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Destinační společnost:
Jihočeský venkov, z.s.
Pištín 56
IČ: 03674045

Vize turistické oblasti PodKletí 2015 - 2020:

Vybudovat komunikující destinaci a její management.
Zviditelnit venkovskou oblast PodKletí jako destinaci pro
rodinný cestovní ruch a příměstskou turistiku v krásné přírodě
„Kleti na dohled“.
Nabídnout autentický jihočeský venkov jako místo pro
dovolenou, výlety i zážitek.
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Úvodem
Turistickou oblast PodKletí zastřešuje organizace destinačního managementu „ Jihočeský
venkov z.s.“ (dále také „TO“ a „ DM“). Na vymezeném území se jedná o regiony 5 DSO a 9
samostatných obcí: DSO Podkletí, DSO Netolicko, DSO Blanský les – podhůří, Mikroregionu ChelčickoLhenického a SO Blata (mimo město Hluboká nad Vltavou) a samostatné obce Dasný, Dolní Třebonín,
Chlumec, Litvínovice, Ktiš, Křišťanov, Polná na Šumavě, Stožice, Nákří. Jde o územně homogenní
kooperaci, kterou tvoří 64 obcí, s cca 45ti tisíci obyvatel a o rozloze cca 887 km2 území.

Obrázek č.1a): Lokace turistické oblasti PodKletí na mapě Jihočeského kraje (zdroj: JCCR)
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Obrázek č. 1b): Lokace turistické oblasti PodKletí na mapě Jihočeského kraje – detailní výřez
Přehled obcí regionu TO PodKletí v příloze.
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Destinační společnost JIHOČESKÝ VENKOV, z.s.
Destinační společnost JIHOČESKÝ VENKOV, z.s. je organizace, která si klade za úkol zajišťovat
koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu v dané turistické oblasti (destinaci
PodKletí) regionu „Jihočeský venkov, z.s.“ za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Cílem je
zajistit udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost na trhu, ucelenou nabídku aktivit a spolupráci
jednotlivých subjektů.
Aktivity destinační společnosti a její úkoly
- podílí se na vytváření image regionu a na jeho propagaci, po zavedení managementu destinace
také prodej s využitím nástrojů marketingového mixu
- iniciuje partnerství v regionu, koordinuje společné aktivity a aktivizuje místní aktéry ke
spolupráci
- zajišťuje fundraising rozvojových projektů, lidských zdrojů, kvality aj. – žádá o dotace, granty na
vlastní projekty prospěšné regionu
- podporuje a zabezpečuje vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, podporuje výchovu místních
obyvatel k cestovnímu ruchu (spolupráce se školami, vzdělávacími institucemi, médii apod.)
- koordinuje spolupráci subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru v rámci
regionu
- realizuje neperiodickou vydavatelskou činnost a osvětové aktivity
- reprezentuje zájmy regionu na národní úrovni a zájmy cestovního ruchu v rámci regionu
- zapojuje se do koordinace činnosti turistických informačních center a tvorby kulturních
kalendářů regionu
- shromažďuje informace o turistickém potenciálu regionu, zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci a
jejich zpracování pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů a to všemi žádanými formami
- vytváří podmínky a podílí se na sledování rozvoje cestovního ruchu a jeho dopadu na region
(analýzy trhu, potřeb a požadavků návštěvníků, pozitivní i negativní dopady rozvoje cestovního
ruchu)
- kooperuje s ostatními organizacemi destinačního managementu včetně Jihočeské centrály
cestovního ruchu s cílem uskutečňovat udržitelný návštěvnický management
- iniciuje a podporuje rozvoj suprastruktury a infrastruktury cestovního ruchu v souladu s
potřebami a požadavky trhu
- podporuje maximalizaci uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků regionu (výzkum a
prezentace výsledků)
- podporuje lokální certifikaci produktů a služeb, popř. samostatně řeší udělování lokálních značek
kvality
- podporuje zavádění moderních technologií do praxe a spolupracuje s vlastníky licencí mobilních
průvodců na jejich provozu v regionu destinace Jihočeského venkova
- podílí se na maximalizaci multiplikačního efektu cestovního ruchu v regionu destinace
Jihočeského venkova.
Jihočeský venkov, z.s. je certifikován v rámci standardizace kvality ČSKS a má vlastního trenéra
jakosti, certifikát je platný do
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ANALYTICKÁ ČÁST
Metodika analytické části:
-

v jednotlivých podkapitolách analýzy sledujeme základní segmenty, a to atraktivity a atrakce
(tj. primární potenciál, lokalizační předpoklady) cestovního ruchu a infrastrukturu (tj.
sekundární potenciál, realizační předpoklady) cestovního ruchu

-

atraktivity cestovního ruchu jsou zpracovány tak, aby pokrývaly co nejširší spektrum zálib,
zájmů a aktivit návštěvníků jako hlavní cílové skupiny strategie. Jde především atraktivity v
rámci pěší turistiky, cykloturistiky a poznávací turistiky, a také dalších možností především
aktivní dovolené – vodáctví, hipoturistika.

-

celá podkapitola je zpracovaná především jako analýza a popis širších produktů a průřez
nejvýznamnějších a reprezentativních atraktivit, než formou popisů jednotlivých míst, které
uvádíme odkazem na další zpracovanou dokumentaci a/nebo webové stránky DM. 1

-

statistická data jsou získána z ČSÚ (především informace o hromadných ubytovacích
zařízeních – HUZ) a statistik vedených jednotlivými obcemi (www.statnipokladna.cz ); další
data získána vlastním šetřením. Aktualizace dat získaných za rok 2016 (10/2017).
! Nutno vzít v potaz značné nedostatky v potřebné statistické evidenci (řada dat není veřejně
dostupná ani je nelze získat/zakoupit od ČSÚ z důvodu metodiky práce s těmito daty)!

-

poznámky a tipy využitelné pro marketingovou strategii.

Lokace turistické oblasti
Turistická oblast PodKletí se nachází v srdci Jižních Čech západně od Českých Budějovic, mezi městy
Prachatice, Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou.
Dominantou oblasti je ze všech stran viditelná hora Kleť, která dala destinaci symbolicky i své jméno.
Pomyslnou osu území tvoří historická trasa obchodní stezky z Podunají do Čech, tzv. Linecká stezka.
V regionu PodKletí se nachází řada významných krajinných, přírodních i historických památek - jako
jsou CHKO Blanský les, národní kulturní památky klášter Zlatá Koruna a zámek Kratochvíle, obec
Holašovice-památka UNESCO, a řada vesnických památkových rezervací a zón.
Mírně zvlněný profil krajiny a štíty jihočeských statků ve stylu selského baroka - to je typický
harmonický obraz z turistické oblasti PodKletí. Přidejte do tohoto obrazu zrcadlící se hladinu mnoha
rybníků, ovocné sady, klid lesa, malebné výhledy … a jste na jihočeském venkově.
Nově mohou návštěvníci regionu PodKletí navštívit i uvolněnou část vojenského újezdu Boletice,
včetně románského kostela sv. Mikuláše, který patří k nejstarším církevním památkám Jižních Čech.
1

www.jihoceskyvenkov.cz
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1. Atraktivity cestovního ruchu
1.1

Cykloturistika

Vzhledem k profilu krajiny turistické oblasti Podkletí je cykloturistika jednou z nejvýznamnějších
forem turismu v regionu; návštěvník může zvolit mezi sportovnějším profilem v okolí Kleti, zvlněnou
krajinu Chelčicko-Lhenicka či rovinu Zbudovských blat – řada tras vede po zpevněných lesních cestách
a účelových polních komunikacích nebo málo frekventovaných vedlejších silnicích, pohyb zde je tedy
pro cyklisty bezpečný, navíc si cyklisté užijí pohybu v čisté přírodě, přitom „za humny“ velkých měst.
Cyklotrasy regionu PodKletí jsou tedy vhodné i pro příměstské výlety z Českých Budějovic, Hluboké
nad Vltavou nebo Českého Krumlova.
V hlavní turistické sezóně lze v regionu využít přepravy kol prostřednictvím linek cyklobusů Jihotrans,
běžně pak přepravy kol vlakem Českých drah.
Cykloturistika je v regionu podporována mj. značením nových lokálních tras přímo v terénu (např.
ovocnářská cyklotrasa, logo jabloňového květu) nebo virtuálně prostřednictvím mobilního průvodce
PodKletí a interaktivních map, kam jsou postupně zanášeny lokální výlety.

Obrázek č.2: Cykloturistické trasy KČT a doporučené cyklovýlety v regionu PodKletí
(ukázka zobrazení prostřednictvím internativní mapy na www.jihoceskyvenkov.cz )
Značení cyklotras v regionu je velmi kvalitní, pravidelně udržováno, podél tras je umístěn především
v obcích drobný inventář - odpočívadla, lavičky a informační cedule s mapami lákají k zastavení.
! Neexistuje databáze drobné turistické statistiky, její rozvoj není synchronizován!
Propagaci cykloturistiky v regionu PodKletí podporují také akce typu Slavnosti květů (cyklojízda
rozkvetlými ovocnými sady na Chlečicko-Lhenicku), Kolem kolem Netolic, Kolem Pištína na Blata,
Slavnosti plodů (cyklojízda ovocnými sady se zastávkami u producentů)…. a řada dalších, pořádaných
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místními spolky, obcemi a mikroregiony, často za podpory Nadace Jihočeských cyklostezek.
Podrobněji – viz samostatná Marketingová strategie TO PodKletí.
Největší návštěvnický potenciál pro cykloturisty mají tyto lokální atraktivity cestovního ruchu:
Holašovice (UNESCO, vesnická památková rezervace)
Zdejší unikátní soubor budov ve stylu tzv. selského baroka převážně z poloviny 19. století tvoří
jedinečný celek, který je od roku 1995 vesnickou památkovou rezervací a roku 1998 byl zapsán
do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Současné překážky:
1) chybí cyklostezka umožňující bezpečnou cyklodopravu do Holašovic z Českých Budějovic,
stávající pouze možnost jízdy po silnicích se značným provozem (č 1100) nebo delší trase po
komunikacích nižší třídy (č 1094, č 1092) nebo doposud nevyznačených trasách
(problematické využití pěších tras)
2) mimo hlavní turistickou sezónu velmi omezená možnost občerstvení cykloturistů v místě
(provoz restaurací omezen na víkendy, od 30/9/2017 zrušen místní obchod) a využití
sociálních zařízení (veřejná WC nejsou k dispozici, informační centrum je v provozu od dubna
do října/listopadu)
3) chybí vhodná tiskovina - jednoduchá cyklomapka „na jedno použití“
Kratochvíle (renesanční zámek a přilehlý areál – zahrada, kostel)
Stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby! Národní kulturní památka a perla
italského renesančního stavitelství v Čechách. Okázalý lovecký letohrádek s oborou a zahradou
nechal v roce 1589 postavit Vilém z Rožmberka. Navazuje naučná cyklostezka Historická krajina
Netolicko.
Současné překážky:
1) nedokončená cyklostezka od areálu zámku k městu/nádraží Netolice; vzhledem k umístění
zámku výhodná poloha na cyklotrasách vedoucích především po silnicích nižších tříd (č 1110)
a lesních/polních cestách (č 1099)
2) zázemí pro návštěvníky v místě (na zámku, v blízké cukrárně) v provozu pouze v návaznosti na
otevírací dobu zámku (zámek uzavřen od listopadu do března); možnost využití občerstvení a
zázemí v nedalekých Netolicích
3) chybí vhodná tiskovina - jednoduchá cyklomapka „na jedno použití“
Boletice (románský kostel sv. Mikuláše)
Kostel je původně románskou stavbou z druhé poloviny 12. století a je považován za nejstarší sakrální
památku Jižních Čech. Nachází se na vyvýšenině zvané Olymp nedaleko bývalé vesnice Boletice, které
byla po začlenění do vojenského újezdu zbourána, dnes součástí obce Kájov.
Současné překážky:
10

1) kostel není běžně přístupný, pouze omezeně v hlavní turistické sezóně (předem vyhlašované
termíny s místním průvodcem); okolní areál již upraven (lavičky, informační cedule).
VÝHODY:
Velmi dobré napojení cyklotrasou, využívající silnice v bývalém vojenském újezdě s nízkou
četností provozu osobními automobily (č 1254), nástup na trasu možný z vlakového nádraží
v Kájově (zde sociální zařízení a možnost občerstvení v restauraci, další možnost občerstvení
v Kájově – restaurace, obchody potravin).
K dispozici je vhodná tiskovina - jednoduchá cyklomapka „na jedno použití“ – v českém a
německém jazyce, distribuovaná v IC v regionu „Linecká stezka“ (také Horní Rakousko a
Lipensko).

Zbudovská blata (selské baroko)
Typickým znakem místních vesnic jsou lidové stavby, převážně z poloviny 19. století, tzv. Blatského
typu, nazývané Jihočeské selské baroko, které se staly neodmyslitelným symbolem jihočeské krajiny.
Dobře dostupné po cyklotrasách přímo z Č. Budějovic.
Chelčicko-Lhenicko (cykloakce Slavnosti květů a Slavnosti plodů, ovocnářská cyklotrasa)
Cyklotrasa značená především mezi ovocnými sady, malebný výlet v průběhu celého roku s pěknými
výhledy do krajiny. Možnost ochutnat místní produkci „přímo v místě“.
Cykloturisté návštěvu regionu TO PodKletí spojují často s výlety za poznáním, nebo účastí na místních
akcích. Také proto region PodKletí skýtá řadu dalších atraktivit, mezi cykloturistické cíle patří:
archeopark Na Jánu a město Netolice, vesnické památkové rezervace a zóny (Plástovice, Malé
Chrášťany, Zbudov, Záboří, Břehov, Radošovice), gotický kostel v Kájově, barokní zámek s anglickým
parkem Červený Dvůr.
Cykloturisté velmi často vyhledávají přírodní profily, které skýtá CHKO Blanský les, především okolí
Kletě, lokality Brložského potoka, okolí Kájova a Chvalšin (vyšší sportovní hodnota profilů).
Rodinami s dětmi i příležitostnými cyklisty je díky nenáročnosti terénu a malebnosti krajiny oblíbená
především oblast Zbudovských blat, okolí rybníka Dehtář či barokní komponovaná krajina
Libějovicko-Lomecko.
Odpočinek cyklistům v létě nabízejí jak přírodní možnosti koupání (nejvyhledávanější jsou rybník
Podroužek u Netolic, rybník Štilec na Českokrumlovsku, Ktišský rybník a řada rybníků v region
Zbudovských blat – Mydlák, Dehtář, a v těsné blízkosti Hluboké nad Vltavou pak rybník Bezdrev) nebo
koupaliště (Olešník, Truskovice, Holubov, Krásetín, Třísov, Zlatá Koruna).
V regionu není dostatek veřejně přístupných sociálních zázemí (WC), v hlavní sezóně je více možné
využít zázemí provozu restaurací (omezený provoz mimo hlavní sezónu) a nebo kempů.
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1.2

Pěší turistika

Pěší turista má v regionu PodKletí četné možnosti vyžití – síť cca 300km značených tras KČT je
poměrně hustá ve všech lokalitách turistické oblasti, s pochopitelnou koncentrací v CHKO Blanský les.
„Nástupní místa“ tras začínají v centrech městeček či obcí a často navazují na veřejnou dopravu
(vlakové tratě, příměstská pak MHD Č. Budějovice).
Jako nejvhodnější jsou pro návštěvníky trasy v CHKO Blanský les, Zbudovská blata, Lhenicko Netolicko a navazující komponovaná barokní krajina Lomecko-Libějovicko, a Boleticko; v oblasti je
také 7 pěších naučných stezek.
Nevýhodou je obdobně jako u cykloturistiky nedostatek veřejně přístupných sociálních zázemí (viz
předchozí kapitola).

Obrázek č.3: Turistické trasy KČT v regionu PodKletí
(ukázka zobrazení prostřednictvím internativní mapy na www.jihoceskyvenkov.cz )

Největší návštěvnický potenciál mají pro pěší turisty tyto atraktivity cestovního ruchu:
1. Hora Kleť (rozhledna, lanovka, observatoř, naučná stezka, geocaching)
Kleť, královna jihočeských hor a kopců, nejvyšší hora Blanského lesa. Je viditelná ze značné části
jižních Čech jako táhlý hřeben s typickou siluetou známé rozhledny a televizního vysílače. Podle
psychotroniků údajně silný zdroj krajinné energie; významné prehistorické duchovní centrum.
2. Dívčí Kámen (zřícenina, vyhlídka na řeku Vltava)
Dívčí Kámen představuje perlu mezi zříceninami středověkých hradů na území Jižních Čech. Mohutná
zřícenina stojí na vysoké skále nad soutokem Křemežského potoka a řeky Vltavy. Díky kombinaci
12

skalního útvaru, meandrujících vodních toků i zásahu člověka je tato oblast velmi pestrá
z botanického i zoologického hlediska. Proto byla oblast hradu vyhlášena přírodní rezervací, která je
zároveň součástí CHKO Blanský les.

3. Lomec (poutní kostel, komponovaná barokní krajina)
Lomec, věřícími intimně nazývaný spíše jako Lomeček, je jeden z nejvýznamnějších barokních
poutních areálů v Jižních Čechách. Poutní kostel Jména Panny Marie byl vystavěn v letech
1692 až 1702 hrabětem Emanuelem Buquoyem, pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježíškem. Místo
pro meditaci a odpočinek, energeticky silný bod.
4. Křišťanov – Vyšný (přírodní památka, prameniště Blanice)
Z Křišťanova, někdejší obce „na konci světa" (blízká západní hranice, v těsné blízkosti leží doposud
hranice vojenského újezdu) se vydejte cestou necestou přes podmáčené louky, mokřiny
až do rašeliniště v rezervaci Pod Farským lesem, biotopy zaniklých obcí a samot, údolím Blanice
místem výskytu kriticky ohrožené perlorodky říční; daleké výhledy na Boubín s Bobíkem i vrcholy
Boletického vojenského újezdu.

…a ještě tipy na několik výletů po naučných stezkách, které rozšiřují možnosti okružných a
hvězdicových výletů pro pěší:
Fritschova stezka (Boršov-Dívčí Kámen-Zlatá Koruna)
18 kilometrů dlouhá turistická stezka, vedoucí romantickým kaňonem řeky Vltavy mezi Boršovem nad
Vltavou a Zlatou Korunou. Stezka nabízí nádherné výhledy, v létě pak koupání v řece Vltavě,
romantickou zříceninu hradu Dívčí Kámen i řadu technických zajímavostí (např. unikátní vodní
elektrárnu z dvacátých let minulého století v těsné blízkosti hradu). Celý kaňon je chráněnou přírodní
památkou „PP Vltava u Blanského lesa“.
Velkou předností stezky je její dostupnost veřejnou dopravou (MHD, ČD), takže je velice vhodná pro
příměstskou turistiku obyvatelů Č. Budějovic a jejich návštěvníků.
Zpestřením je také pro vodáky, kteří splouvají Vltavu ze Zlaté Koruny do Boršova.
Zřícenina hradu Dívčí Kámen je otevřena celoročně, takže je vhodným turistickým cílem pro i mimo
turistickou sezonu.
Na tuto stezku se marketingově zaměřila propagace TO PodKletí v roce 2017 prostřednictvím eventů
formou pěších výletů s místním průvodcem, termínově navázáno na pořádání sobotních trhů místní
produkce.
Naučná stezka Třísov – Dívčí Kámen – Holubov
Bezpochyby nejkrásnější výlet v CHKO Blanský les. Přírodní, historická a technická naučná stezka
zahrnuje také keltské oppidum u Třísova (jedna z nejvýznamnějších jihočeských pravěkých památek),
přírodní zvláštnosti kaňonu Vltavy, zříceninu gotického hradu Dívčí Kámen, přírodní rezervaci
Holubovské hadce, bývalý Třísovský hamr a bývalou železářskou Adolfovskou huť.
Naučná stezka je velmi dobře dostupná vlakem z Českých Budějovic i Českého Krumlova.
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Zeyerova stezka – Z Vodňan na Lomec
Není lepší způsob jak poznávat ovocnářský region Chelčicka, než se projít po stezce, kterou chodil
básník Julius Zeyer. Stezka z Vodňan na poutní místo Lomec dnes nese název „Zeyerova stezka“ a
vede kolem barokní kapličky sv. Máří (Na Lázni) a „nového“ Libějovického zámku až přímo do
poutního areálu na Lomci. V těsné blízkosti stezky se nachází obec Chelčice, kde se můžete zastavit a
odpočinout v certifikované přírodní zahradě a nebo navštívit zrekonstruovaný špýchar – Památník
Petra Chelčického s regionální expozicí Chelčicka a přírodní památkové zóny Libějovicko – Lomecko.
Sportovní hodnota a náročnost tras pro pěší je různorodá, proto si vhodnou trasu vybere každý
návštěvník sám. Slabinou tras pro pěší v přírodním terénu je jejich vyšší bariérovost.
Pro pěší turisty prostřednictvím interaktivní mapy a webových stránek a facebookového profilu TO
PodKletí postupně zpřístupňujeme tipy na zajímavé výlety, třeba na tajemná místa…
Jednotlivé výletní okruhy –trochu netradičně – jsou připravovány také s přepravcem České dráhy; na
webu TO PodKletí najdete v sekci „Výlety – vlakem“. Jedním z tipů je „ Na Kleť a do Holašovic vlakem“
…a nenechte se zmást tím, že na Kleť ani do Holašovic nevedou koleje….

1.3

Zimní turistika

V CHKO Blanský les je 56 km lyžařských tras, které jsou ve formě upravovaných stop v případě
příznivých sněhových podmínek.
Nestálost sněhové pokrývky v zimním období – alespoň v několika posledních letech - je největší
slabinou této atraktivity.
Pro sjezdové lyžování jsou v případě příznivých sněhových podmínek k dispozici 3 menší sjezdovky,
situované také v CHKO Blanský les, každá s délkou cca 500m - Chmelná (obec Chmelná), Rohy (obec
Brloh) a Horní Luka (obec Holubov), které jsou vhodné pro rodinné lyžování.
Aktuální informace o provozu lyžařských vleků poskytuje TO PodKletí prostřednictvím facebooku.

1.4

Vodácká turistika

Tento typ turistiky je ryze sezónní záležitostí, vodácká turistika v turistické oblasti PodKletí se týká
nejfrekventovanější české vodácké řeky Vltavy. Na území PodKletí je tato řeka sjízdná v úseku Zlatá
Koruna-Boršov nad Vltavou (20km). Celodenní plavba na kánoích nebo raftech ze Zlaté Koruny
do Boršova nad Vltavou romantickým kaňonem Vltavy patří k nejkrásnějším a při tom nejklidnějším
úsekům řeky.
V posledním období se v tomto úseku řeky rozmáhá nový typ splavování řeky – paddleboard.
Plavbu je možno zpestřit zastávkami s občerstvením, popřípadě „utábořením“ v některém
z vodáckých tábořišť na trase a návštěvou zříceniny hradu Dívčí Kámen nebo kláštera Zlatá Koruna.
Po celou dobu plavby turistu po břehu „provází“ Fritschova stezka (možnost prodloužení pobytu
doplňkově pěší turistikou, navrženo jako školní výlet).
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1.5

Poznávací turistika

Největší návštěvnický potenciál mají pro poznávací turistiku regionu Turistické oblasti Podkletí tato
témata cestovního ruchu a tyto konkrétní atraktivity:
Selské baroko (typická architektura sídel jihočeského venkova – v regionu TO PodKletí se nachází 4
vesnické památkové rezervace (Holašovice, Plástovice, Malé Chrášťany a Záboří) a 8 vesnických
památkových zón (Břehov, Dobčice, Lipanovice, Zbudov, Mahouš, Třešňový Újezdec, Vitějovice,
Zvěřetice) včetně obce Holašovice, která je zapsána na seznam památek UNESCO.
Selské baroko je dlouhodobě vytěžitelným tématem jak pro zahraniční návštěvníky, tak pro městskou
populaci – především ve vazbě na zážitkové aktivity (hipoturistika, agroturistika, akce a slavnosti) a
jako vítané místo odpočinku a kulisa pro aktivní dovolenou (především cykloturistika).
Téma návštěvníkům informačně zpřístupňují:
-

informační centra (Plástovice, Holašovice)

-

tematická síť informačních cedulí (obce v lokalitě Zbudovská Blata)

-

tiskoviny – mapy (obce v lokalitě Zbudovská Blata), brožury (Holašovice), knihy (Holašovice)

Hrady, zámky, kláštery (především renesanční zámek Kratochvíle a gotický klášter Zlatá Koruna –
obojí ve správně Národního památkového ústavu (NPÚ), a hojně navštěvovaná zřícenina hradu Dívčí
Kámen; dále je v regionu zřícenina nedostavěného kláštera Kuklov a řada zaniklých tvrzí, které lákají
především svou mystikou).
Tento typ památek je vytěžitelný ve vazbě na poznání architektury (edukační činnost NPÚ) a rodové
tradice Jižních Čech (především téma Rožmberkové) a svatby (Kuklov, Kratochvíle, Dívčí Kámen, Zlatá
Koruna).
Muzea, expozice (archeopark Na Jánu v Netolicích, Památník Petra Chelčického, Muzeum
Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách, Dům přírody CHKO Blanský les – Holubov,
Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích, Selský dvůr v Holašovicích, Observatoř na Kleti, Včelařské
muzeum a baráčnická rychta v Pištíně, Hasičské muzeum v Češnovicích, holašovické Stonehenge.
Z hlediska využitelnosti pro cestovní ruch - především muzejní expozice jsou konfrontovány
s požadavky návštěvníků na interaktivitu a náročnost na průvodcovskou činnost (některé expozice
jsou dostupné pouze po předchozí domluvě), kromě expozic jsou vítány především krátkodobé
tematické výstavy.
Církevní památky (především mariánská poutní místa - kostel v Kájově a poutní kostelík Lomec;
rokokový kostel v Chelčicích – s místním průvodcem, klášter Zlatá Koruna).
Kromě uvedených top objektů je v regionu řada dalších kostelů a kaplí, jejich využití pro cestovní ruch
brzdí omezený vstup pro laickou veřejnost. Region turistické oblasti PodKletí je bohatý také na
množství dobře udržovaných drobných sakrálních staveb v obcích i volně stojících krajině, často
propagovaných prostřednictvím geocachingu.
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1.6

Akce a slavnosti

Vysoké návštěvnosti se v regionu již řadu let těší akce kombinující řemeslné trhy s prezentací a
prodejem místní produkce a kulturním programem. Na těchto principech se v regionu objevují i nové
akce (Pištín – 2016 – Vaříme, pečeme, smažíme z místní produkce; Zliv - Slavnosti mrkve) nebo se
obnovují starší akce a tradice (Kubatovy slavnosti – Dívčice/Zbudov; Dožínky – Plástovice; jarmark o
sv. Jiljí - Lhenice).
Top akce:







Holašovické slavnosti
Křemežský víkend (dříve Křemežský veletrh)
Slavnosti plodů (mikroregion Chelčicko-Lhenický, střídavě pořádáno v obcích Chelčice,
Lhenice, Malovice, Truskovice, Libějovice a Mičovice)
Slavnosti květů (cykloakce mikroregionu Chelčicko-Lhenického) propojeno s akcí Pečeme,
vaříme…(Pištín)
Netolický jarmark na Linecké stezce
Lhenický jarmark sv. Jiljí

Díky dlouholeté místní tradici a stálým termínům konání jsou vyhledávány také tradiční místní
slavnosti - poutě, dožínky, konopická, posvícení; často spojeno s ukázkami baráčnických krojů a
tanečních vystoupení České besedy (Pištín, Boršov).
Velkou pozornost návštěvníků upoutávají akce s technickou tématikou – Sraz historických traktorů
(Mahouš), hasičské soutěže (Mydlovary), jízdy veteránů (Pištín, Boršov nad Vltavou).
Stálou návštěvnost mají také dechovkové hudební festivaly – především festival v Jámě u Mičovic (v
roce 2017 již 15. ročník) a Homolské heligonky.
Unikátem regionu je také divadlo Continuo ve Švestkovém Dvoře v Malovicích pořádající ve svém
areálu letní festival divadel nebo, adventní akce pro děti, a tzv. Kratochvílení (letní festival
představení v prostorách zámecké zahrady a exteriérů zámku Kratochvíle).
Kulturní léto na Kratochvíli – kulturní akce probíhající na zámku mají, až na výjimky, poměrně
komorní charakter a velice dobře tak z hlediska cestovního ruchu a návštěvy regionu zapadají do
konceptu poklidné dovolené ve venkovském prostředí stranou městského ruchu. Populární akce –
Tančírna pod otevřeným nebem, Divadelní léto v zámecké zahradě.
Stálá návštěvnost akcí je dobrým základem pro komplexnější plánování eventů a doplňkové
sestavování kulturního kalendária regionu TO PodKletí.

1.7

Hipoturistika a agroturistika, rybolov

Pro milovníky agroturistiky a pro rodiny s dětmi vyhledávající kontakt se životem na farmě se
v oblasti PodKletí nabízí několik možností ubytování tohoto typu – nabízeno je na farmě s chovem
býků a domácího zvířectva a prodejem hovězího masa ze dvora, ekofarma s chovem jelenů vapity a
daňků nabízející gastronomické produkty z vlastní produkce a rodinným minipivovarem s několika
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druhy piva, ubytování v chatkách u rybníků s možností rybolovu apod.; k dispozici je také kapacita ve
stylu jihočeského statku pro větší skupiny turistů vyhledávajících alternativní typ dovolené anebo
školní, či teambuildingové akce s nabídkou outdoorového programu, včetně jezdectví.
Hipoturistika je v turistické oblasti PodKletí zastoupená sítí hipostezek, především v návaznosti na
CHKO Blanský les v celkové délce cca 70km a přesahem dálkových tras do jiných turistických oblastí
(Nohohradsko-Doudlebsko, Šumavsko). Lokální hipostezky mají charakter spíše kratších úseků bez
výrazného zázemí pro jezdce a koně, v lokalitě je několik hipostanice. Více informací na
www.jihoceskehipostezky.cz .
Jízdárny v oblasti jsou pro turistický ruch využitelné pouze omezeně, většina rančů se věnuje
především pravidelným výcvikům koní, a z kapacitních důvodů nenabízí příležitostné jízdy pro turisty
(některé z jízdáren spolupracují s ubytovateli). Kapacity areálů jízdáren a rančů by bylo po dohodě
s provozovateli možné využít pro pořádání soutěží, především ve spolupráci se zahraničím (AT).
Stále populárnější rybolov jako součást rodinné dovolené je nabízeno jako součást ubytování anebo
s možností zakoupení krátkodobé povolenky (1den-1týden). Nejznámějšími lokacemi pro rybolov je
rybník Štilec, Podnovoveský rybník (kapři) a pstruhařský revír v Boršově nad Vltavou; další soukromé
revíry jsou například v Brloze nebo v Mydlovarech.

1.8

Regionální značky a produkty

Ochutnávka lokálních produktů je mezi návštěvníky regionu stále populárnější. I když několik výrobků
z našeho regionu získalo ocenění „Chutná hezky. Jihočesky!“ (např. marmelády manželů Vališových –
Zliv; šťávy a mošty Pěstitelské pálenice a moštárny Karel Gregora – Lhenice; ovocné výrobky a šťávy
Zemcheba Chelčice; uzeniny firmy Antoni -Dolní Třebonín), nabídka návštěvy výrobny s možností
ochutnávky a následného zakoupení výrobků prakticky neexistuje (především z důvodů hygienických
předpisů pro potravinářské provozy). Turista tak má možnost ochutnat lokální výrobky spíš při
různých slavnostech v regionu anebo při speciálních prezentacích.
Nejznámějšími akcemi se zavedeným prodejem a ochutnávkami místní produkce jsou Slavnosti plodů
Chelčicko-Lhenického mikroregionu, Netolický jarmark na Linecké stezce a Lhenický jarmark sv. Jiljí.
V poslední době se v některých obcích zavádějí příležitostné či pravidelné trhy. Obec Boršov
provozuje 1x měsíčně od dubna do října trhy, které jsou stále populárnější a počet jejich návštěvníků i
prodejců se rozrůstá. Výhodnou trhu je i jeho poloha v těsné blízkosti města České Budějovice a jeho
dostupnost MHD.
Správa CHKO Blanský les ve spolupráci s obcí Holubov pořádala v roce 2016 trh lokálních produktů.
Část regionu PodKletí leží na území regionální značky Šumava, je zde i několik producentů
certifikovaných touto značkou (včetně akce Netolický jarmark na Linecké stezce). Veškerá ovocnářská
produkce z obcí Chelčice, Malovice, Truskovice, Mičovice, Lhenice a Libějovice má certifikovanou
evropskou značku místa původu „Chelčicko-Lhenické ovoce“.
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V regionu chybí produkty certifikované lokální značkou typu „Jihočeský venkov“, které by
návštěvníkovi nabídli možnost zakoupení originálního výrobku z regionu nebo návštěvu lokálních
dílniček s ukázkou výroby a možností zakoupení výrobků (především v zahraničí u turistů velice
populární a prezentují region i v širším geografickém měřítku a „záminka“ návštěvy regionu i mimo
hlavní turistickou sezonu). Nově řešeno samostatně – viz Marketingová strategie.
Jako určitou formu regionálního produktu či značky chápeme i baráčnictví, lokální tradici, která byla
uznána za kulturní dědictví Jihočeského kraje.

2. Infrastruktura cestovního ruchu
2.1

Ubytovací zařízení

V regionu turistické oblasti PodKletí bylo na základě dat ČSÚ, internetového průzkumu a průzkumu
v terénu zjištěno celkem přes 200 ubytovacích zařízení různého typu s celkovou kapacitou přes 4100
lůžek/ubytovaných osob. Část zařízení funguje však pouze jako přechodné ubytovny (zřizovány
především organizacemi typu TJ, Sokol, zemědělské družstvo), anebo pouze v omezeném sezonním
provozu.
Z hlediska reálně využitelného návštěvnického potenciálu je v regionu TO PodKletí přibližně 75
ubytovacích zařízení, z toho pouze 4 hotely s kapacitou více než 40 hostů, 68 penzionů (některé také
s kapacitou nad 40 osob), 13 kempů, 1 chatový areál (s kapacitou 100 osob); zbytek zařízení je typu
apartmány, chaty, chalupy anebo pronájem v soukromí. Počet funkčních kapacit je pravidelně
ověřován před zahájením nové turistické sezóny, pro propagaci konkrétních kapacit slouží webové
stránky destinační společnosti.
Turisticky významný potenciál má ubytování, které je něčím jiné – lokací, wellness zázemím, profilací
(tradice, eko, farma, hipo…). Zapojení těchto typů ubytování do „turistických balíčků PodKletí“ dále
výrazně zvýší atraktivitu nabídky pro turisty – viz návrhy uvedené v Marketingové strategii.
Turistická oblast má omezené kapacity ubytovacích zařízení, která by byla vhodná pro větší
skupiny/bus (50<) návštěvníky s vyššími nároky na standard služeb (3***<).
Pro potřeby vydání katalogu pro touroperátory byly vytipovány vhodné ubytovací provozy splňující
minimálně standard 3*** a umožňující ubytování skupiny/bus (viz tiskovina).
Doporučení pro rok 2017 - 2018: podrobné šetření v jednotlivých zařízeních, identifikace úrovně
nabídky a provedení lokální certifikace. Základní zásadou pro prezentaci konkrétních kapacit je
aktivní spolupráce s destinační společností a trvalá kvalita poskytovaných služeb – viz návrhy
uvedené v Marketingové strategii.

18

2.2

Stravovací zařízení

V regionu turistické oblasti PodKletí bylo v roce 2016 na základě dat ČSÚ, internetového průzkumu a
průzkumu v terénu zjištěno celkem téměř 170 stravovacích zařízení, z toho cca 100 stravovacích
zařízení s teplou kuchyní (informace je relativní, část zařízení funguje pouze v hlavní turistické sezóně,
část zařízení je provozována pouze v některých dnech v týdnu a odpoledních hodinách, primárně jako
pohostinství). V závěru rok 2016 bylo avizováno ukončení části provozů (souvisí s EET, často
dlouhodobější problémy zařízení), což skutečně nastalo. Počet funkčních kapacit je pravidelně
ověřován před zahájením nové turistické sezóny, pro propagaci konkrétních kapacit slouží webové
stránky destinační společnosti.
Pro potřeby vydání katalogu pro touroperátoy byly vytypovány vhodná stravovací zařízení - provozy
splňující lepší standard a umožňující servis pro skupiny/bus (viz tiskovina).
Doporučení pro rok 2017 - 2018: podrobné šetření v jednotlivých zařízeních, identifikace úrovně
nabídky a provedení lokální certifikace. Základní zásadou pro prezentaci konkrétních kapacit je
aktivní spolupráce s destinační společností a trvalá kvalita poskytovaných služeb – viz návrhy
uvedené v Marketingové strategii.

2.3

Konferenční zařízení, MICE, incentivní turistika

Vzhledem k venkovskému charakteru regionu je nabídka konferenčních prostor zúžená. Pro
zahraniční MICE turistiku jsou k dispozici dva objekty, oba ve správě NPÚ – zámek Kratochvíle a
klášter Zlatá Koruna.
zámek Kratochvíle – maximální kapacita120 osob pro konferenci. Toto kritérium splňuji dva z pěti
různých prostor objektu (Horní sál a Vstupní sál renesanční vily). Využít se dá i renesanční zahrada,
obzvlášť v letním období. Menší prostory (Zámecká kaple, obřadní síň) se využívají pro komornější typ
akce – svatby, divadla, koncerty, ale i podnikové a firemní bankety. Všechny prostory se dají využít
buď zároveň, anebo každý z prostor samostatně. Nevýhodou je omezená dostupnost restaurace
v předzámčí s kapacitou cca 35 osob (alternativně řešeno cateringovými službami při zabezpečení
akcí).
Klášter Zlatá Koruna – pro účely konference anebo jiných společenských akcí je možné v současnosti
využít koncertní sál s kapacitou 90 osob. Výhodou prostoru je možnost využití i v zimním období
(vytápění). Nevýhodou je velmi omezené možnosti parkování a dostupnost restaurace mimo objekt.
Do budoucna je plánováno rozšíření kapacity objektu pro společenské využití a částečně i ubytování.

Jiné akce – teambuilding, firemní akce atd., akce menšího rozsahu
Statek (Olešník) – outdoorové aktivity spojené s venkovskou tématikou - koně, domácí zvířata;
teambuildingový program „na míru“.
Wellnesshotel (Sedlec) - nabídka luxusních služeb a velkokapacitního ubytování, včetně svateb,

19

Švestkový Dvůr (Malovice) – prostory pro specifickou skupinu lidí a akcí – kulturní akce, „excentrické“
akce s ubytováním v maringotkách (nutno zajistit externí catering)
Školící středisko (Sedlec) – svatby, konference ve stodole, místnost pro semináře (součástí prostor je
také ubytování a restaurace/jídelna)
U těchto typů zařízení je nutno zavést ze strany destinačního managementu TO PodKletí proces
certifikace kvality tak, aby splňovaly alespoň základní požadavky pro MICE turistiky, i když s lokálním
významem, a trvalou kvalitu služeb.
Další možnosti: organizování konferencí, sympozií, seminářů, výstav a veletrhů (doprovodné
uspokojování rekreačních a společenských potřeb) v prostorách občanské vybavenosti (Lhenice,
Křemže a další).
Doporučení pro rok 2017 - 2018: podrobné šetření v jednotlivých zařízeních, identifikace úrovně
nabídky a provedení lokální certifikace. Základní zásadou pro prezentaci konkrétních kapacit je
aktivní spolupráce s destinační společností a trvalá kvalita poskytovaných služeb – viz návrhy
uvedené v Marketingové strategii. Další doporučení: zavedení interní evidence formou Karet
partnerů/poskytovatelů služeb.

2.4
Název IC
adresa
www
e-mail
telefon
Provozní doba
Standardizace
Název IC
adresa
www
e-mail
telefon
Provozní doba

Turistická informační centra
Informační středisko CHKO Blanský les - Holubov
Holubov 35, 382 03 Křemže
www.dumprirody.cz/informacni-stredisko-chko-blansky-les
ic.holubov@seznam.cz
+420 380 741 229
Červen-září: denně 9- 16
Květen- říjen: sobota, neděle 10 - 16
NE

Standardizace

Infocentrum Holašovice
Holašovice 43, 373 84 p. Dubné
www.holasovice.eu
infocentrumholasovice@seznam.cz
+420 387 982 145
Duben - srpen: úterý- neděle 9 - 17
Září: sobota - neděle 9 - 17
NE

Název IC
adresa
www
e-mail
telefon
Provozní doba
Standardizace

Informační centrum Jihočeského selského baroka
Plástovice 9, Sedlec 373 47
www.sedlec.cz
info.plastovice@sedlec.cz
+420 387 203 210
Květen – září: středa – neděle 10-17
NE / v přípravě certifikace centra A.T.I.C. (2018)
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Název IC
adresa
www
e-mail
telefon
Provozní doba

Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích s pracovištěm infocentra
Mírové náměstí 248, 384 11 Netolice
http://www.muzeumnetolice.cz/
info@netolice.cz
+ 420 380 421 268
říjen – duben:
pondělí, středa 9 –12 a 13 – 17
úterý, čtvrtek, pátek 9 – 12 a 13 – 16

Standardizace

květen – září: úterý – neděle 9 – 12 a 13 - 16
C
(A.T.I.C.)

Název IC
adresa
www
e-mail
telefon
Provozní doba
Standardizace

Boršovské informační centrum (BIC)
Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
www.borsovnvlt.cz
rycova.r@seznam.cz
+420 777 195 733
červenec - srpen: denně 11 – 18
C
(A.T.I.C.)

Název IC
adresa
www
e-mail
telefon
Provozní doba

Olešník – obecní infocentrum
Olešník 15, 373 50 Olešník
www.olesnik.cz
ou_olesnik@raz-dva.cz
+420 387 985 605
v zimním období – OÚ Olešník
pondělí, středa: 7.30-12, 13-17
pátek: 7,30 -12,30

Standardizace

Název IC
adresa
www
e-mail
telefon
Provozní doba
Standardizace

v letním období – koupaliště Olešník
denně: 10-20
NE

Informační centrum Zliv
MěÚ Zliv, 1. patro, dveře č. 17
www.zliv.cz
mu.zliv@sendme.cz
+420 387 993 266
Pondělí, středa: 13 – 17
Úterý, čtvrtek, pátek: 7,30 – 11,30
NE
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(IC Pohádkového království)

3. Analýza poptávky v cestovním ruchu
3.1

Vývoj návštěvnosti HUZ

Z údajů shromážděných ČSÚ byl zjišťován počet ubytovaných hostů v destinaci a počet přenocování
za období 2012-2015; ze zjištěných dat vyplývá, že počet návštěvníků v destinaci za uvedené období
mírně klesá, a to jak v celkových počtech, tak i v počtu jednotlivých skupin návštěvníků (rezidenti a
nerezidenti). Počet přenocování v HUZ destinace kopíruje trend počtu ubytovaných návštěvníků (viz.
graf č.1). Po výrazném nárůstu počtu přenocování se v r. 2014 pokračoval v r. 2015 mírně sestupný
trend počtu přenocování a to jak u domácích, tak i u zahraničních návštěvníků.
Průměrný počet nocí, na které se návštěvník TO PodKletí ubytuje v destinaci, je 2,6 (setrvalý stav).

Graf č.1: Počet ubytovaných hostů v HUZ destinace PodKletí v letech 2012-2015. (Zdroj dat: ČSÚ)
2012

2013

2014

2015

přenocování
rezidenti

17 215

16 070

22 323

15 389

přenocování
nerezidenti
celkem

2 455
19 670

2 578
18 648

2 837
25 160

2 260
17 649

přenocování
rezidenti průměr

2,6

2,6

2,0

2,6

přenocování
nerezidenti průměr

2,3

2,3

2,9

2,9

přenocování celkem
průměr
2,6
2,6
2,7
2,6
Tabulka č. 1: Počet přenocování celkem, a průměrně za rok (rezidenti vs. nerezidenti) v HUZ destinace
PodKletí v letech 2012-2015 (Zdroj dat: ČSÚ)
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Pro všechny výše uvedené údaje je však nutno uvést, že čísla pro počet návštěvníků a jejich
přenocování jsou odvozována z údajů ČSÚ pro 6 obcí z celkového počtu 62 obcí v destinaci, které
vykazují data pro statistické analýzy, a je tedy nutné k nim přistupovat s velkou rezervou. Čísla pro
ostatní obce jsou buď nedostupná, anebo uváděná ve zdroji ČSÚ jako nespolehlivá (.) anebo jako
individuální (důvěrný) údaj (i.d.). Uvedené údaje jsou značně sporné, především z pohledu
posuzování výkonnosti destinace pouze z pohledu počtu přenocování uváděných v veřejné evidenci
ČSÚ.

3.2

Výše vybraných turistických poplatků

Celková výše vybraných poplatků se pohybuje mírně pod hranicí 1 mil. Kč/rok.
Nejvyšší částka z poplatků byla vybrána v obcích mikroregionu (SO) Podkletí. Tato částka je daná
členstvím obce Zlatá Koruna v SO Podkletí a její vysokou návštěvnosti díky umístění vodáckých
kempů na řece Vltavě a vodáctví na trase Č.Krumlov-Č.Budějovice. Vybraná suma turistických
poplatků téměř 200tis. Kč se však do turistického ruchu vrací ve formě nákladů obce za likvidaci
odpadků po turistech.
Další obcí s vysokým potenciálem díky vodáctví by mohl být Boršov nad Vltavou, avšak osoby mladší
18 let jsou od poplatků osvobozeny. A tak se vysoká návštěvnost místního kempu způsobena
ubytováním školní mládeže v období školních výletů na poplatcích nijak neprojeví.
Další obcí s vyšší částkou přijatou ve formě turistických poplatků je Kamenný Újezd. V tomto případě
je výše vybraných poplatků ovlivněna návštěvností kempu Štilec , který patří obci.

Graf č.2: Příjmy z turistických poplatků v obcích destinace PodKletí v letech 2012-2015, členěno dle
obcí v rámci mikroregionů (Zdroj dat: ČSÚ)
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3.3

Potenciál návštěvnosti - analýza PPC kampaně

V roce 2016 realizovala DM Jihočeský venkov projekt „PodKletí on – line“, podpořený grantem
Jihočeského kraje.
Záměrem projektu bylo zviditelnit a dostat do povědomí návštěvníků nově vzniklou turistickou oblasti
PodKletí a její destinační management Jihočeský venkov, z.s. , a zvýšení dopadu propagace turistické
oblasti PodKletí.
Pro podporu destinačního managementu byly využity nástroje z prostředí internetu, on-line aplikací a
sociálních médií, PPC kampaně a cílené úpravy tzv. SEO optimalizace webových stránek DM.
Kampaň byla zacílena na aktivní turisty, rodiny s dětmi a seniory jako hlavní cílové skupiny
návštěvníků regionu – turistické oblasti PodKletí, a nově vznikající produktovou řadu DM Jihočeský
venkov. Část správy a plnění sociálních médií byla realizována zaměstnanci DM, tato zkušenosti
významně využije DM také v dalším období.
Pravidelnou správou a aktualizací facebookového profilu jsme chtěli oslovit především mladé lidi,
kteří jsou hlavními uživateli sociálních sítí.
Díky realizované Fb kampani si destinační management upřesnil reálné složení oslovené cílové
skupiny: 70% uživatelů, kteří reagovali, byly ženy. Nejvíce byly osloveny věková skupina 25-34 let:
celkem 30% všech aktivních uživatelů, a věková skupina 35-44 let: celkem 28%; následuje věková
skupina 45-55 let (14%). Oslovení věkové skupiny nad 55 let činí cca 13%.
Ženy
(70%)
- věk

Muži
(30%)
-věk

Díky těmto výsledkům budeme moci v následující období efektivněji zaměřovat příspěvky na
facebooku na konkrétní cílové skupiny. Výsledky a návrhy jsou nově zapracovány do samostatné
Marketingové strategie TO PodKletí.
V rámci projektu byla dále vytvořena databanka fotografického materiálu, která umožní efektivní
práci destinační společnosti s on-line marketingovými nástroji a sociálními médií také v dalším období
(tvorba fotokvízů apod.). Součástí plnění bylo také získání autorských práv k dodaným fotografiím.
Očekávaným výsledkem projektu bylo zvýšení návštěvnosti www stránek turistické oblasti, které
zprostředkovaně vede k očekávaným dopadům projektu a zvýšení návštěvnosti turistické oblasti.
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Na tomto statistickém vyhodnocení
návštěvnosti www.jihoceskyvenkov.cz
je zřejmé, že se podařilo skokově zvýšit
- především v hlavní turistické sezóně –
návštěvnost www, a to jak unikátních
návštěvníků www, tak celkového počtu
návštěv a načtených stránek
Objem počtu návštěv a načtených
stránek po hlavní turistické sezóně
(září) odpovídá téměř výsledkům za
měsíc červenec, zájem o www je trvalý.

Zvýšení návštěvnosti www stránek turistické oblasti, resp. následné návštěvy turistické oblasti bylo
dosaženo zacílením a efektivním nastavením reklamy pomocí placených internetových kampaní na
různých typech vyhledávačů a webových serverů, a také SEO optimalizací vlastních webových stránek
a propojením s vlastním Facebookem. Využili jsme více druhů přístupů k realizaci reklamní kampaně
tak, abychom mohli v rámci projektu vyhodnotit jejich možné další přínosy, cenovou náročnost a také
zvyklosti uživatelů.
Dosažené časy návštěvnosti indikují plynulý průběh
návštěvnosti v čase od 8 do 18 hodin a mírnou
večerní špičku (zvýšení o 50%) s vrcholem
kolem 21 hodiny. Také tyto údaje ukazují na
zvyky oslovených návštěvníků www a
mohou pomoci při nastavování dalších kampaní, soutěží a zveřejňování novinek.
S ohledem na zjištění zvyků uživatelů byl sledován dosah příspěvků podpořených placenou reklamou
a tzv. organických (vlastní příspěvky, bez reklamy).
datum

11.6.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

organický

1380

1954

828

2650

2905

1211

916

806

845

1363

2437

3019

3515

1964

2304

2768

3211

2912

3054

placený

----

Vzhledem k tomu, že šlo u obsahu jednotlivých příspěvků především o nekomerční promo (např.
místní akce, nikoliv konkrétní ubytovatel), není toto vyhodnocení aktuálně relevantní pro měření ve
vazbě na návštěvnost regionu a počet přespání. Podrobné výsledky zdokumentované především
prostřednictvím aplikace Google-Analytics. Výsledky a návrhy jsou nově zapracovány do samostatné
Marketingové strategie TO PodKletí, cílem je především zvýšení doby setrvání návštěvníků na www,
prostředkem bude modernizace www včetně zajištění responzibility webových stránek pro
zobrazování ve smartphonech a tabletech.
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Dalšími využitými nástroji z prostředí internetu a on-line aplikací byla realizace GC kampaně
prostřednictvím 111 TB (travel bug) - možnost trvalého on-line sledování výsledků aplikací/
www.geocaching.com, především k lokalitě PodKletí a značně vyhledávaných lokálních GCpointech;
v rámci sociálních médií byl mimo vlastní facebookový profil založen vlastní kanál na Youtube
PodKletí pro zveřejňování propagačních videí z regionu turistické oblasti PodKletí.
Pravidelnou správou a aktualizací facebookového profilu budeme oslovovat mladé lidi, kteří jsou
hlavními uživateli sociálních sítí, využity budou také motivační nástroje založené na soutěži, atraktivní
pro aktivní návštěvníky všech věkových kategorií (Instragram, Youtube, geocaching). Výsledky a
návrhy jsou nově zapracovány do samostatné Marketingové strategie TO PodKletí.
Projekt PPC kampaně byl realizován od 1.4.2016 do 30.9.2016. Díky realizaci projektu bylo
předpokládáno pravidelné zavedení PPC kampaní do mediaplánu DM také v dalších letech, a také
využití získaných zkušeností pro efektivní práci s webovými stránkami a sociálními sítěmi.
Výsledky a návrhy
jsou nově
zapracovány do
samostatné
Marketingové
strategie TO
PodKletí.

4 Institucionální analýza
4.1

Analýza potřeb a názorů vybraných místních aktérů

V rámci této kapitoly neuvádíme záznamy z jednotlivých řízených rozhovorů nebo setkání se zástupci
obcí v rámci jednání svazků obcí a dalších jednání, ale pokusíme se syntetizovat základní výstupy
z těchto šetření a klíčové závěry.
Názory na přínos cestovního ruchu pro místní ekonomiku se značně různí, řada starostů negativně
vnímá nízkou vlastní aktivitu podnikatelů, vnímají ale i překážky, které musí podnikatelé v těchto
službách překonávat. Místní poplatky z ubytovacích kapacit jsou vybírány v méně než ½ obcí,
v některých případech paušálem na zařízení (nelze tedy objektivně vyhodnotit počet ubytovaných
osob), pouze v 5 obcích činí příjem z poplatků více než 50.000 Kč; právě nízký výnos a náročnost
administrativy s poplatky a jejich kontrolou související snižují zájem obcí o tuto agendu. V obcích
s vyšším počtem návštěvníků současně vznikají vyšší náklady na odpady a četné problémy s hlukem
či drobnou kriminalitou – jde především obce na splavném úseku Vltavy a vodáckou turistikou.
Kromě služeb v cestovním ruchu vnímají starostové pozitivně vazbu zviditelnění regionu na místní
producenty a tradice, především v ovocnářské oblasti Chelčicko-Lhenicko a obcích Zbudovských blat.
Také z tohoto důvodu podporují realizaci lokálních eventů (slavnosti, festivaly, trhy/jarmarky, akce –
cykloturistické, tradiční/folklorní, divadelní…), které upoutávají pozornost návštěvníků. Tyto akce
považují za nejefektivnější formu reklamy.
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Postupně se zlepšuje sebeidentifikace obcí s turistickou oblastí a je překonávána počáteční nedůvěra
k nově zaváděné organizaci; také z těchto důvodů nebyl přijat žádný systém příspěvků „na hlavu“, ale
spíše jde destinační společnost cestou projektové činnosti ve prospěch konkrétních zájemců o
spolupráci – především jde o potřeby koordinace společných projektů více obcí/svazků, potřeby
zajištění (spolu)organizace eventu nebo marketingové podpory akce.
Pro další rozvoj destinačního managementu Turistické oblasti PodKletí je nyní klíčové zaměření se na
řízení rozvoje destinace. Z pohledu cestovního ruchu je destinace místem střetávání nabídky s
poptávkou, tedy místa kam ve skutečnosti návštěvníci cestují, kde pobývají a kde konzumují služby
cestovního ruchu včetně služeb navazujících. Proto je potřeba v TO PodKletí nastavit procesy, které
umožní destinační společnosti vykonávat určitý servis pro subjekty cestovního ruchu působící na
území destinace – a aby destinační společnost byla subjekty cestovního ruchu akceptována jako
obchodní partner (placená služba).
Tato situace v TO PodKletí doposud nenastala, jednotlivé subjekty byly doposud ochotny
spolupracovat na jednotlivých akcích, bez širších propojení a zapojení se do společné reklamy.
Změna v tomto přístupu je klíčovým úkolem pro rok 2017.
Proto je potřeba pozici DM posílit, zviditelnit její schopnosti a také poslání - a efektivitu spolupráce
pro všechny typy subjektů, podnikatele v cestovním ruchu, obce, místní producenty, nositele místní
kultury a další zainteresované.
Vnitřní rozvoj destinační společnosti a jejích strategických dokumentů a obchodních a
marketingových partnerství v destinaci umožní DM Jihočeský venkov z.s. začít hrát důležitější roli v
rozvoji regionu TO PodKletí, podpoře podnikání a zaměstnanosti v destinaci, vybavenosti destinace a
dostupnosti a kvalitě služeb. Za tímto účelem bude potřeba zahájit poskytování expertních a
poradenských služeb.
Globální cíle politiky cestovního ruchu destinačního managementu Jihočeský venkov, z.s. turistické
oblasti PodKletí usilují o:
 růst konkurenceschopnosti (budování struktury a kultivace institucí, které efektivně
implementují politiku cestovního ruchu; posilování kvality nabídky cestovního ruchu včetně
kultivace podnikatelského prostředí; zlepšení přístupu poskytovatelů služeb na trhy
cestovního ruchu)
 udržení ekonomického postavení cestovního ruchu v hospodářství destinace (daňová
výtěžnost, zaměstnanost především v MSP) a jeho zvyšování
 dosažení rovnováhy mezi ekonomickým, socio-kulturním, environmentálním a regionálním
rozvojem, také prostřednictvím profilace značky destinace TO PodKletí (v souladu se
zásadami udržitelného rozvoje, intenzivnější využívání efektivních nástrojů a inovací v oblasti
řízení a marketingu destinací cestovního ruchu)
 podporu využívání kulturního a přírodního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu, s
garancemi zachování jejich kvality
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Příležitostí pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti PodKletí jsou moderní formáty produktů
cestovního ruchu vycházejících ze sociokulturních specifik regionu, jeho přírodního bohatství a
historického a kulturního dědictví; rozvoj CR v kontextu celkového socioekonomického rozvoje
regionu TO PodKletí musí být zároveň šetrný vůči přírodním a jiným zdrojům, které jsou předmětem
zájmu odvětví cestovního ruchu tak, aby nebyly narušeny primární dispozice CR. Je potřeba začít
budovat značku TO PodKletí, a to na principech udržitelného rozvoje.
Budování značky TO PodKletí a destinační společnosti Jihočeský venkov, z.s. je směřováno k podpoře
soft-turistiky, venkovské turistiky a turistiky šetrné k životnímu prostředí, ke které má region velmi
dobré podmínky – a naplňuje motto destinace: „zažít autentický jihočeský venkov“.
Destinace má přírodní a pohodovou image, jde o typicky venkovský region s nenarušeným životním
prostředím, nedevalvovaným doposud masovým turismem (na rozdíl od přesycených center dalších
destinací).
Různorodost profilu regionu TO PodKletí je zajímavá pro různé typy cykloturistiky, výhodou je
systém místních cyklookruhů, které návštěvníka zavedou na řadu malebných míst destinace – a
současně podpoří jeho delší setrvání v TO a opakovanou návštěvu. Nadále je potřeba rozvíjet
spolupráci s Nadací Jihočeských cyklostezek – v roce 2016 realizován první společný projekt pro 4
obce (Jankov, Čakov, Dasný, Branišov) za finanční podpory této nadace a navržen cyklookruhů „za
selským barokem“ a vytvořen propagační leták.
Kromě cykloturistiky jsou zde vynikající podmínky také pro pěší turistiku – opět v různorodém
profilu tras a prostředí, od naučných stezek, historické komponované krajiny Lomecko-Libějovicka až
po sportovní trasy na v okolí Kleti; nadále je potřeba propagovat a využít také nově zpřístupněné části
bývalého prostoru vojenského újezdu Boletice, které jsou součástí TO PodKletí. Nadále je potřeba
rozvíjet komunikaci s KČT a místními turistickými kluby.
Právě tato oblast – využití potenciálu „pomalé turistiky“ (především cykloturistiky a pěší turistiky)
v návaznosti na spotřebu služeb cestovního ruchu v místě - má nadále prostor pro růst, také
v kombinaci se zážitky (eventy B2C). Základem je tvorba produktů TO.
Produkt je to, prostřednictvím čeho se region/organizace v cestovním ruchu prodává a získává své
turisty a návštěvníky. Úroveň produktu také bezprostředně souvisí s jeho image. Dobře navržený
produkt by měl mít tyto základní atributy:
 zacílení na konkrétní zákaznické skupiny,
 dostatečná atraktivita,
 přístupnost,
 uspokojení potřeb a požadavků turistů,
 soulad se skutečnou nabídkou destinace,
 cena, kterou je zákazník ochoten akceptovat,
 organizační podpora regionálních činitelů v cestovním ruchu a propagace.

28

4.2

Zmapování strategií

Základním strategickým dokumentem na národní úrovni pro oblast cestovního ruchu je KONCEPCE
STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014 – 2020. Strategická vize
cestovního ruchu pro období 2014 - 2020 představuje Českou republiku jako destinaci:
 s vysoce pozitivní mezinárodní image (V1)
 mající kvalitní a atraktivní turistické produkty a programy (V2)
 nabízející kvalitní služby s příjemnou a vzdělanou obsluhou (V3)
 nabízející zajímavé kulturně-historické zážitky, sportovní vyžití, atraktivní přírodní zajímavosti
(V4)
 nabízející bezpečné prožití dovolené domácích a zahraničních návštěvníků (V5)
 s běžně aplikovanými principy udržitelného rozvoje v praxi (V6)
 nabízející zajímavé pracovní příležitosti v cestovním ruchu (V7)
Rozvojová a marketingová strategie TO PodKletí je navržena jako komplex, sestávající z dílčích aktivit
které se vzájemně doplňují, využití širší škály nástrojů které společně přispívají k naplnění strategické
vize cestovního ruchu ČR, dosažení cílů destinačního managementu TO PodKletí a přínosů pro
destinaci (v závorce uvedena konkrétní vize V1- V7, relevantní ve vazbě regionu TO PodKletí na
národní strategii):
 Zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinaci – turistické oblasti PodKletí - mezi
domácími a zahraničními návštěvníky (V1) (V4)
Prostředky, které budou použity: modernizace nejsilnějšího elektronického marketingového
nástroje domácího cestovního ruchu – webových stránek destinace, jejich rozšíření o
cizojazyčné mutace a nové funkcionality; kampaně na sociálních sítích včetně využití
imagevideí a instagramu; vydání tiskovin; prezentace formou výrazných eventů a atraktivních
soutěží.
 Zkvalitnění strategického rozhodování v destinaci cestovního ruchu a zlepšení informační
báze pro rozhodovací procesy managementu destinace (V2) (V6)
Prostředky, které budou použity: aktualizace strategie TO a marketingové strategie na bázi
expertních průzkumů a základních dopadových studií ve střednědobém horizontu; zapojení
stakeholderů do aktualizace strategie; vytvoření marketingových partnerství; realizace
pracovních seminářů pro aktéry CR v rámci destinace; realizace eventů B2B.
 Rozvoj brandingu destinace (V1)
Prostředky, které budou použity: vytvoření základního logomanuálu, využití prvků
jednotného vizuálního stylu destinace v zaváděcí komunikační kampani a při redesignu
webových stránek; definování značky TO.
 Realizace komplexních komunikační kampaně zaměřené na podporu příjezdů domácích i
zahraničních návštěvníků do destinace (V1) (V2) (V4)
29

Prostředky, které budou použity: imagevidea; PPC kampaně vč. sociálních sítí; posílení virální
reklamy; eventy; soutěže; redesign www; vydání tiskovin.
 Zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky oblastní destinace cestovního ruchu (V2) (V5)
(V4)
Prostředky, které budou použity: střednědobá aktualizace strategie TO a rozpracování
samostatné marketingové strategie; podpora kooperace strategických parterů v rámci
destinace prostřednictvím produktů a eventů.
 Podpora zaměstnanosti v regionech (přímo, nebo zprostředkovaně v rámci celkového
konceptu marketingu služeb CR a zvýšení konkurenceschopnosti destinace) (V7)
Pro region TO PodKletí platí obdobné obecné charakteristiky, jako pro Českou republiku - disponuje
historickým, přírodním a kulturním potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu, nachází se zde řada
historických a kulturních památek, včetně památek zapsaných do seznamu UNESCO – obce
Holašovice.
Tento potenciál však v současnosti není zcela využíván. Důvodem je především nízká kvalita
základních i doplňkových služeb cestovního ruchu spojená s kvalitou a kvalifikovaností pracovní síly,
která v tomto odvětví působí. Dále brzdí rozvoj CR také problémy spolupráce a koordinace aktivit
uvnitř destinace cestovního ruchu – destinační společnost vznikla teprve počátkem roku 2015 a
postupně vytváří potřebné marketingové a partnerské vazby v regionu.
V regionu je obecně velmi silná hlavní turistická sezóna (např. vodácká sezóna na Vltavě) s přesahy
mimo sezónu ve vazbě na cyklistiku a pěší turistiku, zimní sezóna je spíše otázkou jednorázových akcí
– eventů.
Rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti PodKletí pomocí moderních produktů cestovního ruchu
by měl vycházet ze sociokulturních specifik regionu, jeho přírodního bohatství a historického a
kulturního dědictví přispěje k socioekonomickému rozvoji regionu, který je zároveň šetrný vůči
přírodním a jiným zdrojům, které jsou předmětem zájmu odvětví cestovního ruchu.
Strategická vize a cíle pro cestovní ruch v České republice vycházejí z toho, že cestovní ruch je do
značné míry založen na malém a středním podnikání (MSP) - v TO PodKletí jde především o malé
podnikání. Z toho také vychází systém priorit a podpůrných opatření politiky podpory cestovního
ruchu, který je v České republice uplatňována jak na národní úrovni, tak i na úrovni krajů a obcí.
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Globální cíle destinačního managementu Jihočeský venkov, z.s. v oblasti rozvoje turistické oblasti
PodKletí jsou ve shodě s Koncepcí, když moderní politika cestovního ruchu by měla usilovat o (viz
schéma níže):
 růst konkurenceschopnosti (budování struktury a kultivace institucí, které efektivně
implementují politiku cestovního ruchu; posilování kvality nabídky cestovního ruchu včetně
kultivace podnikatelského prostředí; zlepšení přístupu poskytovatelů služeb na trhy
cestovního ruchu)
 udržení ekonomického postavení cestovního ruchu v hospodářství destinace (daňová
výtěžnost, zaměstnanost především v MSP)
 dosažení rovnováhy mezi ekonomickým, socio-kulturním, environmentálním a regionálním
rozvojem, také prostřednictvím profilace značky destinace TO PodKletí (v souladu se
zásadami udržitelného rozvoje, intenzivnější využívání efektivních nástrojů a inovací v oblasti
řízení a marketingu destinací cestovního ruchu)
 odstraňování regionálních disparit
 podporu využívání kulturního a přírodního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu, s garancemi
zachování jejich kvality
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Strategie rozvoje turistické oblasti PodKletí je relevantní těmto prioritám a opatřením Koncepce:
PRIORITA 2: MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
Motto: Spolupráce – znalosti – udržitelnost
Hlavní cíle a záměry priority:
 Vybudovat systém organizace (uspořádání) cestovního ruchu v ČR jako platformu pro
spolupráci mezi aktéry cestovního ruchu
 Posílit využívání efektivních nástrojů a inovací v oblasti řízení destinace
 Zintenzivnit rozvoj cestovního ruchu v souladu se zásadami udržitelnosti
Na praxi managementu cestovního TO PodKletí je zjevné, že destinační management nutno zakládat
na partnerství, které vychází ze vzájemné důvěry mezi partnery - aktéry cestovního ruchu i dalšími
subjekty z jiných sektorů. Vybudování vzájemné důvěry vyžaduje určitý čas, proto po prvních 2 letech
existence (vznik DM Jihočeský venkov, z.s. v lednu 2015), které byly věnovány základní identifikaci
destinace a certifikaci destinační společnosti na úrovni kraje (JCCR), nastává období základní
stabilizace a růstu v letech 2017-2018. Základy dlouhodobé udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu
v TO je potřeba budovat na trvalých marketingových partnerství a aktivního zapojení místních
subjektů v rámci destinace do přípravy a následné realizace společné strategie destinace. Optimální
se jeví vznik místní platformy, která se bude pravidelně scházet a diskutovat o možnostech rozvoje
destinace a společně vytvářet podmínky pro společný rozvoj.
Zkvalitnění strategického rozhodování v destinaci cestovního ruchu se silnou místní základnou
partnerů vytvoří předpoklady na udržení klíčových rozvojových aktivit, založených na činnosti
místních lidských zdrojů, což z dlouhodobého hlediska považujeme za jeden z úkolů destinačního
managementu.
Současně je důležité budovat podporu činnosti destinačního managementu z pohledu podpory
místním obyvatelstvem a municipalit, jde mj. o včasné zamezení nedorozumění související
s jednorázovým nárůstem pohybu osob v obcích a lokalitách, motivaci domácího obyvatelstva
pozitivně prezentovat turistickou oblast a místní akce/eventy navenek; pozitivní klima v destinaci
přímou úměrou souvisí s finanční podporou destinačního managementu subjekty cestovního ruchu a
municipalit.
Destinační společnost se musí trvale zabývat posilováním personálních i finančních kapacit pro
výkon činností DM.
Opatření 2.1: Podpora činnosti destinačních společností
Aktivity naplňující opatření jsou: 1) Posílení organizace (uspořádání) cestovního ruchu, 2) Podpora
spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu. Cílem tohoto opatření je posílit synergické efekty, které
vznikají vzájemnou spoluprací.
Opatření 2.2: Posílení a inovace řízení destinace
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Aktivity naplňující opatření: 1) Zavádění a realizace managementu kvality, 2) Zavádění a realizace
návštěvnického managementu, 3) Vytvoření manuálu udržitelného rozvoje cestovního ruchu, 4)
Monitoring a šetření udržitelného rozvoje cestovního ruchu, 5) Zavádění nových technologií (inovací)
do řízení destinace. Cílem tohoto opatření je posílit konkurenceschopnost destinace.
Vhodné nástroje: aktualizace rozvojové a marketingové strategie destinace, vč. expertního
vyhodnocení průběžného plnění a přínosů stávající strategie a zpracování dopadové studie,
vyhodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů cestovního ruchu v turistické
oblasti, realizace výzkumů u nositelů nabídky cestovního ruchu se zaměřením na rozvoj destinace;
zapojení lokálních stakeholderů s cílem zjištění potřeb na straně nabídky, spokojenost s fungováním
a rozvojem CR v destinaci a náměty na vylepšení nabídky CR a vytváření marketingových partnerství s
klíčovými marketingovými partnery působícími v regionu destinace prostřednictvím tématických
workshopů a koordinačních schůzek; zpracování monitorovací, motivační a komunikační strategie
destinace a marketingová šetření, jejich cílem je monitoring zdrojových trhů a profilu návštěvníka
včetně vnímání destinace, spokojenosti návštěvníků s kvalitou nabídky a trendů v návštěvnosti.

PRIORITA 3: DESTINAČNÍ MARKETING
Motto: Inovace – Kooperace – Atraktivnost
Hlavní cíle a záměry priority:
 Zlepšit image destinace cestovního ruchu – turistické oblasti PodKletí
 Inspirovat vybrané segmenty poptávky k návštěvě a objevování ČR a turistické oblasti
PodKletí
 Prohloubit kooperaci aktérů cestovního ruchu při tvorbě produktů cestovního ruchu a jejich
marketingu
 Vytvářet konkurenceschopné produkty cestovního ruchu
 Shromažďovat, analyzovat a vyhodnocovat informace o domácí i zahraniční poptávce
 Budovat dlouhodobé vztahy s návštěvníky destinace (CRM)
Priorita se soustřeďuje na řešení problémů spojených s destinačním marketingem a společnou
tvorbou produktů. Destinační marketing je jakousi nadstavbou individuálních marketingových aktivit
jednotlivých subjektů cestovního ruchu (podnikatelé, provozovatelé turistických cílů, obce, správy
CHKO, atd.). Je založen na síťování těchto aktérů, tvorbě produktů cestovního ruchu (jakožto souboru
turistických služeb a statků) a budování image destinace. To vše je spojeno s potenciálem
destinačního marketingu vytvářet tzv. economies of scale (úspory z rozsahu), economies of scope
(úspory ze sortimentu) a pozitivní externality.
Pro TO PodKletí je důležité dobré nastavení systému tvorby produktů v souladu s manuálem tvorby
produktů cestovního ruchu ČR, využívání nejnovějších možností informačních technologií pro jejich
prezentaci, vyhodnocování účinků marketingových aktivit, monitoring poptávky cestovního ruchu
(především s ohledem na preference návštěvníků a jejich odraz v tvorbě produktů).
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Struktura vhodných marketingových nástrojů (vychází ze vstupní analýzy CS): komunikační kampaň
jako kombinace celé škály prostředků - tradičních nástrojů (tiskoviny), kooperativního marketingu
prostřednictvím eventům, prostředků elektronické reklamy (současně umožňují operativní možnosti
vyhodnocování dopadu kampaně), prezentace prostřednictvím veletrhů (vč. zahraničních, např.
formou spolupráce s agenturou CzechTourism prostřednictvím prospektového servisu).
Opatření 3.1: Marketingová podpora domácího a příjezdového cestovního ruchu
Aktivity naplňující opatření: 1) Tvorba střednědobých marketingových strategií, 2) Branding destinací
cestovního ruchu, 3) Realizace výkonově orientovaných komunikačních kampaní, 4) Monitoring
efektů marketingových aktivit na domácích a zahraničních trzích, 5) Spolupráce agentury
CzechTourism a regionálních sdružení cestovního ruchu.
Pro TO PodKletí je důležité posílení pozice na současných zdrojových trzích (také příměstská
turistika) a otevření nových trhů v segmentu příjezdového cestovního ruchu (oslovení vybraných
regionů s potenciálem vícedenních pobytů) a podpoře domácího cestovního ruchu (pobyty i výlety).
Opatření 3.2: Tvorba a marketing národních a regionálních produktů cestovního ruchu
Aktivity naplňující opatření: 1) Vytvoření systémové podpory tvorby produktů CR, 2) Tvorba
národních produktů cestovního ruchu, 3) Tvorba regionální produktů cestovního ruchu, 4) Realizace
výkonově orientovaných komunikačních kampaní, 5) Posílení kvality marketingových aktivit destinací
cestovního ruchu
Toto opatření propojuje samotnou tvorbu produktů cestovního ruchu s jejich marketingem. Bez
efektivní marketingové podpory mají jakékoliv produkty pouze velmi malou šanci se uplatnit na trhu,
je potřeba lépe poznat potřeby trhu a efektivně je vyhodnocovat a reagovat na ně s cíle uspět na
trhu.
Opatření 3.3: Marketingové informace
Aktivity naplňující opatření: 1) Vytváření marketingových a řídících informačních systémů destinací
CR, 2) Monitoring návštěvníků destinací cestovního ruchu, 3) Benchmarking marketingových aktivit
konkurenčních destinací, 4) Tvorba databází návštěvníků/klientů prostřednictvím Customer
Relationship Management (CRM)
Znalost trhu je hlavním faktorem efektivní marketingové činnosti destinací, vytváří předpoklady pro
kontinuální inovaci produktů cestovního ruchu. Všechny tyto činnosti musí být orientovány na stále
se měnící požadavky návštěvníků. Tento výzkum by měl být součástí pravidelné činnosti DM,
vyhodnocování kampaní (např. PPC kampaně) a také aktualizace rozvojové a marketingové strategie
destinace TO PodKletí.
Smyslem sběru je získání informací o:
 spotřebním chování návštěvníků,
 vývoji hlavních zdrojových trhů (vč. faktorů, jež tento vývoj ovlivňují),
 zkušenostech a spokojenosti návštěvníků.
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Základním rozvojovým dokumentem na úrovni kraje je Program rozvoje Jihočeského kraje 20142020, pro oblast cestovního ruchu pak Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 20152020.
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020
Prioritní osa 5 – Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj
cestovního ruchu
Opatření 5.2 Služby, produkty a lidské zdroje v cestovním ruchu
Cílem tohoto opatření Programu rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 je mj. zajištění kvalitní,
efektivní a v regionálním partnerství vytvářené propagace turistické nabídky Jihočeského kraje a
jednotlivých dílčích turistických destinací v regionu, která bude reagovat na aktuální trendy v oblasti
vývoje služeb, tvorby produktů cestovního ruchu a nároků na kvalitu lidských zdrojů v cestovním
ruchu.
Podporované aktivity a záměry: další rozvoj a zlepšování propagace Jihočeského kraje a dílčích
turistických destinací prostřednictvím efektivních nástrojů prezentace – zejména odpovídající webové
stránky, propagační materiály, tiskoviny, upomínkové a funkční předměty apod.), propagační akce
(jednorázové i vícedenní), organizace fam a press tripů s cílem podpory zájmu o region.

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce
Opatření 1.1 Prostředí pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti podnikání
Cílem tohoto opatření Programu rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 je mj. zajištění růstu
konkurenceschopnosti jihočeského hospodářství založeného na podpoře rozvoje tradičních i nových
perspektivních odvětví, tvorbě a aplikaci inovačních přístupů v podnikání při snaze o optimalizaci
podnikatelského prostředí s nízkou administrativní zátěží, která rovněž povede k lepšímu využívání
regionálního potenciálu.
Podporované aktivity a záměry:
 Rozvoj spolupráce s organizacemi zapojenými do podpory rozvoje podnikatelského prostředí
na krajské či místní úrovni (sdružení,..)
 Podpora aktivní kooperace stávající infrastruktury na podporu podnikání a vzájemného
sdílení informací mezi těmito subjekty (komory, veřejná správa, podpůrné organizace, úřad
práce apod.)
 Podpora rozvoje podnikání v odvětvích tradičních a konkurenceschopných pro jihočeský
region včetně nových perspektivních odvětví – prezentace těchto odvětví v rámci ČR a do
zahraničí apod.
Klíčový je soulad strategie s Prioritní osou 5 (PO5), když obsahem PO5 je soubor opatření, jejichž
společným cílem je stimulace a další rozvoj přirozené i uměle vytvářené nabídky pro rozvoj
cestovního ruchu a zvýšení jeho výtěžnosti z hlediska ekonomické efektivity.
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Z hlediska nabídky infrastruktury a služeb cestovního ruchu je potřeba zaměřit se především na
takovou nabídku, která nejenže bude rozvíjet a zkvalitňovat nabídku v hlavní sezóně a v hlavních
turistických destinacích, ale současně povede ke stírání nevyvážeností, které vznikají zejména z
důvodů výrazné sezónnosti cestovního ruchu v Jihočeském kraji.
Jeden z nejvýraznějších přirozených potenciálů jihočeského regionu spočívá v jeho přírodním,
historickém a kulturním dědictví. Jeho využití pro potřeby rozvoje turistiky, za současného
předpokladu šetrného nakládání s tímto cenným dědictvím, představuje pro jihočeský region
významný rozvojový prvek.
Rovněž stále existuje potenciál pro rozvoj tzv. venkovské turistiky, který je možné při jeho
environmentálně citlivém uchopení v podmínkách Jihočeského kraje využít.
Pro rozvoj environmentálně šetrné turistiky je potenciálem v regionu také další rozvoj a propagace
pěší a cykloturistiky či nových odvětví jako hipoturistika, geoturistika, agroturistika apod.
V oblasti „měkkých“ opatření realizovaných pro další rozvoj cestovního ruchu v regionu je potřeba
pracovat na zlepšení celkové koordinace a řízení rozvoje cestovního ruchu na regionální,
mikroregionální a místní úrovni, stejně jako pracovat na zefektivňování vzájemné komunikace a
rozvoje spolupráce napříč spektrem subjektů pohybujících se v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Opatření 5.2 Služby, produkty a lidské zdroje v cestovním ruchu
Cíl opatření
Cílem tohoto opatření je zajištění kvalitní, efektivní a v regionálním partnerství vytvářené propagace
turistické nabídky Jihočeského kraje a jednotlivých dílčích turistických destinací v regionu, která bude
reagovat na aktuální trendy v oblasti vývoje služeb, tvorby produktů cestovního ruchu a nároků na
kvalitu lidských zdrojů v cestovním ruchu.
Aktivity a záměry
 Realizace a další rozvoj propagačních aktivit veřejné sféry (v partnerství se soukromým
sektorem) směrem k propagaci Jihočeského kraje a jeho jednotlivých lokalit jako
významných turistických destinací s mnohdy jedinečnou nabídkou či atmosférou

 Zvyšování a zkvalitňování propagace kongresového, výstavního a incentivního cestovního
ruchu a jeho možností v regionu

 Rozvoj opatření a projektů, které povedou k lepšímu měření efektivity prostředků
vynakládaných do oblasti rozvoje cestovního ruchu (místní šetření spokojenosti a potřeb
návštěvníků, příprava expertních studií v různých oblastech, monitoring návštěvnosti, profilu
návštěvníků, shromažďování a vyhodnocování statistických dat z oblasti cestovního ruchu – s
cílem zjišťování počtu návštěvníků jednotlivých oblastí a turistických cílů, monitoring
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ubytovacích a stravovacích zařízení – počet lůžek, kapacita, obsazenost, monitoring
infrastruktury cestovního ruchu apod.)

 Další rozvoj a zlepšování propagace Jihočeského kraje a dílčích turistických destinací
prostřednictvím efektivních nástrojů prezentace – zejména odpovídající webové stránky,
propagační materiály, tiskoviny, upomínkové a funkční předměty apod., propagační akce
(jednorázové i vícedenní), organizace fam a press tripů s cílem podpory zájmu o region

 Rozvoj produktů definovaných jako vhodných pro stimulaci výtěžnosti cestovního ruchu v
podmínkách Jihočeského kraje (Cykloturistika, Pěší turistika, Památky, Rodinná dovolená,
Aktivní dovolená, Lázeňství a wellness, Gastronomie, Zimní dovolená, Kongresový a incentivní
cestovní ruch a Školní výlety) a rozvoj dalších produktů (typu celokrajských kampaní
Rožmberský rok, Žijeme v památkách apod.)

 Podpora marketingového propojování a společné prezentace turistických nabídek do formy
ucelených produktů s cílem „prodat konkrétní destinaci“ jako celek

 Podpora vzniku a fungování destinačních managementů na lokální a mikroregionální úrovni
(posilování spolupráce veřejného a soukromého sektoru při společné propagaci, řízení a
rozvoji destinace), podpora rozvoje nástrojů „prodeje destinace“ (turistické slevové karty
apod.)

 Propojování historického, kulturního, přírodního i antropogenního dědictví v regionu do
smysluplných produktů a balíčků a jejich propagace

 Podpora rozvoje regionální gastronomie a tradičních řemesel jako vhodných nástrojů pro
rozvoj cestovního ruchu v dílčích destinacích

 Rozvoj partnerství a podpora spolupráce soukromého a veřejného sektoru, mezi vlastníky
lesní a zemědělské půdy a poskytovateli služeb cestovního ruchu

Provázanost PO5 lze sledovat jako nepřímé vazby ke všem prioritním osám PRK.
V kontextu souvislostí s Prioritní osou 1(PO1) lze konstatovat, že obecným předpokladem pro rozvoj
podnikání (nejen) v oblasti cestovního ruchu jsou pružné administrativní podmínky pro zakládání a
rozvoj podnikatelských aktivit. Celé území kraje jako venkovského regionu je vhodné pro rozvoj
různých forem venkovské turistiky s využitím místních zdrojů a produkce, což představuje další
oblast vazeb na PO1. V souvislosti s oblastí dopravy rovněž existuje významné spojení s cyklistikou,
kde kolo nemá ambici být jen nástrojem pro trávení volného času a poznávání regionu, ale rovněž
důležitým a environmentálně šetrným dopravním prostředkem. Rozvoji cestovního ruchu může
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významně napomoci rovněž pokračující rozvoj informačních a komunikačních technologií, stejně
jako efektivně a rychle pracující veřejná správa nebo tvorba konkurenceschopných produktů
cestovního ruchu. Spolupráce na místní a přeshraniční úrovni prokázala již v minulosti svůj význam a
dopad do oblasti rozvoje cestovního ruchu (spolupráce na úrovni mikroregionů, místních akčních
skupin, euroregionů apod.) a je proto třeba ji do budoucna i nadále podporovat. V neposlední řadě
je potřeba při rozvoji všech forem turistiky na území kraje věnovat pozornost environmentálním
souvislostem. Tzn. realizovat rozvoj cestovního ruchu v lokalitách k tomu určených a podporovat
především rozvoj takové nabídky, která bude šetrná k životnímu prostředí a specifickým
podmínkám v jednotlivých konkrétních destinacích.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2015-2020
Strategický cíl 1 : Efektivní a vícestupňové řízení cestovního ruchu v regionu
Operační cíl č. 1 – Nastavení efektivního způsobu komunikace (interní i externí) včetně vymezení rolí
řídících subjektů, které se podílejí na řízení cestovního ruchu v regionu Jižních Čech
Operační cíl č. 2 – Podpora turistických oblastí v regionu Jižní Čechy
Operační cíl č. 3 – Měření efektivity
Strategický cíl 2: Vytváření produktů cestovního ruchu s využitím potenciálu celého území regionu,
současných moderních trendů a s akcentem na šetrné formy cestovního ruchu
Operační cíl č. 1 – Rozvoj produktu „ aktivní dovolená“
- vytvořit celkovou nabídku
Operační cíl č. 2 – Rozvoj produktu „památky, historická města a kultura“
- vytvořit nabídku tematických eventů, které se každoročně opakují
- podpořit nové druhy festivalů a slavností, které budou probíhat ve venkovském prostoru
- podpořit akce, které mají regionální přesah
Operační cíl č. 3 – Rozvoj produktu „gastronomie“
- vytvořit celkovou nabídku – stravovací zařízení nabízející místní speciality, regionální
produkty
Operační cíl č. 5 – Rozvoj produktu „venkovská turistika“
- podpora regionálních značek, produkce, řemesel, krajových specialit
- zpracovat celkovou nabídku
- zpracovat přehled přírodních atraktivit
Operační cíl č. 6 – Rozvoj produktu „rodinná dovolená“
- zpracovat celkovou nabídku pro možnosti trávení dovolené a výletů pro rodiny s dětmi
Operační cíl č. 7 – Kongresová turistika, MICE
- podpora rozvoje produktu MICE
Operační cíl č. 8 - Rozvoj produktu „ Tematické Jižní Čechy“
- jednoruční tématický produkt Jižní Čechy….
- putování specifického tématu napříč regiony JčK
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Strategický cíl 3: Zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v regionu
Operační cíl č. 1 – Vzdělávání
-

vzdělávání pracovníků DM
vzdělávání provozovatelů služeb

Operační cíl č. 2 – Zviditelnit region Jižní Čechy prostřednictvím kvalitních služeb
-

zavedení značky kvality „Jižní Čechy“

Na místní úrovni – chápáno na úrovni jednotlivých obcí a mikroregionů – nebyly doposud zpracovány
samostatné strategie cestovního ruchu, téma cestovního ruchu bylo zvoleno jako jedno z prioritních
při tvorbě programů meziobecní spolupráce (MOS) pro obce ORP České Budějovice, ORP Český
Krumlov i ORP Prachatice (oblast TO PodKletí), realizované v letech 2014-2015; v rámci těchto
strategií byl generován návrh vzniku destinační společnosti a identifikována lokace působnosti
turistické oblasti na půdorysu spolupracujících místních akčních skupin MAS Blanský les-Netolicko,
o.p.s. a MAS Rozkvět,z.s.. Tyto místní akční skupiny mají téma cestovního ruchu v základu zpracováno
ve svých rozvojových strategiích a z dlouhodobého hlediska podporují jeho rozvoj, také alokací
prostředků v rámci SCLLD (strategií komunitně vedeného místního rozvoje) a realizací samostatných
projektů a kooperačních projektů, např. Linecká stezka nebo S Peklíkem na vandr. Strategická
kooperace s těmito subjekty je pro destinační společnost velmi významná.
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5

SWOT analýza

Metodika
SWOT je klasifikační metodou tradičně používanou při strategickém plánování. Rozvojové faktory
jsou metodou SWOT standardně tříděny do 4 kategorií:  silné stránky (S = strengths), slabé stránky
(W = weaknesses),  příležitosti (O = opportunities), hrozby (T = threats).
Tyto kategorie sledují logiku tvorby analýzy SWOT:
 pozitiva/negativa, vnitřní faktory, přítomnost, výchozí stav= silné stránky (S), slabé stránky
(W)
 pozitiva/negativa, vnější faktory, budoucnost, potřeba intervencí= příležitosti (O), hrozby (T)
SWOT analýza je pro větší přehlednost zpracována v matici TOP3 pro následující dílčí témata: •
nabídka v cestovním ruchu - atraktivity; • nabídka v cestovním ruchu - infrastruktura a vybavenost; •
poptávka v cestovním ruchu; • marketing; • organizace CR a lidské zdroje.

SWOT analýza: nabídka v cestovním ruchu - atraktivity
Primární rozvojový potenciál cestovního ruchu:

Chybějící produktové balíčky využívající lokální
atraktivity a poskytované služby CR

- zachovalá, ekologicky hodnotná a turisticky
Absence lokálního značení produktů (výrobků,
atraktivní a využitelná příroda a kulturní krajina
služeb, eventů) a omezená nabídka a dostupnost
- dostupnost atraktivních kulturních památek a
lokálních provozů otevřených pro turisty
venkovských památkově chráněných území vč.
UNESCO

Vhodné sekundární podmínky pro rozvoj Absence TOP atraktivit:
cestovního ruchu - tradice, zvyky, živá kultura
- sportovních atraktivit – lanové parky, golfová
hřiště, lyžařský areál
- zábavní parky pro děti a mládež
- ZOO
Nedostatek
finančních
chybějící/slabí investoři.
Podmínky pro soft-turismus:

prostředků,

Sezonnost turisticky atraktivních cílů, provozu
infocenter i kulturních akcí

- velký počet značených tras KČT a naučných
Malé využití akcí pořádaných v regionu pro
stezek pro pěší turistiku
podporu cestovního ruchu a zážitkovou turistiku
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- hustá síť cyklotras, vč. lokálních okruhů

(eventy)

- vodáctví (řeka Vltava) a vodní sporty (rybníky)
- množství keší v regionu PodKletí (geocaching)
Eventy - rozvoj zážitkové turistiky, využívající Ukončení provozu atraktivit na Kleti (lanovka,
horská chata na Kleti) – výrazné snížení
lokální zdroje a tradice
atraktivity hory Kleť jako turistického cíle
Příměstská turistika – blízký venkov jako ideální a Globalizace kultury, likvidace lokálních tradic a
dobře dostupné místo pro relaxaci
kultury, nezájem o kulturní turistiku
Selské baroko – historie na každém kroku, téma Omezování prostupnosti přírodního prostoru pro
využitelné pro širší spektrum CS
turismus

SWOT analýza: nabídka v cestovním ruchu - infrastruktura a vybavenost
Ubytovací zařízení v širokém spektru (hotely, Přetrvávající nedostatky v nabídce základní
penziony, kempy, motoresty, apartmány, chaty, infrastruktury CR (UZ, SZ):
chalupy, ubytovny, v soukromí), celkem 212 UZ.
- technický stav některých zařízení (potřeba
Počet lůžek s přistýlkou: 4104
rekonstrukcí či zvýšení kapacit)
169 stravovacích zařízení, z toho 109 SZ s teplou - vybavenost většiny zařízení (potřeba stabilizace
a zvýšení kvality nebo potřeba zajištění
kuchyní.
doplňkových služeb)
- omezený počet UZ luxusnějšího typu
- omezené kapacity vhodné pro ubytování pro
skupiny více než 50 osob hotelového typu
Nedostatek finančních prostředků,
chybějící/slabí investoři.
Dobrá
dopravní
dostupnost
autem
a Chybějící, popř. omezené kapacity doprovodné
autobusovou dopravou, částečně vlakem infrastruktury (např. wellness, zázemí pro
zážitkovou turistiku, zázemí pro konference a
(možnost přepravy kol)
semináře, půjčovny)
TOP: zámek Kratochvíle a klášter Zlatá Koruna - Sezonnost provozu
možnosti MICE
stravovacích kapacit

části

ubytovacích

a

Rozvoj infrastruktury a služeb v oblasti CR Další omezování provozu UZ a SR mimo hlavní
směřující k vyšší celoroční výtěžnosti stávajících i turistickou sezónu
nově zřizovaných kapacit, s důrazem na posílení
sezóny i v mimosezónách
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-

- zvyšování kvality infrastruktury a vybavenosti a
kvality služeb

-

- standardizace (lokální značka, ČSKS – Q, Cz
Spesials a další)
Rozvoj služeb spojených se zážitkovou turistikou
vč. evetů, wellness a incentivní turistikou (také
v návaznosti na regionální centra jako
doprovodný program „na venkově“)

Nárůst přímé konkurence jiných českých
turistických destinací (především růst kvality
služeb cestovního ruchu v konkurenčních
regionech a nabídky infrastruktury), zaostávání
konkurenceschopnosti TO ve srovnání se
sousedícími destinacemi

Využití EU fondů v programovém období 2014- Dosažení limitů kapacit ve vybraných lokalitách
2020 a dotací MMR pro dílčí rozvojové cíle v hlavní sezóně (vodácké kempy na Vltavě),
neochota/finanční neschopnost/další prostorová
v oblasti rozvoje cestovního ruchu
omezení pro možnosti rozšiřovat kapacity

SWOT analýza: poptávka v cestovním ruchu
Výhodná poloha TO v rámci Jihočeského kraje ceny ubytování vs. dostupnost hlavních
jihočeských turistických atraktivit (Hluboká
n.Vlt., Č.Krumlov) v blízké dopravní vzdálenosti

Sezónně nevyvážená nabídka cestovního ruchu –
primární dispozice pro letní turistickou sezonu
(vodácká turistika) a jarní a podzimní mezisezónu
(cykloturistika), téměř nulová nabídka pro zimní
sezónu

Dobré podmínky pro aktivní trávení volného Malé využití akcí pořádaných v regionu pro
času (především vodáctví, cykloturistika a podporu cestovního ruchu a zážitkovou turistiku
geocaching)
(eventy)
Autentický jihočeský venkov

Chybějící nabídka služeb místních průvodců

Tvorba produktů cestovního ruchu motivujících
návštěvníky k vícedennímu a opakovanému
pobytu v regionu a produktů pro posílení
vnímání venkova – agroturistika, lokální
produkce, typické akce (eventy)

Další snížení příjmů a daňové výtěžnosti
destinace z cestovního ruchu
Ukončení provozu poskytovatelů služeb CR
(negativní vlivy na podnikatelské prostředí)

Využití trendů příměstské turistiky, především
v mezisezónách
Zahájení hodnocení kvantitativních ukazatelů
(sledování návštěvnosti turistických cílů a
obsazenosti UZ) a hodnocení kvalitativních
ukazatelů
(sledování
vývoje
struktury
návštěvníků, jejich spokojenost, důvody

Nárůst přímé konkurence jiných českých
turistických destinací (především růst kvality
služeb cestovního ruchu v konkurenčních
regionech a nabídky infrastruktury), zaostávání
konkurenceschopnosti TO ve srovnání se
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návštěvy…)

sousedícími destinacemi

Zahájení lokální standardizace služeb s cílem Zvýšení sezónnosti poptávky (přesycení v hlavní
zajištění „zaručené kvality Jihočeského venkova“ turistické sezóně, především ze strany domácího
pro návštěvníky
CR), snížení návštěvnosti v mezisezónách

SWOT analýza: marketing
Vstup DM do marketingu TO: realizovaná PPC Nedostatek finančních prostředků na marketing
kampaň, zavedeny základní nástroje – Fb, www, TO.
Ytb, geotour
Použití interaktivních aplikací – mobilní Chybějící analytické nástroje pro měření dopadů
průvodce, interaktivní mapy jako podpůrné marketingu (chybějící statistická data, krátká
historie působení DM v marketingu TO a
technologie pro marketing CR
omezené možnosti monitoringu)
Dobrá image Jižních Čech a jihočeského venkova Doposud malá zavedenost „značky“ PodKletí
obecně – využití pro marketing TO (motto (krátká historie působení DM), chybějící
kooperace subjektů v CR na společném
„Zažijte autentický jihočeský venkov“)
marketingu
Chybějící produktové balíčky
Tvorba značky TO
Definování hodnoty značky
Marketingová kampaň (mix)
cíle: tvorba image destinace, navázání
marketingových partnerství, mediální
kooperace, zvýšení návštěvnosti www/fb

Pomalé zavádění managementu CR v rámci
marketingu oblasti/destinace
Omezení stávajících vazeb, útlum aktivit,
nezájem o kooperace, nespolehlivost, nedůvěra,
nezapojování se do spolupráce a financování
společných akcí a aktivit mezi veřejným a
soukromým sektorem v cestovním ruchu

Baroko (barokní krajina, selské baroko, poutní Nárůst přímé konkurence jiných (jiho)českých
kostely,…), Jižní Čechy Pohodové (trvalé téma turistických destinací (silnější marketing; vyšší Q
služeb CR v konkurenčních regionech a
regionu)
unikátnější nabídka infrastruktury)
Kooperace: Český rozhlas Č. Budějovice
Setrvalé protěžování TOPdestinací na úrovni CzT,
chybějící marketing venkova
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SWOT analýza: organizace CR a lidské zdroje
Založení organizace DM, zavedení Q CzT a Nedostatek finančních prostředků na provoz
certifikace JCCR, zahájení poskytování služeb DM, omezené personální kapacity
souvisejících s posláním DM
Realizace projektů se zapojením vnitřních Nedostatky v odborném vzdělání pracovníků
lidských zdrojů – PPC kampaň, zpracování DM, vč. jazykových dovedností
strategie
Vytvoření základních vazeb úrovně koordinace Sezonnost
provozu (většiny)
cestovního ruchu na úrovni spolupráce s obcemi, omezené kapacity jejich provozu
spolupráce s MAS Rozkvět a MAS Blanský lesChybějící místní průvodci
Netolicko

infocenter,

Rozvoj činnosti organizace destinačního Trvalý nedostatečný lidský a finanční potenciál
managementu - kooperativní marketing, pro práci DM, procesní improvizace
provazba eventů s produktovými balíčky,
zavedení lokální značky, incoming
cíle: zvýšení konkurenceschopnosti a finanční
stability
Rozvoj činnosti – tvorba vlastních projektů Nedůvěra starostů a podnikatelských subjektů
(marketing, eventy), zpracování projektů pro v organizaci a činnost DM – nenavázání
žadatele (infrastruktura), poskytování expertních kooperace, oslabování image DM
služeb, vzdělávání podnikatelů CR
cíle: stabilizace finančního zajištění aktivit
destinační společnosti, zvýšení autority
organizace
Racionalizace organizace CR - propojení činnosti Změny systému podpory CR a jeho organizace na
infocenter a DM, lokální certifikace, spolupráce lokální úrovni
(JCCR, CzT), mediální kooperace, reklamní
sponzoring
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6

NÁVRHOVÁ ČÁST

Vize turistické oblasti PodKletí 2015 - 2020:
Vybudovat komunikující destinaci a její management. Zviditelnit venkovskou oblast PodKletí jako
destinaci pro rodinný cestovní ruch a příměstskou turistiku v krásné přírodě „Kleti na dohled“.
Nabídnout autentický jihočeský venkov jako místo pro dovolenou, výlety i zážitek.

Strategické cíle turistické oblasti PodKletí
1. Efektivní řízení cestovního ruchu v destinaci
2. Rozvoj udržitelných produktů cestovního ruchu
3. Rozvoj služeb CR a jejich kvality v destinaci

Cíl 1: Efektivní řízení cestovního ruchu v destinaci

Rozšiřování sítě partnerů
vzdělávání pracovníků DM

Vzdělávání

Kooperace

Aktivity

Popis dílčích aktivit
a) nastavení systému marketingových partnerství
b) zavedení pravidelné komunikace s partnery (sběr námětů a
připomínek, zpětná vazba, sběr dat)
c) vydávání pravidelných zpráv o činnosti, osvěta mezi partnery
d) zpracování e-bulletinu a jeho distribuce
e) pořádání B2B eventů a akcí typu „fórum cestovního ruchu“
f) příprava a realizace akcí/projektů spolupráce/společných kampaní
g) systematicky vstupovat do mediálních partnerství
h) zahájení spolupráce s odbornými školami
a) nastavit kariérní plán vzdělávání pracovníků DM (zajistit účast na
odborných kurzech pro pracovníky cestovního ruchu, kurzů a
exkurzí vč. do zahraničí pro pracovníky destinačních managementů
apod.; zajistit proškolení pracovníků v odborném zadávání zakázek
mimo režim zákona a administraci ZVZ)
b) zajistit interní proškolování DM „Jihočeský venkov,z.s.“ pro
spolupracovníky (PM JCCR, pracovníci IC v regionu TO PodKletí)
c) zajistit plnění certifikace Q CzT (interní manažer kvality)
d) zajistit proškolování místních průvodců (spolupracovníci DM)
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Interní komunikace

a) nastavit systém sdílení a zálohování dat mezi zaměstnanci a
vedením organizace (cloud)
b) pravidelná jednání správní rady a porady se zaměstnanci,
komunikace s členskou základnou; zajištění systematického toku
informací
c) pravidelné vyhodnocování plnění strategie, střednědobá
aktualizace strategie a marketingové strategie
d) zajistit plnění certifikace Q CzT (získání st.2)

Externí komunikace

Komunikace

a)

správa www.jihoceskyvenkov.cz , zdokonalení obsahu i formy
www, SEO optimalizace
b) správa Fb profilu @PodKletí
c) zveřejňování fotobanky (popř. Instagram)
d) zveřejňování zpráv na další sociální sítě (Tweet)
e) zpracování a distribuce tiskových zpráv médiím
f) distribuce aktualit na servery/ vyhledávače (Kudy z nudy, Jižní
Čechy)
g) zpracování e-bulletinu typu návštěvnické noviny / katalog
ubytovatelů
h) zpracovat ediční plán tiskovin, zajistit přípravu /výrobu
/distribuci (vč. letákového servisu CzT); systematické sdílení
podkladů pro tiskoviny JCCR
i) billboardová kampaň (transit)
j) reciproční reklama (logo), barterová reklama
k) mediální partnerství – Český rozhlas České Budějovice
l) setkávání s pracovníky IC
m) setkávání s pracovníky JCCR a CzT
n) účast na akcích B2B, konferencích, veletrzích
o) sponzoring, charitativní akce
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Cíl 2: Rozvoj udržitelných produktů cestovního ruchu

Aktivity

Produkt

HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU PŘI TVORBĚ PRODUKTŮ

Popis dílčích aktivit

1. cykloturistika

Rozvoj produktu „aktivní dovolená“ (1.)

a)

zpracovat nabídku cyklookruhů, jednodenních a vícedenních cyklovýletů s max.
využitím značených cyklostezek a cyklotras a málo frekventovaných silnic
b) umístit nabídku cyklookruhů, jednodenních a vícedenních cyklovýletů na webové
stránky TO PodKletí prostřednictvím interaktivní mapy a itinerářů/bedekru
c) umístit nabídku cyklookruhů, jednodenních a vícedenních cyklovýletů do
mobilního průvodce regionem TO PodKletí
d) prosadit nabídku cyklookruhů, jednodenních a vícedenních cyklovýletů do nabídky
JCCR (web, tiskoviny NJC)
e) zpracovat certifikační model služeb pro cykloturisty a jejich zapojení do
produktových balíčků a jejich propagaci
f) nabídku cyklovýletů a cyklookruhů dostat k ubytovatelům tak, aby je mohly
nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených návštěvnických balíčků
g) propagace cyklovýletů včetně možností ubytování/stravování/občerstvení na
sociálních sítích před turisticky exponovanými termíny – léto, prodloužený víkend
mimo hlavní sezónu (jaro, podzim)
h) zpracování krátké video-upoutávky k jednotlivým okruhům a výletům s následnou
propagací na sociálních sítích
i) zapojit se do (spolu)pořádání propagačních akcí na podporu cykloturistiky
s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané návštěvníky, opakované
návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a pozitivní image regionu TO PodKletí),
zpracování krátké video-upoutávky k jednotlivým akcím
j)

posílit cykloturistiku ve vazbě TO PodKletí města České Budějovice a Hluboká nad
Vltavou (identifikace možností výletů, produktové balíčky)

k)

posílit cykloturistiku ve vazbě TO PodKletí město Český Krumlov (identifikace
možností výletů, produktové balíčky)

l)

posílit cykloturistiku ve vazbě TO PodKletí na oblast VÚ Boletice (identifikace
možností výletů, propagace, produktové balíčky)

m) prezentace cykloturistiky v regionu TO PodKletí a nabídky služeb pro cykloturisty
prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin, promoakce, prezentace na
veletrzích
n)

vytvoření kalendária cykloturistických akcí v regionu TO PodKletí a jejich
propagace prostřednictvím www a sociálních sítí

o)

„oživit“ trasy interaktivními akcemi a upoutávkami – příběhy (storytelling),
geocaching, selfie fotografie na FB, kvízy na sociální sítě, soutěže pro rodiny
s dětmi (po stopách…), filmová místa, lokace dle literatury …

p) zpracování překladů itinerářů/bedekru (NJ,AJ)
q) zpracování databáze půjčoven kol/elektrokol (a vytipování vhodných míst pro
zřízení nových půjčoven), umístění na www a do mobilního průvodce
r) sběr informací pro vytipování dalšího značení/obnovy značení cyklostezek
(spolupráce: NJC)
s) podpora proškolení a vytvoření sítě samostatných cykloprůvodců působících
v regionu TO PodKletí (OSVČ, CA) a propagace nabídky jejich služeb
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2. pěší turistika

a) vytvořit seznam a zpracovat popis naučných stezek (vč. informací o jejich
dostupnosti pro osoby s omezením pohybu – hendikepovaní, rodiče
s kočárkem, senioři)
b) vytvořit seznam a zpracovat popis vycházek zajímavými přírodními
krajinami vhodnými pro pěší výlety (vč. informací o jejich dostupnosti pro
osoby s omezením pohybu – hendikepovaní, rodiče s kočárkem, senioři)
c) vytvořit seznam a zpracovat popis značených nordic walkingových (NW)
tras
d) sběr informací pro vytipování vzniku dalších naučných stezek, NW tras a
vycházek zajímavými přírodními krajinami vhodnými pro pěší výlety vč. tras
vhodných pro osoby s omezením pohybu – hendikepovaní, rodiče
s kočárkem, senioři
e) vytvořit seznam a zpracovat popis nabídky návštěv „míst rozhledu“ rozhleden, veřejně přístupných věží, a přírodních vrcholů odkud je výhled
do krajiny nebo na města (vč. informací o jejich dostupnosti pro osoby
s omezením pohybu – hendikepovaní, rodiče s kočárkem, senioři)
f) zpracovat certifikační model služeb pro pěší turisty a jejich zapojení do
produktových balíčků a jejich propagaci (ve vazbě na naučné stezky, výletní
vycházkové okruhy a místa výhledu)
g) nabídku výletů a vycházkových okruhů dostat k ubytovatelům tak, aby je
mohly nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených návštěvnických
balíčků
h) posílit příměstskou pěší turistiku (ČB, ČK) do lokace CHKO Blanský les
i) propagace pěších výletů a vycházek včetně možností ubytování/
stravování/ občerstvení na sociálních sítích – celoročně a před turisticky
exponovanými termíny – léto, prodloužený víkend mimo hlavní sezónu
(jaro, podzim), akce v místě
j) zpracování krátké video-upoutávky k jednotlivým okruhům a výletům
s následnou propagací na sociálních sítích
k) zapojit se do (spolu)pořádání propagačních akcí na podporu pěší turistiky
s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané návštěvníky, opakované
návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a pozitivní image regionu TO
PodKletí), zpracování krátké video-upoutávky k jednotlivým akcím
l) prezentace pěší turistiky v regionu TO PodKletí a nabídky služeb pro turisty
prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin, promoakce, prezentace na
veletrzích
m) vytvoření kalendária turistických akcí v regionu TO PodKletí a jejich
propagace prostřednictvím www a sociálních sítí, spolupráce s KČT
n) „oživit“ trasy interaktivními akcemi a upoutávkami – pověsti, příběhy,
rodáci…. (storytelling), geocaching, selfie fotografie na FB, kvízy na sociální
sítě, soutěže pro rodiny s dětmi (po stopách…)
o) zpracování překladů itinerářů/bedekru (NJ,AJ)
p) proškolení místních průvodců a vytvoření sítě turistických průvodců
regionu TO PodKletí (OSVČ, CA) a propagace jejich nabídky služeb
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3. golf, tenis, míčové sporty,..

a) vytvořit seznam a popis nabídky všech veřejně přístupných sportovišť
(placená i volně dostupná) pro míčové sporty - jako je golf/ minigolf,
tenisové kurty, squash, ping-pong, sportovní haly, tělocvičny apod.
b) vytvořit databázi možností zapůjčení sportovního náčiní pro míčové hry
c) sběr informací pro vytipování dalších atraktivit tohoto typu (doposud pro
CR nevyužívaná sportoviště)
d) zpracovat certifikační model poskytovatelů služeb sportovního
volnočasového vyžití pro návštěvníky/ turisty a jejich zapojení do
produktových balíčků a jejich propagaci (ve vazbě na konkrétní sportoviště)
e) nabídku poskytovatelů služeb sportovního volnočasového vyžití pro
návštěvníky dostat k ubytovatelům tak, aby je mohly nabídnout turistům a
zapojili se do vytvořených návštěvnických balíčků
f) vytvoření kalendária sportovních – profesionálních i volnočasových - akcí
v regionu TO PodKletí a jejich propagace prostřednictvím www a sociálních
sítí, spolupráce s poskytovateli služeb sportovního volnočasového vyžití a
obcemi (v místě akce)
g) zapojit se do (spolu)pořádání sportovních akcí s parametry vhodnými pro
CR (akce vyhledávané návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení
pobytu; zviditelnění a pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování
krátké video-upoutávky k jednotlivým akcím s následnou propagací na
sociálních sítích
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4. vodáctví

a) vytvořit seznam a popis nabídky poskytovatelů služeb cestovního ruchu
souvisejícího s vodáctvím - půjčoven lodí, vodáckých tábořišť a kempů
b) zpracovat certifikační model poskytovatelů služeb cestovního ruchu
souvisejícího s vodáctvím a jejich zapojení do produktových balíčků a jejich
propagaci
c) nabídku poskytovatelů služeb sportovního volnočasového vyžití pro
vodáckou turistiku (půjčovny) dostat k ubytovatelům tak, aby je mohly
nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených návštěvnických balíčků
d) návštěvnické balíčky (kombinace ubytování a vodáckých aktivit a dalších
aktivit/atraktivit) nabídnout CK a kolektivům (školy, skupiny)
e) vytvoření kalendária vodáckých akcí v regionu TO PodKletí a významných
vodáckých akcí na Vltavě (úsek Lipno nad Vltavou – Týn nad Vltavou) a
dalších akcí ve „vodácké lokalitě“ (úsek Vltavy Zlatá Koruna- Boršov n.Vlt.),
jejich propagace prostřednictvím www a sociálních sítí, spolupráce s
poskytovateli služeb sportovního volnočasového vyžití, pořadateli
kulturních akcí, ubytovateli, provozovateli stravovacích zařízení a obcemi (v
místě akce) - akce s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané
návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a
pozitivní image regionu TO PodKletí),
f) zapojit se do (spolu)pořádání akcí souvisejících s vodáctvím – akce
s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané návštěvníky, opakované
návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a pozitivní image regionu TO
PodKletí), zpracování krátké video-upoutávky k jednotlivým akcím
s následnou propagací na sociálních sítích
g) propagace novinek – paddleboard na Vltavě – úsek Zlatá Koruna- Boršov
n.Vlt. (zviditelnění TO PodKletí)
h) podpora eliminace negativních prvků doprovázejících vodáctví na Vltavě
(tzv. plující bary apod.)
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

5. zimní sporty

g)

h)

i)

j)

k)

vytvořit seznam a popis možností pro zimní sporty - běžeckých tratí a
lokalit pro cross-country-skiing (ve spolupráci s CHKO Blanský les)
vytvořit seznam a popis možností pro zimní sporty – sjezdové lyžování
vytvořit seznam a popis možností pro další zimní sporty – metaná
vytvořit seznam a popis možností pro další zimní sporty – bruslení ve
volné přírodě
vytvořit seznam a popis možností pro zimní sporty v okolních
destinacích (lyžařské areály, zimní stadiony)
zpracovat certifikační model poskytovatelů služeb cestovního ruchu
souvisejícího se zimními sporty a jejich zapojení do produktových
balíčků a jejich propagaci
nabídku poskytovatelů služeb sportovního volnočasového vyžití pro
zimní sporty a možností pro zimní sporty dostat k ubytovatelům tak,
aby je mohly nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených
návštěvnických balíčků
návštěvnické balíčky (kombinace ubytování a zimních sportovních
aktivit a dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a kolektivům (školy,
skupiny)
zapojit se do (spolu)pořádání akcí souvisejících se zimními sporty – akce
s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané návštěvníky,
opakované návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a pozitivní image
regionu TO PodKletí), zpracování krátké video-upoutávky k jednotlivým
akcím s následnou propagací na sociálních sítích
propagace netradičních zimních sportů – např. sněžnice, mushing/ jízda
se psím spřežením, skijöring / jízda na lyžích tažených koněm
(zviditelnění TO PodKletí)
sběr informací pro vytipování dalších atraktivit tohoto typu – zimní
sporty, vč. netradičních, využívajících především přirozených dispozic
lokality i lidských zdrojů (LZ)
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a)
b)
c)

6. adrenalinové sporty

d)
e)
f)

g)

h)
i)

a)
b)

7. myslivecká a rybářská turistika,

c)
d)
e)

f)

g)
h)

vytvořit seznam a popis nabídky adrenalinových sportů v území - lezectví
(horolezecké úseky v přírodě, lezecké stěny, lanová centra, apod.)
vytvořit seznam a popis nabídky adrenalinových sportů v území - zimní
sporty (mushing, skijöring)
vytvořit seznam a popis nabídky adrenalinových sportů v území - další
sporty (provoz půjčoven koloběžek pro horský sjezd, apod.)
vytvořit seznam a popis atraktivní nabídky adrenalinových sportů v mimo
území TO PodKletí
sběr informací pro vytipování dalších atraktivit tohoto typu v území,
využívajících především přirozených dispozic lokality i lidských zdrojů (LZ)
zpracovat certifikační model poskytovatelů služeb cestovního ruchu
souvisejícího s adrenalinovými sporty a jejich zapojení do produktových
balíčků a jejich propagaci
nabídku poskytovatelů služeb sportovního volnočasového vyžití pro
adrenalinové sporty a možností pro adrenalinové sporty dostat
k ubytovatelům tak, aby je mohly nabídnout turistům a zapojili se do
vytvořených návštěvnických balíčků
návštěvnické balíčky (kombinace ubytování a sportovních aktivit a dalších
aktivit/atraktivit) nabídnout CK a kolektivům (školy, skupiny)
zapojit se do (spolu)pořádání akcí souvisejících s adrenalinovými sporty –
akce s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané návštěvníky,
opakované návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a pozitivní image
regionu TO PodKletí), zpracování krátké video-upoutávky k jednotlivým
akcím/atraktivitám s následnou propagací na sociálních sítích
vytvořit seznam a popis nabídky myslivecké turistiky
vytvořit seznam a popis nabídky rybářské turistiky, včetně dostupnosti
prodeje rybářských lístků/povolenek a možností zapůjčení rybářského
náčiní
sběr informací pro vytipování dalších atraktivit tohoto typu, využívajících
především přirozených dispozic lokality i lidských zdrojů (LZ)
zpracovat kalendárium akcí – výlovy rybníků, pstruhová sezóna, hony,
apod., a jejich propagace
zpracovat certifikační model poskytovatelů služeb cestovního ruchu
souvisejícího s mysliveckou turistikou a rybářskou turistikou a jejich
zapojení do produktových balíčků a jejich propagaci
nabídku poskytovatelů služeb sportovního volnočasového vyžití pro
mysliveckou a rybářskou turistiku dostat k ubytovatelům tak, aby je
mohly nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených návštěvnických
balíčků
návštěvnické balíčky (kombinace ubytování a rybářské a/nebo myslivecké
turistiky a dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám (MS)
zapojit se do (spolu)pořádání akcí souvisejících s rybářskou turistikou
nebo sportovní střelbou – akce s parametry vhodnými pro CR (akce
vyhledávané návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení pobytu;
zviditelnění a pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování krátké
video-upoutávky k jednotlivým akcím/atraktivitám s následnou propagací
na sociálních sítích
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a)
b)

c)
d)

8. plavání

e)
f)
g)

h)

i)
j)

vytvořit seznam a popis nabídky koupališť a přírodního koupání, kde se
návštěvníci mají možnost v letním období vykoupat
vytvořit seznam a popis nabídky krytých i nekrytých bazénů, koupališť a
přírodního koupání, kde se návštěvníci mají možnost v letním období
vykoupat mimo destinaci (v navazujících lokalitách, především
spádových okresních městech a mimořádných atraktivit; vč. ověření
dopravní dostupnosti)
vytvořit seznam a popis nabídky bazénů a dalších možností koupání při
ubytovacích kapacitách
vytvořit seznam a popis nabídky provozovaných vodních sportů
(lodičky/šlapadla, jachting,…) včetně možností zapůjčení sportovních
plavidel
sběr informací pro vytipování dalších atraktivit tohoto typu,
využívajících především přirozených dispozic lokality
zpracovat kalendárium zábavných akcí pořádaných na koupalištích a
rybnících, včetně recesistických, a jejich propagace
zpracovat certifikační model poskytovatelů služeb – provozovatelů
koupališť a vodních sportů a jejich zapojení do produktových balíčků a
jejich propagaci; sjednat postup sdílení informací o teplotě a kvalitě
vody a jejich zveřejňování na sociálních sítích v rámci propagace
nabídku poskytovatelů služeb sportovního volnočasového vyžití – vodní
sporty a provozovatelů koupališť dostat k ubytovatelům tak, aby je
mohly nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených návštěvnických
balíčků
návštěvnické balíčky (kombinace ubytování a vyžití u vodních ploch a
dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám (školy)
zapojit se do (spolu)pořádání akcí souvisejících s vyžitím u vodních ploch
– akce s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané návštěvníky,
opakované návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a pozitivní image
regionu TO PodKletí), zpracování krátké video-upoutávky k jednotlivým
akcím/atraktivitám s následnou propagací na sociálních sítích
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9. další aktivity

a) vytvořit seznam a popis nabídky volně přístupných dětských hřišť a
sportovišť pro mládež (skatepark, streetball, frisbee …)
b) vytvořit seznam a popis nabídky dětských zábavních center a
animačních koutků, vč. podmínek provozu
c) vytvořit seznam a popis nabídky sportovních center pro dospělé, vč.
podmínek provozu (sporty typu lukostřelba, jóga, šipky ...)
d) vytvořit seznam a popis nabídky agility center pro psy, vč. podmínek
provozu
e) vytvořit seznam volně přístupných hřišť typu petangue, metaná,
kuželky atd., včetně možností zapůjčení sportovního náčiní
f) vytvořit seznam volně přístupných venkovních fitness-sportovišť a
venkovních tělocvičen
g) zpracovat kalendárium akcí hasičského sportu pro veřejnost a jejich
propagace
h) zpracovat kalendárium sportovních akcí pořádaných na volně
dostupných sportovištích včetně krosových běhů (terénní 1/maraton,
ultramaraton…) a eventů, propojovat sportovní akce a akcemi pro celé
rodiny a zábavnými akcemi na podporu zdravého životního stylu, a
jejich propagace
i) dále rozvíjet a podporovat geocaching jako efektivní nástroj na
posílení návštěvnosti regionu TO PodKletí
j) podpořit využívání inovativních prvků podporujících návštěvnost
regionu TO PodKletí – questing
k) zapojit se do (spolu)pořádání akcí využívajících volně dostupná
sportoviště a volnočasové aktivity na podporu a propagaci zdravého
životního stylu – akce s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané
návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a
pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování krátké videoupoutávky k jednotlivým akcím/atraktivitám s následnou propagací na
sociálních sítích
l) zpracovat certifikační model poskytovatelů služeb – provozovatelů
sportovních center a jejich zapojení do produktových balíčků a jejich
propagaci
m) nabídku poskytovatelů služeb sportovního volnočasového vyžití/
provozovatelů sportovních center dostat k ubytovatelům tak, aby je
mohly nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených návštěvnických
balíčků
n) návštěvnické balíčky (kombinace ubytování a netradiční sportovní
vyžití a dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám (školy)
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Aktivity

Popis dílčích aktivit

1. památky (církevní, technické, atd.)

Rozvoj produktu „památky a kultura“ (2.)

a)

vytvořit seznam a popis nabídky možnosti návštěvy veřejně přístupných
památek i památek v soukromém vlastnictví (muzea, památníky, galerie,
hrady, zámky, zříceniny, tvrze, apod.), vč. podmínek provozu
b) vytvořit seznam a popis volně přístupných památek (zříceniny, vesnické a
městské památkové rezervace a zóny, drobné sakrální stavby apod.)
c) vytvořit seznam a popis nabídky možností návštěvy církevních památek
s místními průvodci, vč. podmínek provozu
d) vytvořit seznam a popis nabídky venkovských muzeí a expozic s místními
průvodci, vč. podmínek provozu
e) zpracovat certifikační model zapojení kulturních památek do
produktových balíčků a jejich propagace (zajištění aktualizace informací,
pravidla pro propagaci/reklama)
f) nabídku výletů dostat k ubytovatelům tak, aby je mohly nabídnout
turistům a zapojili se do vytvořených návštěvnických balíčků
g) prezentace kulturních památek v regionu TO PodKletí a nabídky služeb
pro návštěvníky prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin,
promoakcí, prezentace na veletrzích
h) propagace výletů včetně možností ubytování/stravování/občerstvení na
sociálních sítích před turisticky exponovanými termíny – léto,
prodloužený víkend mimo hlavní sezónu (jaro, podzim)
i) umístit nabídku vícedenních výletů po kulturních památkách regionu
PodKletí na webové stránky prostřednictvím interaktivní mapy a
itinerářů/bedekru a do mobilního průvodce a prosadit je do nabídky JCCR
(web, tiskoviny)
j) zapojit se do (spolu)pořádání propagačních akcí na podporu využití
kulturních památek, akce s parametry vhodnými pro CR (akce
vyhledávané návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení pobytu;
zviditelnění a pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování krátké
video-upoutávky k jednotlivým akcím a kulturním památkám
k) identifikace možností výletů na TOP-kulturní památky mimo region
destinace ve vazbě na pobytové balíčky
l) vytvoření kalendária akcí pořádaných v areálech památek v regionu TO
PodKletí a jejich propagace prostřednictvím www a sociálních sítí
m) ve spolupráci s provozovateli památek „oživit“ trasy interaktivními
akcemi a upoutávkami – příběhy (storytelling), geocaching, selfie
fotografie na FB, kvízy na sociální sítě, soutěže pro rodiny s dětmi (po
stopách…), filmová místa, lokace dle literatury …
n) vytvořit seznam a popis nabídky na výlety typu „Po stopách významných
osobností“, „Po stopách významných událostí“, „Za pověstí“ apod.
(storytelling)
o) zpracování překladů itinerářů/bedekru (NJ,AJ)
p) podpora proškolení a vytvoření sítě samostatných místních průvodců
působících v regionu TO PodKletí (OSVČ, CA) a propagace nabídky jejich
služeb
q) návštěvnické balíčky (kombinace ubytování a kulturního vyžití vč. návštěv
památek a dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám (školy)
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2. kulturní akce s regionálním významem

a) vytvořit seznam a popis nabídky tematických eventů (festivaly, slavnosti,
kulturně-společenské akce, divadelní přehlídky apod., které se
každoročně opakují)
b) vytvořit seznam a popis nabídky tematických eventů, které se budou
konat v následujících 10ti letech (významná lokální výročí apod.)
c) sběr informací pro vytipování dalších aktivit tohoto typu, které budou
probíhat ve venkovském prostředí
d) zpracovat certifikační model zapojení kulturních akcí do produktových
balíčků a jejich propagace (zajištění aktualizace informací, pravidla pro
propagaci/reklama, kvalita akce a její tematika odpovídající filozofii
destinace)
e) nabídku akcí dostat k ubytovatelům tak, aby je mohly nabídnout turistům
a zapojili se do vytvořených návštěvnických balíčků
f) prezentace kulturních akcí v regionu TO PodKletí a nabídky pro
návštěvníky prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin, promoakcí,
prezentace na veletrzích
g) propagace akcí včetně možností ubytování/stravování/občerstvení na
sociálních sítích před turisticky exponovanými termíny – celoročně
h) umístit nabídku vícedenních výletů po kulturních akcích a památkách
regionu PodKletí na webové stránky prostřednictvím interaktivní mapy a
itinerářů/bedekru a do mobilního průvodce a prosadit je do nabídky JCCR
(web, tiskoviny)
i) zapojit se do (spolu)pořádání propagačních akcí na podporu místní
kultury, akce s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané
návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a
pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování krátké video-upoutávky
k jednotlivým akcím a kulturnímu dědictví regionu
j) identifikace možností výletů na TOP-kulturní akce mimo region destinace
ve vazbě na pobytové balíčky
k) vytvoření kalendária akcí pořádaných v regionu TO PodKletí a jejich
propagace prostřednictvím www a sociálních sítí
l) ve spolupráci s realizátory akcí „oživit“ tradiční akce více směrem
k návštěvníkům (potenciál CR) – soutěže a programy pro rodiny s dětmi,
gastrozážitky, …
m) návštěvnické balíčky (kombinace ubytování a kulturního vyžití a dalších
aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám, vč. zahraničních
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1. zážitková gastronomie

Rozvoj produktu „gastronomie“ (3.)

Aktivity

Popis dílčích aktivit
a) vytvořit seznam a popis nabídky stravovacích zařízení
b) identifikovat stravovací zařízení, které trvale nabízí místní speciality
c) identifikovat podniky, které vyrábí regionální potravinářské produkty, a
místa kde je možno ochutnat a/nebo zakoupit tuto místní produkci (vč.
včelařství)
d) vytvořit seznam a popis nabídky přírodních zahrad s možností exkurze a
nákupu produkce
e) zpracovat certifikační model pro různé typy gastronomických zařízení a
místní producenty a jejich zapojení do produktových balíčků a jejich
propagace (zajištění aktualizace informací, pravidla pro propagaci/reklama)
f) zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako známky kvality a místa
původu (rozšířit nad rámec destinace, mimo regionální značky) , produkce
a tematika odpovídající filozofii destinace
g) nabídku gastrozážitků a místní produkce dostat k ubytovatelům tak, aby je
mohly nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených návštěvnických
balíčků
h) prezentace gastrozážitků a místní produkce z regionu TO PodKletí a
nabídky pro návštěvníky prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin,
promoakcí, prezentace na veletrzích
i) propagace gastrozážitků a místní produkce včetně možností
ubytování/stravování/občerstvení na sociálních sítích před turisticky
exponovanými termíny – celoročně
j) umístit nabídku vícedenních výletů po kulturních akcích - gastrozážitcích
regionu PodKletí na webové stránky prostřednictvím interaktivní mapy a
itinerářů/bedekru a do mobilního průvodce a prosadit je do nabídky JCCR
(web, tiskoviny)
k) zapojit se do (spolu)pořádání propagačních akcí na podporu místní
produkce a gastrozážitků, akce s parametry vhodnými pro CR (akce
vyhledávané návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení pobytu;
zviditelnění a pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování krátké
video-upoutávky k jednotlivým akcím a gastro-dědictví regionu
l) identifikace možností výletů na TOP-gastro akce mimo region destinace ve
vazbě na pobytové balíčky
m) vytvoření kalendária gastronomických akcí pořádaných v regionu TO
PodKletí a prezentací místní produkce a jejich propagace prostřednictvím
www a sociálních sítí
n) ve spolupráci s realizátory akcí „oživit“ tradiční akce více směrem
k návštěvníkům (potenciál CR) – soutěže a programy pro rodiny s dětmi,
gastrozážitky, …
o) návštěvnické balíčky s gastrozážitky (kombinace ubytování a kulturního
vyžití a dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám, vč. zahraničních

57

2. pivní turistika

a) vytvořit seznam a popis nabídky pivovarů/ minipivovarů s možnostmi
exkurzí a eventů pro turisty – v širším regionu Jižních Čech
b) vytvořit seznam a popis nabídky lihovarů a palíren s možnostmi exkurzí a
eventů pro turisty – v širším regionu Jižních Čech
c) vytvořit seznam a popis nabídky zpracoven ovoce s možnostmi exkurzí a
eventů pro turisty
d) zpracovat certifikační model pro různé typy gastronomických zařízení a
místní producenty a jejich zapojení do produktových balíčků a jejich
propagace
(zajištění
aktualizace
informací,
pravidla
pro
propagaci/reklama)
e) zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako známky kvality a místa
původu (rozšířit nad rámec destinace, mimo regionální značky), produkce
a tematika odpovídající filozofii destinace
f) nabídku eventů ve vazbě na místní produkci dostat k ubytovatelům tak,
aby je mohly nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených
návštěvnických balíčků
g) prezentace eventů místní produkce z regionu TO PodKletí a nabídky pro
návštěvníky prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin, promoakcí,
prezentace na veletrzích
h) propagace
eventů
místní
produkce
včetně
možností
ubytování/stravování/občerstvení na sociálních sítích před turisticky
exponovanými termíny – celoročně
i) zapojit se do (spolu)pořádání propagačních akcí a eventů na podporu
místní produkce, akce s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané
návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a
pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování krátké video-upoutávky
k jednotlivým akcím a místní produkce jako dědictví regionu
j) identifikace možností výletů na TOP-gastro eventy a „pivní
turistiku“mimo region destinace ve vazbě na pobytové balíčky
k) vytvoření kalendária eventů místní produkce pořádaných v regionu TO
PodKletí a jejich propagace prostřednictvím www a sociálních sítí
l) ve spolupráci s realizátory akcí „oživit“ tradiční akce více směrem
k návštěvníkům (potenciál CR) – soutěže
m) návštěvnické balíčky s eventy místní produkce (kombinace ubytování a
kulturního vyžití a dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám, vč.
zahraničních
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1. regionální produkty

Rozvoj produktu „venkovská turistika“ (5)

Aktivity

Popis dílčích aktivit
a) vytvořit seznam a popis nabídky producentů a služeb držitelů
regionálních značek (podpora regionálních značek, které charakterizují
zvyky a tradice regionu nebo připomínají staré techniky výroby a řemesel
či krajové speciality (např. značky Chutná hezky jihočesky, Šumava
originální produkt, atd.), včetně míst jejich distribuce (prodejny,
stravovací zařízení, ubytovatelé, IC…)
b) zpracovat certifikační model pro různé typy gastronomických zařízení a
místní producenty a jejich zapojení do produktových balíčků a jejich
propagace
(zajištění
aktualizace
informací,
pravidla
pro
propagaci/reklama)
c) zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako známky kvality a místa
původu (rozšířit nad rámec destinace, mimo regionální značky), produkce
a tematika odpovídající filozofii destinace
d) nabídku eventů ve vazbě na místní produkci dostat k ubytovatelům tak,
aby je mohly nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených
návštěvnických balíčků
e) prezentace eventů místní produkce z regionu TO PodKletí a nabídky pro
návštěvníky prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin, promoakcí,
prezentace na veletrzích
f) propagace
eventů
místní
produkce
včetně
možností
ubytování/stravování/občerstvení na sociálních sítích před turisticky
exponovanými termíny – celoročně
g) zapojit se do (spolu)pořádání propagačních akcí a eventů na podporu
místní produkce, akce s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané
návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a
pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování krátké video-upoutávky
k jednotlivým akcím a místní produkce jako dědictví regionu
h) identifikace možností výletů na TOP-gastro eventy a „pivní
turistiku“mimo region destinace ve vazbě na pobytové balíčky
i) vytvoření kalendária eventů místní produkce pořádaných v regionu TO
PodKletí a jejich propagace prostřednictvím www a sociálních sítí
j) ve spolupráci s realizátory akcí „oživit“ tradiční akce více směrem
k návštěvníkům (potenciál CR) – soutěže
k) návštěvnické balíčky s eventy místní produkce (kombinace ubytování a
kulturního vyžití a dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám, vč.
zahraničních (také segment školní výlety)
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2. Agroturistika a BIO farmy

a) vytvořit seznam a popis nabídky ubytování na agrofarmách
b) vytvořit seznam a popis nabídky ubytování v soukromí na venkově
c) vytvořit seznam a popis nabídky trávení dovolené v pronajatých chatách
a chalupách
d) zpracovat certifikační model pro různé typy ubytovacích zařízení a jejich
zapojení do produktových balíčků a jejich propagace (zajištění aktualizace
informací, pravidla pro propagaci/reklama)
e) zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako známky kvality a místa
původu (rozšířit nad rámec destinace, mimo regionální značky), produkce
a tematika odpovídající filozofii destinace
f) nabídku agroturistiky ve vazbě na místní produkci dostat k dalším
poskytovatelům služeb CR tak, aby je mohly nabídnout turistům a zapojili
se do vytvořených návštěvnických balíčků
g) prezentace agroturistiky v regionu TO PodKletí a nabídky pro návštěvníky
prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin, promoakcí, prezentace na
veletrzích; propagace na sociálních sítích před turisticky exponovanými
termíny/ celoročně
h) zapojit se do (spolu)pořádání propagačních eventů a famtripů na
podporu agroturistiky a místní produkce, akce s parametry vhodnými pro
CR (akce vyhledávané návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení
pobytu; zviditelnění a pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování
krátké video-upoutávky k jednotlivým akcím a místní produkce jako
dědictví regionu
i) návštěvnické balíčky agroturistika (kombinace ubytování a kulturního
vyžití a dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám, vč.
zahraničních (také segment školní výlety)
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a)
b)
c)

d)

3. Hipoturistika

e)

f)

g)

4. přírodní atraktivity

h)

vytvořit seznam a popis nabídky provozování hipoturistiky (možnosti
ubytování s ustájením, jízdárny)
vytvořit
seznam
a
popis
hipotras
s využitím
www.jihoceskehipostezky.cz
zpracovat certifikační model pro různé typy ubytovacích zařízení a jejich
zapojení do produktových balíčků a jejich propagace (zajištění
aktualizace informací, pravidla pro propagaci/reklama)
zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako známky kvality a místa
původu (rozšířit nad rámec destinace, mimo regionální značky),
produkce a tematika odpovídající filozofii destinace
nabídku hipoturistiky dostat k dalším poskytovatelům služeb CR tak, aby
je mohly nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených
návštěvnických balíčků
prezentace hipoturistiky v regionu TO PodKletí a nabídky pro
návštěvníky prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin, promoakcí,
prezentace na veletrzích; propagace na sociálních sítích před turisticky
exponovanými termíny/ celoročně
zapojit se do (spolu)pořádání propagačních eventů a famtripů na
podporu hipoturistiky, akce s parametry vhodnými pro CR (akce
vyhledávané návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení pobytu;
zviditelnění a pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování krátké
video-upoutávky k jednotlivým akcím a místní produkce jako dědictví
regionu
návštěvnické balíčky hipoturistiky (kombinace ubytování a kulturního
vyžití a dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám, vč.
zahraničních (také segment školní výlety)

a) vytvořit seznam a popis přírodních atraktivit v regionu TO PodKletí
(doplňkově sběr dat pro širší region Jižních Čech)
b) nabídku přírodních atraktivit informačně dostat k poskytovatelům služeb
CR tak, aby je mohly nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených
návštěvnických balíčků
c) prezentace přírodních atraktivit v regionu TO PodKletí a nabídky pro
návštěvníky prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin, promoakcí,
prezentace na veletrzích; propagace na sociálních sítích před turisticky
exponovanými termíny/ celoročně
d) zapojit se do (spolu)pořádání propagačních eventů a famtripů na podporu
využití přírodních atraktivit, akce s parametry vhodnými pro CR (akce
vyhledávané návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení pobytu;
zviditelnění a pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování krátké
video-upoutávky k jednotlivým přírodním atraktivitám jako základu image
regionu
e) návštěvnické balíčky (kombinace návštěv přírodních atraktivit, ubytování a
kulturního vyžití a dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám, vč.
zahraničních (také segment školní výlety)
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1. rodiny s dětmi

Rozvoj produktu „rodinná dovolená“ (6)

Aktivity

Popis dílčích aktivit
a) vytvořit seznam a popis nabídky s možnostmi trávení dovolené pro rodiny s
dětmi
b) vytvořit seznam a popis nabídky výletů pro rodiny s dětmi (příměstská
turistika)
c) zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ s dovětkem „family friendly“
jako známky kvality a místa původu (rozšířit nad rámec destinace, mimo
regionální značky), produkce a tematika odpovídající filozofii destinace
d) nabídku eventů ve vazbě na nabídku pro rodiny s dětmi dostat
k ubytovatelům tak, aby je mohly nabídnout turistům a zapojili se do
vytvořených návštěvnických balíčků
e) prezentace eventů (akcí B2C) se zaměřením na rodiny s dětmi/ vhodné pro
rodiny s dětmi z regionu TO PodKletí a nabídky pro návštěvníky
prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin, promoakcí, prezentace na
veletrzích
f) propagace eventů se zaměřením na rodiny s dětmi/ vhodné pro rodiny
s dětmi včetně možností ubytování/stravování/občerstvení na sociálních
sítích před turisticky exponovanými termíny – celoročně
g) zapojit se do (spolu)pořádání propagačních akcí a eventů na podporu
family frinedly, akce s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané
návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a
pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování krátké video-upoutávky k
jednotlivým akcím a místní produkce jako příležitost pro vyžití rodin s
dětmi
h) identifikace možností výletů na TOP-family eventy mimo region destinace
ve vazbě na pobytové balíčky
i) vytvoření kalendária eventů se zaměřením na rodiny s dětmi/ vhodné pro
rodiny s dětmi pořádaných v regionu TO PodKletí a jejich propagace
prostřednictvím www a sociálních sítí
j) ve spolupráci s realizátory akcí „oživit“ tradiční akce více směrem
k návštěvníkům (potenciál CR) – soutěže pro rodiny s dětmi, speciální část
programu, zvýhodněné vstupné pro rodiny s dětmi
k) návštěvnické balíčky s eventy (kombinace ubytování a kulturního vyžití a
dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám
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2. senioři

a) vytvořit seznam a popis nabídky s možnostmi trávení aktivní a wellness
dovolené pro seniory
b) vytvořit seznam a popis nabídky s možnostmi trávení kulturní dovolené pro
seniory
c) vytvořit seznam a popis nabídky výletů pro seniory (příměstská turistika)
d) zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ s dovětkem „senioři vítáni“
jako známky kvality a místa původu (rozšířit nad rámec destinace, mimo
regionální značky), produkce a tematika odpovídající filozofii destinace
e) nabídku eventů ve vazbě na nabídku pro seniory dostat k ubytovatelům
tak, aby je mohly nabídnout turistům a zapojili se do vytvořených
návštěvnických balíčků
f) prezentace eventů (akcí B2C) se zaměřením na seniory/ vhodné pro
seniory z regionu TO PodKletí a nabídky pro návštěvníky prostřednictvím
www, sociálních sítí, tiskovin, promoakcí, prezentace na veletrzích
g) propagace eventů se zaměřením na na seniory/ vhodné pro seniory včetně
možností ubytování/stravování/občerstvení na sociálních sítích před
turisticky exponovanými termíny – celoročně
h) zapojit se do (spolu)pořádání propagačních akcí a eventů na podporu
seniorské turistiky, akce s parametry vhodnými pro CR (akce vyhledávané
návštěvníky, opakované návštěvy/ prodloužení pobytu; zviditelnění a
pozitivní image regionu TO PodKletí), zpracování krátké video-upoutávky k
jednotlivým akcím a místní produkce jako příležitost pro vyžití seniorů
i) identifikace možností výletů na TOP-family eventy mimo region destinace
ve vazbě na pobytové balíčky
j) vytvoření kalendária eventů se zaměřením na seniory/vhodné pro seniory
pořádaných v regionu TO PodKletí a jejich propagace prostřednictvím
www a sociálních sítí
k) ve spolupráci s realizátory akcí „oživit“ tradiční akce více směrem
k návštěvníkům (potenciál CR) – soutěže pro seniory, speciální část
programu, zvýhodněné vstupné (Jihočeský seniorpas)
l) návštěvnické balíčky s eventy (kombinace ubytování a kulturního vyžití a
dalších aktivit/atraktivit) nabídnout CK a skupinám
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Aktivity

Popis dílčích aktivit
a)

1. konference, semináře a incentivní cestovní ruch

c)

d)

e)

f)

g)
h)

a)
2. wedding – svatba jako produkt cestovního ruchu

Rozvoj produktu „kongresová turistika MICE“ (7)

b)

b)

c)

d)

e)

f)

vytvořit seznam a popis nabídky pro incentivní cestovní ruch na území
regionu v regionu TO PodKletí (doplňkově sběr dat pro širší region
Jižních Čech) - možností organizování seminářů a konferencí.
podpora rozvoje produktu MICE ve spolupráci s JCCR a dalšími DM a
regionálními centry (doprovodný program v regionu TO PodKletí
zpracovat certifikační model pro různé typy ubytovacích a stravovacích
zařízení vč. MICE a cateringových služeb a jejich zapojení do
produktových balíčků a jejich propagace (ověření kvality kapacit,
zajištění aktualizace informací, pravidla pro propagaci/reklama)
zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako známky kvality a místa
původu (rozšířit nad rámec destinace, mimo regionální značky),
produkce a tematika odpovídající filozofii destinace
nabídku MICE ve vazbě na místní produkci dostat k dalším
poskytovatelům služeb CR tak, aby je mohly nabídnout turistům a
zapojili se do vytvořených návštěvnických balíčků
prezentace MICE v regionu TO PodKletí a nabídky pro návštěvníky
prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin, promoakcí, prezentace
na veletrzích; propagace na sociálních sítích mimo hlavní turistickou
sezónu/ celoročně
zapojit se do (spolu)pořádání propagačních presstripů a famtripů na
podporu MICE, zpracování krátké video-upoutávky
návštěvnické balíčky MICE (kombinace ubytování a kulturního vyžití a
dalších aktivit/atraktivit) nabídnout firmám a skupinám, vč.
zahraničních
vytvořit seznam a popis nabídky pro konání svatby jako nabídky pro
cestovní ruch na území regionu v regionu TO PodKletí (doplňkově sběr
dat pro širší region Jižních Čech) - možností organizování svateb,
svatebních oslav, netradičních obřadů a oslav
zpracovat certifikační model pro různé typy ubytovacích a stravovacích
zařízení vč. svatebních služeb a cateringových služeb a jejich zapojení do
produktových balíčků a jejich propagace (ověření kvality kapacit, zajištění
aktualizace informací, pravidla pro propagaci/reklama)
zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako známky kvality a místa
původu (rozšířit nad rámec destinace, mimo regionální značky), produkce
a tematika odpovídající filozofii destinace
nabídku lokalit pro svatby ve vazbě na místní zdroje a produkci dostat
k dalším poskytovatelům služeb CR tak, aby je mohly nabídnout turistům
a zapojili se do vytvořených návštěvnických balíčků
prezentace nabídky pro svatební oslavy v regionu TO PodKletí a nabídky
pro návštěvníky prostřednictvím www, sociálních sítí, tiskovin,
promoakcí, prezentace na veletrzích; propagace na sociálních sítích mimo
hlavní turistickou sezónu/ celoročně
zapojit se do (spolu)pořádání propagačních presstripů a famtripů na
podporu prezentace možností svateb, zpracování krátké videoupoutávky, zpracovat nabídku také pro zahraniční klientelu
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Popis dílčích aktivit

Rozvoj produktu
„Tematické Jižní Čechy“

1. realizace vlastních projektů, eventů a akcí TO PodKletí v rámci celostátního
tématu
2. zapojení se do partnerství s agenturou CzechTourism

1. podpora celokrajské komunikace jednoročního tematického produktu
(propagace tématu v rámci prezentace Jihočeského kraje na veletrzích CR,
sběr podkladů pro vznik tematicky zaměřených tištěných materiálů - image
letáků, kalendářů, doprovodné soutěže a aktivity, tematická webová
prezentace a podpora mobilních aplikací)
2. realizace vlastních projektů, eventů a akcí TO PodKletí v rámci celokrajného
tématu
3. účast zástupce TO PodKletí (člen správní rady destinační společnosti
jihočeský venkov,z.s.“) v pracovní skupině JCCR

Rozvoj produktu „Jihočeský venkov“

Rozvoj
produktu
„Tematické
Česko“

Aktivity

1. provoz webových stránek „Jihočeský venkov“ a „Fb @Podkletí“ jako
virtuálních informačních center TO PodKletí
2. provoz informačního centra – společné IC „Jihočeského selského baroka“ a
TO PodKletí, popř. IC v Holašovicích
3. provoz cestovní agentury „Jihočeský venkov“ na podporu prodeje služeb
CR v TO PodKletí
4. zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako známky kvality a místa
původu (rozšířit nad rámec destinace, mimo regionální značky), produkce a
tematika odpovídající filozofii destinace; provádět samostatně hodnocení
kvality poskytovaných služeb pro turisty a návštěvníky dle interního
modelu pro udělení známky kvality
5. propojení značky „Jihočeský venkov“ s dalšími (staršími) lokálními
značkami, např. značkou Peklík nebo Chelčicko-Lhenické ovoce
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Lokální cyklovýlety (Kolem kolem ….) – síťování tras v rámci produktových
balíčků „aktivní dovolená“
Barokní skvosty a selské baroko - produktový balíček (vhodný také pro
německy mluvící skupiny/ seniory)
Rozšířená nabídka víkendových produktů se nabízí v jednotlivých
programových balíčcích, především v závislosti na převažující aktivitě v daném
produktu (dle cílové skupiny):
• Kolem Kleti PodKletím – vícedenní cyklovýlet s osobním cykloprůvodcem a
balíčkem doprovodných aktivit

Rozvoj produktových řad „TO PodKletí“

 Komponovaná barokní krajina – výlet s průvodcem
 Otevřené kostely – výlet s místním průvodcem
• Bílá – stříbrná – zlatá …. novomanželům, stříbrným i zlatým párům - luxusní
balíček pro páry, který zahrnuje kromě ubytování a stravování (rozsah na
vyžádání), také vstup do wellness a masáž, bylinné terapie, výlety do okolí a
další
• Fotografické workshopy – zážitkové fotografování ve variacích dle ročního
období, lehká turistika (Chelčice, Lomecko-Libějovicko)
Eventová řada „4 ročních období na jihočeském venkově“ typu:
Masopust (02)
Zahajování turistické a cyklosezóny (04-05)
Piknikové eventy v zahradách (05-09; přírodní zahrada Chelčice, renesanční
zahrada zámku Kratochvíle, barokní zahrada zámku Červený Dvůr)
Slavnosti květů & Pečeme vaříme (05; Chelčice & Pištín)
Netolický jarmark na Linecké stezce (05; Netolice)
Slavnosti slunovratu a keltská ohňová noc (06; Holašovice)
Kostýmované archeo-dny (07; archeopark Netolice)
Slavnosti těstovin (08; Boršov)
Jarmark sv. Jiljí na Linecké stezce (09; Lhenice)
Staročeské dožínky na Zbudovských blatech (09; Plástovice)
Slavnosti plodů (10; Chelčicko-Lhenicko)
Zakončení turistické a cyklosezóny (09-10)
Advent (11-12)

Eventy vhodné pro osoby s hendikepy

Hlavní produkty jsou východiskem – a cílem - pro další analytické činnosti DM, rozvoje lokálních
kooperací při tvorbě produktových balíčků a zaměření marketingových aktivit.
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Cíl 3: Rozvoj služeb CR a jejich kvality v destinaci

Rozvoj produktu
„Jihočeský
venkov“

Vzdělávání
místních průvodců
TO PodKletí

Vzdělávání provozovatelů služeb v regionu TO PodKletí

Aktivity

Popis dílčích aktivit
a) motivačně působit na podnikatele v oblasti služeb pro turisty, aby se zapojili
do systému hodnocení kvality (Q), který zavádí CzechTourism
b) trvale podporovat vlastní rozvoj interního systému hodnocení kvality (Q),
který destinační společnost - organizace „Jihočeský venkov“ již zavedla (min.
prodloužení dosaženého stupně 1 dle CzT)
c) zpracovat certifikační model pro různé typy ubytovacích a stravovacích
zařízení vč. MICE a cateringových služeb a jejich zapojení do produktových
balíčků a jejich propagace (ověření kvality kapacit, zajištění aktualizace
informací, pravidla pro propagaci/reklama)
d) zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako známky kvality a místa
původu (rozšířit nad rámec destinace, mimo regionální značky), produkce a
tematika odpovídající filozofii destinace; provádět samostatně hodnocení
kvality poskytovaných služeb pro turisty a návštěvníky dle interního modelu
pro udělení známky kvality (současně příprava na udělení značky Q CzT
a/nebo známky kvality Jihočeského kraje).
e) zavést interní systém opakovaného vzdělávání poskytovatelů služeb pro
turisty typu „Informační minimum o atraktivitách pro turisty v rámci regionu
TO PodKletí“
f) zavést interní systém opakovaného vzdělávání pracovníků IC pro využívání
interaktivních a mobilních aplikací
a) ve spolupráci s obcemi vytipovat vhodné osoby jako místní průvodce
b) vytvořit vlastní školicí model pro místní průvodce (série přednášek,
informačních akcí, exkurzí…), ve spolupráci s regionálními partnery a
odborníky
c) zavést interní systém sdílení a certifikace informací poskytovaných
místními průvodci
d) prezentace dostupnosti služeb místních průvodců
e) koordinace činnosti místních průvodců
a) zavedení lokální značky „Jihočeský venkov“ jako známky kvality a místa
původu (rozšířit nad rámec destinace, mimo regionální značky), produkce a
tematika odpovídající filozofii destinace;
b) provádět samostatně hodnocení kvality poskytovaných služeb pro turisty a
návštěvníky dle interního modelu pro udělení známky kvality
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7

Závěr

Destinační společnost Jihočeský venkov, z.s. je v počáteční fázi budování destinace na půdorysu
Turistické oblasti PodKletí.
Tato strategie rozvoje cestovního ruchu v TO PodKletí, v základu zpracovaná vlastními lidskými zdroji,
by měla dát destinaci základní návod k vlastnímu posilování vnitřních vazeb i pozice navenek
v několika příštích letech, měla by být základem pro identifikaci příležitostí a jejich využití; aktualizace
v letech 2017 a 2018 probíhá expertně.
Postupně je tento dokument doplňován samostatnými dokumenty typu marketingová a komunikační
strategie, je zpracován vlastní logomanuál destinační společnosti a turistické oblasti. Součástí
aktualizace strategických dokumentů v letech 2017 a 2018 bude i nadefinování značky destinace jako
základu pro vytváření funkčních marketingových partnerství v rámci destinace a tvorbu produktů.
Současně by mělo i nadále probíhat pravidelné vyhodnocováno plnění strategie a ověřování platnosti
statistik a zjištění, na kterých je strategie postavena, především ve vazbě na trh - cílové skupiny a
poskytovatele služeb v cestovním ruchu.
Cílem je vybudovat komunikující konkurenceschopnou destinaci a její silný management.
Pro další rozvoj destinačního managementu Turistické oblasti PodKletí je nyní klíčové zaměření se na
řízení rozvoje destinace, je potřeba pozici destinačního managementu posílit, zviditelnit schopnosti a
také poslání této organizace.
Turistická oblast PodKletí je vhodnou destinací pro rodinný cestovní ruch a příměstskou turistiku,
s kvalitním životním prostředím, malebnou kulturní krajinou i lidovou architekturou, a tento
potenciál je potřeba lépe vytěžit pro ekonomiku regionu. Autenticitu, kterou se destinace
identifikuje, je potřeba více zviditelnit. Nabídnout autentický jihočeský venkov jako místo pro
dovolenou, výlety i zážitky.

8

Přehled příloh

Základní přílohy dokumentu (samostatně dostupné na www.jihoceskyvenkov.cz nebo v tištěné formě
v sídle destinační společnosti „Jihočeský venkov, z.s.“ a u produktového manažera (PM) TO PodKletí):
1. Přehled obcí regionu TO PodKletí
2. Přehled ubytovacích zařízení
3. Přehled stravovacích zařízení
Další – trvale doplňované podklady: návrhy produktových balíčků, promo-tiskoviny v elektronické i
tištěné formě, fotobanka, zážitková videa, plán eventů.
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