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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. Stanislav Mrvka +420 384 351 206 mrvka@jh.cz 

Ing. Karel Macků +420 602 168 795 starosta@dacice.cz 

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

Bc. Milan Garhofer +420 725 070 474 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 

Ing. Alena Šindlerová +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 

Eva Fittlová +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 

Produktová manažerka turistické oblasti Česká Kanada 

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 

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  

 

Statistické údaje turistické oblasti Česká Kanada za rok 2016 

Rozloha 1143,8 km2 

Obyvatelé 59 251 obyvatel 

Vybrané lázeňské a 

rekreační poplatky 

Bednáreček 15 000 Kč 

Blažejov 62 000 Kč 

Český Rudolec 51 000 Kč 

Deštná 3 000 Kč 

Horní Pěna 11 000 Kč 

Hospříz 1 000 Kč 

Jindřichův Hradec 409 000 Kč 

Kunžak 271 000 Kč 

Nová Bystřice 374 000 Kč 

Pluhův Žďár 8 000 Kč 

Rodvínov 34 000 Kč 

Roseč 13 000 Kč 

Slavonice 108 000 Kč 

Staré Město p. Landštejnem 24 000 Kč 

Strmilov 95 000 Kč 

Střížovice 11 000 Kč 

Studená 10 000 Kč 

Velký Ratmírov 0 Kč 

Vícemil 7 000 Kč 

Volfířov 16 000 Kč 

Celkem 1 523 000 Kč 



5 
 

 

Činnost Destinačního managementu Česká Kanada, z. s. v datech 

22. 11. 2016 Ustavující schůze spolku svolaná Ing. Stanislavem Mrvkou. 

30. 12. 2016 Jihočeská centrála cestovního ruchu uděluje certifikát 

turistické oblasti Česká Kanada, který je udělen v souladu 

s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 

2015-2020. Certifikát je přílohou této výroční zprávy.  

12. 01. 2017 Destinační management Česká Kanada, z. s. je zapsán do 

obchodního rejstříku pod spisovou značkou 7170 L u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích.  

19. 01. – 22. 01. 2017 Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na veletrhu 

Regiontour v Brně. 

31. 01. 2017 Valná hromada schvaluje vytvoření Výkonného výboru, tzn. 

pracovní skupiny, která zajišťuje chod spolku a připravuje 

potřebné podklady pro Výbor spolku.  

26. 01. – 29. 01. 2017 Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na veletrhu ITF 

Slovakiatour v Bratislavě 

16. 02. – 19. 02. 2017 Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na veletrhu 

Holiday World v Praze. 

22. 02. 2017 Výbor spolku schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné 

spolupráci při realizaci koncepce rozvoje cestovního ruchu 

Jihočeského kraje 2015-2020 s Jihočeskou centrálou 

cestovního ruchu.  

01. 04. 2017 Do pracovní pozice produktový manažer nastupuje  

Mgr. Petra Vacková, jejíž pracovní činnost je koordinována 

prostřednictvím Výkonného výboru. Sídlo kanceláře je 

v Nové Bystřici.  

06. 04. – 08. 04. 2017 Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na veletrhu 

Travelfest v Českých Budějovicích.  

01. 06. 2017 Výbor spolku vybírá logo turistické oblasti Česká Kanada.  

12. 06. 2017 Výbor spolku schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace od Jihočeského kraje ve výši 211 765,57 Kč. Povinná 

spoluúčast je v minimální výši 30,57 % vlastních prostředků z 

celkových uznatelných výdajů. 

01. 07. 2017 Spuštěna pravidelná prezentace turistické oblasti Česká 

Kanada na sociální síti Facebook.  

31. 07. 2017 Destinační management Česká Kanada, z. s. je zapsán do 

Živnostenského rejstříku.  

srpen 2017 Vydána mapa výletních cílů turistické oblasti Česká Kanada 

v nákladu 50 tis. ks. 

12. 09. 2017 Výbor spolku schvaluje zpracování webové prezentace 

v letech 2017 a 2018 firmou CVS Development spol. s. r. o., 

jež byla vybrána v rámci výběrového řízení.  

15. 09. 2017 Destinační management Česká Kanada, z. s. získává 

certifikát prvního stupně Českého systému kvality služeb.  

21. 09. – 23. 09. 2017 Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na veletrhu ITEP 

v Plzni.  

25. 10. 2017  Spuštěna pravidelná prezentace turistické oblasti Česká 

Kanada na sociální síti Instagram.  
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listopad 2017 Vydána image brožura turistické oblasti Česká Kanada 

v nákladu 25 tis. ks. 

10. 11. 2017 Výbor spolku schvaluje podmínky uzavření partnerství 

s dalšími organizacemi.  

16. 11. 2017 Destinační management Česká Kanada, z. s. pořádá v 

Jindřichově Hradci setkání s podnikateli a dalšími 

organizacemi zaměřenými na oblast cestovního ruchu, kde 

je představena činnost spolku v kontextu Koncepce rozvoje 

cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015-2020.  Poprvé je 

zde také představena image brožura turistické oblasti a 

zveřejněna nabídka partnerství a jeho podmínky.  

23. 11. 2017 Destinační management Česká Kanada, z. s. pořádá 

školení pro zájemce z řad členů na téma on-line marketing.  

29. 11. 2017 Výbor spolku schvaluje partnerství v rakousko-českém 

přeshraničním projektu Grenzüberschreitende 

tagestouristische Natur-, Kultur- und Wissensvermittlung / 

Přeshraniční zprostředkování přírody, kultury a vědění v 

rámci jednodenních výletů. 

 

Marketing a propagace turistické oblasti Česká Kanada 

 

Jednotný vizuální styl 

 

V prvním roce fungování se turistická oblast Česká Kanada 

zaměřila na vytvoření jednotného vizuálního stylu, pod 

kterým chce značku Česká Kanada prezentovat. Kromě 

loga turistické oblasti vznikl grafický manuál, který kodifikuje 

správné užití a grafickou podobu loga v různých barevných 

variantách, jednotný typ písma, barevnost atd. Tento 

jednotný vizuální styl je závazný a v praxi je používán 

zejména na tištěných propagačních materiálech (mapa 

výletních cílů, image brožura, vizitka, kapesní kalendář), v prezentacích, při externí 

komunikaci (hlavičkové papíry, tiskové zprávy, označení kanceláře). Vodotiskem loga 

jsou např. označovány propagační fotografie zveřejňované na sociálních sítích. 

V tomto stylu jsou navrženy rovněž webové stránky turistické oblasti.  

 

Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na veletrzích 

Turistická oblast Česká Kanada byla v roce 2017 zastoupena 

na významných národních i zahraničních veletrzích cestovního 

ruchu. Poprvé byla oblast prezentována pod společnou 

značkou Česká Kanada, nikoliv pod jednotlivými městy. 

Personální zabezpečení těchto veletrhů zajistily zkušené 

pracovnice turistických informačních center turistické oblasti. 

Zpětná vazba o účasti na veletrzích je vesměs pozitivní, proto 

se i v roce 2018 oblast chce zaměřit na propagaci 

prostřednictvím účasti na vybraných výstavách a veletrzích.  Veletrh ITEP, Plzeň. 
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Tištěné propagační materiály 

Destinační management Česká Kanada, z. s. vydal v roce 

2017 dva tištěné propagační materiály. Začátkem srpna 

vyšla nákladem 50 tis. ks mapa výletních cílů ve formě trhací 

mapy formátu A3. V listopadu byla vydána a představena 

24stránková image brožura čtvercového formátu 21x21 cm, 

která vyšla nákladem 25 tis. ks. Obě tiskoviny jsou k dispozici 

v turistických informačních centrech, městských či 

obecních úřadech a recepcích členských organizací. 

Probíhá i jejich distribuce na veletrzích a výstavách 

cestovního ruchu. Pozitivní ohlasy na tiskoviny daly 

vzniknout závazku vydávat mapu výletních cílů pravidelně 

a poskytovat ji partnerským organizacím v rámci uzavřeného partnerství. V roce 2018 

by měly být zhotoveny tyto materiály rovněž v jazykových mutacích.  

 

Prezentace turistické oblasti Česká Kanada na internetu 

Během prvního roku činnosti se turistická oblast Česká Kanada zaměřila na zkvalitnění 

webové prezentaci na stránce www.jiznicechy.cz, kde jsou pravidelně doplňovány a 

aktualizovány informace o výletních cílech, pořádaných akcích a aktuality. Díky 

dobré spolupráci s informačními centry byla od července 2017 započata pravidelná 

a systematická prezentace turistické oblasti na sociální síti Facebook - 

www.facebook.com/ckanada.cz. Stránka má přes 600 sledujících fanoušků (stav 

leden/2018). Od října 2017 je využívána také sociální sít Instagram - 

www.instagram.com/ceska.kanada/, kde má Česká Kanada zatím více jak stovku 

sledujících fanoušků (stav leden/2018). Obě sociální sítě jsou využívány k propagaci 

turistické oblasti Česká Kanada v rámci stránek Jižní Čechy 

(www.facebook.com/jiznicechy/, www.instagram.com/jiznicechy/). 

 

Nejúspěšnější příspěvek turistické oblasti Česká Kanada na sociální síti Facebook – Aquashow sv. Florián.  

Image brožura 
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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. Pravidelná a systematická komunikace s médii je součástí 

marketingového plánu pro rok 2018.  

 

Turistická oblast České Kanada v médiích. 

Komunikace se subjekty v rámci turistické oblasti 

Destinační management Česká Kanada, z. s. v průběhu prvního roku své existence 

vytvořil databázi kontaktů na subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Jde 

především o provozovatele turistických cílů, stravovacích a ubytovacích zařízení. 

V rámci této databáze jsou rozesílány např. tiskové zprávy či pozvánky na pořádané 

akce a setkání. V následujícím roce bude rozesílán také pravidelný informační 

newsletter. 

Destinační management Česká Kanada, z. s. v listopadu uspořádal tzv. podnikatelské 

fórum – veřejné setkání s podnikateli a s dalšími zástupci subjektů působících 

v cestovním ruchu. Zájemci zde získali informace o organizaci cestovního ruchu 

v Jihočeském kraji, byla představena činnosti spolku a nabídka a podmínky 

partnerství.  

K dalším setkání došlo v rámci vybrané skupiny zástupců výletních cílů z turistické 

oblasti Česká Kanada a rakouské oblasti Waldviertel. Na základě jednání došlo 

k uzavření partnerství v rámci přeshraničního projektu Grenzüberschreitende 
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tagestouristische Natur-, Kultur- und Wissensvermittlung / Přeshraniční zprostředkování 

přírody, kultury a vědění v rámci jednodenních výletů.  

Kontaktní osobou pro komunikaci s Destinačním managementem Česká Kanada je 

produktová manažerka, která se setkává a oslovuje zájemce o informace či 

spolupráci.  

 

 

Výkonný výbor a jeho činnost 

Výkonný výbor čítá 9 členů – jsou to 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.  

Výkonný výbor se schází a pravidelně komunikuje s produktovou manažerkou. Díky 

této spolupráci byla vytvořena např.: společná fotobanka turistické oblasti, připraveny 

propagační tiskoviny, podklady pro hlasování výboru spolku, databáze výletních cílů, 

databáze kontaktů, podmínky partnerství, příspěvky na facebookovou stránku Česká 

Kanada, struktura a vzhled připravované webové prezentace, realizováno 

podnikatelské fórum, zvolena profilová propagační témata atd. 

Výkonný výbor uspořádal v roce 2017 celkem 8 pracovních setkání ve dnech: 13. 2., 

7. 3., 28. 3., 24. 5., 13. 6., 4. 7., 26. 9., 8. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnikatelské fórum konané 16. listopadu v Jindřichově Hradci. 
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Zpráva o hospodaření 

Jedinými zdroji příjmů Destinačního managementu Česká Kanada byly v roce 2017 

vybrané členské příspěvky a příspěvek získaný z grantového programu Jihočeského 

kraje. Rozpočet ve výši téměř 605 tisíc korun byl využit především na výrobu 

propagačních tiskovin (tisk, grafické práce, autorská práva na fotografie), první etapu 

přípravy webových stránek (programování, grafika), organizaci podnikatelského fóra 

a na výdaje spojené s provozem kanceláře produktové manažerky. Podrobný přehled 

uvádíme v tabulce níže. Výdaje spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu byly 

hrazeny členskými městy (Jindřichův Hradec, Dačice, Slavonice, Nová Bystřice). Tato 

města rovněž zajistila personální zabezpečení těchto veletrhů.  

 

Přehled o nákladech a výnosech v roce 2017 

Výnosy Náklady 

Vybrané příspěvky 

od členů 

392 950,00 Vybavení 

kanceláře 

22 055,00 

Grant JčK 211 765,57 Vedení účetnictví 24 200,00 

Úroky 149,25 Účty za telefon 1 918,52 

  Účty za web  1 544,95 

  Image brožura 200 100,00 

  Mapa výletních 

cílů 

75 325,00 

  Podnikatelské 

fórum 

10 456,00 

  Cestovné 4 072,00 

  Ostatní služby 67 940,00 

  Vydání ŽL 1 000,00 

  Vedení účtu a 

srážková daň 

608,33 

Dlouhodobý majetek 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 

84 020,00 

 

V příloze této výroční zprávy najdete účetní dokumenty: Rozvaha (str. 15) a Výkaz zisku 

a ztráty (str. 16). 

 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovala: Petra Vacková, v Nové Bystřici dne 6. 2. 2018. 

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

Výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne 1. 3. 2018. 
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Přílohy 
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