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Na čem jsme pracovali v květnu:

 

Domácí cestovní ruch

Ing. Tereza Procházková
vedoucí pracovní skupiny pro domácí cestovní

ruch

Na začátku května jsme se zúčastnili bilaterálního workshopu na téma
„Kultura a cestovní ruch“, který se uskutečnil v rakouském Hornu.
V rámci přeshraniční spolupráce se v relevantních tematických
oblastech shromažďovaly aktuální projektové záměry, byl zde prostor
pro navazování kontaktů, výměnu informací a nalezení nových
projektových partnerů pro příští programové období INTERREG
AT-CZ 2021-2027. Také jsme byli přítomni na cross-mediálním
workshopu v pivovaru Kněžínek, který pořádal mediální dům Czech
News Center.

Společně s analytikem M. Šindelířem jsme se vydali do Plzně na setkání k projektu TAČR
DestinACE. Šlo o schůzku řešitelů s aplikačními garanty k projektu TAČR Systém pro podporu
marketingového rozhodování DestinACE. Obsahem jednání bylo zhodnocení dosavadního průběhu
projektu, plánované aktivity na rok 2022, zapojení aplikačních garantů a jejich role v dalším průběhu
projektu a ukázka demoverze softwaru DestinACE.
Ve čtvrtek 26. 5. jsme s produktovými manažery turistických oblastí absolvovali další poradu v
terénu, tentokrát nás přivítala turistická oblast Lipensko.
V současné době je spuštěna letní kampaň „V jižních Čechách je NEJ…“ , která běží formou
reklamy na Facebooku a Instagramu. Zde jsou také ve spolupráci s produktovými manažery pravidelně
prezentovány novinky v turistických oblastech a top akce v daném měsíci.

Kromě našeho webu, facebooku a instagramu,
poslouchejte také Country rádio, kde začneme
vysílat pozvánky na nejrůznější akce konané v
jižních Čechách.

S Deníkem jsme se domluvili na
zveřejňování seriálu Jihočeská NEJ. (již
běží na našem Facebooku.

Na začátek července připravujeme překvapení, můžeme prozradit, že se to bude týkat
webové stránky www.jiznicechy.cz.

V rámci spolupráce s vysokými školami jsme se zúčastnili závěrečných
prezentací semestrálních projektů studentů Vysoké školy obchodní v
Praze. Studenti zpracovávali námi zadaná témata, mimo jiné se věnovali
návrhu nového produktu v podobě Jihočeské filmové karty či analýze
použití sociálních sítí u oblastních organizací destinačního
managementu.

Webové stránky k projektu Řeka Vltava
www.vltava-reka.cz získaly ocenění v
rámci soutěže Zlatý erb. Web se
umístil na 2. místě v kategorii Nejlepší
turistická prezentace – kategorie kraje a
regiony.



Bc. Ondřej Flemr
vedoucí pracovní skupiny pro

zahraniční trhy
 

Zahraniční cestovní ruch
Společně se zahraničním zastoupením CzechTourismu v Berlíně a s
produktovým manažerem Toulavy Janem Sochorem jsme zorganizovali
press trip pro německé novináře s tématem aktivní dovolená a pěší turistika
na Stezce údolím Lužnice. Na červen chystáme s týmž zahraničním
zastoupením další press trip, a to pro novináře z Frankfurter Allgemeine
Zeitung na téma rodinná dovolená.
Ve dnech 23.–24. 5. jsme se zúčastnili akce Travel Trade Day v Karlových
Varech, na kterou se sjeli odborníci na cestovní ruch z celého světa – více než
70 zástupců cestovních kanceláří a tour operátorů z 23 zemí a přes 80 

Karlovy Vary - Travel Trade Day

Na květen jsme spolu se zahraničním zastoupením CzechTourismu
ve Španělsku připravili program press tripu pro španělskou blogerku
Moniku Araujo (https://viajandoconmami.com/), která u nás
navštívila Český Krumlov, zámky Hluboká a Kratochvíle,
Holašovice, Lipno a Třeboň. První příspěvky z putování Moniky
po jižních Čechách najdete na jejím instagramovém profilu.
Projekt Venkovské památky jsme od 18. do 20. 5. prezentovali ve
Vídni na Rathausplatz na akci Waldviertel Pur .
Dále zařizujeme press trip pro české novináře a sestavujeme
program pro cyklo press trip pro polského bloggera.

tuzemských subjektů působících v oblasti turismu. Během dvou dnů jsme absolvovali téměř 40 jednání
se zástupci cestovních kanceláří a touroperátorů a řediteli zahraničních zastoupení CzechTourism, kterým
jsme představili nabídku a novinky v jižních Čechách a podpořili tak příjezdový cestovní ruch v našem
regionu. 



Ing. Jana Píchová
 

Jižní Čechy jsme úspěšně představili na akci Piknik nad Odrou v
polském Štětíně, kterou navštívilo téměř 80 tisíc návštěvníků. Ve spolupráci
s Jihočeským krajem jsme připravili pestrou nabídku zahrnující
představení tradičních řemesel, vystoupení dudácké kapely, ochutnávku naší
gastronomie a prezentaci turistické nabídky, díky čemuž jižní Čechy
doslova ovládly místní městské slavnosti. Zájem byl zejména o ochutnávku
budějovického piva a pečených zelňáků. I díky probíhající online
kampani se mnohonásobně zvedla návštěvnost polské verze webu
jiznicechy.cz. V propagaci jižních Čech na polském trhu plánujeme
pokračovat i nadále. 

Marketing

Byla spuštěna kampaň „Proč mám srdce zJIHlé?“ s jihočeskými osobnostmi. Jedná se o jedenáct
více či méně známých lidí, které lze označit jako srdcaře jižních Čech. Díky fotografiím a natočeným
medailonkům se dozvídáme, v čem jsou pro ně jižní Čechy výjimečné a proč si je i ostatní
návštěvníci určitě zamilují. 
Příprava tříleté marketingové strategie je ve fázi sběru, analýzy a vyhodnocení vstupních dat.



Analytik

Ing. Michal Šindelíř
 

V květnu jsem se věnoval především tvorbě podkladů pro Koncepci cestovního
ruchu a Marketingovou strategii JCCR. Dále jsme zpracovávali nová data od
Českého statistického úřadu v rámci návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení
za 1. čtvrtletí roku 2022 na úrovni kraje i turistických oblastí. Výstupem byla
čtvrtletní aktualizace analýzy návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení, která je
umístěna i na webových stránkách JCCR. Další aktualizace dat za rok 2021 byla
zpracována v rámci kapacit hromadných ubytovacích zařízení opět na úrovni kraje i
destinací. Výstup je opět vložen na web JCCR. Mimo tyto hlavní aktivity jsme se
věnovali dílčím úkolům jako různým analytickým výstupům, úpravě webu jccr.cz a
jiznicechy.cz a dalším administrativním povinnostem.

1.368
Číslo měsíce:

Jihočeský kraj – počet zařízení hromadných ubytovacích
zařízeních v kraji je 1 368, což je nejvíce ze všech krajů. S

počtem pokojů i lůžek jsme pak na druhém místě za hlavním
městem Praha

Turistické oblasti

Martin Slavík
produktový manager

Na pulty infocenter, hotelových
recepcí a check in pointy kempů
míří tipy na dovolenkové vyžití v
turistické oblasti Písecko-Blatensko-
Strakonicko-Vodňansko. Časopis pro
ubytované hosty letos obsahuje
komplexní informace z okresů Písek i
Strakonice. Co dělat, když prší?
Kde se dobře najíst? Co lokálního
koupit? Odpovědi najdete v právě
vydaném časopisu pro turisty. Vydán
je v takovém nákladu, aby se masivně
dostal do kempů, hotelů a infocenter
a byl k dispozici celou sezónu
2022.



Ing. Jan Sochor
produktový manager

Proběhla prezentace a jednání ohledně fondu Stezky Lužnice v Plané nad
Lužnicí.
Pokračovali jsme v tvorbě dálkových pěších tras Stezky do Prčice – průzkum v
terénu ohledně vedení tras a cyklovariant.

Proběhlo setkání podnikatelů turistické oblasti Toulava. Diskutovali jsme o plánech destinace, na
závěr se uskutečnil brainstorming mezi podnikateli ohledně dalších společných projektů. Součástí bylo
i školení na téma moderní pěší trasy a moderní turistika.
V testovacím režimu byl spuštěn online systém zážitkové karty Toulavka – odbavování slev a soutěž
pomocí QR kódů.
Byla spuštěna květnová marketingová kampaň „Když na toulky, tak do Toulavy“ se zaměřením na
klíčové produkty turistických stezek.

Press trip pro německé novináře s
tématem aktivní dovolená/pěší
turistika – Stezka údolím Lužnice

Finalizujeme časopis Lipensko –
102 stran zajímavostí,
rozhovorů, příběhů, tipů na
výlet a profilů podnikatelů z
Lipenska. Časopis budeme v
červnu distribuovat všem 80
členům spolku po celém území
destinace a do informačních
center.

Mgr. Pavel Pechoušek
produktový manager

Ve spolupráci se členy Turistického spolku Lipensko
jsme sepsali a mezi novináře distribuovali tiskové zprávy
na téma plavba kuriózních plavidel ve Vyšším Brodě,
příprava kempů na letní sezónu či plašení srnčat před
senosečí pomocí dronů s termovizemi.



Ve spolupráci a za finančního přispění členů
Turistického spolku Lipenska připravujeme dotisk
dvou oblíbených titulů lipenských map:
cyklomapy s trasami určenými pro tři různé kategorie
cyklistů a mapy s turistickými cíli. Vytváříme také
nový materiál: soubor 40 pěších tras od Stožce po
Rožmberk nad Vltavou.

Připravujeme MTB závod v Horní
Plané, který se uskuteční 12. 6. v rámci
Jihočeského poháru MTB. Závody jsou
součástí Bavorského poháru MTB a
budou s mezinárodní účastí
závodníků z Bavorska a Rakouska.

Bc. Zdeňka Chaloupková
produktový manager

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z
nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se
umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro
digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. 

24. 5. 2022 se na půdě DMO konal další z workshopů pro podnikatele a kulturní instituce v TO,
tentokrát na téma „Sociální sítě prakticky“.
V součinnost s DMO proběhlo v Krumlově natáčení pořadu o cestování po českých městech bez
bariér. Pořad České televize „Bezba města“ ukáže naše město pohledem vozíčkáře, který navštíví
historické centrum a některé památky, muzea či galerie.
S agenturou CzechTourism jsme spolupracovali na press tripu španělské blogerky Mónica Araujo,
na červen se k nám ve spulupráci se Zz Paříž chystá francouzský novinář a fotograf Gil Giuglio.
V přípravách je také prezentace činnosti DMO za I. pololetí 2022 na červnový sněm starostek a
starostů ORP Český Krumlov a Kaplice, který se uskuteční v Klášterech Český Krumlov.

Po dvouleté odmlce se těšíme na červnové Slavnosti
pětilisté růže (17. – 19. 6.), na přípravách programu a
jeho propagaci spolupracuje DMO společně s hlavními
organizátory akce městem Český Krumlov, Městským
divadlem Český Krumlov a Českokrumlovským
rozvojovým fondem.

Připravujeme propagaci prvního ročníku mezinárodního
festivalu highline- a slacklinerů Highline Festival Český
Krumlov (23. – 26. 6.). Historické centrum bude „propleteno“
deseti výškovými lajnami o délce až 270 m, dále budou ve
městě tricklajny s ukázkami akrobatických kousků, workshopy
a další doprovodný program.

Mgr. Tomáš Polanský
produktový manager

Od začátku roku jsme vytvořili příspěvky o turistické oblasti Budějovicko
na sociálních sítích s dosahem 15 517 554 zobrazení.
Uspořádali jsme event Lodě na vltavské vodě za účelem popularizace
produktu Stezka Vltavy s velkým mediálním zásahem: otevření přístavní
hrany v Českých Budějovicích, linková doprava a zahájení turistické sezony
na Karlově hrádku.



Bc. Kateřina Brůžková
produktový manager

Květen byl ve znamení finalizace obsahu a fotografií turistických novin.
Na začátku května byly spuštěny online kampaně na podporu návštěvnosti
webových stránek oblasti, dále byly umístěny reklamy v obchodním centru
Atrium Flora Praha.
V dubnu a v květnu byla na sociálních sítích představena Stezka Českou
Kanadou, která je novinkou pro tento rok.

Obchodní tým aktivně oslovuje a nabízí destinaci. Za minulý měsíc jsme zrealizovali pobyty za 500
000 Kč.
Připravili jsme velký sportovní event, kde jsme zajistili zahraničním týmům program a ubytování –
postarali jsme se o 3 týmy z ciziny se 70 účastníky, výběr All Star s 80 lidmi. Na turnaj baseballu do
turistické oblasti přijelo 440 účastníků (24 týmů, 88 zápasů).
Uspořádali jsme fam trip pro 15 zástupců společností z oblasti MICE turistiky a 1 press trip na
německy mluvící trh (účastníci mají v součtu 1 milion sledujících).

Začátkem května jsme zorganizovali setkání k plánování podzimní
sezóny.
Zúčastnili jsme se schůze Dobrovolného svazku obcí Veselska s prezentací
aktivit turistické oblasti.
Průběžně pořizujeme nové fotografie z destinace.
Věnujeme se přípravě tištěného kalendáře akcí a článků do turistických
novin.

Bc. Barbora Bicková
produktový manager

Mgr. Michal Jarolímek
produktový manager

V květnu destinační společnost Novohradsko-Doudlebsko, z.s. dokončovala
turistický okruh Okolo Římovské přehrady. Díky finančním příspěvkům
od města Velešína a od obcí Římov, Svatý Jan nad Malší a Mokrý Lom
vznikla 22 kilometrů dlouhá trasa okolo významného jihočeského vodního
díla, na které budou návštěvníci seznamováni s místními historickými a
přírodními zajímavostmi.

Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo náš projekt zaměřený na rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu v turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko. V květnu jsme tak začali s přípravou
výběrových řízení na dodavatele jednotlivých aktivit projektu. Aktivity projektu jsou následující: 

Doplnění expozice Buškova hamru o zajímavý interaktivní prvek, který hravou formou bude
prezentovat téma expozice.
Nákup a instalace elektronických sčítačů na sledování návštěvnosti na třech vybraných
turistických cílech.
Vytvoření historicko-naučného vycházkového okruhu u Velešína s tématem „Vývoj opevnění v
lokalitě strahovského potoka“.



Nákup a instalace Informačních panelů
a kryté posezení v katastru Rožmitál na
Šumavě.
Vytvoření přírodovědného
vyjížďkového okruhu u Nových Hradů
s interaktivními naučnými panely.
Vyznačení cyklotrasy přes Přírodní
park Poluška a obnova informačních
panelů stávajících naučných cyklotras. 
Nákup a instalace razidel s pamětním
reliéfem.
Výroba a uložení uzamykatelného
boxu na elektrokola v Trhových
Svinech.
Vydání propagačních materiálů, které
budou prezentovat vytvořené turistické
cíle a trasy.

Ing. Marie Korousová
produktový manager

 Finišujeme letní číslo Šumavských novin.
Probíhá závoz propagačními materiály do turistických informačních
center oblasti a na začátku června zavezeme poskytovatele ubytovacích
služeb.
Do tisku jde materiál (trhací mapy) určený karavanistům.
Vyšel další díl Šumavských podcastů o Karlu Klostermannovi.

 Připravujeme veřejné besedy Šumavské podcasty NAŽIVO – ze Šumavy, o Šumavě. Hosté
jednotlivých dílů Šumavských podcastů budou součástí besed určených pro veřejnost, posluchači se
tak budou moci ptát na otázky, které je zajímají a v podcastu se na ně třeba nedostalo. Prvními hosty
budou Richard Brož z projektu #WeLoveSumava, mluvčí NP Šumava Jan Dvořák nebo profesionální
průvodce, spisovatel a šumavský rodák Josef Pecka.

Prezentace projektu Venkovské památky ve
Vídni na Rathausplatz na akci Waldviertel Pure 


