Zpravodaj z PodKletí
číslo 1

Prvních 120 dnů existence turistické oblasti PodKletí
Úvod (aneb Kde se vzalo PodKletí)
Na základě schválené Koncepce cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2015-2020
vzniklo k 1. 2. 2016 na území kraje 6 turistických oblastí (TO) – destinací. Kromě naší oblasti
nazývané PodKletí jsou to ještě TO Toulava, Českobudějovicko-Hlubocko, Prácheňsko a
Pošumaví, Šumavsko a Novohradsko-Doudlebsko (viz. obr. 1). Cílem koncepce je
nastartování lokálního systému organizace cestovního ruchu podobného modelu, který
úspěšně funguje již desítky let v sousedním Rakousku. Díky profesionálnímu řízení a
koordinaci cestovního ruchu v regionech založeném na spolupráci s obcemi a místními
podnikateli má Rakousko mnohonásobně větší příjmy z cestovního ruchu a počtu osob
zaměstnaných v tomto oboru než ČR. Úkolem TO je kromě jiného i propagace regionu jako
celku, koordinace lokálních subjektů a aktivit v cestovním ruchu, zkvalitnění nabídky služeb a
produktů pro návštěvníky – to vše by mělo směřovat ke zvýšení návštěvnosti regionu a tím i
místních příjmů z cestovního ruchu.
Turistická oblast PodKletí koordinovaná destinační společností Jihočeský venkov, z.s
vznikla z velké části území dvou místních akčních skupin dlouhodobě fungujících v území MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s a MAS Rozkvět, z.s.. Celkově má území TO PodKletí
rozlohu cca 859 km2, zahrnuje území pěti svazků obcí (SO Blata, SO Blanský les-podhůří,
SO Netolicko, SO Podkletí a Mikroregionu Chelčicko-Lhenického) a sedmi samostatných
obcí, celkem jde o 62 obcí s téměř 45 tisíci obyvateli. Území TO se rozkládá západně od
Českých Budějovic, v pomyslném trojúhelníku mezi městy Český Krumlov, Prachatice a
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Hluboká nad Vltavou. V jižní části území je to také část bývalého území Vojenského újezdu
Boletice, které nyní patří do území obcí Kájov, Chvalšiny a Křišťanov.

Obr. 1. Stávající turistické oblasti v Jihočeském kraji.

Dominantou celé turistické oblasti je ze všech stran viditelná hora Kleť, která dala
destinaci i své jméno. Osu území tvoří historická Linecká stezka a nachází se zde řada
významných krajinných, přírodních i historických památek. Za všechny připomeňme CHKO
Blanský les, národní kulturní památky klášter Zlatá
Koruna a zámek Kratochvíle, památku UNESCO
Holašovice nebo řadu městských a vesnických
památkových rezervací a zón.
Turistická oblast PodKletí má rozvojový potenciál,
který tkví především v typicky jihočeské venkovské
krajině a příležitosti příměstské turistiky blízkých měst.
Hlavním mottem oblasti se proto stala věta: „Zažijte
autentický jihočeský venkov“.
Díky certifikaci turistické oblasti (viz. obr.)
Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (JCCR) byla
TO PodKletí částečně finančně podpořena grantem
Jihočeského kraje s 50% finanční spoluúčastí destinační společnosti. Další formou podpory
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ze strany Jihočeského kraje je vytvoření 1 pracovního místa pro turistickou oblast (tzv.
Produktový manažer destinace).
V průběhu prvního měsíce existence naší turistické oblasti se nám povedlo vytvořit také
základní prvky grafiky (logo a grafický design pro marketing v barevné i černobílé variantě),
kterými se TO prezentuje.

Jak dál v marketingu oblasti (Grant na podporu DM)
Start do první etapy existence turistické oblasti jsme začali v únoru 2016 také podáním
grantové žádosti do dotačního programu JčK Podpora cestovního ruchu, opatření 3 –
Podpora destinačních managementů (DM). Podstatou projektu je zvýšení dopadu propagace
turistické oblasti PodKletí, klíčových atraktivit i nabídky služeb. Záměrem je zviditelnit a
dostat do povědomí návštěvníků nově vzniklou turistickou oblasti PodKletí jako lokalitu
ideální pro poklidnou dovolenou. Propagační kampaň budeme cílit na aktivní turisty, rodiny s
dětmi a seniory jako potenciální skupiny návštěvníků turistické oblasti a nově vznikající
produktovou řadu DM.
V rámci této kampaně plánujeme využít moderní marketingové a propagační nástroje –
tzv. PCC reklamu, SEO optimalizaci nově vzniklých webových stránek TO a profesionálně
řízené kampaně na facebooku. Dále vznikne databanka fotografického materiálu, kterou
budeme následně využívat při propagaci oblasti a efektivní práci s on-line marketingovými
nástroji a sociálními sítěmi a médii.
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První prezentace turistické oblasti PodKletí na veletrhu
Turistická oblast PodKletí se poprvé představila široké veřejnosti a to rovnou na
zahraničním veletrhu v bavorském Pasově. Ten se konal v neděli 6. března 2016 pod
názvem Passauer Frühling, DreiLänderMesse, Německo.
Na stánku Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu se
TO Podkletí prezentovala propagačními materiály z regionu, projektem Linecká stezka,
výrobky chráněné dílny či projekcí filmu o Archeopark Netolice.
Dále destinační společnost představila svůj nový produkt speciálně určený pro
bavorskou klientelu „Do PodKletí za poutními místy a církevními památkami“ (Obr. 3). Podle
pozitivních ohlasů návštěvníků bylo poznat, že pro ně Jižní Čechy nejsou neznámým
regionem a církevní památky na jihočeském venkově lákají.

Obr. 2. Fotky z prezentace TO PodKletí
na veletrhu Passauer Frühling,
DreiLänderMesse, Německo.
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Obr. 3. Náš první produkt – „Do PodKletí za poutními místy a církevním památkami.“ Dvoudenní
okruh určený především pro seniory a farnosti. Vydaný v němčině.

Veletrh a Fórum cestovního ruchu Jihočeský kompas
V Českých Budějovicích proběhla koncem dubna již poměrně tradiční akce regionální veletrh cestovního ruchu JIHOČESKÝ KOMPAS 2016. Novinkou letošního ročníku
bylo Krajské fórum cestovního ruchu určené odborné veřejnosti, kde byla představena
celková koncepce vzniku turistických oblastí JCCR i naše TO PodKletí. Po oba dva výstavní
dny jsme pak se prezentovali ve vlastním stánku v hlavním sále Metropolu spolu
s netolickým Muzeem JUDr. Otakara Kudrny formou společného kalendáře akcí, souhrnné
obrazové prezentace turistických cílů PodKletí a samozřejmě prostřednictvím letáků
subjektů, kterým v rámci Dohody o partnerství poskytujeme tento servis bezplatně. Stánek
nám navíc příjemně voněl čerstvě upečenými preclíky a zelňáky z netolické pekárny, takže
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se u nás lidi opravdu rádi zastavovali. Vzhledem k množství rozdaných letáků a na základě
osobního kontaktu se zájemci o náš region je možné říct, že některé tipy na výlet byly pro lidi
příjemným překvapením – třeba produkt Vlakem na Kleť nebo Fritschova stezka v Boršově
nad Vltavou.

Obr. 4. Fotky z prezentace TO PodKletí na veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas
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Vlastní internetové stránky turistické oblasti PodKletí
Na konci dubna jsme v pracovní verzi spustili vlastní internetové stránky turistické
oblasti PodKletí na obchodně zajímavé webové adrese www.jihoceskyvenkov.cz (náhled
stránek viz. níže). Naším cílem je v co nejkratší době naplnit web tak, aby zde návštěvníci
našli nejen kompletní seznam turistických cílů, nápady na výlety a seznam ubytovacích a
restauračních zařízení v oblasti, ale také kalendář aktuálních akcí a interaktivní mapu území.

Obr. 5. Náhled úvodní stránky nově spuštěného internetového portálu www.jihoceskyvenkov.cz
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Aktuální výsledky lokální spolupráce
V průběhu prvních čtyř měsíců jsme se snažili navázat aktivní spolupráci mezi
managementem TO PodKletí destinační společností Jihočeský venkov, z.s, obcemi a
místními subjekty v cestovním ruchu.
Z oslovených obcí velice dobře zafungovala komunikace s obcí Boršov nad Vltavou.
Pan starosta Zeman nás pravidelně zásobuje novými tipy na akce, které se v obci konají, pro
veletrh Jihočeský kompas připravil speciální prezentaci své obce pro účely společné ucelené
prezentace TO PodKletí, která měla na veletrhu úspěch. Nadále společně komunikujeme
kroky v oblasti propagace obce, produktová manažerka destinace umísťuje akce obce na
stránky facebooku jiznicechy a spolupracujeme při otevírání plánovaného informačního
centra v prostorách knihovny v Boršově.
Dále máme navázanou aktivní spolupráci s obcí Jankov - Holašovice jako památka
UNESCO jsou samozřejmě naším Top cílem turistických atrakcí. Díky vstřícnému přístupu
pana starosty Jílka jsme mohli prezentovat profesionální fotky obce Holašovice i na již
zmiňované akci Jihočeský kompas.
Jihočeský venkov, z. s.. také zastřešuje společnou přípravu dokumentace –
vyhledávací studie pro cyklostezku, která propojí Holašovice, Čakov, Dubné a Branišov
s Českými Budějovicemi. Částečně půjde o cyklotrasu, cílem je ale nalézt pro cyklisty
nejbezpečnější trasu v této vysoce frekventované lokalitě. Aktuálně zpracováváme žádost o
dotaci na tuto projektovou dokumentaci.
Dalším z Top cílů na území TO PodKletí je renesanční zámek Kratochvíle. Díky
vstřícnému přístupu pana kastelána Troupa můžeme tuto unikátní atraktivitu prezentovat na
svých stránkách a sociálních sítích prostřednictvím profesionálních fotografií.
A když už jsme u těch památek, neměli bychom zapomenout zmínit navázanou
spolupráci s Národním památkovým ústavem a Jihočeským muzeem na připravovaných
projektech zaměřených na lokální historii.
Připravujeme realizaci projektu na zviditelnění lidové architektury selského baroka na
Zbudovských Blatech v regionu SO Blata.
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Velice

dobře

funguje

spolupráce s Českými drahami,
které

nám

úpravách
posílení

vyšly
jízdního

spojů

na

vstříc

při

řádu

a

Kubatovy

slavnosti, které pořádá obec
Dívčice ve spolupráci se SO
Blata již v sobotu 25. 6. 2016.
Pro

tyto

slavnosti

je mimo

tradiční jízdní řád po domluvě
naplánováno

zastavení

dálkových

na

České

rychlíku
Budějovice

v zastávce

Zbudov

trati

–Plzeň
a

také

mimořádné připojení vozu pro
cyklisty k těmto rychlíkům (a to
v obou

směrech).

Především

obyvatelé Českých Budějovic,
kteří

budou

chtít

navštívit

Kubatovy slavnosti, tak budou
mít možnost přijet na slavnosti
na kole a odjet domů vlakem, anebo naopak. Příjemné ze strany ČD je i posílení spojů,
které přes zastávku Zbudov - samozřejmě se zastavením na zastávce - pojedou v době
konání Kubatových slavností (viz. obr.) České dráhy zároveň propagují tyto spoje vlastními
komunikačními kanály, díky tomu očekáváme

zvýšený zájem o konání slavností mezi

potenciálními návštěvníky
Probíhá také spolupráce s MAS Rozkvět, z.s. a MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s. při
propagaci – jak obou MAS, tak jejich společného projektu Linecká stezka.
V oslovování obcí a místních subjektů v cestovním ruchu budeme neustále
pokračovat a věříme, že se nám bude dařit navazovat aktivní spolupráci i nadále a zapojit
jednotlivé „atraktivity“ do našich marketingových kampaní. Zájemci mohou kontaktovat pí.
Dašu Bastlovou, která tyto kampaně DM koordinuje.
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Práce pro JCCR
V létě letošního roku by měla JCCR spustit novou verzi internetového portálu
www.jiznicechy.cz. Stránky by měly být plné novinek - od možnosti prezentace atraktivit
Jižních Čech podle jejich příslušnosti k jednotlivým turistickým oblastem, až po nabídku Tipů
na výlet a Turistických balíčků pro návštěvníky Jižních Čech. Pro tyto účely destinační
společnost průběžně pracuje a připravuje seznamy turistických atraktivit a další podklady.
Dále se podílíme na vytváření Tipů na výlet pro prezentaci na internetových stránkách i do
připravovaného společného katalogu Jižních Čech, který JCCR připravuje pro touroperátory
na příští turistickou sezonu. V současné době máme připravenou kostru pro cca 15 Tipů na
výlet v našem regionu a na jejich doladění a vytváření nových neustále pracujeme. Tyto Tipy
na výlet budeme umísťovat především naše webové stránky (www.jihoceskyvenkov.cz), kde
některé z výletů už je možné najít i dneska.
Kromě toho jsme byli požádání o revizi vybraných turistických a lázeňských poplatků a
poplatků z ubytování. Výše vybraných poplatků v území slouží pro JCCR jako podklad pro
výpočet finančního příspěvku pro turistickou oblast (čím je v lokalitě větší výběr poplatků, tím
větší příspěvek dostane od kraje) a jako měřítko úspěšnosti práce DM za uplynulé období.

Pravidelná činnost pro Facebook Jižní Čechy
Všichni si velice dobře uvědomujeme dopad sociálních sítí na získávání informací a
propagaci. I my se snažíme jít s dobou a pravidelně, minimálně 2x v týdnu (někdy i 4x za
týden)

posíláme

příspěvky

na

facebookové

stránky

Jižních

Čech

(http://www.facebook.com/jiznicechy) a současně připravujeme spuštění vlastního Fb profilu
Většinou jsou to příspěvky upozorňující na plánovanou akci --- ale pokud se v oblasti
aktuálně „nic neděje“, snažíme se kontakt s uživateli Fb držet pomocí příspěvků z turistické
oblasti PodKletí, ukazujících její různé podoby. Statistiky shlédnutí jednotlivých příspěvků
uvedené v tabulce níže mluví asi za všechno…
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datum
zveřejnění
25.3
24.3
29.3
29.3

Akce/typ příspěvku
Šumavský Amatér cup 2016-Netolice/ pozvánka na akci
Zámek Kratochvíle-velikonoční hledání kraslic/pozvánka na akci
Jarní koncert v kostele JAZZ – Boršov nad Vltavou/pozvánka na
akci
Řehtání v PodKletí – video/propagační

Počet shlédnutí
2 307
4 655
4 061
5 038

5.4

Parforsní hon- Kratochvíle/pozvánka na akci

2 392

6.4

Jaro v PodKletí – Boletice/propagační

2 704

10.4

Rozkvetlý jarní park Libějovice/propagační

4 827

15.4

Výstava CHKO Blanský les na rozhledně Kleť/pozvánka na akci

7 425

19.4

Kvetoucí jihočeský venkov/propagační

4 374

2.5

Stavění Máje v Plástovicích/propagační

2 892

21.4

Pochod Blanským lesem – CHKO Blanský les/pozvánka na akci

2 414

28.4

Otvírání turistické sezony v Netolicích – vernisáž Monika
Sádlová/pozvánka na akci

2 322

27.4

Boršovské kochání – Boršov nad Vltavou/pozvánka na akci

5 191

4.5

Perný víkend v PodKletí, resp. pozvánka na několik akcí - Slavnosti
květů, Dětský den na Kleti a Boršovském trhy

3 808

11.5

Tour de Kids – Netolice/pozvánka na akci

3 117

13.5

Vernisáž výstavy Šlápni do pedálů- Netolice/pozvánka na akci

1 251

16.5

Ohlédnutí za víkendem - Šlápni do pedálů/propagační

2 776

18. 5

Pozvánka na Staročeský jarmark do Netolic

11 082

23. 5

Peklíkem do Netolic/ohlédnutí za víkendem

3 789

27. 5

Kolem kolem Netolic/pozvánka na akci

2 104
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Prezentace TO PodKletí – zvýšení povědomí o turistické oblasti
Protože si velice dobře uvědomujeme, že základem fungující turistické oblasti je také
všeobecná povědomost o její existenci, snažíme se využívat všech možných nabídek a
způsobů ke propagaci.
20 X 20 pro rok 2020 PechaKuchaNight
Ve dnech 25. – 26. dubna 2016 pořádaly MAS Rozkvět,z.s., Ministerstvo zemědělství
a Státní zemědělský intervenční fond v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov setkání „20 X
20 pro
škály

rok

2020 PechaKuchaNight“.

Program

dvoudenního

setkání

sestával

ze

krátkých prezentací a moderovaných doprovodných panelových diskuzí a také

navazujících workshopů s tematickými prezentacemi expertů (zvolený přístup „PechaKucha“
umožňuje v krátkém časovém úseku spojit informace příkladů dobré praxe s odbornými
a metodickými informacemi). Na této společné akci se turistická oblast PodKletí prezentovala
v dopoledním bloku dne 26. 4. 2016.
Slavnosti v Pištíně
Dne 12. května 2016 se v Pištíně (SO Blata) konal první ročník slavností s názvem
„Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny a seznamujeme se s jejich vznikem.
Představení techniky našich předků a současnosti.“ Pořadateli akce byly Celostátní síť pro
venkov a Obec Pištín a naše turistická oblast se zde prezentovala opět v samostatném
stánku. A protože se na slavnostech ochutnávalo a ne jinak to bylo i ve stánku MAS Rozkvět,
z.s., chvilkami jsme našim partnerům pomáhali i s přípravou ochutnávek (Obr. 6).
Účastníci slavností velice ocenili kalendář akcí turistické oblasti PodKletí, vytištěný ve
formátu který je možné vzít si sebou domů a magnetem pověsit na lednici … abychom byli
„na očích“.

Staročeský jarmark v Netolicích
Staročeský jarmark v Netolicích navazuje na staletou tradici známých netolických
výročních trhů a konají se pravidelně na konci května. Zapomenutá řemesla ožívají a tak si
za hudebního doprovodu můžete zpříjemnit den v tomto historickém městě, své řemeslo tu
v letošním roce předváděli tkalci, kováři, ševci, dřevořezbáři nebo perníkářka. Na Netolický
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jarmark si lidi mohli dojet mimořádně vypraveným parním vláčkem s velice příhodným
jménem Peklík. Vlak vyrážel z Českých Budějovic a opět se do nich k večeru vracel, takže
ideální možnost pro rodiny strávit příjemný den s nevšedními zážitky a jedinečná možnost
vidět v provozu parní vlak taženou lokomotivou řady 310, zvanou "Kafemlejnek".
I na této akci bylo možné najít stánek s logem turistické oblasti PodKletí a nabídkou
přehledu akcí pořádaných v regionu spolu s lidmi ochotnými podat informace o celé oblasti.

Obr. 6. Prezentace PodKletí na slavnostech v
Pišíně
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„Inzerát“ výlety současnosti
Kromě prezentací na akcích, sociálních sítích a veletrzích je další možností zviditelnění
prezentace v médiích určených primárně pro turisty a potenciální návštěvníky regionu
(časopisy, speciální internetové servery atd.). Také proto jsme navázali spolupráci
s časopisem Výlety současnosti, který je cíleně zaměřen na domácí turisty. Pro květnové
vydání časopisu jsme připravili inzerci turistické oblasti PodKletí a speciální inzerci atraktivit
Obce Sedlec (informační centrum, vesnické památkové rezervace).

Připravujeme …
Jako hlavní organizátor připravujeme konferenci „Jihočeský venkov“. Akce byla vybrána
mezi jednu z hlavních prezentačních akcí Ministerstva zemědělství a Celostátní sítě pro
venkov v jihočeském kraji.
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Závěrem…

Zaujaly Vás akce, které připravujeme pro
zviditelnění našeho regionu?
Chtěli byste se zapojit do reklamních a
propagačních kampaní turistické destinace?
Není nic snazšího, než nás kontaktovat.

A třeba i Vám pomůžeme zrealizovat zatím neřešené záměry na podporu turismu a v oblasti
cestovního ruchu.

za Jihočeský venkov, z.s. a TO PodKletí
Daša Bastlová
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