování nových členů – Mgr. Jiřího Zimoly a Ing. Kateřiny 

Markové, kteří nahradili Bc. Milana Garhofera a Ing. Karla Macků.  

Jednání a hlasování Výboru spolku probíhala v roce 2018 v těchto termínech:  

8. 1., 28. 3., 24. 4., 2. 5., 21. 6. a 4. 9.  

Zápisy z jednání jsou k dispozici na vyžádání.  

 

Výkonný výbor spolku a jeho činnost 

Výkonný výbor čítá 9 členů – jsou jimi zástupci členských měst Jindřichův Hradec (2), 

Dačice (1), Slavonice (2) a Nová Bystřice (2) a podnikatelské sféry (2). Jde o specialisty 

s dlouholetou praxí v cestovním ruchu.  

Během prosincové valné hromady došlo ke jmenování nových členů – Mgr. Jiřího 

Zimoly a sl. Kristýny Mitášové, kteří nahradili Bc. Milana Garhofera a sl. Evu Fittlovou.  

Výkonný výbor uspořádal v roce 2018 celkem 10 pracovních setkání v termínech:  

2. 2., 9. 2., 7. 3., 27. 3., 16. 5., 28. 6., 22. 10., 23. 10., 7. 11. a 4. 12.  

Zápisy z jednání jsou k dispozici na vyžádání.  

Nejvíce diskutovanými tématy byly především propagace turistické oblasti (webová 

prezentace, sociální sítě, tisková konference, příprava propagačních předmětů a 

tiskovin, prezentace na veletrzích atp.), informace z JCCR o připravovaných 

http://www.ahoj.fun/
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projektech a v druhé části roku pak spolupráce na přípravě strategického dokumentu. 

Komunikace v rámci výkonného výboru probíhá pravidelně také e-mailovou a 

telefonickou cestou. Členové také sdílí např. fotobanku a archiv dokumentů na 

společném webovém úložišti.   

Příprava Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Česká Kanada 2019-2023 

Velkou část roku 2018 věnoval Destinační management přípravě rozvojových 

dokumentů. Ve spolupráci produktové manažerky, členů výkonného výboru a 

odborných pracovníků Fakulty managementu VŠE v Praze vznikly Strategie rozvoje 

cestovního ruchu turistické oblasti Česká Kanada 2019-2023 a Akční plán na roky 2019-

2020. Oba dokumenty jsou sestaveny tak, aby byly v souladu s pokyny 

v Doporučeném metodickém postupu tvorby strategických dokumentů v turismu 

agentury CzechTourism. Díky této spolupráci došlo k prolnutí znalostí o realitě 

cestovního ruchu na území České Kanady, včetně znalosti o potřebách subjektů v 

tomto území s odborným a metodickým zázemím akademické sféry. Oba dokumenty 

byly schváleny valnou hromadou spolku 14. prosince 2018 a jsou k dispozici všem 

členům destinační společnosti.  
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Zpráva o hospodaření 

Zdroji příjmů Destinačního managementu Česká Kanada byly v roce 2018 vybrané 

členské příspěvky, příspěvek získaný z grantového programu Jihočeského kraje na 

podporu cestovního ruchu a příjmy vyplývající ze Smluv o partnerství. Rozpočet přes 

608 tisíc korun byl využit především na financování realizace a provozu webové 

prezentace turistické oblasti na stránce www.ckanada.cz (50 % rozpočtu), dále pak 

na výrobu propagačních tiskovin a předmětů (tisk, grafické práce), účast na veletrzích 

cestovního ruchu (Travelfest a ITEP), přípravu strategického dokumentu, vedení 

účetnictví, organizaci tiskové konference, na cestovní výdaje produktové manažerky 

a využívání služeb mobilního operátora. Podrobnější přehled uvádíme v tabulce níže. 

Náklady na účast na veletrzích Regiontour a Holidayworld uhradila rovným dílem 

města Jindřichův Hradec, Dačice, Nová Bystřice a Slavonice.  

 

Přehled o nákladech a výnosech v roce 2018 

Výnosy Náklady 

Vybrané příspěvky 

od členů 

392 950,00 Spotřeba 

materiálu-

marketingový 

92 744,50 

Grant od 

Jihočeského kraje 

224 969,87 Vedení účetnictví 29 040,00 

Úroky 185,21 Účty za telefon 4 019,09 

Smlouvy o 

partnerství 

50 000,00 Občerstvení  10 725,00 

  Ostatní služby-

marketingové 

412 589,05 

  Odpisy 7 002,00 

  Cestovné 35 219,00 

  Vedení účtu a 

srážková daň 

75,17 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 85 020,00 

 

V příloze této výroční zprávy najdete účetní dokumenty: Rozvaha (str. 28) a Výkaz zisku 

a ztráty (str. 29). 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovala: Petra Vacková, v Nové Bystřici dne 28. 2. 2019. 

tel.: +420 702 022 114   |   e-mail: info@ckanada.cz   |   www.ckanada.cz  

Výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne xx. xx. xxxx 
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Přílohy 
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