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Během prosince jsme se zúčastnili několika zajímavých školení –
byla to například dvě školení Google od CzechTourismu, a to
,,Digitální strategie pro firmy“ a ,,Jak vést týmy a skupiny“, nebo  
školení ,,Jak komunikovat s médii", které pořádala destinační
společnost Českobudějovicko-Hlubocko.
Setkali jsme se se zástupci Svazu venkovské turistiky a agroturistiky
ohledně platformy Prázdniny na venkově, při kterém jsme
domluvili spolupráci na následující rok.
Na webu www.jiznicechy.cz (a současně na sociálních sítích) jsme
nově komunikovali některé výběry: 

Mgr. Petr Soukup
ředitel JCCR

 

Domácí cestovní ruch

Ing. Tereza Procházková
vedoucí pracovní skupiny pro domácí

cestovní ruch

Užijte si Vánoce v jižních Čechách,
ke kterému vznikl příspěvek na
Facebooku a který zde má k dnešnímu
dni dosahy téměř 230 000 lidí a přes  
 1 500 reakcí.
Tradice vorařství v jižních
Čechách, ke kterému vyšla i tisková
zpráva a facebookový příspěvek má k
dnešnímu dni dosahy cca 150 000 lidí
a přes 7 000 reakcí.
Přehled zážitků z jižních Čech pod
stromeček s dosahy přes 22 000 na
Facebooku, nebo třeba výběr
Blejskni se na ledě.
V rámci spolupráce s Budějckou
Drbnou vyšel banner s tipy, kde si
můžete v jižních Čechách zabruslit.

Níže se dočtete o Českých Budějovicích jako o místě zločinu, (prozradíme, že se jedná o seriál),
zjistíte, kde si u nás na jihu můžete zabruslit, který projekt jsme úspěšně uzavřeli, jakou plánujeme
marketingovou kampaň na další období a nebo proč hledáme dodavatele služeb. 

Co se u nás dělo a co připravujeme:
V první řadě nám dovolte poděkovat všem partnerům za spolupráci v
uplynulém roce a do nového roku 2023  Vám přejeme hodně
pracovních i osobních úspěchů.

Spolupracujeme s projektovým týmem, který připravuje České
Budějovice na titul Evropské hlavní město kultury. Finální
rozhodnutí se dozvíme v červnu 2023.



1. prosince jsme se zúčastnili závěrečné konference projektu Venkovské
památky v Hirschbachu.
1. – 3. prosince se uskutečnil press trip pro rakouské novináře na téma
advent. Na programu byla návštěva zimních tras zámků Hluboká a
Třeboň, adventních trhů v Českých Budějovicích, Českém Krumlově,
Třeboni a Jindřichově Hradci, pivovaru Budvar a památek přístupných v
rámci Český Krumlov Card.
K nově chystanému projektu se také uskutečnila přípravná
předprojektová schůzka v Kefermarktu, a to 7. prosince 2022.

Bc. Ondřej Flemr
vedoucí pracovní skupiny pro

zahraniční trhy
 

Zahraniční cestovní ruch

Místo zločinu České Budějovice,
Kino Kotva, 2022

Na začátku ledna můžete sledovat seriál Místo zločinu České Budějovice na vašich obrazovkách a
my děkujeme za pozvání na jeho premiéru, která proběhla v Českých Budějovicích v Biografu Kotva.
Seriál se točil převážně v jižních Čechách, schválně kolik míst v něm poznáte?

Závěrečná konference projektu Venkovské památky, 2022

Dne 12.  prosince jsme se účastnili slavnostního zahájení programu Interreg 2021 – 2027 v Retzu.
Až do Vánočních svátků běžela v Bavorsku Youtube kampaň Advent in Südböhmen lákající na
návštěvu adventních akcí v jižních Čechách. 



Jihočeská filmová kancelář

Ing. Jana Píchová
 

Marketing

Finalizujeme Marketingovou strategii, která vychází z Koncepce
rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030,  a která
konkretizuje strategický plán na období 2023-2024 zejména v
oblasti marketingu. Dotýká se ale i dalších aspektů rozvoje turistického
ruchu a destinační spolupráce v Jižních Čechách.

Připravujeme prezentaci jižních Čech v rakouském Freistadtu na 6. a 7. ledna. Akce se uskuteční v
rámci Jännerrallye 2023.
Finalizujeme novou brožuru Motoprůvodce po jižních Čechách a chystáme dotisk brožury
Opravdová historická města v jižních Čechách.
Pracujeme na přípravách projektu z Národního programu podpory cestovního ruchu „Marketingové
aktivity JCCR“
Plánujeme a připravujeme pro nové programovací období programů Interreg AT-CZ a Interreg
AT- BY.
Dále pracujeme na projektu Gotická cesta.
A také nesmíme zapomenout na přípravu únorového press tripu pro italské tour operátory.
V neposlední řadě - oddělení Convention Bureau dokončilo v prosinci monitoring potenciálu
kongresové turistiky v jižních Čechách.

Podpořili jsme jihočeské seniorky prostřednictvím
objednávky adventních předmětů ve formě ručně
pletených ponožek. Pletařky jsou z jižních Čech a
každý kousek je originál. Tentokrát se tedy obchodní
partneři a destinační oblasti mohli radovat z
poděkování, které zahřeje nejen u srdce. 😊
Nastavili jsme celoroční spolupráci s médii pro
propagaci jižních Čech – např. Drbna, KAM po Česku,
NetroLife rádio...
Nyní plánujeme novoroční kampaň Zima v jižních
Čechách, která láká na mimosezonní zimní aktivity
(bruslení, běžky, lyže, zimní atraktivity…).

Bc. Hana Kabashi
 

Na začátku prosince jsme se
zúčastnili veletrhu FOCUS v
Londýně. Jedná se o jediný
profesně zaměřený veletrh v
Evropě a účastní se ho
především zahraniční
producenti, lokační skauti a
lokační manažeři. Veletrhu jsme
se zúčastnili spolu s Czech Film
Commission. Veletrh FOCUS Londýn, 2022



Analytik

 
V rámci sledování návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v

Jihočeském kraji za 1. - 3. kvartál 2022 byla největší návštěvnost ze zahraničí
z těchto 3 zemí: 

1. Německo (66 600 hostů)
2. Rakousko (30 100 hostů)
3. Slovensko (29 700 hostů)

 

Ing. Michal Šindelíř
 

V analytickém oddělení jsme se věnovali přípravě analytických
podkladů pro plánování, webové analytice či úpravám webové stránky
www.jiznicechy.cz a www.jccr.cz. Účastnili jsme se několika
konferencí a seminářů (např. Závěrečná konference Venkovské památky a
Konference Cyklodoprava a cykloturistika 2022).

66.600
Číslo měsíce:

Pokud i vy máte zajímavou lokaci, kterou byste rádi nabídli filmařům, neváhejte se na nás
obrátit. Z objektů, které již projevily zájem o spolupráci, můžeme jmenovat třeba Skanzen v
Trocnově, Zámek Blatná, Konferenční zámek v Nových Hradech, Zámecká lékárna v Třeboni,
Renesanční měšťanský dům v Prachaticích a další.
Též hledáme dodavatele ve službách například: catering, umělce, pronájmy lodí, stáje atd.
Lokace a dodavatele služeb umístíme na náš nově vznikající web. V případě zájmu nás
kontaktujte na: kabashi@jccr.cz , info@jccr.cz

Veletrh FOCUS Londýn, 2022 Veletrh FOCUS Londýn, 2022



Mgr. Pavel Pechoušek
produktový manager

Připravujeme nový produkt cestovního ruchu – brožuru věnovanou pěším
trasám na Lipensku
Společně s několika členy TSL stále připravujeme natáčení pořadu
Cyklotoulky a Běžkotoulky, na jejichž vznik se společně skládáme.

Ing. Jan Sochor
produktový manager

Provozovali jsme vánoční a adventní e-shop ,,online trhy" - jednalo se o
podporu regionálních výrobců na www.toulava.cz/eshop - kampaně, prodej,
distribuce.
Pracovali jsme na opravách Stezky Lužnice na základě hodnotící zprávy
Evropské turistické asociace – získání a obnovení certifikátu Leading
Quality Trails Best of Europe.

V těsné komunikaci s partnery jsme vypracovali plán investičních potřeb v cestovním ruchu v
destinaci Toulava.
Natočili jsme film Stezky do Prčice.

Ve spolupráci s ostatními členy Turistického spolku Lipenska koordinujeme facebookovou stránku
Lipensko od Stožce po Rožmberk, na kterou každý den přispívají jednotliví členové TSL a pravidelně se
střídají.

Ve spolupráci se členy TSL jsme sepsali (a mezi novináře distribuovali) tiskové zprávy, například na
téma: nový lipenský betlém ve Frymburku.

Turistické oblasti



Akce a kulturní program: Komunikujeme hlavní akce roku 2023 – print (plakát, leták A5), web,
tisková zpráva.
Plány, zprávy, vyúčtování: Dokončili jsme závěrečnou zprávu k Eventovému partnerství 2022 s
agenturou CzechTourism, zpracováváme výroční zprávu za rok 2022, připravujeme závěrečné zprávy
a vyúčtování grantů MMR a Jihočeského kraje, chystáme podklady pro výzvy na 2023.
Školení: Pro partnery v destinaci připravujeme ve spolupráci s Travelbakers workshop Interpretační
plánování v praxi, který se uskuteční v lednu 2023. Navazuje na kurz Úvod do interpretace, který
jsme pořádali na podzim. Sami se školíme také – budeme se účastnit 2. bloku Akademie destinačního
managementu 19. a 20. ledna v Českých Budějovicích.

Bc. Zdeňka Chaloupková
produktový manager

Online kampaň: Dokončili jsme kampaň na sociálních sítích, Sklik a
Google Ads, v prosinci jsme komunikovali téma advent a zima, cílili jsme
na ČR, ale také na blízké zahraniční regiony (DE, AT, SK, HU, PL).
Kampaň nyní vyhodnocujeme a zpracováváme report.

Lipenský betlém ve Frymburku, 2022

Uspořádali jsme dvě tiskové konference pro MOLO
Lipno Residence – nový člen TSL - a také tiskovou
konferenci ve Wellness hotelu Frymburk, kde byl
představen nový lipenský betlém.
Společně s obcí Hořice na Šumavě připravujeme
kongres Europassion 2023 zaměřený na pašijové hry,
kterého se zúčastní 300 účastníků z 30 států. Záštitu nad
akcí převzal první náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. František Talíř.

Prosinec se nesl především v duchu Vánoc a propagace adventních akcí. 
Před svátky pak zasedla valná hromada k volbě nového předsedy a řešení
organizačních záležitostí. 
Na leden připravujeme zasedání výkonného výboru a valné hromady.
Budeme se zabývat vyúčtováním rozpočtů, žádostí o dotaci a plánování
aktivit na nový rok.

Bc. Barbora Bicková
produktový manager

Mgr. Tomáš Polanský
produktový manager

Propagovali jsme Advent na Budějovicku, v rámci této kampaně jsme
připravili akci pro média v rámci otevření Vánočně nasvícené ZOO
Hluboká, kdy se podařilo zařadit živé vstupy České televize a zapojení
tohoto eventu do víkendového pořadu TV Nova.



V rámci obchodu jsme mimo jiné propagovali
možnost vánočních večírků, kde se povedlo
zprostředkovat firemní akci s programem od
místních dodavatelů v hodnotě cca 100 tis.
Kč.
Zahájili jsme spolupráci a přípravu nových
únikových her, které nám umožní zvýšit
nabídku v době mimosezóny. Požadavkem je
možnost celoročního využití a s kapacitou i
pro větší skupiny v rámci MICE.
Připravujeme aktualizaci a nové produkty
na téma voda.
Výkon sociálních sítí s tématem Turistická
oblast Budějovicko je ke konci roku 42 110
548 zobrazení s mírou interakce 53,8%.
Uskutečnili jsme vzdělávání na téma Jak
komunikovat s médii (pro subjekty
cestovního ruchu), Trendy v cestovním
ruchu (VOŠ cestovní ruch) a Destinační
management v praxi (SŠ Cestovního ruchu).

12. prosince zorganizoval Destinační management Česká Kanada, z.s.
školení pro své členy a partnery na téma „Jak na copywriting?“. Celé
školení se neslo v přátelské atmosféře, kladlo se důraz na tematickou
diskuzi a především na požadavky účastníků.

Bc. Kateřina Brůžková
produktový manager

Během prosince produktová manažerka se zástupkyní z JCCR A. Šimkovou navštívila několik hotelů
se záměrem prohlídky a informativní schůzky se zástupci hotelů ohledně kongresové turistiky. 
V prosinci také proběhlo vyhodnocení správy sociálních sítí turistické oblasti Česká Kanada, kdy
došlo i k navržení dalších kroků pro efektivní komunikaci na sociálních sítích do dalšího roku.
Před vánočními svátky proběhlo výběrové řízení na pozici produktového manažera turistické
oblasti Česká Kanada jako zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou. 

Mgr. Michal Jarolímek
produktový manager

Prosinec přinesl destinačnímu managementu Novohradsko-Doudlebsko
ideální příležitost prezentovat své aktivity a produkty lokálních
výrobců na adventních trzích. Po Adventním trhu v Borovanech
následovaly adventní trhy v Nových Hradech a v Trhových Svinech. 

Vánočně nasvícená ZOO Hluboká, 2022



Podpora výrobců lokálních řemeslných, potravinových či uměleckých výrobků byla v letošním roce
nejintenzivnější ze všech roků předchozích. Nicméně i zde vnímáme reálné možnosti dalšího rozvoje. 
Prosinec je také tradičně měsícem, kdy se bilancuje právě končící rok a současně se dokončují plány
na rok následující. Letos bylo navíc toto plánování povzbuzeno vyhlášením dotačních programů
Ministerstva pro místní rozvoj a Jihočeského kraje. Úsilí vedení turistické oblasti tak bylo zaměřeno
na výběr vhodných aktivit, které by se mohly stát součástí projektových žádostí. 
A na závěr této krátké zprávy o našich prosincových aktivitách bychom chtěli všem našim členů,
partnerům a příznivcům naší turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko popřát hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti do roku 2023. Budeme se snažit, aby i v roce 2023 se Vám u nás líbilo a prožili jste zde
jen samé příjemné zážitky.

Martin Slavík
produktový manager

Destinační společnost Píseckem, s.r.o. spouští projekt Turistické karty pro
Písecko – Blatensko – Strakonicko – Vodňansko.
Projekt nabídne turistům už v letní sezóně 2023 přesně to, co potřebují a
očekávají. Spojení nabídky služeb a zvýhodněných balíčků do online
prostředí. Turisté díky online systému ušetří čas, peníze a získají možnost
širšího výběru služeb a aktivit, které destinace nabízí.

Pravda, v úvahu
přicházela ještě účast
v Kaplici či Velešíně,
ale narazili jsme na
strop personální
kapacity. Tak snad v
příštím roce se nám
podaří obsadit i další
akce v regionu i
mimo náš region. 

Spolek destinačního managementu PRO Šumavsko, z.s. připravilo
vánoční díl Šumavských podcastů o Vánocích a zvycích na Šumavě. 
Sbírali jsme vánoční a adventní fotografie z celé turistické oblasti a
doplňovali fotobanku destinačního managementu. 
Nyní pracujeme na sběru dat k nabídce svatebních míst v oblasti.Ing. Marie Korousová

produktový manager


