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V lednu jsme také byli mediálním partnerem Velkého
mediálního plesu konaného v budějovickém Metropolu.

Co se u nás dělo a co připravujeme:
Hned z kraje roku jsme na webu www.jiznicechy.cz spustili novinku
- tipy na nejhezčí svatební místa v jižních Čechách. Více
podrobností najdete níže, v příspěvku oddělení domácího cestovního
ruchu.
V novém roce jsme začali osobně navštěvovat jednotlivé turistické
oblasti, kromě valné hromady Českobudějovicka - Hlubocka jsme se
například zúčastnili i setkání starostů Českokrumlovska.

S vedením Jihočeského kraje jsme se ve Špindlerově Mlýně zúčastnili zahájení Olympiády dětí a
mládeže, jejíž letní variantu bude v příštím roce pořádat právě náš kraj.

Setkání starostů Českokrumlovska, 2023

Setkání starostů Českokrumlovska, 2023

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba
a náměstek hejtmana Pavel Klíma, 2023



Začátek ledna se u nás nesl na
svatebních vlnách. V rámci
Svatebního veletrhu konaného v
Českých Budějovicích byla
náměstkem hejtmana  Františkem
Talířem slavnostně představena
nový odkaz na webu
www.jiznicechy.cz, který
obsahuje tipy na tradiční i méně
známá svatební místa v jižních
Čechách, kde si můžete říct své
ANO. V současné době jich zde
najdete na 70 a tuto nabídku pro
Vás stále doplňujeme.

 

Domácí cestovní ruch

Ing. Tereza Procházková
vedoucí pracovní skupiny pro domácí

cestovní ruch

Místo zločinu České Budějovice
– to je název nového
kriminálního seriálu, který
můžete sledovat každý
pondělní večer na obrazovkách
České televize. Na našich
sociálních sítích vždy po
odvysílání jednotlivých epizod
zjistíte, jestli jste poznali všechna
místa, kde se příběh natáčel (v
současné době jsou dosahy těchto
příspěvků přes 200 000 uživatelů)
a na webu www.jiznicechy.cz
najdete tipy na další zajímavá
místa, která se dají v okolí
navštívit.



Ve dnech 6. a 7. ledna 2023 jsme prezentovali jižní Čechy na akci
Jänner Rallye ve Freistadtu a také na veletrhu cestovního ruchu
Reisemesse v Drážďanech ve dnech 27. – 29. ledna 2023.
Oslovila nás Vienna International School s prosbou o vytipování místa pro
teambuilding a školní výlety s aktivním programem v oblasti Lipenska,
pro kterou nyní dáváme dohromady možnosti.
Připravujeme balíček pro Latinskou Ameriku pro online katalog zážitků
CzechTourism #DestinoChequia 2023.

Bc. Ondřej Flemr
vedoucí pracovní skupiny pro

zahraniční trhy
 

Zahraniční cestovní ruch

Mapa rozhleden, vyhlídek a vyhlídkových
věží produktu Jižní Čechy z výšky je nyní i
online, připravena ke stažení a vytisknutí. Najdete
ji na www.jiznicechy.cz/maparozhledny.
Pod odkazem www.jiznicechy.cz/rozhledny, je
pak přehled všech cílů, rozdělen na letní a zimní
verzi. Produkt je komunikován především
prostřednictvím sociálních sítí Facebook,
Instagram a YouTube, kde můžete nově najít i
videa, která rozhodně stojí za zhlédnutí.

Připravili jsme pro Vás přehled TOP událostí celého roku, které už k jižním Čechám
neodmyslitelně patří. Akce plné tradic, hudby, gastronomie a mnoho dalšího. Uděláte si čas?
V neposlední řadě začínáme s přípravou přehledové vodácké mapy pro řeku Vltavu. V mapě
budou zaneseny kempy, tábořiště, jezy a další důležité informace pro vodáky. Na mapě
spolupracujeme s turistickými oblastmi a se Sdružením pro Vltavu.

V lednu jsme zahájili přípravy již sedmého ročníku odborné konference cestovního ruchu
Travelcon, která se uskuteční ve dnech 20. a 21. dubna v Českých Budějovicích. Přednášky
budou laděny do tří hlavních témat: Udržitelnost, Inovace a umělá inteligence v cestovním ruchu a
Data jako surovina pro 21. století. Už jste si termín zapsali do kalendářů? Pro více informací sledujte
www.travelcon.cz. 

Aktuálně připravujeme FAM trip po jižních Čechách pro severoitalského touroperátora Caldana
Europe, který se uskuteční v polovině února.
Také nás čeká příprava březnové cesty do oblasti Dachstein, která je určena pro odborníky v
cestovním ruchu.



Připravujeme podklady pro prezentaci v rakouském magazínu Railaxed. Časopis vydávají Rakouské
spolkové dráhy ÖBB. Článek bude propagovat nové přímé železniční spojení Vídeň – Třeboň –
Tábor s návazností na České Budějovice.

Dále pracujeme na vyúčtování projektu Marketingové aktivity v jižních Čechách, připravujeme a
podáváme žádost projektu Marketingové aktivity JCCR z Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zpracováváme závěrečnou
monitorovací zprávu k projektu Venkovské památky.
Připravujeme i řadu nových přeshraničních projektů, o kterých se více dozvíte v dalších číslech.

Jänner Rallye ve Freistadtu, 2023Veletrh cestovního ruchu Reisemesse v Drážďanech, 2023

South Bohemia Convention Bureau
Zástupce South Bohemian Convention Bureau Alena Šimková se na konci ledna zúčastnila konference
v Lipně nad Vltavou se vzdělávacím programem pro odborníky v MICE a dále Convention Bureau
Inspirational Afternoon v Praze, které pořádal Czech Tourism. Na této konferenci, věnované aktuálním
trendům v oblasti kongresové a incentivní turistiky, vystoupili zahraniční řečníci, představitelé národních
convention bureaus a mezinárodních asociací.
Stejně tak pracujeme na aktualizaci webu sbcb.cz, který má sloužit jako komplexní a přehledná nabídka
konferenčních prostor a prostor pro firemní teambuildingy v jižních Čechách.

Ing. Jana Píchová
 

Marketing

Leden jsme odstartovali kampaní pro podporu hlasování do soutěže Kraj mého srdce, kde je až do
konce února možno dát hlas svému oblíbenému kraji a vyhrát hodnotné ceny. Návštěvníci tak
mohou zhodnotit své dojmy z návštěvy regionu a vyjádřit svůj názor. Na turistickém portálu Kraj
mého srdce (kampocesku.cz) je možné kraj podpořit v celkem v osmi kategoriích výletů: KAM na
letní dovolenou / pěší a cyklo, KAM na zimní dovolenou, KAM na výlety s dětmi, KAM na koně /
koňské stezky, KAM do lázní / Wellness, KAM za zážitkem / adrenalinem, KAM na památky, KAM
za folklorem / tradicemi. Jižní Čechy se v této anketě tradičně drží na prvních příčkách a věříme, že
letos tomu díky vysokému návštěvnickému zájmu bude stejně.

Připravujeme soubor reportáží
s Toulavou kamerou z každé
turistické oblasti Jihočeského
kraje. Jednotlivé díly budou
mixem zajímavých tipů na
výlety, novinek z destinace nebo
originálních míst k návštěvě z
našeho regionu v průběhu
celého roku.



Analytik

 
V rámci výzkumu agentury CzechTourism „Tracking domácího a příjezdového
cestovního ruchu“ byla spočítána průměrná útrata návštěvníka v Jihočeském

kraji na celkem 1 291 Kč, z toho tuzemští návštěvníci utratí denně v průměru
844 Kč a zahraniční 1 516 Kč. 

Tento celostátní terénní výzkum se provádí i na několika lokalitách v
Jihočeském kraji, za využití standardizovaného dotazníku (TAPI) prostřednictvím

sítě proškolených tazatelů. Celkový počet dotázaných respondentů v
Jihočeském kraji bylo za rok 2022 celkem 2 361 (z toho přibližně dvě třetiny bylo

ze zahraničí).
 

Zdroj dat: CzechTourism (www.tourdata.cz)
 
 

Ing. Michal Šindelíř
 

V lednu jsme aktualizovali webové stránky www.jccr.cz, připravovali
jsme také podklady pro výroční zprávu za rok 2022. Mimo tyto aktivity
jsme se věnovali přípravě analytických podkladů pro plánování, webové
analytice a jiným administrativním úkonům. 

1.291
Číslo měsíce:

Doběhneme si i letos
pro první místa?

Hlasuj pro svůj oblíbený kraj
a vyhraj hodnotné ceny! 
kampocesku.cz



Turistické oblasti

Ing. Jan Sochor
produktový manager

Destinační management se zabývá závěrečným vyúčtováním dotací za
rok 2022.
Začali jsme spolupráci na mezinárodním projektu s partnery z Polska,
Maďarska a Gruzie - víc informací sdělíme na přelomu jara a léta tohoto
roku. 

Ing. Marie Korousová
produktový manager

Scházíme se se zástupci měst a prohlubujeme spolupráci. Proběhlo setkání s novým kastelánem
zámku Kratochvíle, panem Ing. Petrem Šmidem, DiS, kde jsme hovořili o spolupráci zámku a
destinace.
Připravili jsme první letošní besedu ze Šumavy, tentokrát s kastelánem státního zámku Vimperk,
panem Mgr.Vojtěchem Brožem. Beseda proběhla 17. ledna 2023 v Café Mráz ve Vimperku.

Připravujeme marketingový a akční
plán na letošní sezónu a také žádosti o
dotace MMR a Jihočeského kraje - nový
koncept prezentace prostřednictvím
tištěných materiálů, digitalizace, příprava
hloubkového průzkumu zákazníka a
značky Toulava
Na území Toulavy aktualizujeme
investiční potřeby v cestovním ruchu.
Na webu Toulavy jsme spustili sekci Zima
v Toulavě.
K 31. 12. obdržela Toulava certifikát
Leading Quality Trails Best of Europe pro
Stezku údolím Lužnice na další tři roky,
recertifikace byla podpořena Jihočeským
krajem a završila tak celoroční práci na
úpravách a modernizaci Stezky Lužnice.
Jižní Čechy tak mají díky Stezce údolím
Lužnice Toulavou jedinou stezku na tomto
prestižním seznamu v České republice.



Mgr. Pavel Pechoušek
produktový manager

Připravujeme nový produkt cestovního ruchu - aplikaci věnovanou
pěším trasám na Lipensku. Rozšiřujeme tak již existující aplikaci s
cyklotrasami.
Stále připravujeme natáčení pořadu Cyklotoulky a Běžkotoulky, na
jejichž vznik se společně se členy TSL skládáme.

Ve spolupráci se členy TSL jsme sepsali a mezi
novináře distribuovali tiskové zprávy věnované
Europassion 2023 - setkání obcí a měst, kde se
hrají pašijové hry, Rozjetá zimní sezóna na
Lipensku a Šampionát handicapovaných
sportovců.
Společně s obcí Hořice na Šumavě připravujeme
kongres Europassion.
Rok 2023 je zaměřený na pašijové hry, kterého
se zúčastní 300 účastníků z 30 států. Záštitu nad
akcí převzal pan náměstek František Talíř.
Chystáme pozvánku pro členy TSL na členskou
schůzi, která se bude konat v březnu,
Připravujeme žádost o dotaci z Jihočeského kraje
na rok 2023.

Šampionát handicapovaných sportovců, 2023

Bc. Zdeňka Chaloupková
produktový manager

Akce a kulturní program: komunikujeme hlavní akce
roku 2023, web https://www.ckrumlov.info/cz/topakce/,
připravujeme téma Valentýn a Masopust.
Plány, zprávy, vyúčtování: zpracováváme výroční zprávu
DMO za rok 2022, vyúčtování grantů MMR a Jihočeského
kraje, chystáme podklady pro žádosti do výzev 2023.
Školení: 16. ledna jsme ve spolupráci s Travelbakers
pořádali workshop Interpretační plánování v praxi, na který
byli pozváni zástupci kulturních institucí z oblasti, a účastnili
jsme se 2. bloku Akademie destinačního managementu 19. a
20. ledna v Českých Budějovicích.

Online kampaň: zpracováváme report a vyhodnocujeme loňskou
podzimní a zimní kampaň vedenou na sociálních sítích, Sklik a Google
Ads.



V lednu se destinační management turistické oblasti Třeboňsko zabýval již
tradičně vyřizováním dotací a přípravě všech podkladů. Proběhlo
zasedání valné hromady a pracovní skupiny, kde se mimo jiné plánovaly
aktivity na tento rok. Začátek roku věnujeme především rozvoji stávajících
a přípravě nových produktů.

Bc. Barbora Bicková
produktový manager

Mgr. Tomáš Polanský
produktový manager

Účastnili jsme se Workshopu s podnikateli k zákonu o cestovním
ruchu organizovaného MMR, které probíhalo za přítomnosti 50
podnikatelů z celé ČR, kde jsme společně s krkonošskou oblastní DMO
reprezentovali oblastní destinační management. 

V rámci obchodního týmu a zajištění velkých eventů řešíme při průběžných schůzkách organizaci
Kola pro život, velkého sportovního soustředění a mezinárodního sportovního turnaje.
Proběhla valná hromada destinační společnosti, kde jsme přijali nové členy. Aktuálně má valná
hromada 16 členů s podílem podnikatelského sektoru 50:50.
Připravili jsme mikrokampaň na Jihočeskou zabijačku, natáčeli jsme rozhovor o investicích s
Českým rozhlasem, spolupracovali jsme na 2 reportážích do Toulavé kamery a samozřejmě spustili
reklamy na sociálních sítích.
Vypracovali jsme reporty pro členy destinační společnosti za rok 2022, finalizovali vyúčtování
programu NPPCR 2021-2022 a připravujeme žádost do krajského dotačního programu včetně
aktualizace soupisu investičních potřeb.

Workshop s podnikateli k zákonu o cestovním ruchu, 2023



Bc. Kateřina Brůžková
produktový manager

Destinační managment Česká Kanada, z.s. provedl vyúčtování dotace,
kterou poskytl Jihočeský kraj na podporu cestovního ruchu, konkrétně na
činnost destinačních společností. Zároveň byly podány nové žádosti o
dotaci od Jihočeského kraje ve stejném programu. 

Mgr. Michal Jarolímek
produktový manager

Leden byl pro destinační management turistické oblasti Novohradsko-
Doudlebsko měsícem projektových příprav. V prosinci byly
Ministerstvem pro místní rozvoj a Jihočeským krajem vyhlášeny výzvy k
podávání projektových žádostí, a protože uzávěrky těchto výzev byly
naplánovány na leden, bylo nutné připravit všechno potřebné tak, aby
mohly podat kvalitní konkurenceschopné žádosti.       

V lednu byl odvysílán jeden díl pořadu Běžkotoulky věnovaný turistické oblasti Česká Kanada.
Běžkotoulky zavedly své diváky na Zvůli, na hrad Landštejn, na sjezdovku v Hradišti nebo také do
Jindřichova Hradce. 
Během ledna se konalo jednání Výboru spolku a setkání pracovní skupiny Výkonného výboru, kdy
se především diskutovalo o nadcházejících činnostech. 
V lednu také proběhlo předání práce produktové manažerky turistické oblasti Česká Kanada do
rukou nové produktové manažerky, která bude dočasným zástupem za mateřskou /rodičovskou
dovolenou. Novou produktovou manažerkou turistické oblasti Česká Kanada se od 1. února 2023
stane Ing. Miluše Zdražilová.

Destinační management oslovil všechny
partnery, obce a další subjekty a nabídl jim
možnost řešit v rámci příslušných dotačních
programů své potřeby. Samozřejmě s
podmínkou, že řešení těchto potřeb přinese
pozitivní efekt pro rozvoj cestovního ruchu v
naší turistické oblasti a povede k naplňování
naší střednědobé strategie.  

Pozitivně zareagovalo 15 subjektů, a tak
mohly být sestaveny projektové žádosti do
obou podprogramů Národního programu
podpory cestovního ruchu v regionech, tj.
podprogramu Marketing a Infrastruktura.
Obě žádosti byly 13. ledna podány.

Lávka Svatý Kámen, 2023



Martin Slavík
produktový manager

Společnost Píseckem, s.r.o. v měsíci lednu připravovala otevření infocentra
v Písku. To bude sídlit ve zbrusu nových prostorách na Velkém náměstí v
samém centru historického města. Správu nad infocentrem převezme vedení
turistické oblasti. V plánu je obohatit chod TIC o pestrý prodej
regionálních výrobků, stejně jako podporovat lokální výrobce formou
prezentací v prostorách IC.

Současně se podařilo připravit aktivity
vhodné pro zařazení do tří opatření
grantového programu Jihočeského kraje
zaměřeného na cestovní ruch. 
Cesta, kdy spolek nabízí svým partnerům
možnost realizovat jejich potřeby
prostřednictvím projektových žádostí
podávaných spolkem Novohradsko-
Doudlebsko, se v minulosti již osvědčila a
věříme, že i nyní přinese své ovoce a mimo
jiné pomůže k dalšímu prohlubování
partnerství s obcemi, podnikateli a
neziskovými organizacemi v turistické
oblasti. 

Panely obnovené naučné stezky Údolím Černé, 2023


