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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření  za období 1/1—31/12/2018 
Výroční zprávu vypracoval Ing. Petr Židlický, předseda spolku
Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.
Foto: Michal Fox, Živý kraj, Tisk: AZUS Březová
Zpráva je vydána v počtu 30 výtisků
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01 Úvodní slovo

 
 
Mgr. Petr Šindelář, LL.M.
předseda správní rady

02 Základní údaje

Vážené dámy, vážení pánové, vážení partneři,

Karlovarský kraj je dlouhodobě vnímán jako jeden ze světových lídrů na poli lázeňství, založeném na tradici 
ve spojení s inovativními metodami, a v několika posledních letech také jako významná turistická pobytová 
destinace. Důležitost cestovního ruchu pro Karlovarský kraj dokládá především skutečnost, že se toto odvětví 
podílí téměř 18 % na HDP regionu a je v něm zaměstnáno téměř 17 % všech pracovníků. 

Výroční zpráva, kterou Vám předkládáme, shrnuje všechny informace týkající se činnosti a hospodaření 
spolku Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. za rok 2018 (dále jen Destinační agentu-
ra), který dlouhodobě usiluje o zlepšení kooperace, komunikace a koordinace subjektů cestovního ruchu 
a lázeňství. Důkazem, že se toto úsilí vyplácí je nejen zvyšující se podíl partnerů, kteří se do dílčích aktivit 
pravidelně zapojují, ale také stále rostoucí počet návštěvníků Karlovarského kraje.

V roce 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo 1 120 596 hostů. 
Zahraničních hostů přijelo o 4,5 % více než v roce 2017. U domácích hostů došlo ve stejném období dokonce 
k nárůstu o 13,7 %, jenž byl nejvyšší v celé ČR. Mírně rostl také počet přenocování, který dosáhl konečné 
hodnoty 5 234 424 (o 1,4 % víc než v roce 2017). Hosté v Karlovarském kraji trávili průměrně 5,7 dne, 
což je i přes dlouhodobý pokles, způsobený trendem zkracování léčebných pobytů o 2,1 dne, více než je 
celorepublikový průměr. 

Tyto výsledky samozřejmě nelze přičítat pouze činnosti destinační agentury. Nemalý podíl na tom má 
aktivita samotných měst, profesních spolků a stakeholderů z oblasti cestovního ruchu napříč celým regi-
onem. Nicméně je to právě destinační agentura, která propagaci regionu dává jednotný řád a správným 
nastavováním marketingových aktivit odrážejících potřeby místních podnikatelů výrazně přispívá k rozvoji 
cestovního ruchu v našem regionu a zvyšování jeho atraktivity v očích turistů.

Na základně znalosti činností destinační agentury a ukazatelů popisujících charakter cestovního ruchu 
na území Karlovarského kraje byla za rok 2018 zpracována analýza efektivity destinační agentury pro Karlo-
varský kraj. Z této analýzy vyplynulo, že v návaznosti na aktivity destinační agentury návštěvníci Karlovarského 
kraje v roce 2018 realizovali zvýšenou spotřebu na úrovni cca 123,6 mil. Kč, přičemž celkové přínosy pro 
veřejné rozpočty v multiplikaci dosáhli cca 49,4 mil. Kč. 

Všechny uvedené výsledky jsou hnacím motorem pro činnost destinační agentury, která si klade za cíl 
nejen pokračovat v úspěšně rozjeté práci na poli marketingu, ale ve spolupráci s místními subjekty soukromé 
i veřejné sféry rozvinout kvalitní systém destinačního managementu napříč regionem a zvýšit tak ještě víc 
konkurenceschopnost Karlovarského kraje v oblasti cestovního ruchu.

Název ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.

Sídlo Závodní 379/84a, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

Telefon (+420) 354 222 243

E-mail info@zivykraj.cz

 www.zivykraj.cz

Založení 1. 7. 2016

Registrace 29. 8. 2016

IČ 05309964

DIČ CZ05309964

Bankovní spojení 115–3204720257/0100, Komerční banka a.s.

Řídící normy  Dohoda o založení spolku „Živý kraj – destinační agentura 

pro Karlovarský kraj, z.s.“ včetně úplného znění stanov 

Usnesení správní rady 

Vnitropodnikové směrnice

Členové spolku Karlovarský kraj 

 Statutární město Karlovy Vary 

 Město Aš  

 Město Cheb 

 Město Loket 

 Město Ostrov  

 Město Sokolov 

 Letiště Karlovy Vary s.r.o.
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03 Řídící orgány 04 Poslání

3.1 SPRÁVNÍ RADA

 

 

PŘEDSEDA: Mgr. Petr Šindelář, LL.M.

ČLENOVÉ: Ing. Jitka Ettler Štěpánková

 Mgr. Daniela Seifertová

 Ing. Michael Rund

 Ing. Alexandra Fürbachová

 Ing. Václav Stašek

 Ing. Miroslav Makovička

 Ing. Jiří Švaříček

 Ing. Jana Vaňková

 Mgr. Eva Nduwimana

 Michal Rulák

 

 

3.2 VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena statutárními zástupci všech členů spolku.

 

 

3.3 KONTROLNÍ KOMISE

PŘEDSEDA: Ing. Alena Niklová, Ph.D.

ČLENOVÉ: Ing. arch. Vojtěch Franta 

 Ing. Petr Kulhánek

 Anna Plačková

 PhDr. Miroslav Liška, MBA

 Mgr. Ladislav Sedláček

 Ing. Renata Benešová

 Mgr. Petr Zahradníček

 

 

3.4 PŘEDSEDA – STATUTÁRNÍ ORGÁN

Ing. Petr Židlický

ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. 
byl založen na dobu neurčitou. Jeho základními cíli jsou:

• posilování image regionu a brandu Živý kraj
• zvýšení prestiže Karlovarského kraje jako významné turistické destinace 
• aktivování zájmu a široké spolupráce napříč subjekty 
• šíření informací o Karlovarském kraji a jeho nabídce služeb včetně možností kongresové turistiky  
• zvýšení průměrné doby pobytu návštěvníků kraje a počtu klientů lázeňských zařízení 
• zvýšení povědomí občanů Karlovarského kraje o jejich vazbě na cestovní ruch a lázeňství

Destinační agentura chce svou činností zvyšovat zájem klientů o turistické produkty, prezentovat rozmanitou 
nabídku atraktivit regionu a v oblasti lázeňství posilovat pozici Karlovarského kraje jako světově proslulé 
destinace s nabídkou špičkové lázeňské péče založené na unikátních přírodních léčivých zdrojích.  Positioning 
destinace by měl směřovat k jedinečné destinaci kombinující unikátní přírodní léčivé zdroje, rozmanitou 
architekturu, překrásnou přírodu, města s bohatou historií a pestrou nabídku kulturního a sportovního vyžití. 
Společně s kvalitní infrastrukturou a tradičními, jakož i moderními terapeutickými metodami, dává tento 
mix při správném vedení marketingových aktivit jedinečnou příležitost k přilákání hostů, jak ze zahraničí, 
tak z České republiky. Klíčovým objektem cílení jsou pak nejen bonitní zahraniční návštěvníci vyhledávající 
nadstandardní služby, ale také domácí turisté vyhledávající vhodnou destinaci pro výlety, trávení volného 
času a dovolené.  

Činnosti Destinační agentury lze rozdělit na hlavní činnost a vedlejší hospodářskou činnost.  
Hlavní činností je především uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování byla  
Destinační agentura založena, přičemž se jedná zejména o: 

• zajišťování marketingu pro Karlovarský kraj v oblasti cestovního ruchu 
• organizace veletrhů, workshopů, cílených prezentací, výstav, fam a press tripů, apod.
• účast na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí
• tvorba a zajištění propagačních materiálů DA 
• správa turistického portálu Živý kraj včetně všech přidružených webů a profilů na sociálních sítích
• zajišťování PR prezentace (print, online, outdoor, TV...) 
• realizace konference cestovního ruchu
• činnost Filmové kanceláře Karlovarského kraje

spolupráce se stakeholdery v cestovním ruchu, městy a obcemi při tvorbě a provádění 
destinačního managementu
• spolupráce s podnikatelskými subjekty v rámci rozvoje cestovního ruchu, získávání podkladů  

pro tvorbu produktů, propagačních materiálů
• vykonávání poradenské činnosti pro orgány obcí a měst v oblasti cestovního ruchu a lázeňství
• spoluúčast na realizaci projektů v rámci partnerských regionů

prosazování společných zájmů v oblasti rozvoje cestovního ruchu na území Karlovarského kraje
• spolupráce s MMR ČR a agenturou CzechTourism včetně jejích zahraničních zastoupení
• v případě potřeby podporování vhodného certifikačního systému cestovního ruchu v regionu

Vedle hlavní činnosti může Destinační agentura vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající 
ve výdělečné činnosti, pokud je její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového 
majetku. V této souvislosti může Destinační agentura vykonávat činnosti související s výrobou, obchodem 
a službami neuvedenými v přílohách 1 a 3 Živnostenského zákona.
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05 Činnost v roce 2018

Pro rok 2018 si Destinační agentura vytyčila několik dílčích cílů, které postupně 
naplňovala prostřednictvím svých aktivit a s využitím širokého spektra mar-
ketingových nástrojů. Na základě schváleného marketingového plánu a jasné 
komunikační strategie jsme se zúčastnili téměř dvaceti veletrhů cestovního 
ruchu doma i v zahraničí, zrealizovali několik desítek press a fam tripů a výrazně 
posílili PR komunikaci a komunikaci v rámci digitálního marketingu.  Stručně 
řečeno – rostli jsme ve všech sledovaných směrech. Rostl počet domácích 
i zahraničních turistů a počet přenocování, stejně tak i počet návštěvníků oblí-
bených turistických cílů. Zvýšil se také počet uživatelů, kteří sledovali infor-
mace na našem turistickém portálu, blogu a sociálních sítích. Zároveň se nám 
podařilo rozšířit spolupráci s dalšími poskytovateli služeb cestovního ruchu, 
a to nejen v lázeňských městech, ale také v Krušných horách nebo na území 
Žluticka, Toužimska a Valečska v rámci propagace tzv. venkovské turistiky.

Digitální marketing 2018 obecně
V roce 2018 jsme pokračovali v budování povědomí značky 
pomocí již zavedených digitálních kanálů. S ohledem na produ-
kovaný vysoce kvalitní obsah (články) a snahu o využití již dříve 
či aktuálně vznikajícího obsahu (materiály pro letní kampaně) 
jsme v roce 2018 poskytly výraznější prostor pro prezentace 
skrze blog, který se v průběhu roku stával stále důležitější do-
padovou stránkou. Velkou výhodou tohoto přístupu je možnost 
produkce aktuálního obsahu a jeho navázání na ostatní kanály. 
V rámci zvyšování prestiže brandu jsme v roce 2018 začali 
ve větší míře také využívat větší formáty s vysokou visibilitou, 
formáty s možností interakce a také formáty využívající video. 
V průběhu roku byla také 3x upravena vizuální stránka bannerů, 
a to z důvodu zachování vysoké míry proklikovosti. Nad rámec 
tradičních formátů jsme v roce 2018 využili také prémiové 
formáty jako Facebook Canvas a nebo soutěžní kvíz realizo-
vaný pomocí ChatBota. Zmíněné formáty poskytují možnost 
výrazně delší interakce s brandem a větší engagement. Mimo 
inzerce cílené na CZ uživatele jsme v roce 2018 poskytli také 
dostatečný prostor cílení na uživatele DE a RU. V rámci těchto 
cílových skupin jsme tak dosáhli výrazného zvýšení návštěvnosti 
o 82 % (DE) a o 331 % (RU). Rok 2018 se tedy v rámci digitální 
inzerce nesl v duchu posilování brandu, využívaní prémiových 
a vysoce visibilních formátů, silného zapojení blogu a rozšíření 
inzerce v zahraničí.

Statistiky
V roce 2018 zaznamenal web a blog celkovou návštěvnost 
554 450 návštěv relevantních uživatelů, což je oproti roku 2017 
růst o cca 10 %. Návštěvníci webu provedli téměř 1,2 milion 
zobrazení stránek na webu a blogu (+20 %). S ohledem na vyšší 
ceny inzerce, využívaní výraznějších formátů, alokaci rozpočtů 
na zahraniční CS, jsou tyto procentuální změny hodnoceny 
velmi pozitivně. Na sociálních sítích Facebook a Instagram pak 
vidělo více jak 1,8 mil. uživatelů publikované posty, což znamená 
růst o 34 %. Veškerá využívaná inzerce (bannery, brandingy, 
sociální sítě, reklama ve vyhledávání) pak v roce 2018 vygene-
rovala 67 762 365 zobrazení reklamních bannerů/textových 
inzerátů/videí, což velmi výrazně přispělo k prohloubení znalosti 
značky. Z hlediska geografického původu návštěvníků byla 
největším zástupcem Česká republika (70 %). Dalším výrazným 
zástupcem bylo Německo s 14,5 % a také Rusko s 7,2 %. Toto 
rozložení pak odpovídá snaze o větší důraz na zahraniční trhy. 
V rámci samotné České republiky pak regionu původu návštěv-
níků dominovala Praha, Karlovarský kraj, Středočeský kraj, 
Ústecký kraj a Jihomoravský kraj. Nejnavštěvovanějšími články 
blogu byla témata spojená se seriálem Toulky Karlovarským 
krajem a také článek Loket – Oslavy 100 let. Mezi další témata 
patřily články věnované hradům a přírodě.

Blog
Díky pravidelné práci na obsahu blogu jsme v roce 2018 pu-
blikovali 90 originálních vlastních článků se zásahem na více 
jak 140 000 uživatelů. V rámci článků jsme pak také podpořili 
vzniklý seriál Toulky Karlovarským krajem, kdy byl obsah přímo 

párován s vydávanými díly a rozšiřoval informace prezentované 
ve videu. Tato strategie nám zároveň umožnila lepší využití 
návštěvnosti ze Seznam.cz.

Reklama ve vyhledávání
Reklama ve vyhledávání je kanálem, který je v běhu v průběhu 
celého roku, přičemž se dle potřeb upravují klíčová slova, in-
zeráty a obsah landing page dle aktuální sezóny a případných 
synergií (například podpora display kampaně zvyšující zájem 
o určité téma). Kampaně jsou v průběhu celého roku optimali-
zovány a dle nových možností také rozšiřovány. V plné šíři běží 
kampaně ve vyhledávačích Google a Seznam. Ve vyhledávači 
Google byly pak vyhledávací kampaně realizovány taky pro 
ruský a německý trh.

Bannerová inzerce a video
Jak již bylo zmíněno výše, byla display inzerce oproti předcho-
zímu roku více zaměřena na výrazné celostránkové formáty 
typu branding, video formáty a inzeráty s interaktivní html5 
formáty. Všechny formy vizuálů vždy obsahovaly logo brandu 
širší množství příbuzných témat. V rámci všech bannerových 
systémů využíváme několik desítek formátů, a díky tomuto 
přístupu jsme schopní generovat opakované imprese na jed-
noho uživatele a tím pádem zvyšujeme míru zapamatování 
značky. Průměrné CTR (míra proklikovosti) bylo v roce 2018 
rovno 0,54 %, což je ve srovnání s trhem (0,2 %) nadprů-
měrná hodnota. Lze tak konstatovat jak správné zacílení, tak 
relevantní obsah a poutavou kreativu. Display kampaně pak 
obecně slouží jako primární nástroj pro budování brandu 
a maximalizaci zásahu. Kampaně jsou pak doplněny o remar-
keting, který opět pomocí display inzerce přitahuje uživatele 
k dalšímu obsahu. Tato technika byla využívaná například pro 
propagaci seriálu Toulky Karlovarským krajem, kdy jsme cílili 
na publikum, které četlo naše starší články nebo dřívější díly 
seriálu. Díky opakovanému zobrazení inzerce (s jiným sděle-
ním) jsme tak opět posilovali vnímání brandu. Remarketing 
realizujeme skrze všechny dostupné kanály (Google, Sklik, 
Facebook i v programatické inzerci).
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Sociální sítě
Mezi hlavní komunikační kanály v rámci sociálních sítí nadále 
řadíme Facebook a Instagram. V roce 2018 pak došlo k úpravě 
vizuální identity obou kanálů, a zejména pro Instagram jsme 
začali uplatňovat vlastní odlišný styl ve formě gridu, který byl 
mimo fotek doplněn o ikony a později také ilustrace. Skrze 
Instagram profil bylo publikováno přes 80 postů, které vyvo-
laly řádově desetitisíce reakcí. S ohledem na omezení náboru 
fanoušků byl důraz kladen na obsah profilu. Facebook profil 
narostl v roce 2018 o 106 % a zároveň jsme paralelně spustili 
FB profil orientovaný na německé publikum. V roce 2018 pak 
bylo publikováno více jak 300 příspěvků, a to s vlastní grafikou, 
videem nebo originálním textem. S ohledem na nízké organické 
dosahy příspěvků dané charakteristikou platformy Facebook 
byl pak téměř každý post promován. Pro zpestření života 
profilu bylo zařazeno několik soutěží, které se v rámci profilu 
těší vysoké míře engagementu. Zapojením ChatBota do těchto 
soutěží jsme pak dosáhli zatraktivnění profilu a opět vysokého 
počtu interakcí.V průběhu letních měsíců jsme v prostředí 
Facebook a Instagram spustili také separátní kampaně pod-
porující cestování rodin s dětmi a propagaci naučných stezek. 
Tyto kampaně získaly přes 4 mil. zobrazení a více jak 6 000 
kliků. Díky nastavené strategii a komunikaci jsme v roce 2018 
na sociálních sítích oslovili více jak 1,8 mil. uživatelů, získali 
přes 8 mil. zobrazení našich příspěvků a vygenerovali téměř 
50 000 kliknutí na příspěvky a fotky. Komunikaci udržujeme 
aktuální a stále testujeme nové možnosti zapojení fanoušků.

Tematické on-line kampaně
V roce 2018 jsme realizovali několik samostatných on-line 
kampaní. Kampaň s názvem Cesta z města byla cílena na pro-
pagaci oblasti Žluticka a Toužimska, zimní kampaň na podporu 
lyžařských areálů v Karlovarském kraji, ve spolupráci s Mittel-
beyerische Zeitung jsme realizovali úspěšnou reklamu formou 
proklikového banneru s lázeňskou tématikou, umístěného 
na on-line zpravodajském webu MB Zeitung, nativní inzerci 
na TV Seznam jako pozvánku do Karlovarského kraje a poslední 
ve spolupráci s cestovní agenturou Invia Travel Germany, kde 
jsme prezentovali 5 míst Karlovarského kraje.

Ediční činnost
V průběhu roku jsme vydali několik nových propagačních 
materiálů. Dvě brožury: Karlovarský kraj v kostce s přehlednou 
mapou a turistickými cíli a Tipy na výlety nejen pro rodiny 
s dětmi. Byla vydána tzv. trhací mapa Karlovarského kraje 
s přehledem turistických cílů a tipů na výlety. Na letní sezónu 
vyšla brožura novinového typu s názvem Léto v Karlovarském 
kraji, kterou jsme vkládali do MF Dnes, Deníku a magazínu 
Moje země. Zároveň došlo k aktualizaci a dotisku stávající 
brožury o lázeňství. Dále byla provedena aktualizace cyklis-
tických map pro rok 2019 a map běžeckých tratí a lyžařských 
areálů. Hotové mapy byly nabídnuty k distribuci informačním 
centrům v Karlovarském kraji a dalším subjektům, které tyto 
mohou využít. Všechny uvedené materiály byly nabídnuty 
informačním centrům v Karlovarském kraji a také subjektům 
z oblasti cestovního ruchu, které na území regionu působí. 
Distribuce těchto materiálů pak probíhala ve velké míře v rámci 
veletrhů a cestovního ruchu a dalších společenských či kultur-
ních akcí, kterých se Destinační agentura v roce 2018 účastnila, 
a to jak doma, tak i v zahraničí. Vydali jsme leták v Japonštině 
na podporu kampaně organizovanou společně se zahraničním 
zastoupením agentury CzechTourism v Tokiu.

Aktivity ve vztahu k profesním sdružením 
a podnikatelským subjektům
Destinační agentura v roce 2018 nadále intenzivně spolupra-
covala s institucemi a sdruženími, mezi které patří Sdružení 
léčebných lázní Karlovy Vary, Asociace hotelů a restaurací, 
Carslbad Convention Bureau, Klub českých turistů, Správa 
přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Balneologický institut 
Karlovy Vary, sdružení Medispa, Krajský úřad Karlovarské-
ho kraje, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, 
informační centra a další. Velmi výrazný posun také nastal 
ve spolupráci se stakeholdery v Karlovarském kraji, a to jak z řad 
hotelů a lázeňských zařízení, tak provozovatelů volnočasových 
areálů či správců a vlastníků památek. Destinační agentura se 
pravidelně účastnila všech jednání a jednotlivé subjekty z výše 
uvedených organizací více zapojila do svých aktivit. 

Cílené prezentace a workshopy
Na jaře se zástupce Destinační agentury zúčastnili společ-
né prezentace Karlovarského a Ústeckého kraje na českém 

velvyslanectví v Moskvě. Destinační agentura se zde představila 
s prezentací o Karlovarském kraji, která byla primárně zaměřená 
na lázeňství, ale stranou nezůstaly ani další atraktivity, které kraj 
nabízí. Na akci dorazil skutečně velký počet účastníků, přičemž 
byla s mnohými z nich navázána užší spolupráce. 

Další významná akce, která se konala pod záštitou Vise-
grádské čtyřky a cílila přímo na zástupce cestovních kanceláří, 
byl Medical workshop v Baku. V rámci osobního setkání s tour 
operátory byl představen nejen Karlovarský kraj jako ideální 
turistická destinace, ale zároveň proběhla prezentace jednot-
livých subjektů z oblasti lázeňství a medical turismu, které 
k tomuto daly svolení a poskytly potřebné podklady. V létě 
byl Karlovarský kraj prezentován na největším mezinárodním 
shromáždění tvůrců internetového obsahu TBEX Europe 2018. 
Je to vůbec poprvé, co se tato konference světového formá-
tu uskutečnila v zemi střední a východní Evropy. Zástupci 
destinační agentury se podařilo získat množství zajímavých 
kontaktů na influencery z různých koutů světa, s nimiž bychom 
v budoucnu rádi navázali spolupráci. Zároveň jsme ve spolu-
práci s organizátorem konference a agenturou CzechTourism 
připravili pětidenní poznávací výlet s názvem "Get pumped 
with energy in a historical spa". Krásy našeho regionu tak měli 
možnost poznat například influenceři z USA, Austrálie, Velké 
Británie nebo Belgie.

V listopadu jsme se účastnili travel workshopu s názvem 
„Města jako brány do regionů: 5 smyslů České republiky“, který 
organizovalo Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism 
v Jižní Koreji ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Soulu. Účast-
níci měli možnost napřímo oslovit široké spektrum jihokorej-
ských cestovních kanceláří a tour operátorů na nejvyšší úrovni 
působících mimo jiné na půdě České republiky, kteří do ČR 
vozí korejské turisty. Ze schůzek, kterých se účastnil zástupce 
destinační agentury pro Karlovarský kraj vyplynulo, že ředitelé 
několika největších cestovních kanceláří a tour operátorů, se 
chystají na osobní návštěvu Karlových Varů kvůli navázání 
kontaktů a lepší propagaci destinace na korejském trhu. 

Podpora nových leteckých linek Moskva – Karlovy Vary
V návaznosti na společná jednání Destinační agentury, zástupců 
Letiště Karlovy Vary a.s. a nízkonákladové letecké společnosti 
Pobeda patřící do skupiny Aeroflotu, byl v únoru 2018 zahájen 
provoz na nové lince z Moskvy (Vnukovo) do Karlových Varů. 
Lázeňské město se tak stalo první destinací této společnosti 
v České republice. Lety mezi Moskvou a Karlovými Vary bude 
Pobeda provozovat dvakrát týdně. Destinační agentura se 
s leteckou společností domluvila na marketingové podpoře, 
kterou realizuje v průběhu celého roku.

Vzdělávací činnost
Destinační agentura připravila pro odborníky z oblasti ces-
tovního ruchu workshop na téma digitální marketing pro ces-
tovní ruch, který byl určený zástupcům z řad informačních 
center, hotelů, cestovních kanceláří, ale také například muzeí. 
Workshop probíhal formou prezentace a následné interakce 
mezi přednášejícím a posluchači, takže bylo možné se ptát 

na konkrétní případy a jejich řešení. Účastníkům byla nabíd-
nuta také konzultace týkající se konkrétních požadavků v rámci 
online marketingu.

Ke konci roku se konal již 7. ročník Regionální konference 
cestovního ruchu, která se uskutečnila dne 10. 12. 2018 a byla 
určena všem, kteří pracují a podnikají v cestovním ruchu nebo 
se v rámci neziskového sektoru v této oblasti angažují. Program 
konference byl zaměřen na prezentaci nových projektů a aktivit 
realizovaných na území Karlovarského kraje jako například 
zápisy Montanregionu Krušné hory – Erzgebirge a Lázeňského 
trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO, zimní 
dětské olympijské hry, projekt krušnohorské Hřebenovky a další. 
Konference se zúčastnilo přibližně 70 zájemců. 

Press a Fam tripy
Na základě získaných kontaktů nebo ve spolupráci se zahranič-
ními zastoupeními agentury CzechTourism jsme v roce 2018 
zorganizovali celkem 40 tripů pro 199 účastníků například 
z Německa, Ruska a států SNS, Slovenska, USA, Kanady, Japon-
ska, Číny, Rakouska, Nizozemí a Belgie, Skandinávie, Francie, 
Izraele a dalších. Z toho 9krát se jednalo o zajištění fam tripu 
pro zahraniční touroperátory, kterým jsme zprostředkovali 
prohlídky lázeňských hotelů a vytvořili prvotní impuls pro na-
vázání obchodní spolupráce. Programy návštěv novinářů jsou 
sestavovány individuálně tak, aby jejich zaměření odpovídalo 
tématům a zájmu. Mezi nejžádanější cíle patřila kromě všech 
lázeňských měst, také města Loket, Cheb, Bečov nebo Ostrov, 
kulturní a historické památky napříč regionem, tradiční výrobky 
a produkty a oblast Krušných hor. 

Mediální reklama
V rámci propagace cykloturistiky jsme se společností FTV Prima 
realizovali dvě 8–10 minutové epizody v rubrice Kam na kole 
v pořadu Bikesalon. Jako první byla odvysílána Cyklostezka 
Ohře v druhém pak trasa Boží Dar – Karlovy Vary a přilehlé 
atraktivity. Ve spolupráci se ZAK TV jsme realizovali brandovou 
kampaň, která obnášela prezentaci Karlovarského kraje formou 
sponzoringu pořadu. Dále bylo objednáno 20 pozvánek na kul-
turní a sportovní akce. Tyto pozvánky byly následně nabídnuty 
městům, které jsou členy DA, pro propagaci jimi požádaných 
akcí. V roce 2018 se Karlovarský kraj stal mediálním partnerem 
kulturních a společenských akcí v pořadech České televize jako 
např.: KV Downtown, Mistroství ČR Downhill, Rock Point – 
Horská výzva a Mezinárodní filmový festival. V rámci činnosti 
Film Office jsem se stali mediálními partnery filmu Ten, kdo 
Tě miloval, dvou reportáží na TV Samara, Czech American 
TV, rakouské TV v reportáži o kulturní akci Dvořákův podzim, 
3 lokačních tour během KVIFF 2018 a úspěšného korejského 
seriálu Are you human to…?
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PR a tištěná inzerce 
Po tom, co se nám v předchozím roce podařilo zvýšit povědomí 
o značce Živý kraj na domácím trhu, jsme se v roce 2018 více 
soustředili na trhy zahraniční. 60 % celkového objemu inzerce 
a PR bylo cíleno především na území SRN a Ruska, ale také 
na Slovensko, do Rakouska a Švýcarska, ale také do Kazach-
stánu, Izraele nebo Číny. Intenzivně jsme se zaměřili především 
na blízké Německo, kde jsme oslovovali jak lázeňské hosty, 
tak aktivní populaci a rodiny s dětmi. V České republice jsme 
prezentovali především rozmanitou nabídku volnočasových 
aktivit, památek a významných kulturních a sportovních akcí. 
Nově byla zařazena prezentace v časopise na palubách letadel 
společnosti Pobeda. Pokračovali jsme v prezentacích v maga-
zínech Fly OK tuzemských aerolinií.

Příklady využívaných médií:

Česká republika

• MF Dnes (včetně příloh Víkend, Ona Dnes, Rodina + 
samostatná vkládaná příloha Léto v Karlovarském kraji, 
Léto nekončí, atd.)

• Deník (samostatná vkládaná příloha Léto 
v Karlovarském kraji, Cesty městy atd.)

• TIM – letní speciál pro rodiny s dětmi, zimní speciál, 
muzejní noviny

• Kam po Česku – Kam na výlet
• Moje Země – Geopark a Montanregion
• Hrajeme golf
• Golf
• Cestovní informátor Joma travel
• Golf + Wellness Revue
• Křížem krážem Českou republikou
• Epocha

Rusko a státy SNS 

• Teritoriální katalogy pro Kazchstán a Azerbajdžán
• OK Čechija
• Mediciína
• Čechija
• Palubní časopis Pobeda
• Panorama Čechija
• ČSA - Fly OK 

SRN

• Sachsische Zeitung
• Dresdner Wochenkurier
• Mittelbayerische Zeitung
• Reisemagazin
• Willkommen in Tschechien
• GesundReisen
• GenussZeit
• ReiseLust
• Rhein-Ruhr Magazin
• Ferhweh

Rakousko

• Reisen
• Wellness Magazin
• Cercle Diplomatique

a další
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Out of Home (OOH) – venkovní reklama 
Pro neformální příležitosti setkávání s potencionálními návštěv-
níky v podobě nejrůznějších kulturních a prezentačních akcí 
či eventů, Destinační agentura pořídila mobilní (variabilní) 
expozici, tzv. promo stan, kde zábavnou formou předávala 
informace o kraji a motivovala k návštěvě jednotlivých lokalit. 
S tímto stanem jsme se účastnili akcí např.: Den cyklostezky 
Ohře – Sokolov, Den rodin s dětmi – Loket, Výroční 100 let 
od založení Československého státu – Loket, Dny evropského 
dědictví – Strunal Luby a ½ Mattoni Maraton Karlovy Vary. 
Formou různých reklamních bannerů či přenosných poutačů 
jsme Karlovarský kraj prezentovali na kulturních či sportovních 
akcích typu: Létofest 2018, KV Downtown, Mistroství ČR Down-
hill, City Triatlon KV, Fashion show Carnival 2018 a Marienbad 
Film Festival. V roce 2018 jsme přihlásili Cyklostezku Ohři 
do celostátní soutěže DestinaCZe, kterou pořádala agentura 
CzechTourism. O výhercích rozhodovala veřejnost prostřed-
nictvím hlasování na příslušné webové stránce. Soutěžilo se 
ve třech kategoriích (Česko jede, Trendy a novinky a ČS 100). 
Cyklostezka Ohře vyhrála 1. místo v kategorii Česko jede.

Pořad „Toulky Karlovarským krajem“ na Stream.cz
V roce 2018 jsme pokračovali v natáčení dalších 18 dílů 
a 3 krátkých bonusových dílů seriálu „Toulky Karlovarským 
krajem“. Smyslem celého projektu bylo vytvoření odlehčené-
ho průvodce, který by divákům představil různá místa Kar-
lovarského kraje včetně těch, kterým není běžně věnována 
výraznější pozornost, a to i přes jejich atraktivitu, která není 
vždy na první pohled příliš patrná. Destinační agentura se-
stavovala podrobný itinerář míst, která se v seriálu objevila 
a následně se podílela na tvorbě scénářů k jednotlivým dílům 
včetně zajišťování kontaktů a zpřístupnění jednotlivých míst. 
Do konce roku 2018 seriály shlédlo více jak 1,1 mil. lidí. Se 
spuštěním seriálu byla souběžně vedena online kampaň, jejímž 
cílem bylo přivedení pozornosti relevantních uživatelů, turistů. 
V rámci blogu Živého kraje jsme pak pro seriál vytvořili vlast-
ní kategorii (http://blog.zivykraj.cz/galerie/serial-o-kraji/). 

Jednotlivé díly seriálu v roce 2018: 

1) Krušnohorská lyžovačka
2) Adrenalin na sněhu
3) Montanregion Krušné hory je na cestě do Seznamu 

světového dědictví UNESCO
4) Ohře. Objevte nejromantičtější zákoutí řeky, 

ke kterým se budete vracet
5) Vražda a vysídlení Chebu pod nejvzácnějšími 

střechami v ČR
6) Stříbro, radium a uran – Podzemní poklad Jáchymova
7) Baroko sycené volskou krví? Kde? Na západ od Aše!
8) Kraslickem k tajemné kráse zániku
9) Ostrov na suchu – Zaniklý osmý div světa
10) Kynžvart dětem na zdraví a nejvzácnější 

fotografií světa
11) Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Karlovy Vary – 

Triangl vrcholů českého lázeňství bude možná 
zapsán do UNESCO

12) Karlovy Vary – Unikátní lázně, do kterých se sjíždí 
celý svět

13) Františkovy Lázně – český chlapeček, rakouský císař, 
německá sůl a ruský bohatýr

14) Na konci cesty Valeč, pozapomenutý skvost baroka
15) Belgická šlechta na Bečově a Maur v pokladnici
16) Krásno – Po nejdelším umělém kanále 16. století
17) Krušnohorský semmering. Jedeme do Blatné!
18) Klášter Teplá a opomíjená stálice českého nebe 

Bonusové díly:
1) Z lyžovačky do radonové koupele
2) Filmový maraton a půlmaraton ve Varech
3) Voda, která pobláznila Německo

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary – KVIFF 2018
Destinační agentura prezentovala atraktivity regionu v rámci 
filmového festivalu, který je bezesporu jednou z nejvýznamněj-
ších kulturních a společenských událostí v Karlovarském kraji. 
Kontakt s návštěvníky probíhal na několika úrovních, přičemž 
hlavní aktivitou byl vlastní prezentační stánek v prostorách 
hotelu Thermal. Zde byly po celou dobu konání festivalu ná-
vštěvníci informováni o možnostech vyžití, které Karlovarský 
kraj nabízí jak v letních, tak zimních měsících. Návštěvníci si 
zde mohli odebrat potřebné infomační letáky nebo mapy, 
a zároveň si mohli zasoutěžit o věcné ceny na připravených 
tabletech, kde byla k dispozici vědomostní soutěž zaměřená 
na top atraktivity regionu. U informačního stánku se denně 
zastavilo průměrně 1000 zájemců, celkově bylo rozdáno více 
jak 6 000 kusů reklamních předmětů. Druhým prezentačním 
místem byl foto point v Císařských lázních, kde si návštěvníci 
filmového festivalu mohli pořídit stylovou fotku v historické 

vaně. Další informace o turistických cílech v Karlovarském 
kraji byly během festivalu průběžně zveřejněny ve Festivalo-
vém deníku, odkaz na turistický portál s dalšími informacemi 
pak návštěvníci festivalu našli také v oficiálním festivalovém 
programu a katalogu. Paralelně s uvedenými aktivitami probí-
hala soutěž na sociální sítích, což mělo za cíl přivést pozornost 
uživatelů k nabídce turistického portálu a jednotlivým profilům 
na sociálních sítích Destinační agentury. I tento rok byly sou-
částí aktivit v rámci filmového festivalu tři lokační toury pro 
profesionály z oblasti filmové produkce. Destinační agentura 
tyto akce připravila ve spolupráci se společnostmi Film Servis 
Festival Karlovy Vary a Czech Film Commission. Celkem se 
lokačních tour zúčastnilo 5 týmů soutěžních filmů z Dánska, 
USA, Španělska, Turecka a Číny, a dále i zástupci státního fondu 
kinematografie z Izraele a Německa. Všichni hosté projevili 
veliký zájem o poznání historie Karlovarského kraje a zajímali 
se o příběhy míst, které jsme navštívili.
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Veletrhy 
V roce 2018 zajišťovala Destinační agentura v rámci svých 
marketingových aktivit prezentaci Karlovarského kraje na ně-
kolika vybraných veletrzích v České republice a v zahraničí. 
Kromě prezentace vlastních propagačních materiálů a materiálů 
poskytnutých městy a obcemi, nabízela také bezplatný pro-
spektový servis pro subjekty z řad hotelů, lázeňských zařízení, 
památkových objektů, provozovatelů kempů, sportovních 
a volnočasových areálů a mnohé další.

Seznam realizovaných veletrhů v roce 2018 
 

Veletrh Termín konání Expozice (sdílená s CzT / vlastní)

Vakantie Utrecht 09.01. – 14.01. sdílená CzechTourism

GO a REGIONTOUR Brno 18.01. – 21.01. sdílená CzechTourism

Slovakiatour Bratislava 25.01. – 28.01. sdílená CzechTourism

IMTM Tel Aviv 06.02. – 07.02. sdílená CzechTourism

Holiday World Praha 15.02. – 18.02. vlastní expozice

F.RE.E München 21.02. – 25.02. sdílená CzechTourism

Freizeit Nürnberg 28.02. – 04.03. vlastní expozice

ITB Berlin 07.03. – 11.03. sdílená CzechTourism

MITT Moskva 12.03. – 15.03. sdílená CzechTourism

Euregion Tour Jablonec n. N. 16.03. – 18.03. vlastní expozice

AITF Baku 05.04. – 07.04. sdílená CzechTourism

For Bike Praha 06.04 – 08.04. vlastní expozice

Travel Trade Day Liberec 21.05. – 22.05. Incomingový workshop

ITEP Plzeň 20.09. – 22.09. vlastní expozice

Expotravel Jekatěrinburg         05.10. – 06.10. sdílená CzechTourism

Petrohrad 12.10. – 14.10. sdílená CzechTourism

Vagabond Kodaň 19.10. – 21.10. sdílená CzechTourism

TC Leipzig 21.11. – 25.11. sdílená CzechTourism

Travel workshop Soul 26.11. – 27.11. sdílená CzechTourism



20 21

Certifikace organizací v oblasti  
cestovního ruchu (ČSKS, DMO)
Od začátku roku jsme pracovali na přípravě podkladů pro 
certifikaci Českého systému kvality služeb (dále jen ČSKS), 
jejíž cílem je systematické zavádění kvality do života organiza-
ce, její iniciativní přijímání a neustálý rozvoj. Certifikaci jsme 
získali dne 19. 7. 2018. Certifikace ČSKS byla podmínkou pro 
získání Kategorizace organizací destinačního managementu. 
Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu čin-
ností v oblasti destinačního managementu v České republice 
a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketin-
gových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřed-
nictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního 
managementu. Tuto certifikaci jsme získali dne 27. 9. 2018. 
Kategorizace především opravňuje organizace destinačního 
managementu, aby mohly žádat o podporu z Národního pro-
gramu podpory cestovního ruchu v regionech u Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. 

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR) v měsíci 
srpnu vyhlásilo Národní program podpory cestovního ruchu 
v regionech pro rok 2018. V rámci dotace byla možnost získat 
příspěvek až 50 % z celkové částky na marketingové aktivi-
ty v cestovním ruchu. Destinační agentura se rozhodla této 
možnosti využít a dne 20. 9. 2018 odeslala žádost o dotaci na:

• analytickou studii – Efektivita činnosti krajské destinační 
agentury Živý kraj

• expozici v rámci veletrhu Holiday World v Praze 2019
• propagační předměty – lázeňské pohárky
• nové díly seriálu Toulky Karlovarským krajem na Stream.

cz a jejich následnou on-line a TV propagaci.

Vzhledem k průtahům ze strany MMR ČR při zpracování ode-
slaných žádostí byla, po dohodě s ostatními kraji, na MMR ČR 
odeslána žádost na změnu pravidel dotace, konkrétně, aby byl 
dotační titul rozložen až do roku 2019. V tak krátkém termínu 
by bylo kompletní administrování celé dotace nerealizovatel-
né. Tomuto bylo ze strany MMR ČR vyhověno. Rozhodnutí 
o poskytnutí či zamítnutí dotace jsme však do konce roku 
2018 neobdrželi.

Filmová kancelář Karlovarského kraje
Filmová kancelář Karlovarského kraje, jakožto součást Desti-
nační agentury, pokračovala v roce 2018 ve své činnosti, jejímž 
cílem je především poskytování komplexní a odborné pomoci 
produkcím hraných, dokumentárních a animovaných filmů 
a televizních pořadů, reklam, hudebních klipů a firemních videí. 
V průběhu roku se na nás obrátila řada domácích i zahraničních 
produkcí s žádostí o pomoc při hledání vhodných filmových 
lokací. Ve spolupráci s Czech Film Commission jsme zrealizo-
vali prezentaci aktivit Filmové kanceláře Karlovarského kraje 
během Mezinárodního filmového festivalu v rámci tzv. Industry 
Days a připravili jsme tři lokační tour pro domácí i zahraniční 
filmové profesionály během festivalového týdne v rámci KVIFF 
2018. Přestože během roku nebyl na území Karlovarského 
kraje realizován žádný větší projekt, pro filmaře jsme stále 
velmi cenným zdrojem informací. Stavíme přitom na dobré 
znalosti místního prostředí a kvalitní sít dlouhodobě budova-
ných kontaktů. Rozumíme požadavkům filmařů a pomáháme 
jim usnadnit natáčení ve svém regionu.

06 Hospodaření

Účetní závěrka spolku za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Účetní závěrka byla ověřena auditorem.
Vyjádření auditora je součástí této výroční zprávy.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKU TVOŘÍ:

I. ROZVAHA

II. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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07 Zpráva  
Kontrolní komise  

za rok 2018
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08 Zpráva  
Správní rady 
za rok 2018
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10 Zpráva auditora09 Dodatek dle 
mezinárodních 

standardů

V souladu s platnou legislativou vázanou na členství v Evropské unii 
vydává destinační agentura následující dodatek:

• Pracovně právní vztahy v organizaci jsou plně v souladu s příslušnou legislativou. 
• Odměny členům orgánů destinační agentury  

(tj. správní radě, kontrolní komisi a valné hromadě) nejsou vypláceny.  
Odměna auditorovi za rok 2018 činila 10 000 Kč.

• V oblasti životního prostředí je ve firmě tříděn odpad z kancelářských činností. 
Předměty obsahující chemikálie (tonery, cartridge) jsou odevzdávány odborným firmám  
za účelem repasování. Činnost destinační agentury nemá významný vliv na životní prostředí.
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11 Výpis z usnesení 12 Poděkování

Výpis z usnesení Správní rady spolku Živý kraj –  
Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. 

Správní rada spolku Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.  
přijala následující usnesení:  Správní rada projednala návrh Výroční zprávy 
Destinační agentury za rok 2018 a doporučila ji postoupit Kontrolní komisi 
k vyjádření a Valné hromadě ke schválení. 

Výpis z usnesení Kontrolní komise spolku Živý kraj –  
Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. 

Kontrolní komise spolku Živý kraj – Destinační agentura pro 
Karlovarský kraj, z.s. přijala následující usnesení: Kontrolní komise se 
seznámila s návrhem Výroční zprávy Destinační agentury, přezkoumala 
roční účetní závěrku Destinační agentury za rok 2018 včetně výroku 
auditora a doporučuje tuto postoupit Valné hromadě ke schválení.

Živý kraj – Destinační agentura  
pro Karlovarský kraj, z.s.  
děkuje všem partnerům  

za spolupráci.
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