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Na čem jsme pracovali v červnu:

 

Domácí cestovní ruch

Ing. Tereza Procházková
vedoucí pracovní skupiny pro domácí cestovní

ruch

Na sociálních sítích stále běží letní kampaň „V jižních Čechách je
NEJ…“ , jsou zde také pravidelně prezentovány novinky v
turistických oblastech a top akce v daném měsíci. 
Ve spolupráci s produktovými manažery turistických oblastí jsme
připravovali podklady pro další vydání magazínu BudLive (3 tipy
na letní výlet), časopisu Moje Země (článek Regionu zvou – přijďte
ochutnat) a také pracujeme na aktualizaci a dotisku některých brožur.
Dne 22. 6. jsme se zúčastnili online workshopu Práce s Tourdaty,
pořádaného agenturou CzechTourism.

Zúčastnili jsme se výjezdu jihočeského hejtmana Martina Kuby do
Trhových Svinů na setkání se starostkou města a se zástupci místní
střední školy zaměřené mj. na obor kuchař – číšník.
Pravidelně se setkáváme se zástupci Výstaviště České Budějovice
a jednáme o možnostech propagace zdejších akcí.
Začínáme intenzivně pracovat na rozšíření nabídky Jihočeské
filmové kanceláře pro filmové štáby z ČR i zahraničí.
Vrcholí přípravy kampaně zaměřené na podzim v jižních Čechách,
kterou spustíme ve druhé polovině léta.

Při recertifikaci v rámci Kategorizace organizací
destinačního managementu jsme získali 98 bodů ze 100. 
Začali jsme připravovat nový produkt Jižní Čechy z výšky.
V rámci předsednictví ČR v EU budou v Kongresovém
centru Praha umístěny 3 velkoformátové desky, které budou
promovat krásy jižních Čech.
V těchto dnech uzavíráme objednávku s
CzechTourismem ohledně koordinace aktivit na území
certifikovaných organizací destinačního managementu. 
Dne 4.6.2022 jsme se zúčastnili akce Kuriózní plavidla,
pořádané městem Vyšší Brod. Návštěvníci si u nás mohli vzít
informační materiály, například o řece Vltavě, kam s dětmi
na výlet nebo kam za aktivitami v jižních Čechách.

Akce Kuriózní plavidla
2022 ve Vyšším Brodě  

Bc. Ondřej Flemr
vedoucí pracovní skupiny pro

zahraniční trhy
 

Zahraniční cestovní ruch
V rámci projektu Venkovské památky se uskutečnil ve dnech 1.–2. 6. press
trip pro české novináře. Zúčastnilo se ho 9 novinářů jak z tištěných, tak z
online medií.
3.–6. 6. proběhl na Českokrumlovsku individuální press trip pro pana Julia
Schophoffa, reportéra Frankfurter Allgemeine Zeitung, na téma rodinná
dovolená.
Ve dnech 18.–21. 6. 2022 pobýval v jižních Čechách také polský cyklo
bloger, pro kterého jsme připravili program. Na kole projel část Šumavy a
Lipenska a podél Vltavy dojel až do Týna nad Vltavou. Svou cestu ukončil v
Albrechticích na kapličkovém hřbitově.



V rámci projektu financovaného Ministerstvem pro
místní rozvoj s názvem Marketingové aktivity v
jižních Čechách jsme uspořádali výběrová řízení na
tisky brožur (Znovuzrozené památky, Vítejte v jižních
Čechách, 33 pěších tras a Přehledná mapa jižních
Čech) a na on-line mediální kampaň, která až do října
poběží v ČR, Rakousku, Německu a Polsku. Jedná se
o bannerovou kampaň na webu a kampaň na
Facebooku, Instagramu a YouTube. 
Zorganizovali jsme setkání s velvyslankyní
Thajského království Její Excelencí Phasporn
Sangasubana při příležitosti její návštěvy v Českých
Budějovicích. Debatovalo se o vzájemné spolupráci
v oblasti cestovního ruchu a o plánovaném
podzimním fam tripu pro thajské touroperátory.

Karlovy Vary - Travel Trade Day

Venkovské památky, Press
trip pro české novináře

Od 19. do 24. 6. proběhl press trip na Zlaté stezce pro
nizozemského novináře Maxe de Krijgera, který jsme
zorganizovali společně s Plzeňským krajem.
Výstupem z absolvování čtyř denních etap na Zlaté
stezce od Strážného až po Kašperské Hory bude článek
na populárním turistickém portále wandel.nl a
příspěvky na sociálních sítích.
V rámci Evropského regionu Dunaj Vltava probíhá
příprava víceletého projektu Propagace pěší a cyklo
turistiky.

29. 6. vyšel několikastránkový obsah o jižních
Čechách v příloze deníku SME Léto v Čechách a na
Moravě. Vyšla také inzerce v letním čísle časopisu
InnSide.
Proběhla 14denní intenzivní facebooková kampaň
cílená na příhraniční regiony Rakouska a Německa.

Inzerce v časopisu InnSide

Jednání s velvyslankyní Thajského království

15. června 2022 jsme se zúčastnili školení v Praze
na CzechTourismu na téma Organizace asociačního
kongresu. Seznámili jsme se se specifiky tohoto typu
akcí, jednotlivými fázemi procesu organizace,
otázkami sponzoringu, plánování rozpočtu apod.
Agentuře CzechTourism jsme pomohli
zorganizovat natáčení videa propagujícího jižní
Čechy jako lokalitu vhodnou pro organizaci
konferencí, kongresů a firemních akcí. Natáčení
proběhlo ve dnech 19.–22. 6. v lokalitách Tábor,
Hluboká, České Budějovice, Český Krumlov a Lipno.

Aktivity v rámci South Bohemia Convention Bureau

V termínu 22.–24. června jsme uspořádali fam trip navazující na B2B veletrh Events Club Forum
v Praze. Pětici zástupců eventových agentur z Belgie, Finska, Německa, Austrálie a Spojených
arabských emirátů jsme představili nabídku hotelů, konferenčních prostor, incentivních programů
a turistických atraktivit v jižních Čechách. Za pomoc s přípravou fam tripu děkujeme
produktovým manažerům turistických oblastí Budějovicko, Český Krumlov Region a Písecko.



Ing. Michal Šindelíř
 

V červnu jsme se věnovali především tvorbě podkladů pro Koncepci
cestovního ruchu a marketingovou strategii JCCR. Vytvořeny byly takto
např. reporty ke kapacitám a návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení v
Jihočeském kraji, report k návštěvnosti webu jiznicechy.cz a sociálních sítí či
report sledující vývoj počtu studentů na školách se zaměřením na cestovní ruch.
K dalším pravidelným činnostem oddělení patří správa webů JCCR a další dílčí
administrativní činnosti.  

Ing. Jana Píchová
 

Připravujeme grafickou podobu loga South Bohemia Dog friendly region
pro mezinárodní výstavy psů v zahraničí. Logo bude použito pro propagaci
jižních Čech jakožto regionu vstřícného k návštěvníkům se psy a bude
prezentováno ve videu jižních Čech a v dalších materiálech. Psích výstav se
prezenčně i formou online přenosů každoročně účastní tisíce návštěvníků. 
Průběžně připravujeme tiskové zprávy, ve kterých zveme do turistických
oblastí jižních Čech na letní novinky. 
Připravili jsme obsáhlý článek do časopisu Týden – speciál o pivních
stezkách v jižních Čechách. Časopis vyjde v nákladu 30 tisíc kusů. 

Marketing

Fam trip se zástupci eventových agentur

S turistickými oblastmi konzultujeme plnění obsahu nové webové stránky jiznicechy.cz. Díky
novému vzhledu, jednoduššímu uspořádání a navigaci bude web modernější a turisticky atraktivnější.
Nejen kvůli vzrůstajícím cenám tištěných materiálů bude kladen důraz na online propagaci regionu
a díky nové podobě jihočeské domény se zvýší přitažlivost jižních Čech pro domácí i zahraniční
návštěvníky.

Analytik

269,6 tis.
Číslo měsíce:



Turistické oblasti

Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Jihočeském kraji za rok 2021 byla
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou s počtem 269,6 tisíce

návštěvníků. 
Na 2. místě se umístila Stezka korunami stromů Lipno (224,7 tis.) a na 3. místě

Státní hrad a zámek Český Krumlov (147,6 tis.).
 

Mgr. Michal Jarolímek
produktový manager

Turistická sezóna v destinaci Novohradsko-Doudlebsko se v červnu rozběhla
naplno a tomu odpovídaly i aktivity destinačního managementu. Jejich výčet
je následující: 

Otevření prodejního místa s lokálními produkty na Buškově hamru. A protože je od 1. 7. otevřena
tvrz Tichá, tak se současně připravuje otevření prodejního místa v návštěvnickém centru u tvrze. 
Účast s prodejním stánkem na Festivalu regionu Pomalší ve Velešíně. V nabídce jsme měli lokální
potravinové a řemeslné produkty.
Uspořádání odborné exkurze pro zaměstnance informačních center v Archeoskanzenu Trocnov.
Příprava a vyhlášení hry Velké prázdninové putování. Ve spolupráci s místní akční skupinou
Sdružení Růže jsme připravili 30 míst, na které jsme umístili razítka či pečetě. Současně jsme vytvořili
hrací kartu, kam si mohou účastníci razítko či pečeť otisknout, a pokud se jim podaří do 4. 9. 2022
navštívit alespoň 16 takových míst, tak získají pěkný dárek. A pro ty úplně nejlepší (tj. více než 26 míst)
jsou připraveny hodnotné věcné ceny. Hra je určena především pro děti, ale předpokládá se, že
jejich doprovodem budou i rodiče.

Martin Slavík
produktový manager

Píseckem, s.r.o. pracuje na kampani na podzimní dovolenou, jejímž
cílem je prodloužit sezónu. Konkrétně se připravují PPC kampaně (forma
internetové reklamy, kde inzerent platí za kliknutí na reklamní inzerát) a
jedná se o prodloužení otevírací doby objektů, které často zavírají s
koncem prázdnin.



Ing. Marie Korousová
produktový manager

Máme za sebou první veřejné besedy Šumavských podcastů s
Richardem Brožem, zakladatelem projektu WeLoveŠumava, teď se nám
rozbíhá kolo besed s mluvčím Národního parku Šumava Janem Dvořákem,
kterého si v létě můžete přijít poslechnout ještě do Vimperka a Volar.
Vyšlo letní číslo Šumavských novin, k dispozici je u partnerů a ve všech
turistických informačních centrech v oblasti.

 Budeme součástí Dne Národního parku Šumava, který proběhne 16. 7. na Rokytě.

Probíhá rozvoz časopisu a aktuálních tiskovin do hotelů, penzionů a turisticky exponovaných míst
(celkem na 165 míst). 
Probíhají předtiskové práce na nízkonákladových tiskovinách, na jejichž výrobu se čerpá dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj. Tiskoviny budou k dispozici v babím létě.

Ing. Jan Sochor
produktový manager

Pracujeme na projektu Dálkové Stezky do Prčice. Po terénním průzkumu
jsme stanovili finální návrh průběhu tras a zpracovali úseky, které je možné
přeložit na lepší povrch (ze silnic), následovala série schůzek se starosty v
regionu, kde jsme projednávali vedení tras a možné aktuální úpravy. 

Vznikl návrh na umístění informačních panelů. Stezky do Prčice z Milevska, Tábora a Sedlčan budou
unikátní sítí dálkových moderních tras, které propojí centrální území regionu Toulava a spojí
Jihočeský a Středočeský kraj. V tomto ohledu vzniknou i doporučené cyklotrasy a vše bude doplněno
službami a dalšími atraktivitami.

Spustili jsme elektronickou online zážitkovou kartu
Toulavka, partnerům jsme vyrobili a rozdistribuovali QR
kódy. Turistovi se stačí zaregistrovat na webu
www.toulava.cz/registrace a potom může pomocí
libovolné čtečky (po načtení QR kódu u partnera) ve své
mobilním telefonu čerpat slevy a bonusy u 50 partnerů a
sbírat elektronická razítka do soutěže o ceny. Více na
www.toulava.cz/karta. Zážitková karta Toulavka

Spustili jsme druhý ročník Pivní stezky Toulavou. Distribuovali jsme materiály a půllitry, které
turista získá jako odměnu za absolvování stezky, do 9 minipivovarů a k dalším partnerům.
Skončila jarní fáze kampaně zaměřená na pěší stezky Toulavy (Stezka Lužnice, Poutní stezka). Letní
fáze se soustředí na konkrétní partnery a místa, Pivní stezku a především zaváděcí kampaň pro
elektronickou kartu Toulavka. Za první dva dny kampaně (29. a 30. 6.) máme 100 registrovaných
uživatelů v systému karty.
Proběhlo setkání podnikatelů a obcí na pravém břehu Orlické přehrady a diskuse o spolupráci v
cestovním ruchu podél Orlické přehrady a dalším rozvoji regionu. 
Během června jsme osobně navštívili cca 50 partnerů turistické oblasti Toulava – proběhl závoz
propagačních materiálů a osobní konzultace s partnery před sezónou.

Uspořádali jsme další kolo certifikační komise značky Toulava – regionální produkt a certifikovali
5 nových výrobců: Oblečení z merino vlny WOFCE z Tábora, Keramika ARLETO z Tábora,
Přírodně barvené oděvní doplňky z Černýšovic, Výrobky z Pekárny Lužnice z Tábora, Garage Coffee
– káva z Tábora a Kytky z Kytkofarmy z Chabrovic.



Mgr. Pavel Pechoušek
produktový manager

Znovu jsme vytiskli dvě mapy: Cyklistika na Lipensku (náklad 10 000 ks)
a Tipy na výlety (4 000 ks), které budou naši členové prodávat. 
Organizujeme závod světového poháru na kolečkových lyžích, kterému
dal záštitu hejtman Jihočeského kraje.

12. června jsme uspořádali závod na horských kolách (MTB) v Horní Plané. Závod se konal v rámci
Jihočeského poháru MTB a je také součástí Bavorského poháru MTB. Zúčastnili se ho i závodníci z
Bavorska a Rakouska.
Tři dny jsme strávili natáčením reportáží pro pořad Víkend, který vysílá TV Nova.
Ve spolupráci se členy TSL jsme sepsali a mezi novináře distribuovali tiskové zprávy například na
téma Instalace nové sochy madony na Vítkově hrádku, Umění ve městě na Pasečné, Léto s párou, O
začátku sezóny pro hornoplánský přívoz Pionýr či Obsazenost v lipenských hotelech a penzionech.

Bc. Zdeňka Chaloupková
produktový manager

Organizace destinačního managementu Český
Krumlov Region stála u zrodu zcela jedinečné
akce. Od 23. do 26. června proběhl ve spolupráci
se skupinou Slack Show a za účasti padesátky
slacklinerů z celé ČR, ale i Polska, Španělska či
USA první ročník Highline Festivalu Český
Krumlov. Účastníci mohli přecházet nad městem
po 10 výškových lajnách od 28 metrů až po 235
metrů, závodili na rychlost (speedline) a v tricích
na lajně (salta, přemety a jiné psí kusy na trickline),
pro veřejnost byl připraven Slack Park v Městském
parku a další doprovodný program. Bylo to
parádní a brzy začneme připravovat 2. ročník! 

Podíleli jsme se i na propagaci tradičních akcí
konaných nebo začínajících v červnu: Slavnosti
pětilisté růže, Otáčivé hlediště Český Krumlov a
Festival komorní hudby.
Informovali jsme také o letošních novinkách:
první z cyklu výstav 3+ galerie v Klášterech Český
Krumlov – Sbírka ilustrací pro děti a ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem České
Budějovice komunikujeme projekt Rok
šlechtických slavností.



Mgr. Tomáš Polanský
produktový manager

Od začátku roku jsme vytvořili příspěvky o turistické oblasti Budějovicko na
sociálních sítích s dosahem 18 003 570 zobrazení.
Obchodní tým aktivně oslovuje a nabízí destinaci. O náš region projevilo
zájem 8 společností s vidinou uspořádání akce do budoucna a vytvořili
jsme jim nabídky v hodnotě 1,5 milionu Kč.

Stali jsem se partnery agentury CzechTourism v rámci eventového partnerství: Český Krumlov
2022 – město kultury a sport.
Pokračujeme v projektu systému sběru a vyhodnocování statistických dat.
Podali jsem žádost o recertifikaci DMO Český Krumlov Region jako oblastní organizace
destinačního managementu v rámci kategorizace agentury CzechTourism.

V červnu jsme uspořádali eventy v hodnotě 458 000,- Kč, do kterých bylo zapojeno 8 subjektů z
destinace Budějovicko.
Uspořádali jsme setkání sales manažerů ubytovacích subjektů a organizátorů MICE aktivit s
prezentací novinek z tohoto oboru.
Zorganizovali jsme slavnostní otevření a press trip při příležitosti vzniku nové atrakce – Ferrata
Hluboká část C.
Uspořádali jsme i několik dalších press tripů a motivačních cest, kde mezi nejúspěšnější řadíme
týdenní press trip německého páru nebo motivační cestu s agenturou CzechTourism k navázání
spolupráce na téma Tradice a voda.
Zúčastnili jsme se oficiálního otevření nového výtahu na vodním díle Orlík v rámci spolupráce s
Povodím Vltavy.

Vydali jsme kalendář akcí na období červen až září.
Připravovali jsme se na recertifikaci Třeboňska jakožto organizace
destinačního managementu.
Zúčastnili jsme se slavnostního otevření nové naučné stezky Křížem
krážem po Veselí ve Veselí nad Lužnicí.
Dokončujeme naše první vydání turistických novin.

Bc. Barbora Bicková
produktový manager

Bc. Kateřina Brůžková
produktový manager

Na začátku června byly vytištěny brožury k novince letošní sezóny:
dálkové pěší trase Stezka Českou Kanadou. Vyzvednout si je můžete v
infocentrech v Jindřichově Hradci, Dačicích, Slavonicích a Nové Bystřici.
Brožura je také dostupná v elektronické podobě na
https://www.ckanada.cz/Stezka.html

Na facebooku turistické oblasti Česká Kanada probíhá řada soutěží v rámci projektu Dětská Kanada
a jsou zde také představovány tipy na letní výlety a zajímavé akce v oblasti.

https://www.ckanada.cz/Stezka.html?fbclid=IwAR3657mhGUTc04wkZTI3zwpDEEEnRugbTPcIEh74saE__HwUQBVjeSDa0wk

