
CZKarta → Regionální karty 
Marketingový produkt pro rozvoj cestovního ruchu 

CZKarta je globální marketingovou značkou v jejímž rámci bude pro 
každou destinaci vytvořen konkrétní produkt → Regionální karta 

 



Regionální karta - přínos 

Turista, návštěvník regionu 
• Shrnutí informací o regionu → Možnost naplánování pobytu 
• Využívání dalších výstupů systému – monitoring dopravy, služby v regionu 

apod. 
• Čerpání slev u smluvních partnerů projektu 
 
Region  
• Propagace a zviditelnění → zvýšení návštěvnosti, zejména vícedenní 

 
Smluvní partner karty 
• Propagace a zviditelnění → zvýšení návštěvnosti 
 
Všechny skupiny  
• Využívání dalších výstupů systému – monitoring dopravy, služby v regionu 

apod. 
 

 



Technické zajištění funkcionalit karty 

Vyvinut speciální software →  

• Celý systém on-line 

• Komfort při nákupu a uplatnění karty  

• Možnost sběru a vyhodnocování dat  

• Každá Regionální karta má vlastní webové stránky 

• Možnost navázání dalších funkcionalit – monitoring dopravy, další 
služby v regionu apod. 

 

 



Šumavská karta pro turistickou destinaci Šumava – Bavorský les  
Zahrnuje celé území Šumavy od Královského Hvozdu (Nýrsko, Železná Ruda) až 

po Lipno, blízké Pošumaví a celé území Bavorského lesa 
 

    

 



Šumavská karta  
Šumavou naplno a výhodně!  



Partneři Šumavské karty 

Do projektu jsou zapojeny subjekty: 

Plzeňský a JČ kraj, JCCR 

Obce 

Správa NP a CHKO Šumava 

NPÚ 

Podnikatelé (ČR, Bavorsko) 

 

• Distribuční místa – 51 prodejců 

• Akceptační místa – 58 poskytovatelů slev 

 

 



Rozsah služeb, výše slev a ceny karet 

• Ubytování – hotely, penziony, kampy 

• Gastronomie  

• Wellness 

• Půjčovny sportovního náčiní 

• Sjezdovky, školy lyžování 

• Vstupné – muzea, hrady, galerie, vyhlídkové věže 

• Ostatní služby 

Minimální garantovaná sleva činí 10% 

Ceny karet: 

• Měsíční 200,-- Kč 

• Půlroční  400.,-- Kč 

• Roční 600,-- Kč 

 

 



Kontakty 

Šumava servis s.r.o. 
Klostermannovo nám. 295 

340 04 Železná Ruda 

 

Ing. Jaroslav Tachovský 

Ing. Roman Reiser 

 

Mob.: +420 602 680 178 

E-mail: info@sumavaservis.cz 

              tachovsky@sumavaservis.cz 

 

www: sumavskakarta.cz   
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