
S organizátory jedné z nejvýznamnějších jihočeských kulturních akcí jsme se domlouvali na
mediální podpoře 31. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově, který se
koná 15. 7. – 16. 8. 2022.
Mediálně podpoříme také další letní festival klasické hudby, Třeboňská Nocturna. Festival se
uskuteční 12.–16. 7. 2022.
Uzavřeli jsme vyhodnocování žádostí o finanční prostředky z krajského grantu (4,5 milionu
Kč) pro turistické oblasti.
Průběžně navštěvujeme setkání vedení turistických oblastí, například v Borovanech či Třeboni.
Intenzivně pracujeme na propagaci jižních Čech v Polsku, kde se budeme prezentovat v
květnu na městských slavnostech Piknik nad Odrou ve Štětíně. Do programu akce se podařilo
zařadit také podnikatelský seminář Jihočeské hospodářské komory.
Spolu s Jihočeským koordinátorem dopravy, společností Jikord, řešíme detaily rekreační
dopravy v létě.
Českobudějovické nemocnici jsme nabídli naši databázi pozitivních turistických videí do interní
televizní sítě v čekárnách.
Těší nás spolupráce s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku, nyní se konkrétně budeme
organizačně podílet na filmu s názvem Hostina, který se bude natáčet na zámku v Nových
Hradech.
Kolegyně Jaroslava Janečková a Marie Machalová finišují přípravy naší dubnové celostátní
konference cestovního ruchu Travelcon.

 

Mgr. Petr Soukup
ředitel JCCR

Na čem jsme pracovali v březnu:

Průběžně navštěvujeme zasedání Komise pro cestovní ruch Rady
Jihočeského kraje.
Jednali jsme s klubem Českých turistů o budoucí podpoře, zejména
půjde o značení turistických tras.
Společně s kolegy ze středních Čech jsme se sešli na téma
společného memoranda o turistické oblasti Toulava, jejíž území se
rozkládá na území jižních a středních Čech.

 

V rámci projektu Geomed se
setkáváme s lékaři, kteří připravují
odborné výzkumy dokládající, že
jižní Čechy jsou opravdu „zdravým
krajem“ .
V ranním živém vysílání, na stanici
Český rozhlas České Budějovice,
jsme prezentovali nabídku
turistických zajímavostí, v rámci
jednotlivých kategoriích ankety Kraj
mého srdce 2021. A jak jsme v
anketě dopadli? Dozvíte se níže.

https://www.festivalkrumlov.cz/


Domácí cestovní ruch
V termínu 18.–20. 3. (viz. foto) jsme se zúčastnili veletrhu cestovního
ruchu Holiday World v Praze. Na stánku jižních Čech se prezentovalo
všech devět turistických oblastí a také projekt Evropský region Dunaj
Vltava. Naše jihočeská expozice získala cenu za nejpůsobivější
expozici do 60 m2.
 
V rámci veletrhu se vyhlašovaly výsledky ankety Kraj mého srdce, kde
jsme zaznamenali obrovský úspěch: z osmi hodnocených kategorií
jsme si odnesli sedm „medailí“ – čtyři zlaté a tři stříbrné – a stali jsme se
také absolutním vítězem ankety. Podrobnosti se dočtete v tiskové zprávě.

Ing. Tereza Procházková
vedoucí pracovní skupiny pro domácí
cestovní ruch

Výsledky jižních Čech v jednotlivých kategoriích ankety Kraj
mého srdce 2021:
1. Místo v kategorii KAM NA VÝLETY S DĚTMI 
1. Místo v kategorii KAM ZA ZÁŽITKEM A ADRENALINEM
1. Místo v kategorii KAM NA LETNÍ DOVOLENOU, PĚŠÍ A CYKLO
1. Místo v kategorii KAM NA PAMÁTKY A HISTORICKÁ MÍSTA
2. Místo v kategorii KAM NA KONĚ A KOŇSKÉ STEZKY
2. Místo v kategorii KAM ZA FOLKLOREM A TRADICEMI
2. Místo v kategorii KAM DO LÁZNÍ A WELLNESS
5. Místo v kategorii KAM NA ZIMNÍ DOVOLENOU

V České televizi aktuálně běží pořad Technické památky českých
zemí, na jehož vzniku jsme se společně s agenturou CzechTourism
podíleli. Odkaz na díl z jižních Čech naleznete na konci newslettru.
 
22. 3. 2022 se na Jihočeské centrále uskutečnilo setkání s vedením a
produktovými manažery turistických oblastí, jehož cílem bylo
projednat znění nové smlouvy o spolupráci mezi JCCR a turistickými
oblastmi. 31. 3. 2022 proběhla výjezdní porada produktových
manažerů v Českém Krumlově.
 

V součinnosti s produktovými manažery vytváříme průběžně podklady pro články do časopisů BUDLive a
Moje Země v rámci celoroční spolupráce s těmito periodiky.
Ve spolupráci s produktovými manažery vzniká přehled velikonočních akcí v jižních Čechách (jarmarky,
různé akce, menu v restauracích) 

Travelcon
Přípravy odborné konference cestovního ruchu Travelcon 2022 jsou v plném proudu. Akce zaměřená na
aktuální problémy, novinky, trendy a inspirace v oblasti turismu proběhne 21. a 22. dubna ve dvou sálech
multikina CineStar v IGY centru v Českých Budějovicích. Na webu již najdete kompletní program včetně
potvrzených řečníků. Informace o plánovaném networkingovém večeru budou brzy následovat – sledujte
aktuality na webu www.travelcon.cz.

https://www.jccr.cz/aktuality/263-jizni-cechy-se-staly-nejoblibenejsim-regionem-mezi-navstevniky-z-cele-ceske-republiky
http://www.travelcon.cz/


V rámci přípravy akce Piknik nad Odrou máme na starost komunikaci s polskou překladatelkou, která nám
překládá PR články, texty do brožur a na weby a příspěvky na sociální sítě akce. Zajišťujeme také korektury a
drobné jazykové úpravy připravovaných materiálů. S marketingovým oddělením připravujeme tištěné
materiály a grafiku.
Piknik nad Odrou je festival, který se chystá v Polském Štětíně. Tyto tradiční městské slavnosti jsou velmi
populární mezi obyvateli a návštěvnost akce se odhaduje až na 400.000 návštěvníků. 
V rámci akce, stejně jako při prezentaci jižních Čech v Linci v roce 2019, plánujeme uskutečnit setkání se
zástupci touroperátorů ve Štětíně. Akce se uskuteční před začátkem festivalu v pátek 6. 5. 2022 - místo a čas
upřesníme. Nabízíme tak všem turistickým oblastem a případně jejich partnerům možnost účasti,
prezentace i možnému navázání kontaktů s polskými touroperátory. 

Také se připravujeme na účast na veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava, který proběhne 28. 4. – 1. 5. 2022 a
Argus Bike ve Vídni, který proběhl 2.–3. 4. 2022. Účastnili jsme se veletrhu Holiday World v Praze, kde
proběhlo jednání se zástupci Plzeňského kraje a společnosti Freytag & Berndt.
V Bechyni proběhla instalace výstavy Architektura 1945–1989 / Židovské památky.
V rámci recertifikace Jihočeské centrály cestovního ruchu jsme upravili cizojazyčné brožury a web doplněním
loga Czech Republic.

South Bohemia Convention Bureau
V rámci tohoto projektu zaměřeného na podporu skupinového cestovního ruchu (konference, firemní
akce apod.) vyvíjíme celou řadu aktivit v součinnosti s Czech Convention Bureau, specializovaným oddělením
agentury CzechTourism. Během jara nás čeká finalizace akčního plánu na tento rok, příprava prezentace
top míst našeho regionu vhodných pro skupinovou turistiku, aktualizace webu www.sbcb.cz, natáčení video
spotu nebo příprava fam tripu – motivační poznávací cesty pro zástupce zahraničních cestovních kanceláří a
agentur, jejíž součástí bude prohlídka vybraných hotelů a resortů nabízejících kongresové a konferenční
prostory.

V rámci přeshraničního projektu Venkovské památky ATCZ249 jsme připravili dva odborné semináře.
První se konal 10. 3. 2022 v Táboře a byl připraven pro pracovníky turistických informačních center,
provozovatele památek a pro starosty obcí v turistické oblasti Toulava. Druhý odborný seminář se konal 24. 3.
2022 a připraven byl pro starosty obcí v turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko. Programem seminářů
bylo seznámení s projektem Venkovské památky, proto byly na místě přednášky jako: Význam venkovských
památek pro turismus v sousedních oblastech a k tomu příklady z praxe. V neposlední řadě proběhlo
představení firmy Loxper, která vyhrála výběrové řízení na pořízení geolokačních her.
Dále jsme připravovali účast JCCR na veletrhu Blühendes Österreich – Urlaub und Camping v rakouském
městě Wels, kde projekt Venkovské památky budeme prezentovat.

Bc. Ondřej Flemr
vedoucí pracovní skupiny pro
zahraniční trhy

Připravili jsme podklady k prezentaci Jihočeského kraje na panelové výstavě,
která bude instalována na Honorárním konzulátu v Toskánsku, jenž letos slaví 20 let
činnosti.
Stále pokračujeme v přípravě nových webových stránek Südböhmen.at
Se zahraničními zastoupeními CzechTourismu komunikujeme ohledně možnosti
pořádání press tripů v letošní sezóně.

Zahraniční cestovní ruch

https://pikniknadodra.pl/
http://www.sbcb.cz/


Nesmíme zapomenou na projekt Zlatá stezka, který jsme prezentovali formou PR
článku ve speciálu Svět Outdooru – Dálkové trasy Českém a prezentace Zlaté stezky v
Goldsteig Wandermagazinu, nadále spravujeme i sociální sítě Facebook a Instagram
projektu.

V projektu Evropský region Dunaj Vltava (ERDV) se chystá příprava střednědobé koncepce cestovního
ruchu zaměřené na pěší a cykloturistiku.

Dále se věnujeme přeshraničnímu projektu „Kultura mezi Dunajem a Vltavou – konference“ v rámci Fondu
malých projektů Rakousko – Česká republika.

Marketing

Ing. Jana Píchová

Neustále spolupracujeme s pracovními skupinami pro domácí i zahraniční
cestovní ruch.
Účastnili jsme se veletrhu Holiday World v Praze.
Finalizujeme skládací mapovou brožuru na veletrh v polském Štětíně, včetně
přípravy dalších propagačních vizuálů na stejnou akci.
Neméně důležitá je příprava propagačních článků Filmová místa v jižních
Čechách do přílohy časopisu Bedekr (formát A5) a také propagační vizuál do
víkendové přílohy Blesku (formát A4).

V březnu proběhlo setkání koordinátorů, tj. zástupců všech 14 krajů ČR, organizované agenturou
CzechTurism v Praze. Dozvěděli jsme se více o směru chystaných kampaní, různých možnostech spolupráce,
výhledu do budoucna a potenciálních společných projektech.



Ing. Michal Šindelíř

Analytik

51 mil.
Číslo měsíce:

V Jihočeském kraji se vybralo celkem 51 milionů (přesně 50 971 107 Kč).
Na krajské úrovni jsme na 3. místě, za Prahou a Karlovarským krajem a
procentuálně zaujímáme necelých 13% celkově vybraných poplatků v
ČR (12,85 %).  
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Vybrané poplatky z pobytu za rok 2021

V rámci našeho oddělení jsme dokončili výroční zprávu JCCR 2021.
Dále se věnujeme dílčím úkolům, jako inovace webu jiznicechy.cz, mapovému
rozhraní, analýzám a statistikám.
Také jsme se účastnili veletrhu For Bikes v Praze ve spolupráci s Nadací
jihočeské cyklostezky, který proběhl 25.–27. 3. 2022.

https://www.jccr.cz/files/uploads/files/Vyrocni_zprava_JCCR_2021.pdf


Mgr. Tomáš Polanský
produktový manager

V Prachaticích proběhla přednáška pro univerzitu třetího věku na téma
Možnosti na Českobudějovicku.
Proběhla prezentace činnosti destinačního managementu oblasti (DMO) v
rámci studijní cesty přeshraničního projektu na téma kulturního dědictví za
účasti zemí jako Španělsko, Německo, Holandsko, Rumunsko.
Připravili jsme setkání subjektů cestovního ruchu, které proběhlo 5. 4. 2022
pro celou destinaci, v rámci této přípravy jsme navštívili 12 subjektů
(stakeholderů) k diskuzi nad obsahem setkání a aktuálními problémy.

Domluvili jsme spolupráci na velkou prezentaci DMO „billboardového typu“ v rámci oblasti, na kterou
připravujeme kampaňové focení a grafiku.
Finišujeme nový časopis na ubytování – Budějovicko 2022, kam přidáváme i nově integrované obce. A také
dokončujeme kampaň Velikonoce na Budějovicku.
Zahájili jsme komunikaci s novináři k sezoně 2022 a přípravu presstripů – např. audit kávové scény nebo
navazující výlety pro akci Traverse 2022, největší konferenci pro tvůrce digitálního obsahu v Evropě, která
se bude konat v září v Brně.
Organizujeme dubnové zahájení turistické sezony na vodě – společné zahájení v rámci akce Lodě na vltavské
vodě v propojení se sezonou na Karlově Hrádku, otevřením přístavní hrany a křtem nových lodí.
V rámci profesního webu připravujeme sekci Nabídka práce a brigád v cestovním ruchu, která je aktuálně v
provizorním režimu, abychom mohli okamžitě komunikovat i nabídku pro ukrajinské uprchlíky. Do budoucna
si slibujeme od této sekce zlepšení komunikace s absolventy, zájemci o studium i zaměstnance s praxí, aby znali
aktuální nabídku i možnosti pracovních pozic, které se v oboru objevují.

Od 24. 1. do 25. 3. uskutečnil náš obchodní tým 166 osobních schůzek a telefonických nabídek destinace v
oblasti MICE klientely. Následně komunikujeme s místními subjekty cestovního ruchu, primárně s ubytovateli s
tvorbou cenové nabídky na každodenní bázi.
Dosah příspěvků Budějovicko od začátku roku na sociálních sítích je 11 757 829 zobrazení.
Byly poptány obchodní a teambuildingové pobyty v celkové hodnotě zhruba 3,5 mil. Kč. Obchodní tým rovněž
spolupracuje s pořadateli mezinárodních baseballových turnajů v rámci nabídky a rezervací ubytovací kapacity
v regionu.

Bc. Kateřina Brůžková
produktový manager

Březen v turistické oblasti Česká Kanada byl ve znamení probouzení nadcházející
letní sezony. Dále proběhly přípravy na aktualizaci turistických novin, které v
uplynulých letech měly velký úspěch. Přípravy zahrnovaly textové podklady,
fotografie a stanovení formátu. Proběhla také aktualizace informací na webu
turistické oblasti u partnerů a u produktové nabídky a byl naplněn vyhledávač tras
určený pro nově vzniklou Stezku Českou Kanadou. V březnu také zasedal
Výbor spolku, kde se mimo jiné vybral nový správce sociálních sítí a nový grafik.
V dubnu se Česká Kanada bude soustředit na kompletní přípravy produktového
portfolia na letní sezonu.



Připravili a zrealizovali jsme akci Covide, končíme, otužovací akci, kterou
spoluorganizovaly subjekty z celého Lipenska. Akce skončila zápisem do České
knihy rekordů a celou řadou mediálních výstupů, včetně České televize.
Dále pro vás připravujeme letní časopis Lipensko, který shrnuje dění na území od
Stožce až po Rožmberk za rok 2022. Časopis je plný barevných fotografií, které
slouží k propagaci zdejších podnikatelů.

Český Krumlov Region se chystá na Velikonoce. Ve spolupráci města Český
Krumlov, destinačního managementu, Sdružení cestovního ruchu Český
Krumlov, Městského divadla, Klášterů Českých Krumlov a dalších institucí vznikl
letos nový koncept programu Velikonoc, který by se měl stát do budoucna
pravidelnou městskou akcí se zapojením obcí v turistické oblasti. Program
Velikonoce v Českém Krumlově a okolí je propagován na webu destinace a
vlastních i partnerských sociálních sítích.

Bc. Zdeňka Chaloupková
produktový manager

V přípravě jsou kampaně na propagaci dalších stěžejních akcí. Právě kalendář akcí, který DMO průběžně plní a
aktualizuje, je jednou z os při komunikaci a propagaci produktové linie „kultura, historie, umění“. Aktuálně
DMO připravuje rovněž školení na téma sociální sítě, které nabídne jak kulturním institucím, tak i
privátním subjektům v turistické oblasti. 

Mgr. Pavel Pechoušek
produktový manager

Ve Vyšším Brodě proběhla schůzka se zaměstnanci
informačních středisek z celého Lipenska, probírala se
hlavně možná strategie pro propagaci oblasti v roce 2022.
Každodenně připravujeme tiskové zprávy pro členy
turistického spolku Lipenska. Členy také prezentujeme na
Facebookových stránkách. 
Účastníme se jednání zastupitelstev, připravujeme výroční
zprávu s ohledem na finanční uzávěru roku 2021 a také
připravujeme jednání představenstva turistického
spolku Lipenska a členské schůze na duben 2022.
Finalizujeme dva díly pořadu Cyklotoulky pro Českou
televizi, zaměřené na Lipno a Rožmberk. Vysílání v TV
proběhne v červnu 2022.

https://www.denik.cz/ctenar-reporter/covide-koncime-20220307.html
https://www.ckrumlov.info/cz/topakce-110-velikonocni-tyden/


Mgr. Michal Jarolímek
produktový manager

Aktivity destinační společnosti Novohradsko-Doudlebsko se v březnu točily
především kolem sestavování kalendáře kulturních, společenských,
sportovních a dalších akcí, které jednotlivé obce, neziskové organizace a
podnikatelé plánují na rok 2022.     

  I přes váhavý přístup několika tradičních
pořadatelů k plánování akcí v nejisté době se
podařilo naplnit kalendář více než třemi
sty akcemi. Celý kalendář bude otištěn v
Turistických novinách, jejichž příprava byla
naší druhou stěžejní březnovou aktivitou.
Turistické noviny přinesou informace o
aktuálních novinkách pro sezónu 2022
stejně jako o tipech na zajímavé turistické
aktivity. Chybět nebude ani již zmíněný
kalendář. Prostě dvacet stránek A3 přinese
důležité informace a zajímavé čtení
doplněné zábavnými a poučnými citacemi z
knihy Turistický katechismus od Dr.
Jiřího Gutha-Jarkovského. Kniha vznikla již
někdy v druhé polovině dvacátých let
minulého století, ale mnohé rady a poučky
jsou aktuální i dnes. 
Velkým pozitivem při přípravě novin a
kalendáře akcí bylo aktivní zapojení řady
podnikatelů, a to nejen při vlastní přípravě
obsahu, ale též při finanční podpoře vydání
novin. Noviny budeme distribuovat do
informačních center, restaurací, ubytovacích
zařízení, obchodů a turistických cílů.
Návštěvníkům budou zde noviny k
dispozici bezplatně. 

Ing. Marie Korousová
produktový manager

 Destinační společnost PRO Šumavsko připravuje další díly pro Šumavský
podcast. Také jsme se sešli se správou Národního parku Šumava kvůli
spolupráci na novém partnerském programu, který přiblíží Národní park
hostům v ubytovacích zařízeních. Účastnili jsme se semináře k projektu
Venkovské památky.



Martin Slavík
produktový manager

Ing. Jan Sochor
produktový manager

V březnu se práce v turistické oblasti Toulava soustředily na komunikaci s partnery
a přípravu na výroční setkání partnerů. Vznikl soupis požadavků a přání partnerů
k dalším aktivitám destinace, který bude výchozím bodem setkání. Tiskem vyšla
zážitková karta Toulavka pro rok 2022, která byla umístěna na infocentra.
Pokračovala práce na elektronickém systému karty, kterou bude možné odbavovat
pomocí QR kódů přímo z webových stránek.

 Byla vypracována výroční zpráva za rok 2021, která
bude předložena správní radě a následně rozeslána všem
partnerům jako report o činnosti Toulavy v uplynulém
roce. Zároveň jsme zpracovali dokumenty nutné k získání
nové certifikace u CzechTourismu a Ministerstva pro
místní rozvoj. Proběhlo setkání všech infocenter
Toulavy, kde jsme probrali plány na rok 2022 a dohodli se
na podpoře páteřní sítě pěších tras – Stezky Toulavy. K
rozvoji Stezek Toulavy jsme se setkali s hlavním
značkařem Klubu českých turistů a představili plány na
budování Stezek do Prčice. Marketing probíhal
prostřednictvím sociálních sítí se zaměřením na jarní
výlety a místa. Na podporu partnerů jsme na konci března
uspořádali online Velikonoční trhy s kraslicemi od
regionálních výrobců. Trhy budou na webu
www.toulava.cz/eshop trvat až do Velikonoc.

V měsíci březnu se společnost Píseckem, s.r.o. plně zapojila do pomoci v
rámci uprchlické nouze. Přispěli jsme tím, co umíme nejlépe, a vytvořili jsme
informační materiály pro občany Ukrajiny, kterým byl v Písku poskytnut azyl.
Také jsme začali spolupracovat s ukrajinskou fotografkou a bloggerkou,
která vydatně pomůže s novými fotkami a prací na sociálních sítích.

http://www.toulava.cz/eshop


V březnu destinační management svolal dvě setkání, a to pracovní skupinu
výkonného výboru, která diskutovala nad aktivitami spolku a připravovala
podklady pro následné jednání valné hromady, kde se připravoval rozpočet
pro letošní činnost. Měsíc duben se ponese především v duchu Velikonoc,
návštěvníci se mohou těšit na trhy či tradiční velikonoční hrkání. A na své si
přijdou také milovníci kultury s různorodou nabídkou přednášek, koncertů či
prohlídek památek.

Bc. Barbora Bicková
produktový manager

Výjezdní porada produktových
manažerů v Českém Krumlově


