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

Kraj blanických rytířů, z. s.
Pláteníkova 264, Vlašim 258 01
Komenského nám. 700, Votice 259 01
073 62 889
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. 2020
Městys Čechtice
Obec Soutice
Muzeum Podblanicka
Obec Keblov
Obec Kondrac
Obec Vojkov
Městys Vrchotovy Janovice
Ratměřice – NÁM SE DAŘÍ, z. s.
SDH Veliš, z. s.
Rodinný pivovar Švihov, s. r. o.
Termíny setkání členské základny:
27. 2. 2020
16. 12. 2020 (on-line)

Představenstvo k 31. 12. 2020
Mgr. Viktor Liška, předseda
Mgr. Luděk Jeništa
Mgr. Radovan Cáder
Mgr. Martina Fialová
Mgr. Kateřina Červenková
Termíny setkání představenstva
v roce 2020:
31. 1. 2020
18. 6. 2020
11. 9. 2020
25. 11. 2020 (on-line)

Dozorčí rada k 31. 12. 2020
JUDr. Anna van der Weerden,
předsedkyně
Karel Babický
Martina Švecová
Termín setkání dozorčí rady:
27. 2. 2020

Pracovní skupina pro cestovní ruch
Mgr. Viktor Liška
Mgr. Luděk Jeništa
Mgr. Martina Fialová
Mgr. Radovan Cáder
Mgr. Kateřina Červenková
Jana Šimková
Lenka Röschelová
Mgr. Kateřina Zemanová, DiS.
Bc. Jaroslava Pokorná
Bc. Nikola Tupá
Mgr. Jana Špačková
Bc. Ivana Křížová
JUDr. Anna van der Weerden
Ing. Václav Fejtek
Mgr. Tomáš Kramár
Ing. Petra Líznerová
Termíny setkání pracovní skupiny
pro cestovní ruch:
31. 1. 2020
18. 6. 2020
11. 9. 2020
25. 11. 2020 (on-line)
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Pracovní skupina pro marketing
a tiskoviny
Mgr. Martina Fialová
Mgr. Jana Špačková
Bc. Ivana Křížová
Mgr. Kateřina Červenková
Lenka Röschelová
Ing. Petra Líznerová
Bc. Jaroslava Pokorná
Termíny setkání pracovní skupiny
pro marketing a tiskoviny:
pravidelná on-line komunikace prostřednictvím e-mailu na základě řešených projektů

3 K platforma
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
(16. 12. 2020 – on-line)
pracovní skupiny – pro cestovní ruch,
tisk a marketing

Produktová manažerka:
Mgr. Jana Špačková
Účetní
Monika Pokorná

partnerství

Dunice

Statut obce:
Čechtice

Načeradec

Louňovice
pod
Blaníkem

Kamberk

Ostrov
Ratměřice

Heřmaničky

Smilkov

Votice
Vojkov

Mezno

Miličín

Neustupov

Jankov

Jankov

Zvěstov

DMO Toulava

Veliš
Olbramovice
Vrchotovy
Janovice
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členství

Křivsoudov
Strojetice
Pravonín

Vracovice
Kondrac

Vlašim
Hradiště

zájmové území

Snět
Blažejovice
Tomice

Loket
Miřetice Kuňovice

Zdislavice

Chlum
Rataje
Řimovice

Chmelná Borovnice

Mnichovice

Keblov
Javorník

Soutice
Trhový
Štěpánov
Pavlovice

Kladruby

Tehov
Ctiboř

DMO Posázaví

Historicky lze oblast Kraje blanických rytířů odvíjet od oblasti Podblanicka. Oblast tvoří subregiony
Vlašimsko, Voticko, Zručsko a Dolnokralovicko. Přirozeným centrem
oblasti je Vlašim.

Děkanovice

Dolní
Kralovice
Loket
Bernartice
Hulice

Zruč
nad
Sázavou
Tichonice
Libež
Radošovice

Tři členové spolku zastupují neziskový sektor, dva
členové spolku podnikatelský subjekt, jeden člen
spolku je krajskou příspěvkovou organizací.

Slověnice

K 31. 12. 2020 zahrnovala turistická oblast Kraj blanických
rytířů území 25
členských samospráv a 32 partnerských samospráv.
Území 3 obcí leží
v tzv. zájmovém
území turistické oblasti
(Blažejovice Šetějovice,
Sněť).

Horka II

Území turistické oblasti Kraj blanických rytířů se skláda ze správního
území členských a partnerských
obcí spolku. Příslušnost samosprávných území k turistické destinaci
Kraj blanických rytýřů je podložena
členskými a partnerskými smlouvami, přihláškami do spolku, vč. souhlasů zastupitelstev a rozhodnutí
členské základny o přijetí za člena
spolku.

Šetějovice

DMO
Kutnohorsko-Kolínsko

Území turistické oblasti

II.

PROFIL SPOLKU A ORGANIZACE DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU

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 turistickeho ruchu na Vlašimsku, Voticku a Zručsku.
Propojujeme aktéry cestovniho ruchu.
Sjednocujeme aktivity aktérů v cestovním ruchu, vytváříme ucelenou nabídku.
Přispíváme k rozšíření nabídky v cestovním ruchu.
Podporujeme, aby to u nas žilo!
Jednotně zastupujeme turistickou oblast uvnitř i navenek.
Propagujeme turistickou oblast.
Spolupracujeme!
další cíle viz Strategický plán – část A a Strategický plán – část B 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. K 8. 10. 2020 byly odeslány recertiﬁkační formuláře. Žádost o recertiﬁkaci
splnila formální požadavky byla postoupena k věcnému hodnocení. K 31. 12. 2020 neměl žadatel informaci o výsledku hodnocení žádosti.
Dne 15. 11. 2019 byl Kraji blanickych rytiřů, z. s., udělen Certiﬁkát Českého systému kvality služeb – stupeň I., platný do
14. 11. 2022. K 14. 11. 2020 byla úspěšně provedena roční aktualizace certiﬁkátu.
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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. Dalšimi 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.

Financování
Spolek byl v roce 2020 ﬁnancován členskými příspěvky členů spolku. Aktivity byly hrazeny z příspěvků členů spolku do
projektu Jednotné propagace cestovního ruchu v Kraji blanických rytířů. V roce 2020 byly aktivity spolku ﬁnancovány za
pomoci dotace ze 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 2020

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.
Další možností partnerství pro podnikatele a jednotlivce je přes regionalní 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.
V průběhu roku 2020 došlo k prohloubení spolupráce a navázání užších kontaktů hlavně s podnikatelskými subjekty ve
službách. Zde evidujeme nárůst ochoty a zájmu komunikovat s organizací destinačního managementu a podílet se na rozvoji
cestovního ruchu v Kraji blanických rytířů o cca 200 %.
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Partnerské obce k 31. 12. 2020
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
Obec Radošovice
Obec Slověnice
Obec Libež
Obec Ctiboř
Městys Křivsoudov
Obec Studený
Obec Děkanovice
Obec Dunice
Obec Tomice
Obec Šetějovice
Obec Dolní Kralovice
Obec Loket
Obec Bernartice

Partneři z neziskového a podnikatelského sektoru
Jádro partnerů tvořili v roce 2020 držitelé regionální značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionálni produkt®. 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 roce 2020 došlo k významnému prohloubení spolupráce s podnikateli ve službách v cestovním ruchu a ve
službách návazných, hlavně s provozovateli ubytovacích a stravovacích zařízení.

Další 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.
• Mikroregion Voticko
• MAS Blaník
• MAS Voticko
• národní geopark Kraj blanických rytířů
• KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®
• STOCR, z. s. – Sdružení turistických oblastí ČR – Kraj blanických rytířů je od roku 2020 členem

Kraj blanických rytířů má své zastoupení v:
Pracovní skupině cestovního ruchu při KÚ Středočeského kraje – v roce 2020 se nescházela
Pracovní skupina Venkov při KÚ Středočeského kraje
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IV. SITUACE V CESTOVNÍM RUCHU, STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI
Situace v cestovním ruchu v Kraji blanických rytířů v souvislosti s pandemií covid–19
Stejně jako v celé ČR pandemie covid-19 zásadně ovlivnila cestovní ruch v Kraji blanických rytířů.
Aktivity destinačního managementu v letošním roce, tak jak je schválila členská základna spolu s rozpočtem 27. 2. 2020, byly
přímo ovlivněny vývojem pandemie covid-19. V březnu došlo k přehodnocení naplánovaných aktivit dle rozpočtu na rok
2020 a akčního plánu a činnost destinační kanceláře byla přizpůsobována aktuální situaci.

Statistiky návštěvnosti
V důsledku pandemie covid-19 a vládních nařízení trvala turistická sezóna v období od 27. května do 5. října. Co do návštěvnosti (a tedy i tržeb) se negativně projevila absence květnových svátků, akcí, zákaz či omezení konání školních a skupinových
výprav a pobytů, programů pro školy, obava turistů a výletníků navštěvovat vnitřní turistické cíle a zákaz či omezení provozu
služeb.

Návštěvnost informačních center
Na území turistické oblasti se nacházejí čtyři informační centra, z toho tři certiﬁkovaná s celoročním provozem.
Celková návštěvnost informačních center byla v roce 2020 50 489 interakcí, tj. návštěv, e-mailové a telefonické komunikace. Pokles interakcí je dán vládními omezeními v souvislosti s pandemií covid-19, která v některých obdobích roku nařídila
uzavření infocenter, případně bylo zřizovatelem přikročeno k omezení poskytovaných služeb.
31 728 interakcí (62,84 %) v infocentrech v Kraji blanických rytířů se uskutečnilo v období červenec až srpen.

Meziroční srovnání návštěvosti informačních center
Počet návštěvníků/rok
Informační centrum
IC Louňovice pod Blaníkem

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

2 100

0

1 689

326

899

479

1047

IC Vlašim

16 800

12 158

14 111

12 125

14 671

12 325

18 529

15 325

12 818

IC Votice

7 824

9 194

10 286

10 934

8 148

5 748

7 058

10 709

4 240

0

10 600

17 037

22 178

30 230

29 803

36 036

39 615

32 384

24 624

32 552

43 534

45 237

54 738

48 202

62 522

66 128

50 489

IC Zruč nad Sázavou
Celkem
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Návštěvost informačních center po měsících roku 2020
Počet návštěvníků/měsíc
Inform centrum
Louňovice p. Bl.

leden únor březen duben květen červen červenec
0

0

0

0

0

82

403

Vlašim

435

365

244

30

759

1 358

4 198

Votice

467

433

301

54

290

474

724

Zruč n. Sázavou

513

413

358

406

1 232

1 415 1 211

903

490

2 281

Celkem

srpen
398

září

říjen

list.

pros.

128

36

0

0

3 562 1 319

266

87

195

453

239

0

13

3 161

10 149 11 502 3 126

814

339

371

5 075

15 474 16 254 5 026 1 355

426

579

792

Návštěvnost cizinců v informačních centrech
Navzdory omezením v souvislosti s pandemií covid-19 evidují infocentra návštěvnost celkem 139 cizinců, především AJ, NJ,
rusky mluvících a Japonců. 103 cizojazyčně hovořích návštěvníků (74,1 %) obsloužilo Podblanické infocentrum ve Vlašimi.
10

Návštěvnost vybraných turistických cílů
Turistické cíle v Kraji blanických rytířů zaznamenaly v souvislosti s pandemií covid-19 meziroční propad návštěvnosti v řádu
desítek procent, některé až o polovinu. Nárůst návštěvosti hlásí pouze Půjčovna lodí Samba, která v roce 2020 obsloužila
51 000 vodáků. Měřič na naučné stezce S rytířem na Blaník ve směru od Louňovic pod Blaníkem zaznamenal 54 924 průchodů (bez určení směru).
Počet návštěvníků/rok
Turistický cíl

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dům přírody Blaníku

0

0

0

3 311

5 857

7 211

9 868

9 140

5 816

Farma Blaník Ostrov

19 652

21 325

21 853

20 000

20 569

24 658

23 957

24 238

14 982

Hvězdárna Vlašim
– pozorování

0

0

5 420

1 901

3 054

2 100

2 043

1 075

1 115

Klášter Votice

0

0

0

1 276

381

1 791

2 278

3 209

1 504

0

0

0

0

0

0

124

0

122

0

0

0

0

0

0

0

1 100

395

0

400

650

1 034

1 114

1 138

1 437

1 702

636

14 820

15 303

8 650

12 400

17 768

17 114

21 315

22 599

7 710

Nespery tvrz

0

0

0

0

0

0

1 000

527

0

Okénko do minulosti
předků Načeradec

0

0

0

0

0

0

0

50

0

6 517

11 065

15 988

10 059

15 945

15 939

15 002

15 600

14 573

21 174

23 004

25 485

22 265

30 000

64 927

24 473

38 126

50 856

0

0

1 250

1 000

1 200

2 500

1 650

1 750

0

1 614

3 335

5 317

7 930

12 905

17 054

15 942

14 973

8 663

16 054

16 200

15 000

18 000

26 640

13 788

9 500

7 700

12 200

0

0

870

715

550

650

595

420

190

0

738

467

841

533

436

699

383

320

Vodní dům

0

0

0

0

23 857

26 183

29 121

27 438

21 015

Exkurze hráz VD

0

0

0

0

0

0

4 388

4 266

84

Zámek Zruč nad Sázavou 10 853

10 600

12 895

15 027

22 919

23 558

23 848

28 524

17 806

0

0

0

0

0

0

7 327

6 022

Muzeum včelařství
Louňovice p. Blaníkem
Muzeum Štěpánovska
Trhový Štěpánov
Muzeum Podblanicka
Růžkovy Lhotice
Muzeum Podblanicka
Vlašim

paraZOO
Půjčovna lodí Samba
– obsloužení vodáci
Rozhledna Václavka
Votice
Včelí svět – Hulice
Rozhledna Velký Blaník
Venkovské muzeum
Kamberk
Vlašimský park
- návštěvnický okruh

Zámek Vrchotovy
Janovice
Celkem

0

90 684 101 970 113 845 115 759 183 292 219 047 187 240 210 147 164 009

0 – nedodáno, neevidováno, neexistoval
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Počet lůžek a počet přenocování
K 31. 12. 2020 měla DMO Kraj blanických rytířů k dispozici data za rok 2019.
Oﬁciální statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ) reﬂektují pouze počty lůžek a přenocování u hromadných ubytovacích
zařízení (min. 5 pokojů a 10 lůžek). Nesoulad statistik Kraje blanických rytířů a ČSÚ byl řešen v období červen až srpen 2020,
kdy pověření pracovníci ČSÚ znovu na základě dat dodaných destinační kanceláří analyzovali počet lůžek v hromadných
ubytovacích zařízení (HUZ) v Kraji blanických rytířů. Od roku 2021 budou statistiky ČSÚ evidovat o 23 HUZ a cca 600 lůžek
více než v roce 2020.
V rámci území turistické oblasti Kraj blanických rytířů vybírá poplatek z ubytovací kapacity jen zlomek obcí, což značně ztěžuje stanovení počtu přenocování.
Dle vlastního sběru dat na základě metodiky doporučené Czech Tourismem, disponovalo území turistické oblasti Kraj blanických rytířů počty lůžek a vykazovalo následující počty přenocování:

Počty lůžek a přenocování v DMO Kraj blanických rytířů 2017–2019
rok

počet lůžek

počet přenocování

2017

3 582

180 165

2018

3 594

210 882

2019

3 643

229 189

V roce 2020, vzhledem k vládním opatřením v souvislosti se zamezením šíření pandemie koronaviru, očekáváme propad
v počtu přenocování napříč všemi typy ubytovacích zařízení. Souhrnná data bude možné analyzovat až ve II.Q 2021, kdy
budou ve statistice ČSÚ zveřejněna data z HUZ za rok 2020.

Statistiky a šetření
Kraj blanických rytířů shromáždil a vykázal v roce 2020 následující data:
• návštěvnost turistických cílů za rok 2019
• počet lůžek, počet ubytovaných, počet přenocovaných
• počet, základní kontakty, kapacity – ubytovatelé
• počet, základní kontakty, kapacity – stravovací zařízení
• počet, základní kontakty, kapacity – turistické cíle
• další data, vyžadovaná v souvislosti s požadavky na oblastní turistické destinace
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Návštěvnost akcí
Návštěvnost akcí byla ovlivněna omezeními v jejich pořádání v souvislosti s pandemií covid-19. Oproti roku 2019 bylo
pořádáno o 70 % méně sledovaných akcí.
Návštěvnost akcí
Akce

2 018

2 019

2020

Cyklorytíř

311

255

nekonáno

Vlčkovice fest

440

460

569

Výstava betlémů Načeradec

350

300

nekonáno

1 200

1 000

nekonáno

Načeradecké hudební léto

neexistovalo

650

nekonáno

Podzimní slavnosti Načeradec

neexistovalo

200

nekonáno

Velikonoce ve Včelím světě

538

nedodáno

nekonáno

Perníčkový víkend ve Včelím světě

300

nedodáno

nekonáno

1 485

2 006

1 833

Otevírání sezony Zruč

500

800

nekonáno

Dům přírody – výstava hub

300

580

nekonáno

2 750

nekonáno

Ševcovský jarmark Načeradec

Historické slavnosti Zruč

Ratměřická fontána
Zvěstov Open air

390

430

450

Zimní běh na Blaník

417

462

519

Pochod přes Blaníky

nedodáno

100

nekonáno

Osvětové akce paraZOO

nedodáno

1 000

108

140

nekonáno

51

308

50

1 400

1 440

651

30 000

30 000

nekonáno

nedodáno

137

konáno omezeně

Noční běh Vlašimským parkem

164

128

nekonáno

Cesta za zlatem Kamberk

155

180

nekonáno

Řetězové provádění Zámek Vrch. Janovice

nedodáno

nedodáno

nekonáno

Jarní Cyklotulák Votice

nedodáno

nedodáno

436

Podzimní Cyklotulák Votice

nedodáno

nedodáno

246

Pohádkové léto Votice

nedodáno

nedodáno

225

Pohádkové léto Vlašim

nedodáno

nedodáno

nedodáno

Den vody ve Vodním domě
Setkání s netopýry ve Vodním domě
Osvětové akce ve Vodním domě celkem
Májové slavnosti Vlašim (odhad)
Velišskej přespolňák
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V. ČINNOST DESTINAČNÍ KANCELÁŘE
I přes nepříznivou pandemickou situaci, hlavně v období nouzového stavu, byla činnost destinační kanceláře zachována
v celém rozsahu, pouze přímá komunkace se členy, partnery a turisty byla omezena na tefefonický, e-mailový a on-line
kontakt prostřednictvím on-line platforem Teams a Zoom.
V souvislosti s pandemií covid-19 došlo k proměně některých činností destinační kanceláře. Šlo především o informační
a poradenský servis (v souvislosti s covid programy, přehledem aktuálně platných vládních opatření a z nich vyplývajících
omezení), dále o sběr dat pro nadřízené instutituace, jejich analýzu, pomoc s aktualizací informací v on-line prostřední a pomoc s komunikací v on-line prostředí.

Činnost destinační kanceláře v roce 2020
• realizace aktivit dle Akčního plánu 2020–2021 a rozpočtu na rok 2020
• příprava podkladů a prezentací na členské schůze, zasedání představenstva, zasedání pracovních skupin
• příprava a zpracování Akčního plánu – krátkodobého strategického dokumentu
• aktualizace certiﬁkátu Českého systému kvality služeb
• aktualizace certiﬁkátu oblastní turistické destinace Kraj blanických rytířů
• obsah nového webu www.blanik.net, jeho správa a aktualizace
• obsah nového sdíleného kalendáře kalendar.blanik.net, jeho správa a aktualizace
• správa sociálních sítí (Facebook, facebooková skupina, Instagram, Youtube kanál)
• aktualizace a zanášení nových záznamů na Mapy.cz a Google Maps
• aktualizace dat na turistických webech Kudy z nudy.cz, Turistika.cz a v aplikaci Českých drah Vlakem na výlet
• komunikace s členy a partnery
• rozesílka tiskových zpráv a newsletterů, komunikace s novináři
• sběr a vyhodocování dat
• podíl na tvorbě strategií subjektů v cestovním ruchu v Kraji blanických rytířů
• spolupráce s Czech Tourismem, Středočeskou centrálou cestpovního ruchu, Středočeským krajem, Sdružením turistických
oblastí ČR
• zajištění a distribuce tiskovin
• prezentace turistické oblasti
• vyhotovení ročních přehledů plnění pro členy spolku, vyhotovení výroční zprávy
• koordinace rozvoje turistických produktů
• sestavení Plánu tisku na rok 2020
• vytvoření databáze kontaktů DMO Kraj blanických rytířů
• absolvování vzdělávacích kurzů a školení
• monitoring situace v souvislosti s vývojem pandemie covid-19
• poradenství subjektům v cestovním ruchu
• administrace projektu Jednotné propagace cestovního ruchu v Kraji blanických rytířů
• administrace dotace ze Středočeského kraje (450 000 Kč, projekt 500 000 Kč)
• podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje pro rok 2021 (300 000 Kč, projekt 340 000 Kč)
• podání žádosti do NPPCR MMR ČR (250 000 Kč, projekt 500 000 Kč)
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VI. AKTIVITY KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ V ROCE 2020

Strategie
Vzhledem k dlouhodobějšímu charakteru krize v roce 2020 a tomu, jak zasáhla a ještě zasáhne celé odvětví cestovního ruchu
začal Kraj blanických rytířů, z. s., pracovat na revizi strategických dokumentů, které zohlední aktuální situaci.

Akční plán – krátkodobý operativní strategický dokument 2020–2021
Akční plán byl jako krátkodobý operativní strategický dokument vypracován Pracovní skupinou pro marketing a tiskoviny
KBR, Pracovní skupinou pro cestovní ruch KBR a připomínkován Představenstvem KBR a členskou základnou. Tento Akční
plán přímo navazuje na Akční plán 2019–2020, který byl schválen členskou základnou spolu se Strategickým dokumentem
Kraje blanických rytířů.

V rámci Akčního plánu bylo rozpracováno čtrnáct prioritních projektů, které budou realizovány v období 2020–2021:
I. Marketingový průzkum
II. Revize a aktualizace strategických dokumentů
III. Rozvoj stávajících produktů cestovního ruchu marketingovými aktivitami
IV. Zavedení nového produktu cestovního ruchu ve vazbě na subregion Česká Sibiř – Krajina bitvy u Jankova
V. Podpora Regionální značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®
VI. Interpretační plán území nově přistoupivších obcí v ORP Vlašim (Dolnokralovicko)
VII. Nový interaktivní webový kalendář na www.blanik.net
VIII. Nová interaktivní webová mapa na www.blanik.net
IX. Prohloubení partnerství s podnikatelskými subjekty a NNO v CR
X. Prohloubení partnerství se samosprávami v DMO – provozovateli TC
XI. Podíl DMO na organizaci CR ve Středočeském kraji a v ČR
XII. Zajištění ﬁnancování režie a aktivit DMO
XIII. Vzdělávání managementu DMO, aktérů v CR na území DMO
XIV. Vyhodnocování stavu CR v destinaci a efektivity práce DMO
U těchto projektů byly vytvořeny projektové karty, stanoven obsah, vazba na cíle, odpovědnost, termín realizace, ﬁnancování a indikátory pro vyhodnocení.
Tento dokument byl schválen Představenstvem Kraje blanických rytířů, z. s., dne 11. 9. 2020.
Dokument ke stažení a náhledu zde.
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Marketingový průzkum
• V roce 2020 učinil Kraj blanických rytířů, z. s., přípravy k realizaci rozsáhlého marketingového průzkumu v rámci celé
turistické oblasti.
• Na území Kraje blanických rytířů bude v roce 2021 zrealizován marketingový výzkum, který bude v souladu s metodikou
Marketingových výzkumů agentury Czech Tourism.
• Realizováno bude šetření v oblasti monitoringu návštěvnosti (proﬁl návštěvníka), šetření zdrojových trhů, vnímání destinace (image, brand) a spokojenosti návštěvníků s kvalitou nabídky v destinaci.
• Dále bude realizováno šetření u nositelů nabídky cestovního ruchu se zaměřením na rozvoj destinace – zjištění potřeb
na straně nabídky, spokojenost s fungováním a rozvojem cestovního ruchu v destinaci a námětů na vylepšení nabídky
cestovního ruchu.
• Marketingový průzkum bude realizován proškolenými pracovníky za použití několika metod (terénní výzkum, online
výzkum, hloubkové rozhovory, kulatý stůl/ workshop).
• Cílem výzkumu bude zjistit potenciál destinace, co se týče proﬁlu návštěvníků, ale také spokojenost a potřeby nositelů
nabídky v oblasti cestovního ruchu v destinaci.
• Předpokládaný počet respondentů je minimálně 300 osob.
• Realizace tohoto průzkumu je spoluﬁnancována dotací z Národního programu podpory cestovního ruchu Ministerstva
pro místní rozvoj.

Revize strategického dokumentu a vznik nového marketingového plánu
V roce 2020 učinil Kraj blanických rytířů, z. s., přípravy k revizi a aktualizaci stávajícího strategického dokumentu a vytvoření
funkčního marketingového plánu. Stávající Strategický dokument DMO Kraj blanických rytířů bude v roce 2021 podroben
revizi a aktualizaci s přihlédnutím k rozšíření DMO, aktuálnímu potenciálu a současnému stavu cestovního ruchu v ČR.
V souvislosti s revizí dokumentu dojde k vytvoření pracovní skupiny Strategického plánování.
Při revizi i tvorbě dokumentů bude postupováno v souladu s Doporučeným metodickým postupem tvorby strategických
dokumentů v turismu, vydaným agenturou Czech Tourism.
Jako funkční výstup ze strategie vznikne marketingový plán – základní dokument k řízení destinace.
Realizace těchto aktivit je spoluﬁnancována dotací z Národního programu podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní
rozvoj.

Účast při tvorbě strategií dalších subjektů
Manažerka DMO Kraj blanických rytířů je garantem pracovní skupiny pro cestovní ruch, která v roce 2020 vznikla při Místní
akční skupině Blaník. Cílem skupiny je připravit část Strategie MAS Blaník pro programové období 2021–2027, věnující se
cestovnímu ruchu. Obdobně participuje Kraj blanických rytířů, z. s., na přípravě strategie Místní akční skupiny Voticko.
V roce 2020 se Kraj blanických rytířů zapojil do připomínkování strategie cestovního ruchu Města Zruč nad Sázavou.

Účast na studentských projektech
Smart rural Tourism – Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. – studentka Anna Vacková

On-line komunikace
Nový web www.blanik.net
• K 1. březnu 2020 byl spuštěn nový moderní web www.blanik.net. Zohledňuje komplexní šíři turistické nabídky. Došlo
k provázání služeb, tras a cílů.
• Na bylo k 31. 12. 2020 402 stálých položek – karet s nabídkou turistických cílů, atraktivit, vzdělávání a dále 97 článků k
produktové nabídce, tématům a aktualitám.
• Na webu je umístěno cca 1 000 ks fotograﬁí, dále videa a stovky aktivních prokliků jak v rámci webu tak na weby členů
a partnerů.
• Dosah webu je pravidelně analyzován. Pravidelně probíhá aktualizace webu a jeho optimalizace.
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Statistika návštěvnosti webu www.blanik.net v období 1. 3.–31. 12. 2020
• Uživatelé:
31 195
• Noví uživatelé:
31 279 (88,4 %)
• Návštěvy:
39 995
• Počet relací na uživatele:
1,28
• Zobrazení stránek:
86 007
• Počet stránek na relaci:
2,15
• Míra okamžitého opuštění:
72,01 %
• Podíl návštěvníků:
37,97 % Praha, 6,73 % Vlašim, 1,59 % Benešov, 1,53 % Brno, 1, 36 % Zruč nad Sázavou,
0,76 % Tábor, 50,06 % nelze určit
• Pohlaví návštěvníků:
54,15 % muži, 45,85 % ženy
• Věková struktura návštěvníků: 18–24 let: 27,5 %
24–34 let: 33,5 %
35–44 let: 15,5 %
45–54 let: 12,5 %
55 a více let: 11 %
• Zájmy:
sport, individuální sport, běh, chůze, cyklistika, jídlo a pití, cestování, turistické destinace,
historická místa a stavby

Graf návštěvnosti webu www.blanik.net v období 1. 3.–31.12. 2020
uživatelé
400
200
duben

květen

červen

červenec

srpen

Návštěvy podle zařízení
v období 1. 3.–31.12. 2020

září

říjen

listopad

prosinec

Nejnavštěvovanější stránky
v období 1. 3.–31.12. 2020
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Sdílený webový kalendář kalendar.blanik.net
K 16. 12. 2020 byl spuště nový moderní sdílený webový kalendář www.blanik.net. Umožňuje vkládání akcí a jejich ﬁltraci,
rozesílání akcí na e-mail, sdílení kalendáře nebo jeho části na vybrané weby a sociální sítě.
Vzhledem k termínu spuštění kalendáře nejsou k dispozici statistiky návštěvnosti.
Interaktivní webová mapa
Kraj blanických rytířů, z. s., učinil kroky vedoucí k realizaci projektu interaktivní webové mapy na webu www.blanik.net,
fungující rovněž jako kalendář jako sdílená platforma. Realizace bude v roce 2021 zajištěna spoluﬁnancováním z dotace
z Národního programu na podporu cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj.
Facebooková stránka Kraj blanických rytířů
• K 31. 12. 2020 2 430 sledujících / k 31. 12. 2019 1 810 sledujících.
• Od 1. 1. 2020 357 postů — 82 % unikátní obsah, ze 70 % odkazuje na web.
• Příspěvky jsou sdíleny do facebookových skupin subregionů a zájmových skupin.
• Top témata s nejvyšším dosahem: jarní novinky na rozhledně Velký Blaník, přehled služeb otevřených v období koronaviru, otevření votického koupaliště.
• V roce 2020 zaznamenala stránka pouze organický dosah, nebyly realizovány placené kampaně na podporu návštěvnosti.
Dosah facebookových příspěvků v roce 2020

Facebooková skupina Akce v Kraji blanických rytířů
• Skupina slouží ke zveřejňování kulturních, sportovníc a společenských akcí na území geoparku Kraj blanických rytířů.
• K 31. 12. 2020 888 členů/ k 31. 12. 2019 594 členů.
• V průběhu roku 2020 290 příspěvků (v roce 2019 592 – ponížení v souvislosti s pandemií covid–19).
• Přispěvatelé: Kraj blanických rytířů, pořadatelé akcí, členové a partneři KBR, zainteresovaní jednotlivci, Počasí na České
Sibiři
Instagram Kraj blanických rytířů
• Proﬁl byl založen 26. 7. 2017, aktivně využíván od 4. 7. 2019.
• Celkem k 31. 12. 2020 430 příspěvků a 339 sledujících/ k 31. 12. 2019 162 příspěvků a 166 sledujících.
• Nejčastější #: #krajblanickychrytiru, #podblanicko, #ceskasibir #zrucnadsazavou #vlasim, #vlasimsko, #strednicechy
#blanik #zrucsko, #voticko, #votice #velkyblanik, #blanickyrytir, #blanictirytiri
• V roce 2020 zaznamenala stránka pouze organický dosah, nebyly realizovány placené kampaně na podporu návštěvnosti.
Youtube kanál Kraj blanických rytířů turistická destinace
• K 31. 12. 2020 11 odběratelů, 24 videí
• Průměrně 180 zhlédnutí – nejvíce bitva u Jankova
• V roce 2020 byla natočena nová videa: CHKO Blaník, Bitva u Jankova, Rodinný výlet do Vlašimi, Výlet do srdce České
Sibiře, Rodinný výlet do Zruče nad Sázavou, Rodinný výlet do Votic, Rodinný výlet do CHKO Blaník
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Newsletter Rytířův raport
Za rok 2020 bylo odesláno 17 raportů na 429 kontaktů.
V roce 2019 to bylo 48 raportů na 364 kontaktů. Ponížení počtu informačních e-mailů je dáno pandemií covid–19.
Propagace na webu Turistika.cz a Kudy z nudy.cz
Po dohodě s redakcemi těchto turistických webů jsou od března 2020 postupně aktualizovány již vložené články.
Na Kudy z nudy.cz bylo v rámci kampaně Czech Tourismu vloženo 9 příspěvků ze seriálu #světovéČesko
(s odnoží v tématech na webu www.blanik.net)
Propagace na webu a v aplikaci Českých drah – Vlakem na výlet
V roce 2019 vloženo šest výletů – v roce 2020 aktualizace.
Propagace na webu www.centralbohemia.cz
V roce 2020 doplněna sekce výletů – pěších a cyklovýletů (15 tras) a provedena aktualizace vložených dat.
Vzhledem k vládním opatřením v souvislosti s pandemií covid-19 do kalendáře vloženo pouze 68 akcí.
On-line komunikace klade vysoké nároky na obrazový materiál. V roce 2020 byl významně (cca o 300 profesionálních snímků) rozšířen fotoarchiv Kraje blanických rytířů, tematicky především o oblast služeb.

Prezentace, kampaně

3) Den v LouÀovicích pod Blaníkem
JEN 40 MIN OD PRAHY

UÏijte si léto pod Blaníkem
v˘hodnû a s bonusem
na spoleãné vstupenky

Léto v Kraji blanických rytířů
Kampaň realizovaná v období 15. červenec–15. září
přes Adjust Art převážně v Praze – 90 distribučních míst
(10 stanic metra, vytipované povrchové cíle).

Navštivte na jednu vstupenku rozhlednu
na Velkém Blaníku, louňovická muzea a osvěžte se
v Hostinci pod Blaníkem nebo v Zámecké
hospodě limonádou k jídlu zdarma. Jako bonus
získáte pohled v infocentru a parkování pod
rozhlednou zdarma.
www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna
– denně mimo pondělí
Prohlídky muzeí zajišťuje Turistické informační
centrum Louňovice pod Blaníkem: Út–So

Muzeum LouÀovice p. Blaníkem

Vãelaﬁské muzeum
Rozhledna Velk˘ Blaník

1) ZáÏitky u Îelivky
Navštivte na jednu vstupenku Vodní dům
u Hulic, Včelí svět v Hulicích a Příběh
řeky Sázavy ve Zruči, ušetřete za vstupné
a získejte kávu nebo nápoj zdarma
v Hotelu Zruč nebo v Penzionu pod Zámkem
ve Zruči nad Sázavou.

Vodní dÛm
Vãelí svût

Rozdáno 11 000 ks lístků zaměřených na propagaci produktu
Společné vstupenky (Den ve Vlašimi, Den v Louňovicích pod
Blaníkem, Zážitky u Želivky, Rodinka ČSOP).
Paralelně s kampaní v Praze kampaň na webu a sociálních sítích
Kraje blanických rytířů, výstupy v médiích.

www.vodni-dum.cz – denně mimo pondělí
www.vcelisvet.cz – denně mimo pondělí
www.zamek-zruc.cz – denně

4) Rodinka âSOP Vla‰im

Pﬁíbûh ﬁeky Sázavy

Navštivte výhodně na jednu vstupenku
paraZOO ve Vlašimi, Vodní dům u Hulic
a Dům přírody Blaníku. Zakoupením
vstupenky přispějete na péči o hendikepované
živočichy v paraZOO.
www.paraZOO.cz
– srpen: denně, září: denně mimo pondělí
www.vodni-dum.cz – denně mimo pondělí
www.dumprirody.cz/blanik
– srpen: denně, září: denně mimo pondělí

paraZOO
Vodní dÛm

DÛm pﬁírody Blaníku

2) Den ve Vla‰imi
Užijte si den ve Vlašimi na jednu cenově výhodnou
vstupenku do paraZOO, Muzea Podblanicka,
na prohlídkový okruh zámeckým parkem
a pochutnejte si na kávě z Rodinné cukrárny.
www.paraZOO.cz
– srpen: denně, září: denně mimo pondělí
www.muzeumpodblanicka.cz
– srpen: denně, září: denně mimo pondělí
www.vlasimskypark.cz – srpen: denně: 10:30,
12:30, 14:30, září: So a Ne: 10:30, 12:30, 14:30

Muzeum Podblanicka

paraZOO
Zámek a park

Jak to funguje?
 jednotlivé společné vstupenky zakoupíte v zapojených turistických cílech
 na výběr: rodinná, dospělý, dítě (u Rodinky ČSOP pouze rodinná)
 sleva na vstupném činí cca 20 % + bonus zdarma
 společné vstupenky není nutné vyčerpat v jednom dni – platí po celou sezónu
Další informace najdete na www.blanik.net

i

Vlašim t: 317 847 207
Votice t: 317 812 505

Zruč nad Sázavou
t: 327 531 329
Louňovice pod Blaníkem t: 732 221 060


www.blanik.net

S tímto ústřižkem v turistických informačních
centrech získáte dárek od blanického rytíře
ZDARMA!

#světovéČesko
Kraj blanických rytířů se zapojil do celostátní kampaně Czech Tourismu #světovéČesko.
Cílem kampaně bylo upozornit na světové krásy v České republice.
Dodané příspěvky (vč. fotograﬁckého materiálu): Amerika u Votic, zručské věže, Čínský pavilon ve Vlašimi, Loreta u Vlašimi,
kondracký kostel, Boží hrob ve Voticích, sekvojovce v Ratměřicích
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Holiday World a Region World
– veletrh cestovního ruchu v Praze
Ve dnech 13.–16. 2. 2020 se manažerka DMO Kraj blanických rytířů spolu s pracovnicemi informačních center
zúčastnila veletrhu. Propagace se uskutečnila v rámci expozičního stánku Středočeské centrály cestovního ruchu. Zaměření výstavního stolku: aktivní turistika (výlety), nabídka
pro rodiny s dětmi, nabídka pro školy a zájmové organizace
(na základě poptávky z předešlých let)

Rytíř na akci ››
Zimní běh na Blaník 11. 1. 2020
V roce 2020 byl blanický rytíř přítomen pouze na jediné
akci, a to z důvodu zrušení či omezení plánovaných akcí
v důsledku pandemie covid-19.

Akce
V roce 2020 se Kraj blanických rytířů snažil o maximální podporu v regionu konaných akcí.
Vzhledem k opatřením proti šíření pandemie covid–19 nebylo cca 70 % naplánovaných akcí uskutečněno.
Kraj blanických rytířů participoval v roce 2020 na těchto akcích:
Zimní běh na Blaník
11. 1. 2020
Rekonstrukce bitvy u Jankova
6. a 7. 3. 2020

Mediální výstupy
V roce 2020 spolupracoval Kraj blanických rytířů s těmito médii: TV Praha, ČT 2, ČT Déčko, Český rozhlas,
TV Nova (2x Snídaně s Novou – soutěž), Rádio Blaník, Kiss Jižní Čechy, Country rádio, Benešovský deník, MF Dnes,
Krajské listy, zpravodaje samospráv obcí: Zpravodaj Štěpánovska, Zručské listy, Votické noviny…
V roce 2020 bylo rozesláno celkem 22 tiskových zpráv na 38 kontaktů (vč. on-line médií).

Tiskoviny
Tisk byl v roce 2020 ponížen o 62 %, a to nejen kvůli pandemii, také v souvislosti se strategií přechodu na efektivnější on-line
komunikaci a další formy propagace.
Celkem bylo vytištěno 39 500 ks materiálů + 11 000 ks lístků přes Adjustart (kampaň Léto v Kraji blanických rytířů).
Tiskoviny byly distribuovány na 80 distribučních míst (85 % v rámci DMO) v období duben/květen a srpen, poté dle potřeby.
Distribuováno bylo celkem 86 899 ks materiálů – i zbylé z let 2019 a 2018)
Aktuální tiskoviny lze zdarma stáhnout na webu v sekci Tiskoviny ke stažení.
Tiskoviny 2020
Rytířské noviny
Trhací mapa cílů
Zámek a park Zruč
Trhací mapa reg. značky
Geovýlety
Trhací mapy Poutní cesty Blaník-Říp

Počet ks
8 000
14 000
8 000
3 500
3 500
2 500

Financování
D 2020
D 2020
D 2020
D ČSOP 2020
D ČSOP 2020
JP 2020
20

Branding
Členové a partneři Kraje blanických rytířů mají k dispozici logo Kraje
blanických rytířů, které jim bylo propůjčeno k užívání pro prezentaci na
webech a plakátech ke kulturním, sportovním a společenským akcím.
Členům a partnerům je rovněž doporučováno v rámci spolupráce umísťovat na své weby informace o turistické destinaci Kraj blanických rytířů
a prokliky na www.blanik.net.
Od roku 2020 jsou mezi členy a partnery distribuovány dvakrát ročně
samolepky, označující turistické cíle.

Vzdělávání
název akce:
organizátor:
datum akce:
forma:
počet absolvovaných hodin:
účastníci:

TRAVELCON
Jihočeská centrála cestovního ruchu
23. 4. 2020 a 24. 4. 2020
on-line konference
11,5 h
Jana Špačková, Nikola Tupá

název akce:
organizátor:
datum akce:
forma:
počet absolvovaných hodin:
účastníci:

VENKOVSKÁ TURISTIKA
Středočeská centrála cestovního ruchu
14. 4. 2020
on-line školení
2h
Jana Špačková

název akce:
organizátor:
forma:
datum akce:
počet absolvovaných hodin:
účastníci:

JAK NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ
INIZIO Internet Media s.r.o. – Jan Nedvěd
webinář
15. 6. 2020
2
Jana Špačková

název akce:
organizátor:
forma:
datum akce:
počet absolvovaných hodin:
účastníci:

CESTA ZA LOKÁLNÍMI PRODUKTY
ČSOP Vlašim
exkurze
19. 7. 2020
6
Jana Špačková

název akce:

WORKSHOP NAUČNÉ STEZKY
V KRAJI BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
ČSOP Vlašim
Mgr. Kateřina Červenková
workshop
11. 8. 2020
6
Jana Špačková
zástupci obcí Ratměřice, Jankov, Votice,
MKC Votice, ZŠ Jankov

organizátor:
lektor:
forma:
datum akce:
počet absolvaných hodin:
účastníci:
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VII. ROZVOJ PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU
Produkty Kraje blanických rytířů jsou zacíleny na domácí cestovní ruch.
Dle operativního strategického dokumentu – Akčního plánu z roku 2020 realizuje DMO Kraj blanických rytířů následující
produkty cestovního ruchu:
•
•
•
•

Kraj blanických rytířů – Pro vás a vaše poklady
Kraj blanických rytířů – Každý Čech na Blaník
Kraj blanických rytířů – Podzim v Kraji blanických rytířů
Kraj blanických rytířů – Objevte tajemství pod povrchem

Tyto produkty byly zvoleny na základě předností a potenciálu destinace (viz Střednědobý strategický dokument – Strategický plán Kraje blanických rytířů), pro destinaci klíčové cílové skupiny. Produkty úzce souvisí s budováním image destinace
a jsou průběžně rozvíjeny.

Rozvoj produktů cestovního ruchu v roce 2020
Kraj blanických rytířů – Pro vás a vaše poklady
slogany: Zážitky v Kraji pod Blaníkem, Zážitky u Želivky, Zážitky 40 minut od Prahy, Zruč – Ráj pro děti
• vytvoření sekce pro cílovou skupinu dospělí s dětmi na www.blanik.net
• koordinace dotisku společných vstupenek
• nová vstupenka Rodinka ČSOP
• kampaň Léto v Kraji blanických rytířů (společné vstupenky)
• vstupenky do soutěží Středočeské centrály cestovního ruchu, soutěž TV Nova (Snídaně s Novou)
• aktualizace Questingu Putování za pokladem s rytířem Rolandem (změna trasy)
• certiﬁkace nových žadatelů v rámci značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®

Kraj blanických rytířů – Každý Čech na Blaník
slogany: Uteč z Prahy do pohody, Krajina, která vypráví, Legendární dovolená, Přiveďte své děti ke kořenům
• zpřehlednění sekce TRASY na www.blanik.net
• iniciace nutných úprav/oprav stávajcích naučných stezek, revize naučných stezek
• změna trasy vycházka Questing Vlašim
• doznačení naučných stezek na Mapách.cz
• workshop pro provozovatele naučných stezek
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Kraj blanických rytířů – Podzim v Kraji blanických rytířů
slogany: Staňte se součástí legendy, Přiveďte své děti ke kořenům, Krajina, která vypráví, KBR – 40 minut od Prahy
• putování po podzimních zámeckých parcích, za legendami do Kraje blanických rytířů
• sekce Podzim v KBR na webu www.blanik.net, sekce Tradiční akce na webu www.blanik.net
Kraj blanických rytířů – Objevte tajemství pod povrchem
úzká spolupráce s národním geoparkem Kraj blanických rytířů
slogany: Kraj blanických rytířů – Objevte tajemství pod povrchem
• sekce Geopark na webu www.blanik.net
• sekce produktu Objevte tajemství pod povrchem
• nová tiskovina Geovýlety
• aplikace Geopark do mobilu
• propagace nové 3D geomapy v Louňovicích pod Blaníkem
• propagace geocashingových her
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VIII. HOSPODAŘENÍ KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
Aktivity Kraje blanických rytířů, z. s., jsou ﬁnancovány z členských příspěvků, příspěvků členů v projektu Jednotné propagace
v cestovním ruchu v Kraji blanických rytířů, dále z dotací Středočeského kraje a minimálně z výnosů z vlastní činnosti.
Pěněžní prostředky byly v roce 2020 vynakládány především na vytvoření nového webu a sdíleného webového kalendáře,
na marketingové aktivity, tvorbu a rozvoj produktů cestovního ruchu, tvorbu a distribuci tiskovin, zajištění obsahu (fotograﬁe, video) a na pokrytí mzdových prostředků zaměstnance.
V roce 2020 měl Kraj blanických rytířů, z. s. jednoho zaměstnance na poloviční úvazek – Mgr. Janu Špačkovou a externí
účetní Moniku Pokornou. Půlúvazkem je manažerka zaměstnána u Středočeské centrály cestovního ruchu, p. o. Další služby
byly nakupovány externě – graﬁka, služby fotografa a kameramana.

Příjmy
Kraj blanických rytířů, z. s., hospodařil v roce 2020 s celkovými příjmy 1 165 169,60.
Příjmy

Členské příspěvky a příspěvky do Projektu jednotné propagace cestovního ruchu
v Kraji blanických rytířů
694 556 Kč
Dotace
450 000 Kč
Výnosy z vlastní činnosti 20 613,60 Kč

Výdaje
Výdaje Kraje blanických rytířů, z. s., činily v roce 2020 částku 906 880,97 Kč
Výdaje

Mzdové výdaje vč. DPP a odvodů:
350 253 Kč
Služby (tisk, graﬁka, foto, web, projekty, ostatní): 563 605,97 Kč
Spotřeba materiálu, cestovné, reprezentace, jiné: 6 467 Kč

Stav účtu k 1. 1. 2020 byl 396 559,71 Kč
Stav účtuk 31. 12 2020 byl 480 031,27 Kč
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Účetní závěrka
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

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

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
Účetní jednotka doručí:

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

558

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

1

1

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

1

1

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

1

1

A. I. 6.

Ostatní služby

A. III.

Osobní náklady

A. III. 10.

9

567

8

555

13

337

337

Mzdové náklady

14

278

278

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

59

59

A. V.

Ostatní náklady

21

2

2

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

2

2

Součet A.III.10. až A.III.14.

Součet A.V.16. až A.V.22.

9

564

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

Hodnota A.VII.28.

35

1

1

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
Součet A.I. až A.VIII.
Náklady celkem

36

1

1

39

898

Hodnota B.I.1.

41

450

450

42

450

450

43

695

695

46

695

695

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

B. III.

Součet B.II.2. až B.II.4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

Sestaveno dne:

Předmět podnikání

20

1 145

20

1 165

247

11

258

247

11

258

Pozn.:

koordinace aktivit cestovního ruchu

25

907

20

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

16.04.2021

Právní forma účetní jednotky

9
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