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I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Název:
Sídlo:
IČ:
Registrace:

Kraj blanických rytířů, z.s.
Pláteníkova 264, Vlašim 258 01
07362889
Městský soud v Praze, L 70780/MSPH

Zakladatelé
Město Vlašim
Město Votice
Město Zruč nad Sázavou
Město Trhový Štěpánov
Městys Louňovice pod Blaníkem
Městys Načeradec
Městys Neustupov
Obec Hulice
Obec Jankov
Obec Kamberk
Obec Miličín
Obec Olbramovice
Obec Pravonín
Obec Ratměřice
Obec Veliš
Obec Zvěstov
Půjčovna lodí Samba, s.r.o.
ZO ČSOP Vlašim
Obec Heřmaničky
Obec Smilkov
Obec Mezno
Další členové spolku k 31. 12. 2019
Městys Čechtice
Obec Soutice
Muzeum Podblanicka
Obec Keblov
Obec Kondrac
Obec Vojkov
Městys Vrchotovy Janovice
Ratměřice – NÁM SE DAŘÍ, z.s.
Představenstvo k 31. 12. 2019
Mgr. Viktor Liška, předseda
Mgr. Luděk Jeništa
Mgr. Radovan Cáder
Mgr. Martina Fialová
Mgr. Kateřina Červenková
Dozorčí rada k 31. 12. 2019
Eliška Dvořáčková, předsedkyně
Karel Babický
Martina Švecová
Produktová manažerka
Mgr. Jana Špačková
Účetní
Monika Pokorná
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Území turistické oblasti
Území turistické oblasti Kraj blanických rytířů se skládá ze správního území členských a partnerských obcí spolku. Příslušnost
samosprávných území k turistické destinaci Kraj blanických rytířů je podložena členskými a partnerskými smlouvami, přihláškami do spolku, vč. souhlasů zastupitelstev a rozhodnutí členské základny o přijetí za člena spolku.
K 31. 12. 2019 zahrnovala turistická oblast Kraj blanických rytířů území 25 členských samospráv a 18 partnerských samospráv. Dva členové spolku zastupují neziskový sektor, jeden člen spolku podnikatelský subjekt, jeden člen spolku je krajskou
příspěvkovou organizací.
Historicky lze oblast Kraje blanických rytířů odvíjet od oblasti Podblanicka s přesahem na Voticko a Zručsko. Oblast tvoří
subregiony Vlašimsko, Voticko a Zručsko. Přirozeným centrem oblasti je Vlašim.
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Strojetice

II. PROFIL SPOLKU
Spolek byl zaregistrován 13. srpna 2018 u Městského soudu v Praze. Byl založen 21 zakladateli z veřejného, soukromého
i neziskového sektoru jako „destinační organizace, která je vyjádřením spolupráce aktérů cestovního ruchu v regionu Podblanicka. Jeho účelem je vytvoření a správa turistické oblasti Kraj blanických rytířů. Realizuje společné marketingové aktivity
s cílem zvýšení zájmu návštěvníků o destinaci, prosloužení jejich pobytu a spokojenosti. Při realizaci svých záměrů rozvíjí
území destinace dle principů trvalé udržitelnosti, chce vytvořit atraktivní turistickou oblast při zachování jejích přírodních
a kulturních hodnot v souladu se zájmy místních obyvatel.“ Více viz Stanovy spolku ze dne 1. 8. 2018 (poslední verze ze
dne 13. 6. 2019)
Cíle destinační společnosti
Jsme hnacím motorem a koordinátorem turistického ruchu na Vlašimsku, Voticku a Zručsku.
Propojujeme aktéry cestovního ruchu.
Sjednocujeme aktivity aktérů v cestovním ruchu, vytváříme ucelenou nabídku.
Přispíváme k rozšíření nabídky v cestovním ruchu.
Podporujeme, aby to u nás žilo!
Jednotně zastupujeme turistickou oblast uvnitř i navenek.
Propagujeme turistickou oblast.
Spolupracujeme!
další cíle viz Strategický plán ze dne 26. 11. 2019

Kategorizace, certiﬁkace
Od 10. 10. 2019 je Kraj blanických rytířů certiﬁkovanou
turistickou oblastí – Ministerstvo pro místní rozvoj udělilo
spolku prostřednictvím národní agentury Czech Tourism
certiﬁkaci Kategorizace destinačního managementu
v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu.

Dne 15. 11. 2019 byl Kraji blanických rytířů, z.s. udělen
Certiﬁkát Českého systému kvality služeb – stupeň I.,
platný do 14. 11. 2022.
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Atraktivity cestovního ruchu
Četné atraktivity cestovního ruchu vyplývají jednak z přírodních dispozic, jednak z celkového kulturně historického rozvoje
regionu. Mezi atraktivitami cestovního ruchu hraje jednoznačně největší roli Blaník. Dalšími významnými turistickými cíli
jsou zámek a park ve Vlašimi, zámek a park ve Zruči nad Sázavou, Vodní dům u Hulic, Malý Blaník, Farma Blaník v Ostrově,
paraZOO ve Vlašimi, Včelí svět v Hulicích, Ekocentrum Čapí hnízdo v Olbramovicích a bývalý klášter ve Voticích. Turistická
oblast disponuje poměrně velkým množstvím naučných stezek a značených pěších stezek. Turistickou oblastí procházejí
značené cyklotrasy, pro cyklisty je určeno několik cyklotras s návazností na zajímavé turistické cíle. Cyklotrasa mezi Trhovým
Štěpánovem a RÚ Kladruby je bezbariérová.
Slogan
V letech předchozích a částečně v roce 2019 byl užíván slogan „Zážitky na venkově“. Pro rok 2020 a období následující bude
tento slogan revidován na základě Marketingového plánu, který je připravován od podzimu roku 2019 a jehož schválení
se předpokládá v polovině roku 2020. Nový slogan bude lépe vystihovat turistickou oblast Kraj blanických rytířů.
Hlavní marketingové téma
Hlavní marketingové téma bude určeno v Marketingovém plánu. Týká se přímo hlavního turistického cíle – hory Blaník,
blanických rytířů. Je předpokladem, že dílčí marketingová témata budou korespondovat s marketingovými tématy nadřazených institucí (Středočeská centrála cestovního ruchu, Czech Tourism).
Financování
Spolek byl v roce 2019 (a v roce 2018) ﬁnancován členskými příspěvky členů spolku. Aktivity byly hrazeny z příspěvků členů
spolku do projektu Jednotné propagace cestovního ruchu v Kraji blanických rytířů. Ve velké míře byly v roce 2019 aktivity
spolku ﬁnancovány z dotací od Středočeského kraje.
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III. SPOLUPRÁCE – PARTNEŘI
Kromě členů spolku spolupracuje turistická oblast Kraj blanických rytířů také s partnery.
Formy spolupráce s Krajem blanických rytířů v roce 2019

Pro podnikatele a turistické cíle nabízí Kraj blanických rytířů od konce roku 2019 program:
„Nabídněte svému klientovi víc s KBR“
• program předpokládá partnerskou smlouvu na bázi recipročního plnění s možností objednávek placených služeb destinační organizace
• tento program nahrazuje dosavadní partnerskou spolupráci, založenou na reciproční propagaci, distribuci turistických
tiskovin a dalších nesesmluvněných aktivit mezi destinační organizací a partnery

Další možností partnerství pro podnikatele a jednotlivce je přes regionální značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®, kterou koordinuje ZO ČSOP Vlašim.

S partnerskými obcemi má Kraj blanických rytířů, z.s. platné smlouvy o zapojení území partnerských obcí do turistické destinace Kraj blanických rytířů.
S účastníky projektu Turistická karta má Kraj blanických rytířů, z.s. platné smlouvy o zapojení do projektu Turistická karta
Kraje blanických rytířů. V roce 2019 bylo do tohoto projektu zapojeno 18 subjektů z podnikatelské i veřejné sféry, kteří
nabídli turistům různé bonusy.
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Partnerské obce k 31. 12. 2019
Obec Hradiště
Obec Ostrov
Obec Vracovice
Obec Kladruby
Obec Pavlovice
Obec Tehov
Obec Rataje
Obec Chlum
Městys Zdislavice
Obec Javorník
Obec Kuňovice
Obec Mnichovice
Obec Chmelná
Obec Strojetice
Obec Miřetice
Obec Horka II
Obec Řimovice

Partneři z neziskového a podnikatelského sektoru
Jádro partnerů tvořili v roce 2019 držitelé regionální značky KRAJ BLANICKÝCH RTYÍŘŮ regionální produkt ® a dále partneři Turistické karty Kraje blanických rytířů.
viz Seznam partnerů ze dne 30. 6. 2019, předložený k žádosti o certiﬁkaci DMO.
Partnery Kraje blanických rytířů jsou turistická informační centra Podblanické informační centrum ve Vlašimi, Turistické informační centrum na zámku ve Zruči nad Sázavou, Turistické informační centrum Votice a Turistické informační centrum
v Louňovicích pod Blaníkem. V regionu fungují i infopointy, za takové lze považovat Návštěvnické středisko Vodní svět,
paraZOO Vlašim, Muzeum Štěpánovska v Trhovém Štěpánově nebo Věž Václavku ve Voticích. I tyto subjekty jsou partnery
Kraje blanických rytířů.
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IV. AKTIVITY KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ V ROCE 2019
Produkty cestovního ruchu
Turistická Karta Blanických rytířů

slevy
a bonusy
pro vaši
dovolenou

Produkt Karta blanických rytířů má za sebou v roce 2019 první ročník svého fungování. Celkem 18 partnerů produktu z veřejného, soukromého i neziskového sektoru nabídlo držitelům karty různé bonusy, od slev na vstupném přes nadstandartní
služby přes dárek navíc.
Většina zapojených partnerů byly turistické cíle, provozované členy Kraje blanických rytířů. Pro rok 2020 bude vyvinuto větší
úsilí zapojit do produktu hlavně soukromý sektor.
Karta byla distribuována u partnerů tur. karty a na informačních centrech.
Počet ks: 2 700 letáků, 2 700 karet
Partneři Karty blanických rytířů v roce 2019
• Vodní dům
• Včelí svět
• paraZOO Vlašim
• Hvězdárna Vlašim
• Muzeum Podblanicka Vlašim
• Zámek Růžkovy Lhotice
• Podblanické infocentrum Vlašim
• Spolkový dům Vlašim
• MKC Votice – Klášter Votice
• Klára café Votice
• Ekocentrum Čapí hnízdo
• Sport HOBBY Benešov
• S-centrum Benešov
• Hotel Zruč
• Turistické informační centrum Zruč nad Sázavou – Kolowratská věž
• Turistické informační centrum Zruč nad Sázavou – Vodácké muzeum
• Půjčovna lodí Samba, s.r.o.
• Zámek Ratměřice
Všichni v roce 2019 do produktu zapojení partneři budou spolupracovat i v roce 2020.
V roce 2020 dojde k vizuálnímu zatraktivnění produktu, větší propagaci, bude pozměněn systém nabízených produktů
a partneři karty se budou ﬁnančně podílet na její propagaci (mimo členů spolku a jejich příspěvkových organizací, zapojených do Projektu Jednotné propagace CR v KBR).
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Společné vstupenky

V roce 2019 měli turisté možnost navštívit výhodně na společné vstupenky turistické cíle:
v okolí Želivky
• Zážitky u Želivky
• Den ve Vlašimi
ve Vlašimi
v Louňovicích pod Blaníkem • Den v Louňovicích pod Blaníkem
Zážitky u Želivky
zapojené subjekty: Vodní dům, Včelí svět, Vodácké muzeum, Kolowratská věž (Zámek Zruč nad Sázavou), Hotel Zruč,
Penzion Pod Zámkem
cena:
dospělý: 200 Kč, dítě: 110 Kč, studenti a senioři: 130 Kč, rodinná: 500 Kč – úspora 20 % + bonus
Den ve Vlašimi
zapojené subjekty: Muzeum Podblanicka na zámku ve Vlašimi, paraZOO, Podblanické infocentrum – prohlídkový okruh
parkem, Rodinná cukrárna Vlašim
cena:
dospělý: 160 Kč, dítě: 90 Kč, rodinná: 330 Kč – úspora 25 % + bonus
Den v Louňovicích pod Blaníkem
zapojené subjekty: Rozhledna Velký Blaník, Muzeum Louňovice pod Blaníkem,
Včelařské muzeum Louňovice pod Blaníkem, Hostinec pod Blaníkem, Zámecký hostinec
cena:
dospělý: 100 Kč, dítě: 60 Kč – úspora 15 % + bonus

JEN 40 MIN OD PRAHY | EXIT 49 D1

Za blanick˘mi rytíﬁi

Podzim v Kraji blanických rytířů

nejen na svatého Václava

záﬁí–listopad 2019

foto: Evka Neuman

Cílená kampaň na pražskou klientelu (rodiny s dětmi)
s cílem „protáhnout“ turistickou sezónu v Kraji blanických rytířů
do září a října.
• podzimní akce
Svatováclavské slavnosti Votice a Louňovice pod Blaníkem
• podzimní turistické cíle
Vodní dům, Včelí svět, paraZOO, barevné zámecké parky
• zadání
Adjust Art, 11 000 ks, stanice metra, distribuční místa
v centru Prahy (instituce, knihovny)
• kampaň
vedena souběžně prostřednictvím webu
a sociálních sítí (Facebook, Instagram)

Vydejte se
na tajemný Blaník
| naučná stezka S rytířem na Blaník
| rozhledna
| Dům přírody Blaníku

s expozicí o přírodě
| cyklotrasa Po stopách blanických
rytířů
| Muzeum v Louňovicích
pod Blaníkem
| Farní muzeum Kondrac
Akce
26.–28. 10.
Výstava hub
v Domě přírody Blaníku
17. 11.
Sváteční pochod přes Blaníky
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Svatováclavské
slavnosti
21. září
Svatováclavské slavnosti
v Louňovicích pod Blaníkem
Bohoslužba na úpatí Velkého Blaníku,
průvod v čele se sv. Václavem,
hudební vystoupení v zámecké zahradě,
dobová řemesla, ohňová show,
atrakce pro děti, stánky s občerstvením.
28. září
Svatováclavské slavnosti ve Voticích
Průvod v čele se sv. Václavem,
ukázky řemesel, rytířské souboje, dobové
tance, hudební vystoupení, ohňostroj.
Otevřený klášter sv. Františka z Assisi
s expozicemi, věž Václavka
i židovský hřbitov.

Velká turistická hra s rozhlednami
v Kraji blanických rytířů

Velká turistická hra

s rozhlednami

Produkt na podporu turistických cílů – rozhleden.

o vyhlídkov˘ let letadlem

Do soutěže bylo v roce 2019 zapojeno 6 rozhleden
a vyhlídkových věží:
• Rozhledna Velký Blaník
• Rozhledna Babka u Zruče nad Sázavou
• Kolowratská věž ve Zruči nad Sázavou
• Rozhledna Václavka ve Voticích
• Věž zámku ve Vlašimi
• Věž Husova sboru ve Vlašimi

2019

K soutěži byl vytištěn leták s hrací kartou v počtu
2 000 ks, který byl v květnu rozdistribuován na do hry
zapojené rozhledny a vyhlídky, na informační centra
a do návazných cílů.
V období červen–září byl produkt promován prostřednictvím webu Kraje blanických rytířů, sociálních
sítí a médií.
Partneři hry: sběrná místa odpovědí: Podblanické infocentrum Vlašim, TIC Zruč nad Sázavou, TIC Votice, TIC
Louňovice pod Blaníkem, Dům přírody Blaníku
Slosování došlých odpovědí se uskutečnilo 26. 11.
2019 – vítěz soutěže obdržel let letadlem pro 3 osoby.

www.blanik.net

Tiskoviny

2019

RYTÍŘSKÉ NOVINY

Rytířské noviny

AKTUALIT Y Z GEOPARKU KR A J BL ANICKÝCH RY TÍŘŮ

Rytířské noviny 2019 vyšly k 31. 5. 2019 v nákladu
15 000 ks. Do konce měsíce června byly rozdistribuovány v zájmovém území, dále v IC Sedlec-Prčice, Sedlčany, Vysoký Chlumec, Tábor, v Hotelu Gold Chotoviny, Skanzenu Vysoký Chlumec a na Monínci (celkem
1 000 ks). 1 000 ks bylo distribuováno v IC v Posázaví
(hl. Benešov), 300 ks bylo distribuováno v IC Husova
Praha.

Vážení čtenáři,
právě držíte v rukou dvanácté číslo Rytířských
novin. Od roku 2008 radí turistům, kam na výlet a co navštívit v kraji pod Blaníkem.
Vyrazili jste na Podblanicko na týden, na víkend

nebo jen „na otočku“ na jednodenní výlet? Ubytovali jste se ve venkovské chalupě, v klidném penzionu
nebo pod stanem v kempu? Vyrazili jste na kola,
s batůžkem nebo se chystáte splout Sázavu? Máte
s sebou miminko v kočárku, chcete si užít se svým

partnerem romantiku českého venkova nebo „výletíte“ s partou? Zalistujte našimi novinami. Díky
prověřeným tipům vám neunikne žádná akce
a dozvíte se, kam rozhodně stojí za to se podívat.
Redakce

Zveme vás do Kraje blanických rytířů – na cyklistické, pěší i vodácké výlety
NAVŠTIVTE NĚKTEROU Z AKCÍ
A SETKEJTE SE S BLANICKÝM RYTÍŘEM.
TIPY KAM VYRAZIT NAJDETE
NA STRANÁCH 10 A 11.
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PO CYKLOSTEZCE PO STOPÁCH
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ SE VYDEJTE NA
CESTU KRAJINOU, KTERÁ JE PROTKÁNA
LEGENDAMI O BLANICKÝCH RYTÍŘÍCH.

ZA PAMÁTKAMI A SPORTOVNÍM
VYŽITÍM PRO CELOU RODINU
VYRAZTE NAPŘÍKLAD
DO ZRUČE NAD SÁZAVOU.

Tiskoviny
V roce 2019 bylo rozdistribuováno vlastními silami 104 750 ks tiskovin, z toho 15 000 novin. Distribuce 11 000 ks letáku Podzim v Kraji
blanických rytířů byla zadána přes Adjust Art. Z roku 2018 bylo rozdistribuováno 20 000 ks tiskovin. Celkem bylo za rok 2019 rozdistribuováno 135 750 ks tiskovin (noviny, brožury, letáky, lístky, mapa).
Plán tisku 2019
Název tiskoviny
Naučné stezky
Tipy na výlety
Cyklotrasy
Turistická mapa
Leták Turistická karta
Turistická karta
Trhový Štěpánov
Zámek a park Vlašim
Rozhledny KBR
Včelí svět – lístek
Votice
Klášter Votice
paraZOO – lístek
Vodní dům
Zruč pro školy
Zámek a park Zruč nad Sázavou
Stolní kalendář 2020
Rytířské noviny vč. přílohy
Blanický cyklorytíř
Blanický cyklorytíř – diplom
Heřmaničky
Mezno
Keblov
Den v Louňovicích vstupenka

Počet ks
8.000
8.000
8.000
10.000
2.700
2.700
3.000
6.000
2.000
4.000
6.000
6.000
11.000
6.000
tiskla Zruč
6.000
800
15.000
500
500
2.000
2.000
2.000
600

Zámek a park
Vla‰im

www.vlasimskypark.cz

Leták Louňovice pro školy byl připraven obsahově a graﬁcky, elektronickou distribuci zajistilo IC Louňovice pod Blaníkem.
Všechny tiskoviny byly řádně rozdistribuovány s přihlédnutím k účelu
jejich vytvoření na více než 50 míst v turistické oblasti i mimo ni.

Největší odběratelé tiskovin v roce 2019
TOP 10 ODBĚRATELŮ TISKOVIN 2019
Celkový počet tiskovin ks
Zámek Zruč nad Sázavou
8.455
Vodní dům
8.080
IC Benešov a Posázaví (IC v Posázaví)
3.470
IC Vlašim
2.950
IC Sedlčany, Sedlec, Monínec a Vys. Chlumec
2.850
Včelí svět
2.790
Podblanické ekocentrum
2.380
IC a klášter Votice
2.230
Farma Blaník
1.250
Zámek a park Vrchotovy Janovice
1.720
Členská schůze byla dne 26. 11. 2019 informována o novém, efektivnějším a hospodárnějším systému tvorby a distribuce
tiskovin, který bude zanesen do Marketingového plánu a bude realizován již v roce 2020.
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Akce
Na podporu akcí v regionu funguje kalendář akcí www.blanicti-rytiri.cz a facebooková skupina Akce v Kraji blanických rytířů. Kalendář využívají samosprávy a další subjekty na svých webových stránkách, je zdrojem informací o akcích v turistické
oblasti pro média. Dále byly sezónní akce propagovány v Rytířských novinách 2019, akce v roce 2019 byly zaneseny do
stolního kalendáře na rok 2019.
Kraj blanických rytířů je podporovatelem mnoha sportovních, kulturních a společenských akcí v regionu. U těchto je partnerem, podílí se na jejich propagaci nebo je spolupořádá či zaštiťuje:
Zimní běh na Blaník 11. ledna 2019
- partner akce, rytíř na akci, ceny do soutěže, logo web, TZ

Otevírání turistické sezóny ve Zruči nad Sázavou 20. dubna 2019
- propagace akce jako Otevírání turistické sezóny v Kraji blanických rytířů
- stánek na akci, rytíř na akci, partner akce, TZ

Májové slavnosti Vlašim 1. 5. 2019
- propagace akce jako TOP akce roku v KBR
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Cesta za zlatem Kamberk 18. 5. 2019
- partner akce, logo a banner (geopark) na akci

Blanický cyklorytíř Načeradec 8. 6. 2019
- partner akce, bannery na akci, tým na akci, rytíř na akci, TZ

Další akce partnerů, k nimž byly v loňském roce vydávány a rozesílány tiskové zprávy a které byly propagovány
za pomoci médií:
• Votice, Jankov – připomínka bitvy u Jankova
• Mezno – 550 let

Další akce členů zapojených do Projektu Jednotné propagace cestovního ruchu v Kraji blanických rytířů
Web www.blanik.net
V roce 2019 bylo v aktualitách uveřejněno 124 příspěvků – tj. průměrně 2,3 příspěvku/týden – většina jich byla po úpravě
s odkazem překlenována na sociální síť Facebook.
2016 – 3 634 zobrazení, 2017 – 4 094
zobrazení, 2018 – 4 757 zobrazení, 2019 –
5 500 zobrazení
Návštěvnost webu v roce 2019 v porovnání
s uplynulým rokem
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Facebook
Facebooková stránka Kraj blanických rytířů
V roce 2019 bylo zveřejněno 206 příspěvků (průměrně 4 příspěvky týdně). Šlo hlavně o obrazové příspěvky (fotograﬁe),
a videopříspěvky – převážně vlastní obsah, minimálně o cizí sdílený obsah, týkající se regionu.
V roce 2019 nebyla využita placená spolupráce s Facebookem.
K 1. 1. 2018: 1 007 sledujících, 1. 1. 2019: počet „like“: 1209, počet sledujících: 1 189
K 31. 12. 2019: počet „like“: 1 732, celkem sledujících: 1 810
Příspěvky jsou sdíleny do facebookových skupin subregionů, do skupin zájmových – celostátních, do skupiny Akce v Kraji
blanických rytířů.
Celkově větší dosah měla facebooková stránka ve druhé polovině roku 2019 – změna struktury příspěvků, zvýšení průměrného dosahu, aktivnější komunikace s uživateli.
V roce 2018 max. dosah příspěvku 3 500 uživatelů, průměrný dosah: 915 uživatelů.
V roce 2019 max. dosah příspěvku 18 300 uživatelů, průměrný dosah: 2 800 uživatelů.

TOP příspěvky v roce 2019
datum
zveřejnění
24. 8.
14. 8.
2. 4.
8. 7.
16. 10.
22. 10.
28. 7.
11. 7.
3. 6.
15. 2.
2. 10.
16. 4.
28. 2.
16. 9.
8. 5.
10. 7.
2. 5.
14. 7.
30. 6.
28. 5.
6. 10.
4. 11.
5. 9.
8. 6.
20. 4.
14. 11.
16. 9.
22. 7.

příspěvek – téma

forma

Hasičská fontána Ratměřice
přenos z mobilního telefonu
Ratměřická hasičská fontána – videospot
Nová sezóna v klášteře Votice – panenky
Krásy Vlašimi
Poutní stezka Blaník–Říp
Výstava hub
Porcinkule Votice
Vodní dům
Cyklorytíř
Bitva u Jankova
Rozhledny v KBR – podzim
Zahájení turistické sezóny Zruč – avizo
Otevření paraZOO Vlašim
Svatováclavské slavnosti Louňovice
Muzeum Štěpánovska – výstava autíček
Výlet Keblov
Aero Zámek Ratměřice
Včelí svět
Do Zruče vlakem
Rozhlednová hra
Zámecký park Vlašim – podzim
Oslava Zahrádka
Podzimní kapmaň
Cyklorytíř
Zahájení turistické sezóny Zruč
Sváteční pochod přes Blaníky
Vlašimský zámecký park
Pouť Jankov
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dosah

kliknutí like/koment

videopříspěvek 18 300

2 200

1 000

videopříspěvek 16 400
fotokoláž
10 900
fotokoláž
8 900
fotopříspěvek 7 600
fotopříspěvek 7 900
fotokoláž
7 400
fotokoláž
7 300
fotokoláž
7 100
videopříspěvek 6 600
fotokoláž
6 400
fotopříspěvek 5 800
fotokoláž
5 600
fotokoláž
5 600
fotokoláž
5 400
fotokoláž
5 100
fotokoláž
5 000
fotokoláž
4 900
fotopříspěvek 4 800
fotokoláž
4 800
fotokoláž
4 700
fotopříspěvek 4 700
fotopříspěvek 4 600
fotopříspěvek 4 500
fotokoláž
4 400
fotopříspěvek 4 300
videopříspěvek 4 300
fotokoláž
4 300

1 500
520
925
521
224
408
571
350
538
321
113
152
859
250
343
341
250
247
169
610
222
326
79
62
169
365
172

523
204
183
172
78
70
92
106
222
89
47
154
152
58
120
47
49
34
53
295
59
47
30
56
50
199
73

Facebooková skupina Kraj blanických rytířů
Slouží ke zveřejňování kulturních, sportovních a společenských akcí na území geoparku Kraj blanických rytířů.
V polovině roku 2019 byla změněna z otevřené na uzavřenou.
K 1. 1. 2017 – 135 členů, k 1. 1. 2018 – 292 členů. K 31. 12. 2019 – 594 členů
V průběhu roku 2019 – 592 příspěvků – průměrně 1,6 příspěvku denně
Přispěvatelé: KBR, členové KBR, pořadatelé akcí (Město Zruč n. S., Muzeum Podblanicka, spolky)
Instagram Kraj_blanickych_rytiru
Proﬁl byl založen 26. 7. 2017, aktivně využíván až od 4. 7. 2019.
Celkem příspěvků k 31. 12. 2019 162, sledujících 166
nejčastější #: #krajblanickychrytiru, #visitcentralbohemia, #strednicechy, #blanik, #vlasimsko, #zrucsko, #voticko
Newsletter Rytířův raport
Za rok 2018: 21 raportů – 344 odběratelů. Za rok 2019: 48 raportů – 364 odběratelů.
Propagace na turistickém webu Turistika.cz
V roce 2018 27 textů, v roce 2019 přidáno 65 článků.
Placená reklama
Brožura 90 dní:

pro pražskou klientelu – čtvrtletník, 1. 6. 2019, A5, k volnému odběru
na 150 distribučních místech – náklad 75 000 ks
- Zručský zámek, Den ve Vlašimi
Cesty městy:
pro pražskou a středočeskou klientelu – červnová příloha Deníku pro Prahu a Střední Čechy
– celostrana – destinace obecně plus vybrané turistické cíle
Průvodce Adjust Art: Praha a Střední Čechy – 90 distribučních míst

Spolupráce s médii
• Spolupráce s médii funguje na bázi barteru. Využívána je Katka, Deník Praha, Benešovský deník, Český rozhlas, Rádio
Blaník, TV Praha, různé internetové zpravodajské servery.
• Funguje spolupráce s ČD - aplikace Vlakem na výlet.
• Destinační kancelář rozesílá pravidelné tiskové zprávy o aktivitách v Kraji blanických rytířů – v roce 2020 bylo rozesláno
12 tiskových zpráv. Tiskové zprávy jsou zveřejňovány také na webu turistické oblasti www.blanik.net
Veletrhy cestovního ruchu
Kraj blanických rytířů se v roce 2019 prezentoval na dvou veletrzích cestovního ruchu, pod hlavičkou Středočeské centrály
cestovního ruchu.
17.–20. 1. 2019 Regiontour Brno | 21.–24. 2. 2019 Holiday World Praha
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Videospoty
srpen 2019 – Ratměřická hasičská fontána
srpen 2019 – open-air Zvěstov

Fotograﬁcké soutěže
Vyfoťte své zážitky v KRAJI BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
a vyhrajte zážitkový pobyt na Farmě Blaník nebo den na řece Sázavě!
Kraj blanických rytířů vyhlašuje

FOTOSOUTùÎ ZáÏitky v Kraji blanick˘ch rytíﬁÛ

Co můžete vyhrát?
1. cena: Zážitkový pobyt na Farmě Blaník
- ubytování pro dvě osoby v apartmánu
s výhledem na Blaník, se snídaní
a vstupem do Farma-parku
2. cena: Celodenní rodinný výlet pro čtyři
osoby: kánoí po Sázavě a koloběžkami
podél řeky
3. cena: Jeden den na Sázavě:
zapůjčení dvou nebo třímístné kánoe
4. cena: Společná rodinná vstupenka
Zážitky u Želivky
5. cena: Společná rodinná vstupenka
Den ve Vlašimi
6. cena: Společná vstupenka
Den v Louňovicích pod Blaníkem
– 2 dospělí a 2 děti
Fotograﬁe můžete zasílat elektronicky
na e-mail spackova@blanik.net
do 30. 9. 2019.
Do soutěže zasílejte digitální fotograﬁe
(maximálně 5 fotograﬁí na účastníka) ve
formátu JPG. Minimální požadavek pro
přijatelnou kvalitu je 4 000 x 2 400 pixelů
(obrazových bodů).
Zasláním fotograﬁí účastník soutěže potvrzuje,
že je autorem snímků a zároveň souhlasí, že
Kraj blanických rytířů, z.s. může tyto fotograﬁe
používat pro prezentaci Kraje blanických rytířů
v elektronické i tištěné podobě s uvedením
jména a příjmení autora.

Více informací na: www.blanik.net

Zimní krásy Kraje blanických rytířů 2019 – cca 200 fotograﬁí zasláno do soutěže
Letní zážitky v Kraji blanických rytířů – cca 160 fotograﬁí zasláno do soutěže
K fotograﬁím, zaslaným do soutěže získal Kraj blanických rytířů, z.s. právo je využívat k propagaci turistické destinace. Díky
soutěžím byla navázána spolupráce s hobby fotografy, jejichž fotograﬁe jsou využívány k propagaci turistické destinace.
Branding
Členové a partneři Kraje blanických rytířů
mají k dispozici logo Kraje blanických rytířů, které jim bylo propůjčeno k užívání na
webech a plakátech na akce. V roce 2019
byly vytvořeny samolepky, označující turistické cíle, ubytovací a gastro provozovny.
Tyto samolepky byly z části rozdistribuovány, další distribuce se uskuteční na jaře
roku 2020.

Realizováno za podpory
Středočeského kraje

ww
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w.blanik.net

Strategické dokumenty
Strategický plán
V průběhu roku byl vytvořen Strategický plán, jeden ze základních dokumentů Kraje blanických rytířů. Na jeho vytvoření
se podíleli členové a partneři turistické destinace z veřejného, soukromého i neziskového sektoru, členové představenstva
a Pracovní skupiny pro cestovní ruch, marketing a tiskoviny. Přípravou a koordinací setkávání ke Strategického plánu byla
představenstvem pověřena Mgr. Kateřina Červenková. Dne 13. 6. 2019 byl uspořádán workshop Strategické plánování. Po
připomínkování a doplnění byl Strategický plán na členské schůzi dne 26. 11. 2019 jednomyslně schválen.
Akční plán
Součástí platného Strategického plánu je Akční plán. Jeho plněním je pověřena manažerka turistické oblasti. Plnění akčního
plánu dozoruje představenstvo.
Marketingový plán
V říjnu 2019 byly zahájeny práce na přípravě Marketingového plánu. V roce 2020 budou do těchto příprav zapojeni kromě
členů Pracovní skupiny pro cestovní ruch, marketing a propagaci členové a partneři spolku z veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Marketingový plán byl měl být schválen v polovině roku 2020.

Strategické partnerství a spolupráce
Kraj blanických rytířů spolupracuje s:
• Czech Tourism
• ČSKS – Český systém kvality služeb
• Středočeská centrála cestovního ruchu
• A.T.I.C.
• Cesta Česka, z.s. – Poutní stezka Blaník – Říp

• Mikroregion Voticko
• MAS Blaník
• geopark Kraj blanických rytířů – zajištění propagace cestovního

ruchu pro národní geopark
• KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®

Kraj blanických rytířů má své zastoupení v:
Pracovní skupina cestovního ruchu při KÚ Středočeského kraje
Pracovní skupina Venkov při KÚ Středočeského kraje
Z turistických oblastí v ČR je navázána spolupráce s Posázavím a dále s informačními centry v Toulavě – výměna a distribuce tiskovin.
Spolupráce se Středočeskou centrálou cestovního ruchu
Probíhá na bázi plnění Datového skladu a kalendáře akcí. Za Kraj blanických rytířů absolvovali dva pracovníci, pracovnice
MKC Votice a pracovnice Muzea Podblanicka školení na Datový sklad. V roce 2019 byla zrevidována a doplněna všechna
v předchozím období centrálně zadaná data, byly doplněny fotograﬁe, u TOP cílů jazykové mutace (AJ, NJ). Průběžně byl
plněn kalendář akcí na www.centralbohemia.cz
Spolupráce s Czech Tourism
Od 10. 10. 2019 je Kraj blanických rytířů certiﬁkovanou turistickou oblastí – Ministerstvo pro místní rozvoj udělilo spolku
prostřednictvím národní agentury Czech Tourism certiﬁkaci Kategorizace destinačního managementu v kategorii Oblastní
organizace destinačního managementu.
Dne 15. 11. 2019 byl Kraji blanických rytířů, z.s. udělen Certiﬁkát Českého systému kvality služeb – stupeň I., platný do
14. 11. 2022.
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Setkávání 3 K platformy

V rámci 3 K platformy se členové a partneři destinační společnosti Kraj blanických rytířů setkávají několikrát ročně za účelem
koordinace činností v aktivitách směřujících k rozvoji turistické oblasti Kraj blanických rytířů.
Spolupráce probíhá na několika úrovních:
• představenstvo
• členská základna
• partneři – Fórum cestovního ruchu
• pracovní skupina pro cestovní ruch, tisk a marketing
• setkání 24. ledna ve Vlašimi – v rámci členské schůze
• setkání 13. června ve Vlašimi – v rámci členské schůze a workshopu Strategické plánování
• 26. listopadu ve Zvěstově – v rámci členské schůze a Fóra cestovního ruchu

Zasedání představenstva se v roce 2019 uskutečnilo 16. 1. 2019, 10.5. 2019 (rozšířené představenstvo a pracovní skupina),
13.11. 2019

Pracovní skupina pro cestovní ruch, tisk a marketing
členové: Mgr. Viktor Liška, Mgr. Luděk Jeništa, Mgr. Martina Fialová, Mgr. Kateřina Červenková, Mgr. Radovan Cáder,
Bc. Ivana Křížová, Bc. Jaroslava Pokorná, Mgr. Jana Špačková, Jitka Volfová, Lenka Röschelová
Pracovní skupina pro cestovní ruch, tisk a marketing se v roce 2019 sešla celkem pětkrát, a to:
1. 2. 2019, 14. 3. 2019, 3. 10. 2019, 9. 10. 2019, 31. 10. 2019.
Pracovní skupina spolu komunikuje za pomoci e-mailu. K řešení úkolů pro užší skupinu v rámci představenstva je využíváno
Freelo.

V roce 2019 prezentoval Kraj blanických rytířů svou činnost na:
• březnovém zasedání zastupitelstva obce Kondrac
• říjnovém zasedání zastupitelstva obce Keblov
• listopadovém zasedání MAS Blaník ve Vlašimi
• prosincovém setkání starostů ORP Votice – Mikroregionu Voticko

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2019
ČSKS – kurz Trenéra kvality I. stupně pro manažerku TO Mgr. Janu Špačkovou (červen 2019)
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Činnost destinační kanceláře v roce 2019

• příprava podkladů a prezentací na členské schůze, zasedání představenstva, zasedání pracovní skupiny, Fórum cestovního
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ruchu, workshop Strategické plánování
příprava a zpracování Strategického plánu, Akčního plánu a příprava Marketingového plánu
správa webu www.blanik.net, kalendáře akcí www.blanicti-rytiri.cz, sociálních sítí.
komunikace s členy a partnery.
navazování partnerství a spolupráce
spolupráce s Czech Tourism a Středočeskou centrálou cestovního ruchu
sběr a vyhodnocování dat
zajištění a distribuce tiskovin
prezentace turistické oblasti
tiskové zprávy, spolupráce s médii
vydání kalendáře akcí na rok 2020
administrace dotací ze Středočeského kraje (2 x 400 000 Kč)
administrace projektu Jednotné propagace v Kraji blanických rytířů
vyhotovení ročních přehledů plnění pro jednotlivé členy
rozpracování programu „Nabídni svému klientovi víc s KBR“ pro soukromý sektor
koordinace turistických produktů – Karta blanických rytířů, společné vstupenky
sestavení Plánu tisku na rok 2019
příprava žádosti na MMR (infocedule v tur. oblasti – žádost nebyla úspěšná)
příprava redesigne webu
zpracování kompletní nabídky pro školy a dětské skupiny
projekt Revize naučných stezek s doporučeními pro provozovatele a realizátory naučných stezek
vyhotovení výroční zprávy za rok 2019
průzkum existující nabídky cílů a služeb v cizích jazycích
aktualizace databáze cílů a služeb – vytvoření seznamu poskytovatelů a jeho aktualizace
vytvoření seznamu distribučních míst a jeho aktualizace
vyhodnocení produktu Karta blanických rytířů 2019 – příprava produktu Karta blanických rytířů 2020
příprava Plánu tisku na rok 2020

Statistika a šetření
Turistická oblast Kraj blanických rytířů shromáždila v roce 2019 následující statistická data:
• návštěvnost turistických cílů za rok 2018
• počet lůžek, počet ubytovaných a počet přenocování
• počet, základní kontakty, kapacity – ubytovatelé
• počet, základní kontakty, kapacity – stravovací zařízení
• počet, základní kontakty, kapacity – turistické cíle
• další data, vyžadovaná v souvislosti s fungováním certiﬁkované turistické destinace
Tato dala byla zanesena do žádosti o kategorizaci Kraje blanických rytířů jako turistické oblasti.
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Návštěvnost turistických cílů v roce 2019
Turistický cíl

2018

2019

Meziroční růst

Dům přírody Blaníku – Kondrac

9 868

9 140

7,37

Farma Blaník – Ostrov

23 957

24 238

1,16

899

479

46,72

IC Vlašim

18 529

15 325

17,29

IC Zruč nad Sázavou

36 036

39 615

9,93

Klášter Votice

2 278

3 209

40,87

IC Louňovice pod Blaníkem a Muzeum

Muzeum Štěpánovska Trhový Štěpánov

1 100

Muzeum Podblanicka Růžkovy Lhotice

1 437

1 702

18,44

Muzeum Podblanicka Vlašim

21 315

22 599

6,02

Okénko do minulosti předků Načeradec

50

paraZOO

15 002

15 600

3,99

Půjčovna lodí Samba – obsloužení vodáci

24 473

38 126

55,79

Rozhledna Václavka – Votice

1 650

1 750

6,06

IC Votice

7 058

10 709

51,73

Včelí svět – Hulice

15 942

14 973

6,08

Velký Blaník – rozhledna

9 500

7 700

18,95

Velký Blaník – sčítač u Louňovic

17 888

Venkovské muzeum v Kamberku

595

420

29,41

Vlašimský park - návštěvnický okruh

699

383

45,21

Vodní dům

29 121

27 438

5,78

Exkurze hráz VD

4 388

4 266

2,78

Zámek Zruč nad Sázavou

23 848

28 524

19,61

Nespery tvrz

1 000

527

47,3

Hvězdárna Vlašim – pozorování a akce pro veřejnost

1075

Celkem

265 483

21

268 948

1,31

V. HOSPODAŘENÍ KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ, z.s. V ROCE 2019
Aktivity Kraje blanických rytířů, z.s. jsou ﬁnancovány z členských příspěvků, příspěvků členů v projektu Jednotné propagace
v Kraji blanických rytířů, dále z dotací Středočeského kraje a minimálně z výnosů z vlastní činnosti.
Peněžní prostředky jsou vynakládány především na marketingové aktivity, tvorbu produktů cestovního ruchu a tiskovin, na
realizaci jednotlivých produktů v cestovním ruchu a na mzdu zaměstnance kanceláře a odměny externích pracovníků.
V roce 2019 měl Kraj blanických rytířů, z.s. jednoho zaměstnance – manažerku destinace Mgr. Janu Špačkovou (1/2 úvazku) a externí účetní Moniku Pokornou. Další služby jsou nakupovány externě – služby graﬁka, koordinátorů jednotlivých
projektů, příprava některých tiskovin, služby fotografa a kameramana.

Kraj blanických rytířů, z.s. hospodařil v roce 2019 s celkovými příjmy 1 466 241 Kč a výdaji 1 298 767,29 Kč.
Stav účtu k 1. 1. 2019 byl
43 336 Kč
Stav účtu ke dni 31. 12. 2019 byl 396 559,71 Kč

Příjmy
Příjmy

Kč

Členské poplatky + projekt JP

602 373

Dotace I

400 000

Dotace II

400 000

Výnosy z vlastní činnosti – prodej kalendářů

24 966

Výnosy z vlastní činnosti – inzerce RN

11 072

Výnosy z prodeje služby – tiskovina

27 830

Celkem

1 466 241

Výdaje
Výdaje Kraje blanických rytířů, z.s. činily v roce 2019 celkovou částku 1 298 767,29 Kč.
Největším výdajem v roce 2019 byl tisk tiskovin (letáky, Rytířské noviny, turistická karta), na který spolek vynaložil 473 773,80 Kč. Mzda manažerky (půlúvazek): 256 454 Kč (hrubá mzda: 191 525 Kč, sociální a zdravotní pojištění:
64 929 Kč). Na odměny externích pracovníků spolek vynaložil částku 185 465 Kč, na graﬁcké práce: 73 100 Kč, na projekty
z dotace: 60 700 Kč, na nákup fotograﬁí a videospotů: 31 000 Kč.
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Účetní závěrka
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )
Účetní jednotka doručí:

Kraj blanických rytířů, z.s.
Pláteníkova 264
Vlašim
258 01

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

07362889

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

Součet A.I.1. až A.I.6.

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

2

977

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

31

31

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

1

1

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

6

6

A. I. 6.

Ostatní služby

A. III.

Osobní náklady

A. III. 10.

64

1 041

8

939

13

257

257

Mzdové náklady

14

192

192

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

65

65

A. V.

Ostatní náklady

21

1

1

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

1

1

39

1 235

Součet A.III.10. až A.III.14.

Součet A.V.16. až A.V.22.

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

B. I.

Provozní dotace

Hodnota B.I.1.

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 4.
B. III.

64

64

1 003

1 299

41

800

800

42

800

800

43

602

602

Přijaté členské příspěvky

46

602

602

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

Součet B.II.2. až B.II.4.

64

64

64

1 466

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

1 402

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

167

167

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

167

167

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

24.02.2020

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

koordinace aktivit cestovního ruchu
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