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Dne 13. září, v předvečer svátku Povýšení svatého Kříže, proběhla v
milevském klášteře slavnostní liturgie, během které (a po jejímž
ukončení) byl prvně vystaven veřejné úctě svatý Hřeb z Milevska. 
Tato relikvie byla objevena při průzkumu a dokumentaci středověké
trezorové místnosti, ukryté v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí.
Veřejnost měla jedinečnou šanci spatřit na vlastní oči relikvii, jejíž
objev se stal na přelomu roku 2020 a 2021 celosvětovým virálem.

Veřejné představení Svatého hřebu z Milevska

Na Fóru partnerských regionů Jihočeského kraje v Hluboké nad Vltavou, kde se sešlo téměř 300
hostů a řada velvyslanců EU v České republice, zorganizovala JCCR mimořádně obsazený
seminář na téma Cestovní ruch v době krize. 
Jaká témata vyšla jako prioritní pro řešení současné situace? Více informací najdete v celé tiskové
zprávě. 
Kromě energetiky a cestovního ruchu se na akci, kterou zaštítil premiér Petr Fiala, řešila také
přeshraniční spolupráce jako účinná odpověď na proměny světa. Podrobnosti jsou k dispozici na
http://www.fpr-sb.eu/.

Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje

My máme radost z toho, že se můžeme spolupodílet na propagaci celého projektu. Též se na ní
spolupodílí Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeský kraj, Naše historie z. s., Správa
jeskyní ČR, NPÚ a celá řada výzkumných institucí u nás.

Kulatý stůl k projektu Kultura mezi Dunajem a Vltavou – konference 
Setkání proběhlo 14.září v Linci za účasti významných osobností z politického, kulturního a
turistického spektra. Aktéři diskutovali mimo jiné i o možnosti spolupráce na kulturních aktivitách v
Jižních Čechách a Horním Rakousku, jak v oblasti marketingu, tak ve výměně zkušeností nabídky
kulturně-turistických produktů. V sále po celý čas rezonovalo téma hudebních skladatelů
Antonína Brücknera a Bedřicha Smetany a jejich společné výročí 200 let od narození, které připadá
na rok 2024.
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(Označení projektu: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020)

http://www.fpr-sb.eu/


Veletrh ITEP 2022

Domácí cestovní ruch

Ing. Tereza Procházková
vedoucí pracovní skupiny pro domácí cestovní

ruch

Co dělat, když prší, tipy na pěší výlety nebo top říjnové akce v
regionu – nejen to najdete na našem webu www.jiznicechy.cz,
který naše oddělení společně s produktovými manažery pravidelně
plní novými a aktualizovanými informacemi. 
Ve dnech 7. a 8. září jsme se zúčastnili zasedání koordinátorů
cestovního ruchu – hlavními tématy zde byl připravovaný zákon o
cestovním ruchu, eTurista, Destinační karty a GDS. 

V sobotu 10. září zorganizoval spolek Sdružení pro Vltavu, z.s. ve spolupráci s JCCR a dalšími partnery
již 28. ročník čištění Vltavy, kterého se zúčastnilo 283 dobrovolníků. 
Další letošní setkání vedení turistických oblastí jsme pořádali 13. září v prostorách Golf clubu v
Hluboké nad Vltavou v rámci festivalu Voda, moře, oceány, jehož jsme byli i v letošním roce
partnerem. Součástí setkání byl i workshop zaměřený na role destinačních společností v území. 

Naším posledním letošním domácím veletrhem, kterého jsme se zúčastnili, byl plzeňský ITEP
probíhající od 15. do 17. září. Prezentovali jsme zde turistickou nabídku nově převážně pomocí QR
kódů spíše než rozdáváním tištěných materiálů. 

Víte, že 27. září jsme oslavili Světový den
cestovního ruchu? Slaví se již od roku 1980, a to
pod hlavičkou Světové organizace turismu, letos
se zaměřením na budoucnost tohoto sektoru. 
V rámci celoroční spolupráce nám v magazínu
BudLive vyšel článek s tipy na podzimní výlety –
doporučovali jsme zde vyzkoušet mimo jiné tři
jihočeské dálkové pěší trasy – Zlatou stezku,
Stezku údolím Lužnice (jako první českou pěší
trasu, která se ocitla na seznamu nejlepších stezek
Evropy Leading Quality Trails Best of Europe) a
novinku letošní sezóny Stezku Českou Kanadou.
Ve spolupráci s Budějovickem jsme se logisticky
podíleli na press tripu pro účastníky konference
TRAVERSE. (více se dočtete v reportu TO
Budějovicko níže)

Setkání turistických oblastí v rámci
festivalu Voda Moře Oceány, 2022
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Ve dnech 27.- 30. září proběhl press trip, ve spolupráci se zahraničním
zastoupením CzechTourism v Rakousku. Zúčastnili se 3 novináři včetně
zástupce prvního programu rakouského veřejnoprávního rozhlasu ORF a
významného touroperátora Elite Tours:

      1. Ö1 Radio (pořad Ambiente) - Stefan Spath 
      2. BEd, Christina Leutner, https://www.cityseacountry.com
      3. Radio Klassik Stephansdom – Stefan Hauser 
      4. Elite Tours – Heinz Müller 

Bc. Ondřej Flemr
vedoucí pracovní skupiny pro

zahraniční trhy
 

Zahraniční cestovní ruch

Stále probíhá školení na filmového komisaře, které je zcela v režii Czech Film Commission. A v
rámci připravované Jihočeské filmové kanceláře jsme se 26. září též zúčastnili setkání regionálních
filmových kanceláří během filmového festivalu v Plzni.

Základním tématem byla cykloturistika a představení jižních Čech jako regionu s rozmanitou
krajinou vhodnou pro provozování cykloturistiky v kombinaci s návštěvou zajímavých míst, měst a
památek. Cyklovýlety v rámci press tripu byly naplánovány do turistických oblastí Budějovicko,
Lipensko, Český Krumlov Region, Třeboňsko a Česká Kanada. 

PT, Rakouští novináři, 2022

Setkání Regionálních filmových kanceláří
s Czech Film Commission, Plzeň 2022

PT, Rakouští novináři, 2022



Ing. Michal Šindelíř
 

Ing. Jana Píchová
 

Marketing Marketingové oddělení připravuje reklamní   předměty s logem Jižní
Čechy Opravdová láska doplněné o QR kód odkazující na web
www.jiznicechy.cz. Výsledkem bude variace drobnějších reklamních
předmětů k využití pro turistické oblasti, partnery, pro eventy a veletrhy.
Fanoušci jižních Čech se mohou těšit například na klíčenky, oblíbené
deštníky a žetony do košíku, plátěné tašky, nepromokavé pouzdro na mobil
a další. 
Věnujeme se i dalším průběžným marketingovým činnostem, jako je
příprava tiskových zpráv, příspěvků na sociální sítě, PR článků nebo
zpracovávání tříleté marketingové koncepce cestovního ruchu.

19. – 20. září jsme organizovali press trip k projektu Venkovské památky, kterého se zúčastnili
převážně rakouští novináři
Ve spolupráci s Budějovickem jsme se podíleli na organizaci, na press tripu pro účastníky konference
TRAVERSE. (více se dočtete v reportu TO Budějovicko níže)

8. září jsme se zúčastnili zasedání Krajských
koordinátorů v Praze, kde jsme měli naplánované
schůzky se zahraničními zastoupeními
CzechTourism – Slovensko, Rakousko, Německo,
Korea a zúčastnili jsme se exportního workshopu
zahraničních zastoupení Německo a Rakousko. 
Ve dnech 15.-17. září. jsme prezentovali dálkovou
turistickou trasu Zlatá stezka
(www.zlatotoustezkou.cz) na veletrhu cestovního
ruchu ITEP v Plzni, kde tento projekt měl
samostatný stánek. Projekt byl představen
návštěvníkům veletrhu i v rámci programu na
hlavním veletržním pódiu, kde jsme měli zhruba 20
minutový rozhovor s moderátorem. 

V rámci analytického oddělení jsme se věnovali aktualizaci a testování nové
webové stránky www.jiznicechy.cz, webové analytice a přípravě jiných
analytických podkladů pro plánování.Také jsme se zúčastnili festivalu Voda,
moře, oceány a Fóra partnerských regionů.

Analytik

81 tisíc
Číslo měsíce:

V září 2022 byl spuštěn nový webový portál
www.jiznicechy.cz. Za první měsíc spuštění
ho navštívilo téměř 81 tis. uživatelů (a bylo

uskutečněno více než 100 tis. návštěv)

Veletrh ITEP 2022,
projekt Zlatá stezka



Říjen je na Třeboňsku již tradičně spjatý s výlovy rybníků. Již tento
víkend od 7. do 9. října vytáhnou rybáři ryby z největšího z českých
rybníků – z Rožmberka. Kdo má raději trochu komornější atmosféru,
nechť se vydá na výlov rybníka Velký Tisý ve dnech 17. až 21. října či
rybníka Záblatský, který proběhne ve dnech od 24. do 28. října. Na všech
výlovech lze zakoupit čerstvé ryby.

Bc. Barbora Bicková
produktový manager

Turistické oblasti

Mgr. Tomáš Polanský
produktový manager

Od začátku roku jsme vytvořili příspěvky o turistické oblasti
Budějovicko na sociálních sítích s dosahem 36 997 207 zobrazení, s
mírou interakce 55 %.

Zúčastnili jsme se velké Zúčastnili jsme se velké mezinárodní konferencemezinárodní konference digitálních tvůrců obsahu  digitálních tvůrců obsahu TRAVERSETRAVERSE, která se, která se
konala v Brně ve spolupráci s CzechTourism, Jihomoravskou centrálou cestovního ruchu a DMOkonala v Brně ve spolupráci s CzechTourism, Jihomoravskou centrálou cestovního ruchu a DMO
Brněnsko v termínu 16.-18. září. V návaznosti na konferenci Brněnsko v termínu 16.-18. září. V návaznosti na konferenci jsme byli jednou z destinacíjsme byli jednou z destinací, která, která
připravila programpřipravila program takzvaných POST TOURS. Na tuto poznávací cestu jsme na Budějovicko a do takzvaných POST TOURS. Na tuto poznávací cestu jsme na Budějovicko a do
jižních Čech přivezli 6 účastnic, které jižních Čech přivezli 6 účastnic, které čtyři dny poznávaly regiončtyři dny poznávaly region a vytvářely obsah pro své „travel a vytvářely obsah pro své „travel
blog" weby. Cílovou skupinou obsahu jsou převážně trhy USA a Velká Británie, ale také Itálie ablog" weby. Cílovou skupinou obsahu jsou převážně trhy USA a Velká Británie, ale také Itálie a
Nizozemí. Do programu byly, kromě Budějovicka, zahrnuty také turistické oblasti Český KrumlovNizozemí. Do programu byly, kromě Budějovicka, zahrnuty také turistické oblasti Český Krumlov
Region a Lipensko.Region a Lipensko.

Uspořádali jsme také fam trip po Budějovicku pro eventové manažery firem působících v ČR,
uskutečnili jsme 3 manažerská a teambuildingová setkání v destinaci v hodnotě téměř 800.000 Kč a
spolupracovali jsme s JCCR na představení destinace pro české i zahraniční novináře a cestovní
kanceláře (např. z Německa, Rakouska, Dánska, Nizozemsko…).

Post Tours, 2022



Mgr. Michal Jarolímek
produktový manager

Turistická oblast Novohradsko-Doudlebsko v září dokončila realizaci dvou
projektů, které byly podpořeny z grantového programu Jihočeského kraje. 

Turistická oblast Česká Kanada se ve dnech 15. – 17. září účastnila
veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni. Na samostatném stánku byla
prezentována turistická oblast a její partneři. Stánek byl především zaměřen
na prezentaci nově vzniklé pěší trasy – Stezka Českou Kanadou.

Bc. Kateřina Brůžková
produktový manager

Září bylo také ve znamení uzavření letní sezony pro jeden z produktů turistické oblasti Česká Kanada.
Dětská Kanada je především letním produktem a již třetím rokem u návštěvníků sklidila velký
úspěch. Turistická oblast Česká Kanada bude s tímto produktem pokračovat i v následujícím roce. 
Stále pokračuje fotosoutěž Stezky Českou Kanadou na instagramovém profilu turistické oblasti,
která potrvá do konce října. Tři nejkrásnější fotografie budou odměněny ubytováním pro dvě
osoby a pozváním do kouzelné cukrárny ve Slavonicích spojené s prohlídkou freskového sálu.

V rámci prvního projektu jsme zmapovali všechny
stavební pozůstatky po koněspřežné železnici vedoucí z
Českých Budějovic do Lince. Pochopitelně jsme se
soustředili především na linii vedoucí po českém území. U
těch nejvýznamnějších památek jsme pak umístili cedulky
s QR kódem odkazujícím na podrobnou informaci o dané
památce, její funkci a provozu koněspřežky v příslušném
úseku. Vznikla tak výletní trasa, ke které byl současně
vydán tištěný průvodce. 



Předmětem druhého projektu byla obnova a údržba drobného turistického mobiliáře. Zde jsme se
soustředili především na obce ležící podél toku Malše. 
Kromě těchto dvou projektů spolupracoval destinační management Novohradsko-Doudlebsko i
na dalších dvou projektech, jejichž nositelem byla Novohradská občanská společnost. 
Díky prvnímu projektu vzniklo pět výletních tras, na kterých mohou turisté hledat ukryté kešky.
Jde o pokračování již dříve vzniklých pěti tras v Novohradských horách. Těchto nových pět tras pak
pokrývají území mezi městem Borovany a Kaplicí. Na každé trase jsou uschovány tři kešky, takže
celkem je možné lovit 30 kešek. Souřadnice a základní informace k trasám lze nalézt na
www.novohradsko-doudlebsko.cz nebo na www.jiznicechy.cz 
Příběhy železné opony tvoří obsah dalšího projektu. Z Encyklopedie železné opony bylo vybráno 12
příběhů, které byly rozmístěny tak, aby vytvářely výletní okruh v blízkosti státní hranice mezi
hraničním přechodem v Nových Hradech a přechodem v osadě Šejby. Příběhy jsou skryty pod QR
kódem, který lze nalézt na cedulkách umístěných na sloupcích orientačního značení trasy. 

Novohradsko-Doudlebsko v září také pokračovalo s přímou podporou lokálních produktů a jejich
výrobců. Zástupci spolku se se svým stánkem zúčastnili Trocnovských slavností, Kaplického ušáka,
Novohradských dožínek a Zelnobraní ve Vidově. 

Podpora lokálních produktů, 2022

Martin Slavík
produktový manager

V měsíci září proběhla v TO Písecko-Blatensko-Strakonicko-Vodňansko řada
firemních akcí, které doplňuji ubytovatelům slabší babí léto, neboť individuální
cestovatele často odradilo počasí. Píseckem, s.r.o. aktivně oslovilo 150 firem,
kterým byly nabídnuty doprovodné programy v oblasti. Největší zájem je o
akce spojené s historickým autobusem. Výlet tohoto typu byl v měsíci září
realizován patnáctkrát.



Spolek destinačního managementu PRO Šumavsko, z.s. připravuje zcela
nový web turistické oblasti, finišuje poslední tištěné materiály tohoto roku
a připravuje setkání členů a partnerů spolku na říjen tohoto roku.

Ing. Marie Korousová
produktový manager

Ing. Jan Sochor
produktový manager

Stezky do Prčice – k síti pěších stezek do Prčice jsme začali projektovat
cyklotrasy do Prčice. Vznikne tak síť 5 pěších dálkových stezek a 7
cyklotras, které propojí centrální část Toulavy mezi Táborem, Milevskem a
Sedlčany. Začali jsme jednání s poskytovateli služeb, na 1. listopadu je
naplánováno setkání a školení k tomuto tématu. Pracujeme na grafických
podobách vizuálu Stezek a na natáčení propagačního filmu ke Stezkám.

Otevřené dílny regionálních výrobců

Stezka Lužnice – pokračují práce na rekonstrukci Stezky. Proběhla oprava mostu v Bechyni u vodopádu
a ochozu u Židovy strouhy ve spolupráci s městem Bechyně a odborem KČT Bechyně. Vznikl projekt
oprav v hlavním úseku Tábor – Bechyně. Proběhla úprava značení ve spolupráci s KČT. Vznikly
doprovodné tabule pravidel Bezpečnosti na Stezce a další navigační prvky. Podali jsme žádost o
recertifikaci dálkové pěší trasy Stezka údolím Lužnice u Evropské asociace turistických klubů (European
Ramblers Associtaion), abychom i nadále mohli těžit ze značky Leading Quality Trails Best of
Europe. Na stezce proběhl také fam trip delegace z Dánska organizovaný CzechTourismem a JCCR.
Probíhala podzimní kampaň zaměřená na pěší turistiku a cykloturistiku pod heslem „Podzim je
nejlepší čas na turistiku – Když na toulky, tak do Toulavy“.
Zorganizovali jsme akci Porta Aperta – otevřené dílny regionálních výrobců, která byla součástí
celonárodní akce Asociace regionálních značek. Lidé měli možnost navštívit výrobu medových
výrobků v Malšicích, Kytkofarmu v Chabrovicích u Choustníku a barvírnu šátků, kterou provozuje
paní Kulhánková z Černýšovic u Bechyně. 



Mgr. Pavel Pechoušek
produktový manager

Společně s několika podnikateli jsme vytvořili časopis Living at the
Lake, který si rádi přečtou všichni milovníci Lipenska. Ten jsme následně
redistribuovali po celé oblasti.

S místními podnikateli organizujeme závod světového poháru na kolečkových lyžích s názvem
LipnoLoplet, kterému dal záštitu hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Bude se konat 8. října.
Připravujeme nový produkt cestovního ruchu - brožuru věnovanou pěším trasám na Lipensku- a také
letecké snímkování na Lipensku k nafocení celého území.
Ve spolupráci se členy TSL jsme sepsali (a mezi novináře distribuovali) tiskové zprávy například na
téma LipnoLoplet - závod na kolečkových lyžích, výlet k rožmberské šibenici čilipenský betlém.
Natočili jsme pořad Víkend, který bude vysílat TV Nova – o Stožecké kapli a zdejší rodačce
Siglinde Králikové.
Ve spolupráci s ostatními členy Turistického spolku Lipenska koordinujeme facebookovou stránku
Lipensko od Stožce po Rožmberk.



Bc. Zdeňka Chaloupková
produktový manager

Září probíhalo ve znamení příprav, a především propagace programu 20.
ročníku Svatováclavských slavností Český Krumlov, které se konaly 23. –
28. září

připojili jsem se k post tour „South Bohemian Adventure“ a Českým Krumlovem jsme provedli
skupinku šesti účastnic konference TRAVERSE
Zástupci DMO se účastnili Zasedání krajských koordinátorů agentury CzechTourism v Praze 7. - 8.
září a Fóra partnerských regionů Jihočeského kraje v Hluboké nad Vltavou
Spustili jsem podzimní online kampaně cílené na český trh a blízké zahraniční regiony 
Ve spolupráci s pekaři cestovního ruchu Travelbakers „pečeme“ na říjen dvě školení pro partnery v
destinaci, témata: 1. Jak nadchnout návštěvníky? aneb Trendy a výzvy v interpretaci místního
dědictví, 2. Spolupráce DMO, infocenter a recepcí v TO

Post Tours, 2022, Český Krumlov




