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Novohradsko Doudlebsko je jedna z deseti 
jihočeských destinací. Jako všechny ostatní,  
je i ona krásná. Odráží nezaměnitelný spirit 
jižních Čech, pro který sem již dlouho jezdí 
statisíce domácích i zahraničních návštěvníků. 

Oproti jiným má velké štěstí, že její půvab 
dosud není zcela objeven a devastován 
masovým turismem. Nenajdete zde turistické 
„dálnice“, honosné resorty, nákladné atrakce. 
Naštěstí. Je totiž příležitost vydat se jinou 
cestou. Najít jiné způsoby, jak šetrně pozvat 
návštěvníky tak, aby místa po jejich odjezdu 
zůstala stejně nedotčená. Cestovní ruch může 
být větší příležitost ekonomického rozvoje 
území Novohradska Doudlebska, než si 
dovedeme představit. 

Znamená to našlapovat po špičkách,              
o jeho přednostech pouze šeptat. V poušti 
informačního světa nabídnout kapku živé vody. 

A o vodu tady půjde. Voda je život. Klimatické 
změny, které se hlásí o slovo stále silněji, 
přináší sucho. Mít vodu bude štěstí. Mít dobrou 
vodu, bude luxus. Bude třeba ji ochraňovat a 
vážit si ji. Voda přebývá v krajině a to 
znamená, že bude třeba pečovat o krajinu. 

Destinační spolek Novohradsko Doudlebsko, 
zadavatel této koncepce, si vzal za cíl rozvíjet 
turistický ruch, který s sebou nese ochranu 
přírody i krajiny a zachová klidový charakter 
oblasti. To je klíč. 

Touto prací se tedy vydáváme hledat dobrou 
vodu, která do krajiny Novohradska 
Doudlebska odvěků patří a nabídnout ji těm 
návštěvníkům, kteří její hodnotu ocení. 

Materiál má tři části. V první naleznete 
analýzu, ve druhé návrh marketingové 
koncepce. Poslední část tvoří přílohy s 
detailním vyhodnocením dotazníkového šetření 
a inspirace. 
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ÚVOD



Zadáním bylo zpracování marketingové koncepce cestovního ruchu turistické 
oblasti Novohradsko - Doudlebsko, včetně nezbytných analytických šetření mezi 
návštěvníky oblasti a poskytovateli služeb v cestovním ruchu. V tomto smyslu se 
zadání skládalo ze tří částí: 
1) Realizace marketingového šetření v oblasti monitoringu návštěvnosti.  V rámci 

realizace této části zadání bylo osloveno 3010 respondentů. Dotazníkové 
šetření probíhalo na 22 místech turistické oblasti NO-DO. Samotnému 
šetření předcházelo první setkání pracovní skupiny oslovené 
zadavatelem, navržení dotazníku a jeho schválení. Následně byly 
dotazníky vyplněny, vyhodnoceny a výsledky byly použity pro realizaci 
aktivity č. 3,  marketingovou koncepci.

2) Realizace výzkumu u nositelů nabídky cestovního ruchu se zaměřením na 
rozvoj destinace – zjištění potřeb na straně nabídky, spokojenost s fungováním 
a rozvojem CR v destinaci, náměty na vylepšení nabídky CR apod. V rámci 
této aktivity bylo osloveno 305 nositelů nabídky cestovního ruchu. 
Jednalo se o podnikatelské subjekty poskytující služby v cestovním 
ruchu, o provozovatele informačních center, starosty a zástupce dalších 
organizací, kteří provozují turistické cíle. Výsledky rozhovorů byly 
vyhodnoceny a byly rovněž použity pro realizaci aktivity č. 3. 

3) Vytvoření marketingové koncepce cestovního ruchu v destinaci 
Novohradsko-Doudlebsko pro období 2017 – 2020. Koncepce byla 
zpracována v souladu se stanovenými cíly zadavatele. Navrhuje řešení, 
která byla konzultována se zadavatelem i stakeholdery. Materiál navrhuje 
novou strukturu stávající nabídky, jasnou komunikaci kvalit turistické 
oblasti formou hlavní značky / brandu, navrhuje opatření v oblasti servisu, 
služeb, programu a propagace.  

Záměrem zpracovatele tohoto materiálu bylo vytvořit kreativní marketingovou 
koncepci turistické oblasti Novohradsko - Doudlebsko tak, aby co nejpřesněji 
reflektovala přání i možnosti všech zainteresovaných stran. Ambicí také bylo, 
představit oblast tak, aby již samotné zpracování neslo formu reprezentativního 
katalogu, který vyjadřuje esenci řešeného území.  Snažili jsme se, aby koncepce 
nebyla jen odborným textovým dokumentem, ale inspirativním materiálem, který 
ve čtenáři probudí hrdost na to, že v tomto krásném a jedinečném kraji Čech žije, 
podniká, pracuje. Snaha v oblasti rozvoje šetrného cestovního ruchu může být 
významně podpořena, pokud bude panovat obecná otevřenost a vstřícnost k 
hostům a bude obnovena tradiční česká pohostinnost.

METODIKA 
ZPRACOVÁNÍ
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Spolek Novohradsko-Doudlebsko vznikl začátkem roku 2016 za účelem propagace 
a koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu na území, které je charakterizováno 
názvy obou oblastí. Jedná se o 49 měst a obcí, mezi kterými dominují sídelní města 
Kaplice, Trhové Sviny, Borovany, Velešín, Nové Hrady, Ledenice, Benešov nad 
Černou, Besednice a Římov.

Hlavní činnost:
1. Spolek je dobrovolným spolkem neziskového charakteru, jehož hlavním 
posláním a hlavním cílem je koordinace rozvoje turistické destinace 
Novohradsko a Doudlebsko
2. Aby Spolek dosáhl poslání a cíle uvedeného v předchozím odstavci tohoto 
článku stanov, je povinen plnit zejména následující úkoly a vykonávat zejména 
následující činnosti:
a) Koordinace rozvoje regionu Novohradsko a Doudlebsko ve všech oblastech.
b) Rozvoj a propagace regionu Novohradsko a Doudlebsko a jeho turistického potenciálu.
c) Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.
d) Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj 
turistického ruchu.
e) Služby při financování projektů k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
f) Posuzování projektů k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
g) Příprava a podávání žádostí přispívajících k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
h) Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.
i) Tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji regionu 
Novohradsko a Doudlebsko.
j) Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Novohradsko a Doudlebsko.
k) Příprava informačních a metodických materiálů.
l) Vlastní ediční činnost
m) Výchova a vzdělávání.
n) Spolupráce na rozvoji lidských vztahů.
o) Spolupráce, koordinace a rozvoj informačních center v regionu Novohradsko a Doudlebsko.
p) Atestování služeb v oblasti cestovního ruchu poskytovaných v regionu Novohradsko a Doudlebsko 
za účelem zajištění kvality a standard služeb
q) Atestování produktů a výrobků v regionu Novohradsko a Doudlebsko za účelem zvýšení 
informovanosti a prestiže regionu Novohradsko a Doudlebsko.
r) Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Novohradsko a 
Doudlebsko.
s) Poradenská činnost.
t) Spolupráce s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Novohradsko a Doudlebsko.
Vedlejší činnost:
a) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
b) Pronájem a půjčování věcí movitých
c) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
d) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
e) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, 

zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

ZADAVATEL 
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Představenstvo:
Předseda, statutární zástupce:
Mgr. Pavel Talíř

Kontrolní orgán:
Ing. Tomáš Šedivý
PhDr. Stanislav Malík

Produktový manažer spolku:
Mgr. Michal Jarolímek
Telefon: +420 776 296 285 
E-mail: info@novohradsko-doudlebsko.cz

Základní údaje:
Název: Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Spisová značka: L 6870 vedená u Krajského 
soudu v Českých Budějovicích
Sídlo: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 04636228
Online kanály: 
WEB: www.novohradsko-doudlebsko.cz
FACEBOOK: @novohradskodoudlebsko
INSTAGRAM: @novohradskodoudlebsko
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/U
CYATiY2rE-KG38uDFX4coJw
TWITTER: @novohradsko

mailto:info@novohradsko-doudlebsko.cz
mailto:info@novohradsko-doudlebsko.cz
http://www.novohradsko-doudlebsko.cz
http://www.novohradsko-doudlebsko.cz
https://www.youtube.com/channel/UCYATiY2rE-KG38uDFX4coJw
https://www.youtube.com/channel/UCYATiY2rE-KG38uDFX4coJw
https://www.youtube.com/channel/UCYATiY2rE-KG38uDFX4coJw
https://www.youtube.com/channel/UCYATiY2rE-KG38uDFX4coJw


Území Novohradska – Doudlebska se nachází v Jihočeském kraji, jihozápadně od 
Českých Budějovic směrem k česko-rakouské hranici mezi Českým Krumlovem na 
západě a Třeboní na východě. Podobu území do značné míry určují Novohradské hory a 
řeka Malše se svým přítokem Stropnicí. Celá oblast je bohatá na významné kulturní 
památky a přírodní zajímavosti, které do značné míry vyplývají ze specifiky příhraniční 
oblasti a její pohnuté historie v první a částečně i druhé polovině 20. století. 

Turistická destinace Novohradsko – Doudlebsko je tvořena městy a obcemi, které jsou 
členy tří mikroregionů: 

Sdružení Růže, 
Svazek měst a obcí regionu Pomalší
Dobrovolný svazek obcí Poluška

Konkrétně se jedná o tyto obce: 
Sdružení Růže (22 obcí): Benešov nad Černou, Borovany, Čížkrajice, Dolní Dvořiště, 
Horní Stropnice, Hranice, Jílovice, Kamenná, Ledenice, Ločenice, Malonty, Mladošovice, 
Nové Hrady, Olešnice, Ostrolovský Újezd, Petříkov, Pohorská Ves, Slavče, Strážkovice, 
Svatý Jan nad Malší, Trhové Sviny, Žár 

Svazek měst a obcí regionu Pomalší (21 obcí): Besednice, Borovnice, Bujanov, 
Doubravice, Doudleby, Heřmaň, Kaplice, Komařice, Mokrý Lom, Nedabyle, Netřebice, 
Nová Ves, Omlenice, Plav, Roudné, Římov, Soběnov, Střítež, Střížov, Velešín, Vidov 

Dobrovolný svazek obcí Poluška (6 obcí): Mirkovice, Přídolí, Rožmitál na Šumavě, 
Věžovatá Pláně, Zubčice, Zvíkov 

Na území turistické oblasti Novohradsko – Doudlebsko pracují dvě Místní akční skupiny

MAS Sdružení Růže  http://mas.sdruzeniruze.cz
MAS Pomalší  http://www.maspomalsi.cz

Vymezení turistické 
oblasti
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3. řešitel 
Společnost Organic development s.r.o. byla  založena v roce 2013. Nabízí 
služby v oblasti realizace rozvojových studií, v poradenství a mentorshipu. Dále 
také v oblasti výstavnictví, kultury a cestovního ruchu. 

• KONCEPČNÍ STUDIE
◦ rekonstrukce a realizace prostorů kulturní infrastruktury,
 návrhy programového provozního uspořádání kulturních prostorů a 
  multifunkčních center, zpracování odborných podkladů pro zadání 
  architektonických soutěží na kulturní infrastrukturu – především  
  konverzí industriálního a historického dědictví
◦ rozvojové a strategické koncepce pro kulturní turismus a cestovní ruch

• AKCE, FESTIVALY, PRODUKCE
◦ produkce originálních kulturních a uměleckých akcí – na míru místu a 
  příležitosti – v krajině nebo v netradičních prostorech
◦ návrhy a produkce festivalů a eventů pro destinační management

• ATELIÉR 
◦ kostýmy, scénické dekorace
◦ prostorové  instalace, realizace výstav a expozic

* Reference: Housův mlýn Tábor – zážitkový skanzen husitského způsobu 
života, kultury a válečnictví, * Postavení a funkce Společenského centra 
Trutnovska pro kulturu a volný čas / Kulturní centrum UFFO (objednatel město 
Trutnov),  * Kulturní fabrika 4×4 Pivovar Světovar Plzeň / Podrobná studie 
organizační struktury, provozního, programového řešení a rozpočtu pro projekt 
4×4 Cultural factory (objednatel ÚKEP Plzeň), * analytická studie kulturního 
centra v bývalém železničním depu Lokremiese St. Gallen / Švýcarsko 
(objednatel Plzeň 2015 o.p.s.), * Odborná studie provozu, organizace a 
programu kulturního a komunitního centra pro přeshraniční spolupráci v objektu 
bývalého kina v Českých Velenicích (objednatel Město České Velenice),             
* Rozvojová studie III. etapy konverze Sladovny v Písku (objednatel Sladovna 
o.p.s.). * Jednatelka společnosti MgA. KAteřina Melenová byla členkou týmu 
Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury 2015. Autorsky vytvořila koncepci, 
dramaturgii a realizaci festivalu 9 týdnů baroka – festival barokních památek, 
krajiny a  kultury Plzeňského kraje. Jedna z 8 hlavních programových událostí 
projektu Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury. Díky této práci vznikl nový 
turistický brand Plzeňského kraje ZÁPADOČESKÉ BAROKO. 

ŘEŠITEL
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1. cíle spolku 

2. cíle studie 

2

CÍLE



• ekonomické cíle (rozvoj podnikání a průmyslu služeb v CR)
• sociálně-kulturním cíle (zajišťování spokojenosti návštěvníků i rezidentů)
• ekologické cíle (zavádění šetrných postupů a norem, eliminace negativních projevů 

turismu v přírodě, šetrné hospodaření se zdroji)

Destinační společnost Novohradsko – Doudlebsko, z.s. vznikla v lednu 2016 z iniciativy 
obcí, podnikatelů a neziskových organizací působících v oblasti cestovního ruchu. 
Novohradsko – Doudlebsko jako zapsaný spolek sdružuje na základě dobrovolného 
členství fyzické i právnické osoby, které mají zájem na rozvoji cestovního ruchu. Cílem 
spolku je přicházet s aktivitami, které povedou ke zvyšování kvality turistických cílů, 
produktů a služeb a tuto kvalitu propagovat prostřednictvím moderních marketingových 
nástrojů. 

Klíčovou oblastí, na kterou se společnost chce zaměřovat, je šetrný turismus. Blíže se 
budeme tomuto trendu věnovat v kapitole 5. Součástí zadání zpracovateli marketingové 
koncepce bylo stanovení základního rámce, který jasně určil směr. Novohradsko - 
Doudlebsko si přeje být klidovou destinací, podporující šetrný cestovní ruch. 
Vysokou prioritu má snaha nabídnou návštěvníkům produkty po celý rok a 
umožnit tak podnikatelům a nositelům nabídky v cestovním ruchu prosperovat 
celosezónně. 

CÍLE SPOLKU 
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Rozvíjet aktivity a nabídku cestovního ruchu při zachování klidového charakteru 
území vylučuje jisté tradiční a osvědčené postupy, vyžaduje přesné zacílení na 
zákazníka, který „klid“ považuje za luxus a nikoliv nedostatek vzruchů. 
Podmanivá divokost Novohradských hor může být tématem vícedenních pobytů, 
Doudlebsko novým cílem výletníků z Českých Budějovic. Do úvahy nad 
vhodnými tématy, příběhy a atraktivitami bude třeba brát v úvahu tyto rozdílné 
charaktery území, spojených do jedné turistické oblasti. 
Cíle: 
• respektování výsledků průzkumů v návrhu koncepce
• vypracování podrobné SWOT analýzy 
• systematizace stávající nabídky podle přehledného klíče
• navrh brandu oblasti tak, aby

• byl atraktivní pro návštěvníky a rozpoznatelný ve velké konkurenci 
nabídek z jiných oblastí 

• vycházel ze skutečných kvalit oblasti 
• odrážel stávající nabídku a neklamal
• byl příznivě přijat a vnímán mezi místními stakeholdery

• návrh doplnění programu a jeho využití jako eventmarketingu 
• návrh rozvoje stávající destinační sítě
• návrh a doporučení realizovatelného postupu naplňování koncepce

CÍLE KONCEPCE
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1. celkové vyhodnocení dotazníkového šetření 
mezi 3000 respondenty

2. profily návštěvníků 

3. SWOT analýza

detailní vyhodnocení jednotlivých 22 míst šetření 
je součástí přílohy

3

VYHODNOCENÍ



Z celkem 3010 vyplněných dotazníků vyplývá, že největší skupinu návštěvníků 
destinace tj. 43%, tvoří obyvatelé Jihočeského kraje. Druhou nejpočetnější 
skupinu 30% tvoří návštěvníci z celé ČR. Třetí skupinu 22% tvoří místní obyvatelé 
a pouze 4 % jsou turisté z Evropy. Zanedbatelné množství návštěvníků pochází z 
mimo Evropských zemí. 

 35% návštěvníků zde tráví svojí dovolenou, 33% je v destinaci na 
jednodenním výletě, 24% tvoří návštěvníci konkrétních akcí , 6% jsou v destinaci 
z jiných důvodů, mezi které patří nejčastěji návštěva známých a příbuzných, 
svatba, rekreační chalupa v oblasti a pod. 3% tvoří turisté tranzitující do jiných 
destinací. 63% dotazovaných navštívilo oblast opakovaně, 37% poprvé. 

 Nejčastěji se respondenti dozvěděli o destinaci či akci na základě 
osobního doporučení a to celkem ve 34 %. Z tištěných materiálů čerpalo 
informace 28%, z internetu 17%, z médií 7 % návštěvníků. Nejčastějším jiným 
zdrojem informací - 14%, byla dlouholetá osobní znalost území. 

 Nejvíce oceňovaná byla krajina, příroda a klid a to v 64%. 22% 
dotazovaných kladně hodnotilo kulturní program a aktivity, pouze 10% služby. 
Mezi jiné důvody patřilo celkové kladné hodnocení oblasti jako celku. 

 Návštěvníkům ve 37% chyběly lepší služby, ve 26% lepší a přehlednější 
informace, v 15% lepší doprava a pouze v 11% to byla lepší nabídka kulturnícho 
programu a a ktivit. Mezi 11% jiných důvodů figurovala nejčastěji odpověď, že 
jim nic nechybí. V dalších případech vadil stav komunikací a špatné značení. 

 V 54% mají návštěvníci na den pobytu rozpočet 500-1000 Kč, v 38% 250 - 
500 Kč, v 7% 1000-2000 Kč a v 1% nad 2500. 

 Nejlepší známkou ocenilo destinaci 52 % dotázaných, 42% ji ohodnotilo 
dvojkou, 5% trojkou a 1%čtyřkou. Pouze ve dvou případech došlo k nejnižšímu 
hodnocení. 

CELKOVÉ 
VÝSLEDKY
DOTAZNÍKOVÉHO 
ŠETŘENÍ 
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12

otázka 

CELKEM VYPLNĚNO 3010

1

mimo E 7

Evropa 131

ČR 900

JIHOČESKÝ Kraj 1298

místní 659

1a

německo 6

rakousko 24

slovensko 46

2

dovolená v místě a okolí 1038

tranzit 89

jednodenní výlet 979

účast na akci 716

jiné 180

3
poprvé 1059

opakovaně 1799

3a
individuální turistika 202

organizovaný zájezd 17

4

z internetu 496

z tištěných materiálů 845

média 202

osobní doporučení 1030

jiné 428

5

krajina, příroda, klid 2054

kulturní program 723

služby 324

jiné 120

6

více informací 825

lepší služby 1159

lepší program 333

doprava 464

jiné 340

7

250 -500 Kč 1134

500-1000 Kč 1610

1000-2000 Kč 210

2500,00 Kč 22

8

1 1037

2 838

3 98

4 18

5 2

Cílová skupina návštěvníci destinace

Výběrová metoda prostý náhodný výběr

Výběrová místa turisticky exponovaná místa destinace, místa kulturních akcí 

Způsob sběru dat osobní dotazování s pomocí papírových dotazníků

Termín sběru 15.8. - 30.9. 2017 



1. Odkud jste přijeli do destinace Novohradsko - Doudlebsko?

 2. Za jakým účelem jste přijeli do destinace? 

3. Jste zde poprvé nebo opakovaně? 

4. Jak se o místě / akci dozvěděli? 



5. Co nejvíce oceňujete na destinaci Novohradsko - Doudlebsko?

6. Co Vám v destinaci Novohradsko - Doudlebsko chybí? 

7. Jaký je váš rozpočet na osobu a den pobytu v destinaci?

8. Jakou známkou byste vyjádřili svoji celkovou spokojenost s destinací?
(školní hodnocení) 
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1. profil návštěvníka (největší zastoupení) 43%
První typ návštěvníka Novohradska - Doudlebska žije v Jihočeském kraji.  Je 
zde na jednodenním výletě, na kulturní akci nebo zde tráví dovolenou. Přijel 
opakovaně, o místě i akci se dozvěděl na základě osobního doporučení, 
tištěné propagace nebo místo zná. Oceňuje krajinu, přírodu a klid. Postrádá 
lepší služby a jeho rozpočet na den pobytu se pohybuje v rozmezí  250 - 500 
Kč. S destinací je spokojen na jedničku a na dvojku. 
podskupina - příměstský návštěvník 
Návštěvník žijící v Českých Budějovicích, do destinace vyjíždí na jednodenní 
či půldenní výlety a zase se vrací do města. Místa dobře zná, nepotřebuje 
propagaci, ocenil by klidnou cyklostezku, variantní k hlubocké trase. Chybí 
mu drobné služby. Rozpočet do 250 Kč. 

2. profil návštěvníka ( druhá největší skupina) 30%
Druhý typ návštěvníka žije v jiném kraji České republiky a v Novohradsku - 
Doudlebsku tráví svoji dovolenou. Přijel poprvé a o místě se dozvěděl z 
internetu, z tištěných materiálů nebo na základě osobního doporučení. 
Oceňuje krajinu, přírodu, klid a kulturní program. Chybímu více přehledných 
informací, lepší služby a doprava. Jeho rozpočet na den pobytu se pohybuje 
v rozmezí  500-1000 Kč. S destinací je spokojen na jedničku a na dvojku. 

3. profil návštěvníka 22%
Žije v místě nebo má v oblasti rekreační objekt. Příležitostně se účastní akcí, 
podniká jednodenní výlety. Je zde opakovaně a o akci či tipu se dozvěděl na 
základě doporučení, internetu, nebo místo dlouhodobě zná. Oceňuje krajinu, 
přírodu, klid a kulturní program. Služby příliš neřeší a na dopravu je zvyklý. 
Jeho rozpočet na den pobytu či na akci je 250 - 500 Kč. S destinací je 
spokojen ve škále jedna až tři.

4. profil návštěvníka 5%
Je cizinec, který přijel na jednodenní výlet nebo tranzituje přes oblast do jiné 
destinace. Nejčastěji jsou zastoupeni turisté ze Slovenska a Rakouska. 
Většina přijela poprvé. O destinaci se dozvěděl na základě doporučení a 
internetu. Oceňuje krajinu, přírodu, klid a v několika případech také služby. 
Jeho rozpočet na den pobytu či na akci je 1000 - 2000 Kč. S destinací je 
spokojen na jedničku a na dvojku.

PROFILY 
NÁVŠTĚVNÍKŮ 



STRENGHTS WEAKNESSES

OPPORTUNITIES THREATS

• nedoceněné přírodní bohatství a krásná krajina
• silné příběhy oblasti ve vazbě na českou i 

evropskou historii
• dosud neobjevená oblast budící zvědavost 
• spokojenost návštěvníků a tendence se vracet
• ochota se koncepčně rozvíjet na poli CR
• existence a výborná připravenost destinační 

společnosti 
• vnitřní migrace - do oblasti se stěhují lidé 

odcházející z měst, kteří mají ochotu šetrně 
podnikat a hospodařit

• významné ekologické hospodaření a péče o 
krajinu

• rezonující environmentální témata
• vytvořená tradice turistických událostí, které se 

mohou stát základem konkrétních produktů CR
• kvalitní nabídka lokálních potravin a produktů

• nedostatek pracovních sil ve službách 
• atomizace nabídky cílů, programů, služeb
• chybí funkční propojení stakeholderů, lidé se 

neznají a tudíž nespolupracují
• disproporce v obsazenosti léto a zbytek roku 
• nepřehledné množství informací 
• chybí podnikatelská soudržnost a nástroje pro 

podporu lokální ekonomiky 
• vnitřní rivalita mezi oblastmi destinace
• nerozlišuje se programová nabídka  pro 

komunitu a pro turisty
• chybí účinnější propagace existující podpory ze 

strany destinačního spolku
• neziskový a podnikatelský sektor nekooperuje
• přetrvávající neochota ke změnám  
• syndrom českých furiantů 

• zvyšující se poptávka po domácím cestovním 
ruchu

• poloha destinace na důležitém tranzitu 
• zájem zahraničních turistů / přeshraniční 

cestovní ruch
• možnost rozšíření  cílových skupin
• využití nabídky klidové destinace mezi dvěma 

rušnými a dynamickými turistickýmu centry 
• zvýšená potřeba turistů odpočívat v klidu 
• již vybudovaná infrastruktura (cyklostezky, 

agroturistika, hipoturistika, značené cesty 
krajinou) a možnost jejího posilování 

• vysídlená krajina jako kulturní, sociální i 
ekonomická výzva pro místní rozvoj i CR

• spolupráce se školami a odbornými učilišti 
služeb, motivace studentů, propagace řemesel

• posílení příměstského cestovního ruchu v 
oblastech Doudlebska, vytvoření varianty k 
Hluboké n.V

• společnost v depresi
• chybí zdravý patriotismus, hrdost i radost
• nejistota na hranicích v souvislosti s migrací v 

Evropě
• exnofobie vůči cizincům přetrvávající od dob 

vysídlení 
• chudoba a sociální vyloučení v periferních 

oblastech ČR
• odliv perspektivních mladých lidí z venkovských 

oblastí
• obtížnost podnikání a těžší dostupnost investic v 

oblasti
• doprava do destinace - chybějící dálnice
• nízká míra nezaměstnanosti, lidé nechtějí 

pracovat, raději jsou na podpoře



Analýza byla zpracovaná

• na základě expertních rozhovorů s nositeli nabídky, 
poskytovateli služeb a dalšími stakeholdery v oblasti

• na základě vlastní metodiky zpracovatele proběhlo další 
mapování poenciálu oblasti

4

ANALÝZA



ANALÝZA Rozhovory s nositeli nabídky a poskytovateli služeb v cestovním ruchu probíhaly od     
1.9. do 31.10. Bylo osloveno 320 subjektů.

Většina dotazovaných věnovala expertnímu rozhovoru ochotně svůj čas.  S neochotou a 
odmítnutím jsme se setkali jen v několika málo případech. Některé oslovené subjekty se 
však nepodařilo kontaktovat vůbec.

Předpokládaná časová dotace rozhovorů byla původně plánovaná na 30 minut. 
Rozhovory s představiteli veřejné správy, významnými subjekty pracujícími v CR a se 
členy MAS však probíhaly často 60 - 90 minut. Téma bylo pro většinu dotazovaných 
aktuální a inspirativní. 

Scénář byl modifikován v několika variantách: 
 • pro zástupce měst
 • pro podnikatelské subjekty, ostatní nositele nabídky a infocentra 
 • pro ubytovatele 

Během rozhovorů se podařilo nashormáždit rozsáhlý materiál, přesahující jednotlivé body 
scénáře. Vznikaly zajímavé nápady i řešení. Rozkrývali jsme problematiku spolupráce 
mezi subjekty zapojenými v CR, analyzovali  komunikaci s návštěvníky, řešily se otázky 
místní nabídky kultury a nabídky kultury vhodné pro turistický ruch, otázky přehledného 
turistického značení, centrálního informačního a rezervačního webu  atd. 
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SHRNUTÍ 

POTENCIÁL CESTOVNÍHO RUCHU A STRATEGICKÉ 
DOKUMENTY
Většina dotazovaných stakeholderů si uvědomuje potenciál 
cestovního ruchu pro oblast. Zájem je přímo úměrný velikosti 
obce či města. Na mnoha místech je chuť, ale nejsou 
kapacity ani inspirace. CR se v destinaci doposud rozvíjel 
spontánně, samovolně a nekoordinovaně. Větší sídla nemají 
zpracované samostatné strategie CR. Jako významnou 
příležitost pro místní rozvoj, či jako začínající průmysl služeb, 
jej vnímá jen málo kdo. V některých místech začali 
podnikatelský potenciál CR rozpoznávat teprve se zvýšeným 
počtem návštěvníků posledních sezón. Trh zatím reaguje 
pomalu. 

WEBY OBCÍ 
Turistické informace mají obce na svých webech. Častokrát 
jsou však dohledatelné pouze pro domácí návštěvníky. Ještě 
častěji jsou skryté pod nesrozumitelní odkazy, které cizinec 
nemá šanci nalézt. Funkční turistický web, který snadno 
naleznete a mohl by být příkladem dobré praxe má 
Borovansko. Informací je obecně mnoho, na každém webu 
jsou řazeny podle jiného klíče, kdo oblast nezná, nemá šanci 
se orientovat. 

SLUŽBY
Obecným jevem bránícím rozvoji služeb je nedostatek 
pracovních sil v oboru. Míra nezaměstnanosti je tak nízká, že 
„nikdo nechce pracovat“. Končí dokonce i zavedené místní 
hospody a restaurace. Nejsou nájemci, kteří by je 
provozovali. Udržet v obci hospodu bývá často velký 
problém. Podobné je to i s ubytovacími kapacitami. Tři tisíce 
lůžek v destinaci Novohradsko Doudlebsko je vytížených 
zpravidla pouze po tři až čtyři měsíce v roce. Většina 
dotazovaných ubytovatelů má svoji klientelu a propagovat se 
snaží každý individuálně. Využívají služeb Booking.com, 
Tripadvisor.com a Airbnb.com. O destinačním spolku věděla 
zhruba polovina dotazovaných. Na sedm až osm měsíců 
zpravidla zavírají, někde slouží jako ubytovny zahraničních 
dělníků. V gastronomii je nedostatek kuchařů a je jen málo 
míst, kde se dá dobře najíst. Mimo sezónu je to ještě horší. 

KOMINIKACE A PROPAGACE 
Většina dotazovaných si po upozornění uvědomovala 
problém „obrácené propagační pyramidy“ tj. velkého 
množství informací bez struktury. Nabídka je často 
představována z pohledu obyvatele území, chybí pohled 
očima návštěvníka, který je v destinaci poprvé. Z tohoto 
uvědomění vzešla potřeba systému společného destinačního 
značení. Propagace by měla být řízená, postavená na 
vzájemné koordinaci a sjednoceném vizuálu.

NEFUNKČNÍ INFORMAČNÍ PYRAMIDA

SPRÁVNÁ INFORMAČNÍ PYRAMIDA

KONCEPCE 
Většina dotazovaných vznikající koncepci vítala, potřeba 
spojit síly k společnému marketingu je pociťována napříč 
územím. Zároveň je cítit skepse. Všichni jsou zvyklí starat se 
sami o sebe. Jednotný servis  a propagaci by ocenili. Nejsou 
zvyklí na pomoc, spíše na překážky. Mnohdy byly vysloveny 
obavy z marketingové bubliny, která by mohla vzniknout, 
zatímco stakeholdeři ještě nejsou připravení a koordinovaní. 
Uvědomují si, že destinace prozatím není rozpoznatelná ani v 
rámci Jihočeského kraje, ani v rámci ČR A EU, že vždy bude 
jednou z deseti jihočeských destinací, podléhající marketingu 
JCCR a národní marketingové strategií vedené 
CzechTourismem.

BRAND 
Se všemi dotázanými byl konzultován záměr spojit brand 
destinace s vodou. Téma rezonovalo ve většině případů. Ze 
společné pracovní skupiny vzešel claim NOVOHRADSKO 
DOUDLEBSKO, KDE JE VODA DOBRÁ. Zaznamenali jsme 
pouze jeden konstruktivní a kreativní protinávrh, který 
zařazujeme do výběru jako sekundární - NOVOHRADSKO 
DOUDLEBSKO, KLIDNÁ DIVOČINA. 
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V následujícím shrnutí představíme výsledky mapování místního potenciálu 
strukturovaně. Každý oddíl by mohl mít mnoho stran, kdybychom chtěli zachytit všechny 
získané informace, záměry, představy. Také potenciál památek, turistických cílů a 
atraktivit je již dávno detailně zmapován a prezentován ve stovkách propagačních 
materiálů, které jsou v oblasti k dispozici. 

Úkolem této koncepce je zjednodušit informační tok, směrem k návštěvníkovi tak, aby byl 
přehledný, přitažlivý a užitečný. 26ti% dotazovaných návštěvníků chybělo více 
přehledných informací. Přičítáme to nikoliv jejich nedostatku, ale spíše nejednotné 
struktuře, chybějícímu jednotnému značení a obtížné orientaci v území. 

Návštěvník, který je v oblasti poprvé, potřebuje nacítit esenci destinace, rychle se 
zorientovat v nabídce, uvidět a zažít to nejzajímavější, dobře se najíst a přenocovat. 
V návrhu potřebujeme cílit na emoce a jedinečný zážitek, který chce být zopakován 
a doporučen dále. 

V jednotlivých oddílech extrahujeme z uskutečněných rozhovorů se stakeholdery ta 
témata, která následně zahrneme do návrhu koncepce. Esence potenciálu bude shrnuta 
pod heslo PŘÍLEŽITOST a rozvinuta v návrhu.
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POLOHA 
DESTINACE
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POLOHA V RÁMCI ČR
Novohradsko Doudlebsko se 
nachází na nejjižnějším výběžku 
České Republiky. Více než třetinu 
jeho hranic tvoří státní hranice s 
Rakouskem. Území je vymezeno ze 
západu řekou Vltavou a z východu 
řekou Lužnicí. Páteř oblasti tvoří 
meandrující řeka Malše s přítoky 
Stropnicí a Černou. 

OBLASTI DESTINACE 
Destinaci tvoří devět dílčích oblastí: 
Novohradsko, Trhosvinensko, 
Borovansko, Kaplicko, Besednicko, 
Benešovsko, Velešínsko, Poluška a 
Doudlebsko. Nevětším městem 
oblasti je Kaplice. Tři z oblastí jsou 
hraničním územím s Rakouskem. 

VLIVY
Cestovní ruch v oblasti je ovlivňován 
těmito faktory: 
• bezprostřední blízkost velkých 

turistických center (Český 
Krumlov a Třeboň)

• těsné sousedství s jihočeskou 
metropolí (České Budějovice)

• hlavní silnční tah Praha - Linz        
(a další jižní evropské destinace)

• blízkost Lipenska a vodáckých 
kempů na Vltavě

• Novohradské hory (je zde 5 z 11 
národních přírodních rezervací  
Jihočeského kraje)



Česká krajina je jeden z největších národních pokladů. Rozmanitost, měnící se s 
každým novým horizontem, malebnost a velkolepost uchavcuje návštěvníky od 
nepaměti. Jako by však bouřlivé dějiny minulého století připravily náš národ o 
schopnost tu krásu vidět, vážit si ji a pečovat o ni. Krajina by mohla být jednou z 
našich nejvzácnějších „exportních komodit“ a venkovský cestovní ruch by 
vzkvétal. Změna přichází pomalu a zespodu. Aktivita Místních akčních skupin, 
Mikroregionů, nejrůznějších venkovských spolků i individuálních nadšenců, 
hospodářů, podnikatelů  pozvolna, krok za krokem, ukazuje, že to jde. Česká 
krajina znovu ožívá. Dokonce i ta, která skrze vysídlení, utržila rány největší. 

Právě tak je tomu na Novohradsku. Možná je to síla přírody, která nás do oblasti 
přitahuje. Síla, která zhojila rány po stovkách zaniklých vesnic. Místa, která si 
vzala příroda zpět, mají zvláštní sílu. Prastaré sady, torza domů, smírčí kříže, boží 
muka uprostřed lesů. Genius loci Novohradských hor je možná právě díky této 
všudypřítomné síle zániku a znovuzrození tak podmanivý a okouzlující. Nelze jej 
nemilovat. 63% vracejících se návštěvníků hovoří jasně. Krajina Doudlebska je 
mírnější, nedotkla se ji ruka osudu tak silně. Neleží u hranic, dotýká se jižního 
okraje Českých  Budějovic. Není divoká, je zkrocená.  Ale i ona ukrývá v 
meandrech Malše svá tajemství: Římov, nejvýznamnější poutní místo na 
jihozápadě Čech, centrum nejstarších Slovanů - Doudlebů a hradiště ještě 
staršího osídlení keltského. V rozhovorech častokrát zaznívalo, že si nositelé  
nabídky tyto kvality uvědomují, ale nedovedou si představit, jak tento potenciál 
využít. Rezonovala také myšlenka rozhleden, o které by byl na mnoha místech 
zájem. 
PŘÍLEŽITOST: ČÍST KRAJINU JAKO PŘÍBĚH
Na Doudlebsku připomínat krajinné památky nejstarší doby české historie. 
Na Novohradsku připomínat příběhy zaniklých míst a řemesel z doby nedávno 
minulé.
KRAJINNÁ INVENTURA - na WEBu vytvořit katalog krajiny. 

KRAJINA
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Památky kulturně historického dědictví  jsou nejsilnějším pojítkem člověka s jeho 
osobní i kolektivní minulostí. Památky se těší neutuchajícímu zájmu návštěvníků a 
co se týče potenciálu České republiky, je podobně jako krajina, využit jen 
marginálně. Česká republika je památkovou „velmocí“ a v hospodaření s tímto 
pokladem má velké rezervy. 

Pro památky na Novohradsku Doudlebsku to platí ve stejné míře. Státní hrad v 
Nových Hradech může například přijmout o dvě třetiny návštěvníků více. Na svojí 
chvíli pozornosti čekají drobné památky v krajině, soliterní sakrální stavby 
pozůstalé jako mementa vysídlení, ohrožené zámky Komařice a Omlenička. 
V rozhovorech se stakeholdery se objevovala skepse v místech, kde nejsou 
zastoupeny např. národní kulturní památky. Při hlubší analýze těchto míst se ale 
vynořovaly i zde drobné památky, zasluhující pozornost. 

PŘÍLEŽITOST:  PAMÁTKOVÁ INVENTURA 
• po stopách starověku a nejstarších kmenů / pravěké obchodní stezky, 

keltové a slovani Doudlebové
• po stopách středověku / hrady na Malši, tvrze, hrad Nové Hrady
• po stopách renesance / Žumberk, rožmberské stopy, vodní díla Jakuba 

Krčína, zámky Komařice a Omlenička
• po stopách baroka / Římovská pašijová cesta s Loretou, kostel Dobrá voda, 

kostel Svatá Trojice, Borovanský zámek, lidové baroko
• 20. století - vysídlená území / zaniklá sídla, soliterní kostely a drobné 

sakrální stavby v krajině

Každé z těchto témat patří do stálé nabídky, doplňující produktové řady.
Velká příležitost je vytvořit na WEBu vlastní internetový katalog památek, 
filtrovatelný nejrůznějšími hledisky / historicky, geograficky, tématicky/.

PAMÁTKY
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Zajímavá programová nabídka tvoří jeden z nejčastějších důvodů k návštěvě místa. 
Je třeba pochopit, že kulturní událost tvoří srdce produktu, díky kterému prosperuje 
cestovní ruch. Příjmy z akcí  tvoří jen marginální část příjmů a častokrát se dokonce 
jejich pořádání zdánlivě nevyplácí. Odtud vzniká fatální nepochopení významu živé 
kltury. Její přínosy jsou totiž multiplikační. Nevydělává se totiž na samotné události, 
ale na servisu okolo ( gastronomie, ubytování, doprava).  Je jen otázkou času a 
dobré argumentace, kdy dojde k pochopení této důležité role. 

Jako dobrý příklad poslouží Itálie, kde se každoročně koná na  2 500 malých 
kulturních, hudebních a divadelních festivalů, které pořádají cechy vinařů a 
hoteliérů. Platí si je sami podnikatelé. Investují do uměleckého programu, protože si 
jsou vědomi zvýšeného zájmu klientů, který je přímo úměrný jejich profitu. 

Na Novohradsku Doudlebsku je programová nabídka různorodá, stejně jako v jiných 
venkovských oblastech České republiky. Akcí je mnoho a bohužel nejsou 
koordinované, takže se paradoxně z programu stává nechtěný důvod souboje 
o návštěvníka mezi oblastmi destinace. Většinou se také nerozlišuje, zda je 
program pro místní komunitu, nebo patří do nabídky pro návštěvníky oblasti. To je 
hlavní důvod nepřehlednosti a chaosu, ze kterého si např. cizinci většinou neumí 
vybrat. 

PŘÍLEŽITOST: Abychom mohli připravit účinný marketing, bude třeba výrazné 
selekce nabídky, jakkoliv to bude složité. V návrhu budeme doporučovat uspořádání 
programu podle klíče ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ V NOVOHRADSKU 
DOUDLEBSKU.  

Pro pořadatele platí obecné doporučení, že méně je více. Pokud ustoupí od 
organizace nejrůznějších akcí typu „aby se něco dělo“ a věnují svoji energii na 
rozvíjení a budování tradice jedné  konkrétní akce, či produktu, bude to jenom k 
užitku. To se podaří v okamžiku, kdy si udělají vnitřní „inventuru“ programu a jasně 
definují nabídku programu pro turisty. Platí, že v nabídce programu pro místní 
komunitu je všechno, v nabídce pro návštěvníky, která se propaguje, jen výběr. 

PROGRAM
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Součást kulturně historického dědictví jsou také stará řemesla. Mnohá již zcela 
zanikla, mnohá živoří, ale některá jsou na vzestupu. Nikoliv proto, že bychom 
výrobky či produkty nebyly v nabídce obchodních sítí, ale proto, že lidskou prací 
vytvořený výrobek nebo vypěstované plodina odkazuje na lidské umění a 
dovednost. Nový životní styl, který se stále silněji hlásí o slovo, preferuje 
lokálnost, osobní přístup a příběh. Ručně ušité boty, pivo lokálních pivovarů, 
bylinné likéry, léčivé byliny, vonná mýdla a svíčky, biodynamicky pěstované 
potraviny i ovčí sýry.  To vše už dnes můžete v oblasti Novohradska 
Doudlebska najít a koupit. Můžeme s jistotou říci, že většina návštěvníků a 
dokonce i v oblasti žijících lidí, o produktech neví. Zde není třeba velkých 
investicí, zde stačí zájem a propagace. Mnoho již bylo v této oblasti vykonáno, 
existují značky, označující lokální potravinu. Hledají se cesty, jak tyto produkty v 
oblasti prodávat. Spojení s cestovním ruchem je ale významná cesta, jak lokálním 
řemeslníkům, výrobcům a pěstitelům pomoci. 

PŘÍLEŽITOST: OTEVŘENÉ DÍLNY A ZAHRADY
Propojíme-li, tyto již fungující lokální výrobce a producenty do sítě, dáme o nich 
vědět a jejich služby se otevřou i turistům, vznikne atraktivní součást všech 
navrhovaných produktů. Otevřené dílny s ukázkou řemesel, workshopy 
biologického hospodaření, pobyty na statcích doplněné návštěvou starých 
hamrů, mlýnů, kováren, do budoucna snad i skláren, je jasný odkaz na tradiční 
českou zručnost. K tomu, aby se oblast řemesel stala stabilní součástí produktů, 
stačí jen málo. Jasná dohoda s profitním  bonusovým systémem podporující B2B 
i B2C vztahy. Město Trhové Sviny má například příležitost obnovit tradici trhů a 
získat svůj vlastní zajímavý produkt.

ŘEMESLA
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Na výlet a na nákup! Je to vůbec možné?  Přestože rozpočet návštěvníků na den pobytu 
není nízký, dalších 100 - 200 Kč na suvenýr může být mnoho. Není však suvenýr, jako 
suvenýr. Lokálními produkty jsou nejčastěji potraviny, pivo, likéry. Pokud se podaří spojit 
možnost nakoupení lokálních potravin s výletem, nebo kulturní akci s prodejem, otevírají se 
nové, atraktivní možnosti, jako mile překvapit návštěvníka a zpropagovat kvalitní produkt. 
Samozřejmě, že na koncertě vážné hudby nebudeme prodávat biodynamicky pěstované 
brambory, ale i zde je příležitost propojit propagaci produktů (např. borůvkové portské, 
likéry Svach a pod.). Například welcome drink pro návštěvníky, přičemž ochutnávka již je 
zahrnuta v ceně akce. 

Propojení prodeje a propagace lokálních produktů je podmínkou přípravy každé akce a 
produktu pro turisty. Producenti nebudou oslovováni jako sponzoři, ale jejich produkty 
budou kupovány pro akce. Vnitřní prosperita v destinaci může být podpořena 
pochopením, že když se daří jednomu, daří se i druhému. Když ubytovaní v destinaci 
obdrží malý „lokální“ dárek, každá strana vyhrává! Hosté jsou potěšeni, ubytovatel získává 
spokojeného zákazníka, výrobce produktu má tržbu.  

PŘÍLEŽITOST: Podmínkou každé akce zařazené do produktu ČTVERO ROČNÍCH 
OBDOBÍ V NOVOHRADSKU DOUDLEBSKU, je propojení na lokálního výrobce či 
pěstitele. Lokální produkty v Novohradsku Doudlebsku jsou vysoce kvalitní a to může jen 
zesílit příznivý dojem z návštěvy území. Naskýtá se možnost pozvání hostů přímo do 
otevřených dílen a zahrad, jak už  bylo zmíněno v kapitole řemesla. 

Na WEBu bude důležité zřídit katalog lokálních produktů a provizně nastavit jejich prodej 
skrze odkazy. Je třeba pomoci ubytovatelům a kulturním pořadatelům s představením 
nabídky lokálních producentů a působit proaktivně ve vytváření této sítě. 

LOKÁLNÍ 
PRODUKTY

26



Kromě dalšího patří do  STÁLE NABÍDKY  aktivity a atraktivity v destinaci. Novohradsko 
Doudlebsko je již dlouho etablováno jako ráj cyklistů, ale také turistů, milovníků jízdy na koních 
a běžkařů. Převládající oblibu cykloturistiky je to možné přičíst také faktu, že v žádném jiném 
českém kraji nenajdou turisté tak hustou a dlouhou síť cyklistických stezek a tras, jako právě v 
jižních Čechách. 

CYKLOTURISTIKA v destinaci Novohradsko Doudlebsko by však měla mít svou koncepci, 
stanovené standardy korespondující s šetrnou turistikou. Masová cykloturistika totiž patří ke 
zdroji velkého znečišťování území. Zde by se uplatnil KODEX NÁVŠTĚVNÍKA, který navrhujeme 
v dalších kapitolách. 
TURISTIKA je národní tradicí, která vedla k tomu, že máme jako jediná evropská země 
nejprostupnější krajinu a nejhustší síť turistických cest s jedinečným značením. Turisté se do 
destinace ND rádi vrací. V oblasti Doudlebska patří krátké výlety obyvatel Českých Budějovic k 
nejčastějším formám místní turistiky. V Novohradských horách se výlety stávají hlubokým 
zážitkem dlouhodobějších pobytů. Pěší turistika nebo stále populárnější Nordicwalking 
 jsou šetrné způsoby pobytu v přírodě a měly by být těžištěm aktivit. 
HIPOTURISTIKA je atraktivita s velkým potenciálem. V Novohradsku Doudlebsku je mnoho 
hospodářství, která nejrůznější služby spojené s jízdou na koni nabízejí. I přes veškeré snahy 
dodnes nefunguje jejich jednotný přehled. 
BĚŽECKÉ TRASY na Hojné vodě a v okolí nejsou pro místní turisty a znalce prostředí 
novinkou, pro návštěvníky jsou ale milým překvapením. Profesionálně upravené stopy vedou 
tichými cestami a jsou opakem běžkařských dálnic. Otázkou je, zda trasy propagovat, nebo je 
nechat návštěvníky spontánně objevovat a uchovat jejich klid. 
KOUPALIŠTĚ jsou a vždy budou velkou letní atraktivitou a destinace má co nabídnout. Přírodní 
koupaliště Lazna v Borovanech, v Besednici, bazén v Horní Stropnici, pískovny na hranicích s 
Třeboňskem.  Pro individuální výlety za Dobrou vodou lze doporučit drobná vodní osvěžení na 
řece Černé, Stropnici a Malši. Prozatím chybí přehled i s mapou. 
NAUČNÉ STEZKY a VIA VERDE
K aktuální a kompletní nabídce naučných stezek v destinaci se dostaneme jen stěží. Jsou velmi 
atraktivním nástrojem poznání území. Zasloužily by si lepší propagacií a aktuální seznam s 
vyznačením tras i oblastí, kde se nacházejí. Via Verde je zážitková okružní cesta hraničním 
územím Horní Stropnice a rakouské obce Moorbach Harbach. Je svým způsobem také naučná 
a  jedinečná v tom, že spojuje české a rakouské území. 
ZOO DVOREC
Je unikátní nabídkou v destinaci. Z malého soukromého venkovské ZOO vznikl komplex, 
chovající exotická zvířata, která nenajdete ani v daleko rozsáhlejší, krajem zřizované ZOO 
Hluboká. Je velkou atraktivitou především pro rodiny s dětmi, ale také pro školní výlety a dětské 
letní tábory. 

AKTIVITY A 
ATRAKTIVITY
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MUZEA A SKANZENY
Díky dotační politice rozvoje území vzniká mnoho nových muzeí a expozic. Stejně jako je 
tomu u naučných stezek, chybí jejich aktuální a celkový přehled. 
SPIRITUÁLNÍ  TURISTIKA
Je v turismu nový pojem, spojovaný především s turistikou po křesťanských nebo 
židovských památkách. V Novohradsku Doudlebsku se nachází významná místa spjatá s 
křesťanskou tradicí: nejvýznamnější poutní místo na jihozápadě ČR - Římovská poutní 
cesta s kostelem, dominanta Novohradských hor - barokní poutní kostel Panny Marie 
Těšitelky na Dobré Vodě, unikátní Svatý kámen, poutní kostel Nejsvětější Trojice u 
Trhových Svinů, desítky kaplí a kapliček po celém území destinace. 

PŘÍLEŽITOST: 
VYSÍDLENÁ ÚZEMÍ  / ZANIKLÉ OBCE  
Tvoří doposud neobjevený potenciál turistického ruchu. Na několika místech ČR se již 
objevují projekty, které na zaniklá místa a jejich možnosti ukazují. Nedaleko Kaplice 
probíhá reálné obnovení osady Hodonice, Pohoří na Šumavě je cílem čím dál tím většího 
počtu návštěvníků atd. Příkladem dobré praxe může být projekt Recovering Landscape / 
Znovuobjevená krajina realizovaný také v rámci projektu Plzeň 2015, kdy proběhla 
mezinárodní krajinářská výzva, která oslovila zájemce o toto téma na celém světě. Obec 
Výškovice u Chodové Plané se stala modelovým ukázkovým územím, jak s historicky 
zraněnou krajinou pracovat a znovu ji oživit. Toto téma je  aktuální příležitostí pro 
příhraniční oblasti destinace - Kaplicko, Benešovsko a Novohradsko. 

Nabízí se také myšlenka seznamu skrytých míst, která musí návštěvník objevovat  s 
průvodcem nebo sám, za určitých podmínek. Jistá lokální turistická adventura, 
připomínající, že ne všechno je snadno k mání a že v Novohradsku Doudlebsku jsou 
místa, která se ukazují jen dobrým přátelům a vybraným hostům.  
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Příběhy míst, jejich potenciál a role, budeme v následujícím oddílu členit podle 9 
oblastí destinace. Budou řazeny do struktury, která umožní uspořádat informace 
a nabídku přehledně, v souladu se principem nejdříve propagovat celek a pak 
detail. 

Každá jednotlivá oblast Novohradska -Doudlebska má svá silná témata a ty bude 
třeba vyzdvihnout. Další členění  umožní filtrovat nabídku podle nejrůznějších 
hledisek která postihují individuální volbu návštěvníka. 

Hlavní cíl, který sledujeme, je podat návštěvníkovi přehledný obraz, složit 
doposud atomizovaná místa a jejich příběhy do krásné mozaiky. 

Záměrné zjednodušování a výběr je cílené, na jednotlivé oblasti pohlížíme z 
hlediska celku. Popsaná esence oblastí je určena pro dobrou orientaci 
nového návštěvníka. 

PŘÍLEŽITOST: 
Vytvořit produkt KDE JE VODA DOBRÁ? a jeho prostřednictvím představit 
všechny oblasti. 

MÍSTA A PŘÍBĚHY
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9 OBLASTÍ DESTINACE 
NOVOHRADSKO DOUDLEBSKO



téma DĚDICTVÍ ŠLECHTICŮ 

Je-li nějaká oblast Novohradska Doudlebska bohatá na památky kulturně 
historického dědictví, je to Novohradsko. K odkazu Rožmberků, který je 
otištěn téměř v celé destinaci, zde přibývají památky na další významný 
šlechtický rod Buquoyů. Nové Hrady byly strážným bodem vstupu do 
Českého království a daly název nejvýchodnějšímu výběžku šumavské 
soustavy - Novohradským horám. Dnes tvoří Novohradsko jihovýchodní, 
nepříliš využívanou, vstupní bránu do destinace i do Čech. 

Možná právě pro množství památek mají ze všech větších sídel 
Novohradska Doudlebska na rozvoj cestovního ruchu nejlépe nakročeno 
právě Nové Hrady. Město aktivně investuje do cestovního ruchu. Kvalitní 
ubytování nabízí opravená Buquoyská rezidence i soukromé penziony. 
Dávná sláva města a jeho věhlasných skláren, vyrábějících hyalitové sklo, 
je novodobou výzvou. 

Kromě státního hradu najdete v Nových Hradech zámek, dnes ve 
vlastnictví  Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, který nabízí 
služby pro kongresovou turistiku. Opravené jsou také Lázničky v Tereziině 
údolí (krajinný park), které je nejnavštěvovanějším místem oblasti. Dalším 
významným bodem města je barokní Klášter Božího Milosrdenství, 
spravující také barokní skvost, poutní kostel Panny Marie Těšitelky v 
nedaleké  Dobré Vodě. 

Široké okolí Nových Hradů nese stopy renesanční (Rožmberkové a Jakub 
Krčín), barokní (Buquoyové) i současné (hospodářství Blíženec Paseky) 
péče o krajinu. Najdete zde dobře skryté gotické tvrzi Svébohy a 
Cuknštejn, drobné sakrální památky, památné stromy, desítky stop po 
zaniklých vesnicích... 31

NOVOHRADSKO

TOP: hrad Nové Hrady, Tereziino údolí,  poutní 
kostel Dobrá Voda, rozhledna Kraví hora, 
chráněná přírodní rezervace Červené blato,
PROGRAM: KIC Nové Hrady, Penzion Kamínek, 
sýpka H. Stropnice,
PRODUKTY: marmelády a džemy, pekařství, 
cukrářské výrobky, svíčky, mýdla,
UBYTOVÁNÍ: Rezidence, Lázničky, zámek NH, 
Penzion Kamínek, kemp Veveří, penziony a 
apartmány v soukromí, 
ATRAKTIVITY: kovárna, barokní lékárna,  
koželužna a kavárna Kousek Nové Hrady, 
koupaliště  a sýpka Horní Stropnice, cyklotrasy, 
turistické cesty, minipivovar Žumberk, půjčovna 
elektrokol. 
VODA: vodopád v Terčině údolí, léčivé 
prameny na Dobré a Hojné vodě
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TRHOSVINENSKO

TOP: kostel Nanebevzetí Panny Marie s 
přilehlou historickou zástavbou v T. Svinech, 
kostel Nejsvětější Trojice, Buškův hamr, 
tvrz Žumberk, 
PROGRAM: MěKS, odbor kultury, Domeček z.s.
PRODUKTY: keramika Domeček, 
UBYTOVÁNÍ: hotel Atos, penziony a apartmány 
v okolí
ATRAKTIVITY: Buškův Hamr,  cyklotrasy, 
turistické cesty, drobné sakrální památky, léčivé 
prameny, půjčovna elektrokol, kavárna Kousek
VODA: léčivý pramen u kostela Nejsvětější 
Trojice, nejstarší rybník Žár, řemesla na vodě - 
Buškův hamr

téma OBCHODNÍ KŘIŽOVATKA A PRÁVO TRHU  

Trhosvinensko se rozkládá na vnitřním území destinace, v předhůří 
Novohradských hor, nedaleko hor Slepičích. Přesto, že má oblast velký 
potenciál,  cestovní ruch zde prozatím není tím nejdůležitějším rozvojovým 
tématem,. Se zvyšujícím se zájmem o Novohradsko Doudlebskou 
destinaci bude o ubytování a služby větší zájem a město by mělo začít 
uvažovat, jak tento trend využije pro svůj rozvoj. Od nejstarších dob byly 
Trhové Sviny čilé obchodní centrum na obchodní cestě z Vitorazska do 
Čech. Tento duch ve městě přetrvává dodnes. 

V okolí Trhových Svinů můžeme najít doklady barokní lidové architektury 
ale i starých historických řemesel. Přestože samo město o svoji největší 
památku - strážní hrad - přišlo už v 15. století, v nedalekém Žumberku 
můžeme obdivovat zachovalou pozdně gotickou tvrz, přestavěnou na 
renesanční sídlo. Ves Žumberk byla obehnána hradebním systémem, 
dodnes částečně dochovaným. Dokladem zdejšího hospodaření s 
krajinou je také jeden z nejstarších rybníků na českém území - rybník Žár. 
Trhosvinensko by si zasloužilo rozsáhlejší prozkoumání potenciálu a 
strategii rozvoje pro cestovní ruch. Má k tomu všechny předpoklady. 

Odbor kultury města pořádá tradiční festival dechových kapel, k poctě 
rodáka Karla Valdaufa. 

Příležitostí pro město by mohlo být obnovení tradičních trhů s lokálními 
produkty i s výrobky tradičních řemesel i nabídka nákupů a doprovodných 
služeb návštěvníkům destinace.
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BOROVANSKO

téma BORŮVKOVÝ RÁJ   

Borovansko tvoří severní hranici destinace a bezprostředně ji spojuje s 
Třeboňskem. K oblasti patří větší sídla Ledenice a Jílovice. 

Město Borovany jsou dalším místem destinace, kde se daří cestovní ruch 
významně rozvíjet a podporovat. Zdejší aktivní ženy vytvořily tradici letního 
Borůvkobraní, akce, která dokáže oslovit desetitisíce návštěvníků. 
Opravený barokní klášter se stal šperkem v centru města. Atraktivním 
programem a službami je čilým turistickým cílem. Zdejší cháněná dílna 
Nazaret vyrábí keramiku a suvenýry. Hospodářství Mlsná ovečka nabízí ovčí 
sýry i zmrzlinu. Prim ale vedou borůvky. Po celý rok zde dostanete 
marmelády a skvělé borůvkové portské víno. Borovanské borůvky jsou 
dokladem, že je možné vytvořit atraktivní lokální značku a turistický produkt. 

V nejbližším okolí Borovan najdete stylový penzion a restauraci Borovanský 
mlýn s hospodářstvím a rybníkem, Trocnov s památníkem na rodiště Jana 
Žižky, v Jílovicích v soukromém pivovaru můžete ochutnat pivo ověnčené 
mnoha cenami, chovatelé jílovických hovězích farem prozatím pouze sní o 
steakovém festivalu, v Ledenicích je možné si domluvit prohlídku 
soukromého loutkového muzea, ve vesnické památkové zóně v 
Kojákovicích se zastavil čas v dobách baroka. Velkou atraktivitou je 
soukromé ZOO Dvorec, chovající zvířata převážně z afrického kontinentu. 
Najdete zde skupinu lvů, levharty, hrocha, šimpanze, paviány, želvy, 
pakoně, antilopy losí, přímorožce, watusi, africké ptactvo, kaloně a další. 

Těžiště návštěvníků Borovanska jsou jednodenní výletníci a cykloturisté z  
Třeboně, z krajského města a návštěvníci Borůvkobraní. 

TOP: klášter Borovany, Trocnov, Kojákovice, 
niva Stropnice, akce Borůvkobraní
PROGRAM: Kulturní středisko Borovany, 
BOŽENY- místní svaz žen, sbor hasičů
PRODUKTY: borůvkové marmelády a džemy, 
borůvkové portské, ovčí sýry, zmrzlina z ovčího 
mléka, pivo Jilovice 
UBYTOVÁNÍ: Borovanský mlýn,hotel Alf, menší 
penziony
ATRAKTIVITY: ZOO Dvorec, přírodní koupaliště 
Borovany,  apituristika - práce se včelami, 
cykloturistika, sportovní rybolov, Kojákovice 
muzeum, muzeum loutek Ledenice, půjčovna 
elektrokol.
VODA: niva Stropnice, mlýny na Stropnici
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DOUDLEBSKO

téma KRAJ NEJSTARŠÍCH SLOVANŮ   

V nádherném meandru Malše leží sídlo nejstarších Slovanů - Doudlebů. 
Tradice skromě přežívají v místním folkloru, který by si zasloužil daleko 
větší pozornost a podporu. Doudleby jsou jedinou lokalitou v jižních 
Čechách s živým folklorem. Dalším nedoceněným skvostem je národní 
kulturní památka římovská pašijová cesta. Barokní křížová cesta čítá na 25 
zastavení v podobě zděných kaplí. Vede okolní krajinou a tvoří jedinečnou 
sakrální scenérii, které vévodí Loreta s kostelem Svatého Ducha v centru 
Římova. Význam tohoto poutního místa dalece přesahuje hranice 
Jihočeského kraje. Podle dobových zpráv sem chodilo ročně 40 000  
- 80 000 poutníků.

Na samém okraji Doudlebska, těsně u Českých Budějovic je obec Vidov, 
proslulá svým bohatým kulturním životem a Zelnobraním, podzimní 
slavností spojenou se sklizní zelí. Vidov má vizi a představu, co turistům 
nabídnout! Jejich návštěvník je výletník a cyklista z Českých Budějovic, 
který ocení klid a ticho, který nabízí údolí Malše a možná také obnovené 
vidovské tůně. V nedalekém Plavě je na Malši dochovaná unikátní 
technická památka - plavské rechle - z dob, kdy se po řece ještě plavilo 
dřevo. 

V oblasti rezonoval záměr vybudování lokálních rozhleden a jistě by stálo 
za zvážení propojit se s oblastmi, kde již rozhledny jsou, nebo se staví. 
Produkt Novohradsko Doudlebské rozhledny by mohl být velmi atraktivní a 
spojil by poněkud různorodý charakter území destinace. 

TOP: barokní římovská pašijová cesta, 
Doudlebský meandr, vidovské tůně, plavské 
rechle, 
PROGRAM: Spolek Přátelé Vidova, 
národopisný soubor Doudleban, obec Římov
PRODUKTY: vidovské zeleninové bedýnky 

UBYTOVÁNÍ: Hotel Klor  

ATRAKTIVITY: cykloturistika, výlety údolím 
Malše, doudlebský folklor a slavnosti 
(Masopust, velikonoce, májka, dožínky, advent 
a vánoce), muzeum Roubenka Římov
VODA: vidovské tůně, meandry Malše
 



35

VELEŠÍNSKO

téma KŘIŽOVATKA CEST A KONĚSPŘEŽKA

Velešín je městys, ležící na křižovatce historických i novodobých cest. V 
jeho dějinách se střídá rozkvět s úpadkem. Ve středověku mu vévodil 
jeden z nejstarších královských hradů, hlídající důležitou křižovatku 
zemských cest. Jeho strategická poloha z něj učinila důležitou baštu 
formanů a město vzkvétalo řemesly a obchodem. O práci formany i 
řemeslníky připravila nově zbudovaná koněspřežka, pokrok měl i své 
stinné stránky. Pak začal Velešín vzkvétat jako výletní letovisko  a to až do 
70. let minulého století, kdy tuto slibně se rozvíjející turistickou destinaci 
zaplavila voda římovské přehrady. Dnes o cestovní ruch pečuje Velešín 
výborně. Nově vybudované Kulturní a informační centrum v kostele sv. 
Filipa a Jakuba je toho dokladem. 

V širším okolí je možné dále sledovat stopy koněspřežky, především na 
přepřahací stanici na Holkově. Koněspřežka byla vyhlášená národní 
kulturní památkou a patří jistě k tématům, které by měly být do budoucna 
v destinaci vyzdviženy jako zajímavý produkt. 

Zřícenina královského hradu Velešín je zapojena do aktivit spolku Hrady 
na Malši, který působí především v sousedním oblasti Kaplicka, kde leží 
těžiště jeho působení. 

Velkým tématem pro Velešínsko zůstávají, kromě vody a vodní nádrže 
poskytující pitnou vodu velké části Jihočeského kraje, staré cesty a 
především koněspřežka.  

TOP: vodní dílo Římovská přehrada, královský 
hrad Velešín, stopy koněspřežky v krajině, 
kamenná věř Strahov, kostel sv. Václava

PROGRAM: Kulturní a informační centrum 
Velešín, penzion U koňské dráhy, Hrady na 
Malši z.s.
 
PRODUKTY: 

UBYTOVÁNÍ: penzion U koňské dráhy
 
ATRAKTIVITY: vodní dílo Římovská přehrada, 
muzeum, dům Kantůrkovec, stopy dávných cest 
- zemská stezka,  expozice malířských naivistů 
manželů Šítalových, mobilní aplikace Skryté 
příběhy, cyklostezky, turistika

VODA: hrad nad Malší, Římovská přehrada,  
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KAPLICKO

téma JIŽNÍ BRÁNA DO ČECH  

Kaplicko je oblast tvořící jižní bránu do Čech. Dominuje mu město Kaplice, 
největší sídlo v destinaci. Kaplice je příkladem města se spícím 
potenciálem. Oblast neleží na hranici jen fakticky, ale i obrazně. Kaplice 
hledá svoji tvář a vizi. Nad touhou stát se romantickým turistickým 
městečkem s kavárnami, restauracemi, obchůdky, řemeslnými dílnami a 
penziony, vítězí momentálně realita v podobě města jako ubytovny pro 
zahraniční dělníky, pracující ve velkých  továrnách na periferii města. Tato 
rozpolcenost je do města otištěna historicky. Kaplice byla  zasažena 
vysídlením německého obyvatelstva a následným nepřirozeným 
dosídlováním. Kaplice hledá svoji tvář a pokud se odvážně rozhodne a 
spojí se pro společnou věc, může prosperovat, jako žádné jiné místo v 
destinaci. Jako tranzitní město do jižních evropských destinací pro to má 
všechny předpoklady. 
Co všechno může oblast dnes turistům nabídnout? Městskou památkovou 
zónu v centru města, galerii Krampus odkazující na novou tradici 
adventního průvodu unikátních masek z rakouských Alp. Připravovanou 
rozhlednu na hoře Hradiště a v neposlední řadě jedinečnou aktivitu Hrady 
na Malši, která pečuje o pozůstatky soustavy středověkých strážních 
hradů. I na Kaplicku najdeme stopy koněspřežky - v Bujanově, bývalé 
občerstvovací „koláčové“ stanici.  Dále také charismatické kostely Svatý 
Kámen, Cetviny a zřícenina gotické tvrzi Tichá. 

Největší potenciál leží v příležitosti Kaplice stát se významným turistickým 
centrem a vzrušivá přitažlivost vysídlených území, která mají nedozírný 
rozvojový a turistický potenciál. V současné realitě opuštěné krajiny je 
tomu jen stěží uvěřit. Nahlíženo z historického hlediska, je to jen otázka  
času a odvahy správně investovat a hospodařit s krajinou.   

TOP: městská památková zóna Kaplice, hrady 
na Malši, Hradišťská hora s keltskými mohylami, 
Bujanov, Cetviny, Svatý Kámen, tvrz Tichá
PROGRAM: KIC Kaplice, Hrady na Malši z.s., 
Cap Kafé  
PRODUKTY: čerstvé ryby ze sádek
UBYTOVÁNÍ: Hotel Corona Kaplice, menší 
penziony.
ATRAKTIVITY:  Krampus galerie a Krampus 
show, výlety údolím Malše, cykloturistika, 
turistika, veteráni South Bohemia Classic, 
muzeum koněspřežky Bujanov
VODA: Malše a její hrady, léčivý pramen v 
Omleničce
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BESEDNICKO

téma POD KŘÍDLY KOHOUTA   

Charismatické pohoří Slepičí hory tvoří svébytné předhůří Novohradských 
hor. Největším sídlem v oblasti je městys Besednice. Obec provozuje 
sezónní informační centrum, pro domácí i návštěvníky spravuje přírodní 
koupaliště a vybudovala rozhlednu Slabošovku. Místní kulturní spolek 
Vltavín se stará o největší kulturní událost roku - setkání heligonkářů. V 
těsné blízkosti Besednice probíhají v keramickém a sochařském studiu 
výtvarné workshopy, v nedaleké Nesměni najdete renomované centrum 
osobního rozvoje. 

Slepičí hory s vrcholy Kohout a Slepice(Vysoký Kámen) mají oproti 
nedalekým Novohradským horám zcela odlišný charakter. Nejsou divoké, 
jakou kultivované a nesou jakýsi tajemný otisk dávného osídlení. Douchův 
háj s Vandličkou, kamenou mísou, kde nikdy nevyschne voda. Tajemný 
nádech dodávají i unikátní, mimozemské vltavíny, které se v oblasti 
nacházejí. 

Na úpatí Kohouta najdete Soběnov a nedaleký strážní hrad Sokolčí a 
kamenité koryto řeky Černé, místně nazývané Švarcava. Po celém jejím 
toku můžete nalézt záhadné modré kameny, které nejsou ničím jiným, než 
sklářskou struskou z dávných novohradských hutí. 

Besednicko je malá oblast se silným geniem loci. Duch místa je přítomen 
na každém kroku a zaručeně zprostředkuje hluboký zážitek každému 
citlivému návštěvníkovi. 

TOP: vrchol Kohouta a nebeské schody na 
Slepici, hrad Sokolčí, kostel v Soběnově, 
rozhledna Slabošovka, drobné sakrální památky 
v krajině  
PROGRAM: kulturní spolek Vltavín, Hrady na 
Malši z.s.
PRODUKTY:

UBYTOVÁNÍ:, Myslivna Pod Kohoutem, menší 
penziony.
ATRAKTIVITY:  Setkání heligonkářů Besednice,  
Rallye Český Krumlov, lezecká trasa na žulové 
stěně por hradem Sokolčí, nálezy Vltavínů, 
soukromé muzeum formanství Besednice, 
přírodní koupaliště Besednice, cyklostezky
VODA: Vandlička vodní mísa v kameni 
(Douchův háj), soběnovská vodní nádrž, 
meandry řeky Černé
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BENEŠOVSKO

téma SRDCE NOVOHRADSKÝCH HOR  

Největší území Novohradských hor patří do oblasti Benešovska, 
pojmenovaném po Benešově nad Černou, městečku, s historií sahající do 
14. století. Pro Rožmberky, jedny z dávných majitelů panství, tady 
hospodařil Jakub Krčín z Jelčan, který zde vybudoval pivovar. Hospodářská 
a následně průmyslová činnost se propsala do zdejší historie i do 
současnosti, kdy je v obci umístěn velký výrobní provoz. Podobně jako v 
blízké Kaplici se i zde sváří realita s touhou být klidným turistickým centrem 
a vstupní bránou do hor. Jediný hotel v obci se nyní proměňuje na ubytovnu 
pro zahraniční dělníky. V Benešově funguje sezónní infocentrum v místní 
knihonvně. Centrum obce bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Téměř za humny Benešova čekají krásné, ale opuštěné průmyslové objekty 
mlýna i huti Gabriela na svoji záchranu nebo definitivní konec. 
Dále se již začínají vlnit první kopce Novohradských hor. Starý a Nový 
Holand, kde se těžily jedle pro stožáry nizozemských loďařů, klauzury 
Černé údolí, Žofínský prales, Buquoyské vodní cesty, Pohoří na Šumavě. 
Jeden skvost za druhým. 

Nedaleko Malont biodynamicky hospodaří zemědělské družstvo Bemagro, 
pyšnící se certifikátem Deméter. Pěstují a pečují o krajinu, vysazují stromy a 
aleje. Pokud toužíte po zaručeně kvalitní zelenině a mléčných výrobcích, 
dostanete je zde. Další pěstitelské plány se týkají léčivých bylin v biokvalitě 
a možná i vzniku venkovské bylinné čajovny a školy hospodaření. 

Benešovsko překvapí. Potenciál turistických cílů a atraktivit je veliký. Je ale 
na samotném městě, jak tuto příležitost využije ve svůj prospěch. 

TOP: Národní přírodní rezervace Žofínský 
prales, Pohoří na Šumavě, vrchol Myslivna, 
klauzury na Buquoyské vodní cestě
PROGRAM: obec Benešov
PRODUKTY: kozí sýry, biodynamicky 
pěstovaná zelenina, mléčná a sýrová produkce 
Bemagra, léčivé byliny, med 
UBYTOVÁNÍ: Penzion Lesovna Žofín, Hotel U 
pralesa, menší penziony v Benešově  
ATRAKTIVITY: hipoturistika v Pohorské vsi, 
cyklostezky, turistika
VODA: řeka Černá, klauzura Zlatí Ktiš a 
Pohořský rybník, pramen Lužnice 
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POLUŠKA

téma ZLATONOSNÝ KRAJ  

Po levé straně Kaplické brázdy se zdvihá horský hřebet oddělující Malší a 
Vltavu, přírodní park Poluška. Oblast vysídlených obcí a osad. Možná 
právě proto je přírodní a estetická hodnota zdejší krajiny jedinečná.  
Krajina je tvořena takřka nedotčeným lesním ekosystémem, loukami, 
mezemi a remízky, dochovanou tradiční architekturou obytných a 
hospodářských stavení, vísek a samot. 

V oblasti leží několik menších sídel Mirkovice, Přídolí, Rožmitál na Šumavě, 
Věžovatá Pláně, Zubčice, Zvíkov. 

Poluška je hraniční oblastí destinace, přiléhající k Českému Krumlovu. 
Vetšina návštěvníků oblasti jsou cykloturisté, žádné významné památky 
ani cíle v oblasti nejsou. Využitelným příběhem Polušky může být tradice 
rýžování zlata, zejména v povodí zdejších potoků (Zubčického, Jíleckého 
a Mirkovického). 

Přes zdánlivý nedostatek turistických cílů je v oblasti nečekaně bohatá 
nabídka atraktivit. Skiareál Kozí Pláně, houbařsky vyhlášené oblasti, 
výjimečný komplex pivovaru, lihovaru a golfového hřiště Svachův dvůr. 
Lihovarnický provoz je otevřen i pro prohlídky a ochutnávky produktů. 
Srdcem areálu je stará studna - old well, který je zdojem vody pro výrobu 
pivovaru i lihovaru. 

Svachovka je vstupní bránou od Krumlova. Je ukázkou dobrého 
hospodaření a podnikání. Celoročně nabízí kvalitní kuchyni a ubytování. 
Je příkladem dobré praxe a inspirací, jak vypadají  dobré služby v 
cestovním ruchu. 

TOP: přírodní park a vrchol Poluška, Alpská 
vyhlídka, rožmberský Rožmitál na Šumavě 
PROGRAM:

PRODUKTY: likéry a pivovar Svach, keramika 
Věžovatá pláně 
UBYTOVÁNÍ: Hotel Svachův dvůr, Vinický dvůr, 
menší penziony v okolí
ATRAKTIVITY:  cykloturistika, houbaření, 
skiareál Kozí pláň, golf a lihovar Svachovka,

VODA: zlatonosné potoky, old well - stará 
studna lihovaru Svach  



Jednou z oblastí, kde Jihočeský kraj zaostává za zahraničními regiony je poměr kvality 
služeb vůči ceně. Na tuto skutečnost je potřeba reagovat odpovídajícími investicemi do 
kvality. Jedná se nejen o kvalitu samotných zařízení, ale především o kvalitu lidských 
zdrojů v cestovním ruchu (klientský přístup, jazykové vzdělávání, umění prodat 
turistickou službu či destinaci, ale i odborná způsobilost, zavádění motivačních 
systémů pro pracovníky či zlepšování schopností využít zkušeností ze zahraničí atd.). 
zdroj Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2015 - 2020. 

Prodej služeb je základem turismu. Služby jsou alfou a omegou nabídky, chybí - li, 
cestovní ruch není možný. Situaci v Novohradsku Doudlebsku můžeme popsat stejnými 
slovy, jaké jsme převzali z Koncepce rozvoje cr v Jihočeském kraji. Základním 
problémem je nedostatek pracovních sil, nedostatek zkušených podnikatelů, krátká 
turistická sezóna. 

Jen desítka podniků vykazuje známky profesionálního přístupu, originality a atraktivní 
nabídky. V kvalitě služeb jsou propastné rozdíly. Situace je natolik složitá, že bude 
vyžadovat řešení. Problém daleko přesahuje oblast cestovního ruchu, Týká se 
problematiky odborného vzdělávání a nedostatku kvalitních a motivovaných studentů, 
problematiky podpory podnikání.

PŘÍLEŽITOST: Podnikatelé v cestovním ruchu na Novohradsku jsou ohrožený druh. 
Bude třeba najít nové příležitosti i v rámci lokální ekonomiky, jak jim pomoci udržet se. 
Dotační politika může pomoci jednorázově, ale deformuje podnikatelské prostředí. 
Cestou je společná tvorba produktů ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ V NOVOHRADSKU 
DOUDLEBSKU, příprava gastronomických eventů, pozvání kuchařských hvězd. 
Zavádět systém kvality formou značky (ála michelinské hvězdy). Lokální soutěže o 
nejlepší menu, pivo, specialitu. 

SLUŽBY
gastronomie
ubytování 
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Destinační spolek Novohradsko Doudlebsko vzal na sebe roli koordinátora a manažera 
turistického servisu. Jednak zprostředkovává služby dovnitř - poskytovatelům služeb a 
nositelům nabídky, jednak působí navenek jako koordinátor produktů, propagátor (vydává 
vlastní tištěné materiály) a poskytovatel informací pro infocentra v destinaci.
Infocentra jsou nejdůležitějšími nástroji propagace.  
V destinaci funguje pět celoročních a 6 sezónních infocenter.  
STÁLÉ
• Borovany – Klášter, Žižkovo náměstí 1 
   T: 387 001 356, www.borovansko.cz 
• Kaplice – Linecká 305 
   T: 380 311 388, www.ikaplice.cz 
• Nové Hrady – Náměstí 46
   T: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz 
• Trhové Sviny – Zižkovo náměstí 92 
   T: 38 6301 488, www.tsviny.cz 
• Velešín – nám. J. V. Kamarýta 89
   T: 725 919 382, www.velesin.cz 
SEZÓNNÍ 
• Benešov nad Černou – Náměstí 125 
   T: 727 814 457, www.infocentrumbenesovnc.estranky.cz 
• Besednice – Náměstí 94  

T: 725 964 476, www.knihovnabesednice.estranky.cz 
• Horní Stropnice – Náměstí 68 

T: 386 327 215, www.horni-stropnice.cz 
• Pohorská Ves – č.p. 31 

T: 380 311 890, www.pohorskaves.cz 
• Pořešín – Hrad Pořešín 

T: 720 342 950, www.hradynamalsi.cz 
• Římov – Náměstí J. Gurreho 2  

T: 387 987 105, www.rimov.cz

INFO 
SERVIS
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Jednotná propagace destinace je v počátcích. Prvním viditelným 
vykročením bylo vydání tzv. KAPSY, souboru map a popisu cílů v 
jednotlivých 9 oblastech. Toto dělení je třeba důsledně zavést a pokud 
možno dodržovat jednotný vizuální styl. Optimální by bylo postupné 
sladění všech nově připravovaných tištěných materiálů (které nevydává 
destinační spolek). To je ovšem věc velkého konsensu, odhodlání a 
samozřejmě kreativního grafika, který si s úkolem dobře poradí. Pokud 
bude návrh dobrý, bude snadnější jednotný vizuál prosadit. Výhodou 
destinačního spolku je, že má databanku výborných zakoupených 
fotografií, které jsou nejvýmluvnějším materiálem, hovořícím o kvalitách 
území.  

Největší překážkou je informační chaos. Desítky nejrůznějších 
popagačních materiálů nabízí informace, které se překrývají. Stejně tak je 
tomu s webovými stránkami, nabízejícími turistické informace. Až na 
několik výjimek jsou weby zastaralé, neaktuální a nedohledatelné. 
Destinační web lze nyní považovat pouze za atraktivní vizitku a čeká jej 
překlopení do podoby profesionálního funkčního nástroje destinačního 
managementu.  

Zpravidla je přeceňován vliv tištěné propagace. Propagačních materiálů 
(nejen destinačních) je nadbytek. Jejich distribuce využívá každé volné 
místo k jejich šíření, ale efektivita je sporná. Chce-li Novoradsko 
Doudlebsko rozvíjet šetrnou turistiku, patří i volba propagačních médií a 
jeijch nákladu do této oblasti. Plán propagačních materiálů by měl být 
nedílnou součástí programových a produktových dohod mezi 
stakeholdery. Vzhledem k šetrnému přístupu navrhujeme propagaci založit 
na estetice recykolvaného materiálu. 

Lokální propagace je achilovou patou. Stávající lokální značení v sídlech je 
nevhodné pro zahraniční návštěvníky. Souběžně s vizuálem brandu by se 
měl tvořit také 3D návrh exteriérového značení.  

PROPAGACE
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Marketingové trendy

 1. agentura CzechTourism

 2. Jihočeská centrála CR

Trendy vhodné pro Novohradsko-Doudlebsko

 3. venkovský cestovní ruch 

 4. šetrná turistika

 5. edutainment
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TRENDY



MARKETINGOVÉ 
TRENDY

Naším cílem je vytvoření marketingové koncepce a proto se musíme soustředit také na 
marketingové souvstažnosti. To znamená, že jedním z důležitých faktorů marketingové 
koncepce malé regionální destinace by měla být provazba na koncepci národní a 
regionální. Že se tak v praxi neděje, je promarněná příležitost. Zmiňovaná atomizace 
místní nabídky je odrazem atomizace témat jednotlivých krajů. Marketingová koncepce 
CR agentury CzechTourism navrhovala velmi atraktivní národní produkt “Česko, zěmě 
příběhů”. Byla to velká příležitost pojmenovat ikonické příběhy jednotlivých krajů i 
jednotlivých oblastí v nich. “Česko, země příběhů” však zůstalo pouze na úrovni 
mezinárodní propagace, do strategií krajských ani lokálních se nedostalo. Tuto 
skutečnost můžeme přičítat faktu, že se struktury účinně koordinující cestovní ruch teprve 
rodí a že atomizace lokální pouze odráží atomizaci národní. 

Pro co největší účinnost marketingové koncepce Novohradska Doudlebska bude vždy 
důležité sladit se s nadřazenými celky - tedy s trendy marketingu v Jihočeském kraji a s 
trendy na národní úrovni.

/ 1./ agentura CzechTourism

Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Základním cílem CzechTourism je propagace České 
republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. K dosažení 
tohoto cíle plní CzechTourism v koordinaci s MMR ČR tyto hlavní úkoly: 

• Koordinace činností v oblasti cestovního ruchu

• Destinační marketing

• Mediální prezentace ČR, odvětví cestovního ruchu i agentury CzechTourism

• Informační podpora cestovního ruchu
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• Výzkumné a vzdělávací činnosti

• Ekonomické a administrativní zajištění chodu agentury

• Činnosti související se zajištěním úkolů ekonomické a 
administrativní podpory

CzechTourism každoročně připravuje marketingový plán. Pro 
rok 2017  bylo tématem Baroko, pro rok 2018 je to 100 let 
příběhu České republiky. 

http://www.czechtourism.cz/getmedia/b607a0c4-cb67-41bc-
addf-ee176e0a242b/Marketingovy-plan-2018_0626.pdf.aspx

Kromě každoročních témat, CzechTourism standartně 
podporuje tyto klíčové produkty 

(vybrané relevantní pro Novohradsko - Doudlebsko)

Cesty za poznáním - kulturní turismus

PRODUKT: Kulturní krajina  

PRODUKTOVÁ ŘADA: Regionální produkty, tradice a 
nehmotné dědictví

PRODUKT: Kulturní cesty    

PRODUKTOVÁ ŘADA: Gastronomie, regionální gastronomie, 
regionálnípotravina

PRODUKT: Spirituální a náboženské cesty 

PRODUKTOVÁ ŘADA: Křesťanské tradice, Židovské tradice

Cesty krajinou aktivní turismus

PRODUKT: Letní cesty.  

PRODUKTOVÁ ŘADA: Outdoorové aktivity (cykloturistika, 
pěší turistika, golf, sportovní aktivity ve městech…) Indoorové 
aktivity

PRODUKT: Zimní cesty  

PRODUKTOVÁ ŘADA: Outdoorové aktivity (sjezdové 
lyžování, běžecké lyžování...) Indoorové aktivity

Cesty pro zdraví lázeňství a lékařský turismus

PRODUKT: Zdravě a zodpovědně   

PRODUKTOVÁ ŘADA: Eko-turismus, Agro-turismus, Pohyb v 
přírodě,  Zdravý životní styl

/ 2./ Jihočeská centrála cr 

Jihočeská centrála cestovního ruchu je od roku 2009 
příspěvkovou organizací Jihočeského kraje. Využívá dotace, 
příspěvky a granty z nejrůznějších zdrojů na podporu 
cestovního ruchu, pomocí nichž např. vytváří produkty 
cestovního ruchu, rozvíjí infrastrukturu CR, kulturu v regionu a 
spolupráci s příhraničními regiony Horního a Dolního 
Rakouska a Bavorska. JCCR prezentuje region na domácích 
výstavách a veletrzích cestovního ruchu, provozuje oficiální 
Informační systém cestovního ruchu Jihočeského kraje a 
neustále ho rozšiřuje o aktuální data.

Vybrané aktivity JCCR:

•      provoz Informačního systému cestovního ruchu                         
        Jihočeského kraje (www.jiznicechy.cz)
•      tvorba produktů cestovního ruchu
• ediční činnost (image materiál jižních Čech, 

přehledy kulturních, sportovních a společenských 
akcí, katalog turistických produktů, informační 
materiály k turistickým produktům apod.)

• prezentace jižních Čech na vybraných výstavách a 
veletrzích cestovního ruchu

• spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního 
ruchu

• spolupráce s agenturou CzechTourism 
(koordinátor pro turistický region Jižní Čechy)

• spolupráce s příhraničními regiony Horní a Dolní 
Rakousko, Východní Bavorsko

• realizace projektů zaměřených na rozvoj 
cestovního ruchu v regionu a prezentaci regionu 
jako turisticky atraktivní destinace

Téma 2018 

PRODUKT: Jižní Čechy pohodové 

PRODUKTOVÁ ŘADA: Památky v jižních Čechách, Aktivní 
pohoda, Jezte a pijte v jižních Čechách, Jihočeský oddech, 
Pohodový venkov
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Cestovní ruch je chápán jako jedna z alternativ rozvoje venkova po útlumu 
produkčního zemědělství.  Naplňuje poptávku městského obyvatelstva po 
venkovském prostředí. Převážná část cestovního ruchu v našich podmínkách sice 
stále směřuje do velkých měst, lázeňských středisek a zimních resortů, možná ale 
proto, že rozvoj venkovského cestovního ruchu probíhá velmi pozvolna. 

Cestovní ruch na venkově je dosud nejvíce zastoupen chalupařením a chatařením.  
Doporučované formy jako agroturistika nebo ekoturistika se sice rozvíjejí, ale s ještě 
menší intenzitou. Příjmy z venkovského cestovního ruchu díky tomu nejsou schopny 
vytvořit alternativu k výrobním odvětvím na venkově. Pravděpodobně hlavní bariérou 
rozvoje venkovského cestovního ruchu je nedostatečně rozvinutá infrastruktura i 
nedostatek podnikavosti a kapitálu.Tyto nevýhody se venkov snaží nahradit 
pohostinností, což se však ne vždy daří.  

Jak dynamicky bude  rozvoj venkovského cestovního ruchu v destinaci  Novohradsko 
Doudlebsko probíhat, závisí na mnoha faktorech. Většina míst a dokonce i měst 
nemá zpracované strategie cestovního ruchu. Jako o zdroji významnějších příjmů a 
zvýšení zaměstnanosti o něm většinou nikdo neuvažuje, ikdyž výsledky postupných 
kroků jsou stále prokazatelnější. 

Na podporu vnímání potenciálu venkovského cestovního ruchu je třeba dobře 
argumentovat a inspirovat se dobrou praxí jinde. Motivovat  místní občany k 
podnikání, odstraňovat xenofobii vůči cizincům, dobře hospodařit se zdroji. Bez 
dobrých služeb, kvalitních lokálních produktů a vstřícné pohostinnosti zůstane se 
žádná destinace neobejde. 

Pomůže osvěta, komunikace zaměřená na partiotismus a hrdost na místo, kde žiji, 
poradenství, právní servis a vzdělávání pro drobné živnostníky, zviditelnění destinace.

VENKOVSKÝ 
CESTOVNÍ RUCH
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Současná polečnost žije v období nejrůznějších trendů, které ovlivňují její každodenní život. K 
těm důležitým patří také oblast ekologie. Stále více zaznamenáváme zvyšujícím se zájem o 
životní prostředí, zejména o jeho ochranu. Stále frekventovanější jsou termíny udržitelnost a 
zachování životního prostředí pro budoucí generace. Ekologie, udržitelnost a environmentální 
hledisko se stávají součástí životního stylu stále většího počtu lidí. Trendům se přizpůsobuje i 
cestovní ruch. Šetrné cestování bez negativní ekologické stopy je založeno na tolerantním 
vztahu ke svému prostředí, které respektuje, ať už se jedná o prostředí přírodní – lesy, rybníky, 
řeky apod., tak prostředí kulturní a sociální – vesničky, domorodé zvyky a obyčeje, místní 
komunity atd. Šetrná forma turistiky se snaží tyto přírodní, kulturní a sociální složky prostředí 
udržovat a chránit. To tvoří její základní hodnoty a specifika.

Zásady šetrné turistiky:
• zaměřuje se na kvalitu zážitku
• zohledňuje sociální rovnost, respektuje potřeby místních obyvatel
• zaměstnává místní obyvatele a zapojuje je do plánování a rozhodování
• snaží se využívat místních zdrojů (minimalizuje negativní vlivy, spotřebu energie, efektivně řídí 

odpadové hospodářství, recykluje)
• zachovává celou šířku rekreačních, vzdělávacích a kulturních možností pro všechny generace a 

zájmové skupiny
• je založena na aktivitách, které odrážejí charakter místa a regionu
• umožňuje turistovi seznámit se s navštíveným regionem a podporuje jeho zájem o komunitu a 

životní prostředí
• je integrována do místního, regionálního či národního rozvojového plánu
• minimalizuje nepříznivé dopady na místní společenství, kulturní dědictví,krajinu, zvyky a živočišné 

druhy a zároveň podporuje sociální a ekonomickou prosperitu
• zanechá hmotné a sociální prostředí neoslabené, v ideálním případě i zkrášlené, jako zdroj pro 

budoucí požitek

„Udržitelný rozvoj cestovního ruchu uspokojuje potřeby současných turistů i cílové destinace a 
zároveň chrání a zvyšuje tyto možnosti do budoucna. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu je 
vnímán jako proces řízení všech zdrojů, a to takovým způsobem, aby byly uspokojeny 
ekonomické, sociální a estetické potřeby. Podmínkou však je zachování kulturní integrity 
základních ekonomických procesů, biologické diverzity a systému umožňující život.“  (World 
Tourism Organization UNWTO)

Nástrojem k rozvoji ekologicky šetrnějšího cestovního ruchu se v poslední době zdají být 
dobrovolné certifikační programy – ekologické značky. Ani šetrná turistika se však neobejde jen 
s certifikačními programy. Potřebuje promyšlené řízení jak na národní, tak na regionální a místní 
úrovni. V ČR existuje škála certifikací, které ověřují některé z aspektů šetrného cestovního ruchu: 
Ekologicky šetrná služba, Cyklisté vítáni, regionální značky.

Šetrná turistika je na Novohradsku Doudlebsku v rovině hlavního záměru. Pro začátek lze najít a 
praktikovat vlastní opatření a destinační standardy a začít je dodržovat. Více se standardům 
budeme věnovat ve vlastním návrhu.

Standardy EU o ekologickém ubytování a službách v cestovním ruchu. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0175&from=CS

ŠETRNÁ 
TURISTIKA
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Edutainment je trend, který propojuje zábavu a poučení.  Výraz bývá překládán jako 
“vzdělávací zábava”. Vzhledem k novým tendencím v rámci cestovního ruchu lze 
edutainment považovat i za perspektivní nástroj rozvoje zážitkového turismu. 

Principy edutainmentu jsou v Novohradsku Doudlebsku prozatím využívány jen 
okrajově, při nejrůznějších worshopech a tvůrčích dílnách. Zájem o vzdělávání však 
roste. V souvislosti s péčí o krajinu a šetrným hospodařením se díky edutainmentu 
objevují možnosti, jak spojit turistické pobyty s vzdělávacími aktivitami. Možnost byla 
projednávána s biodynamicky hospodařícím družstvem Bemagro a.s. i s drobnými 
podnikateli a odborníky. Cílovou skupinou jsou mladí lidé, mladé rodiny zaměřené 
na zdravý životní styl, environmentální přístup k životu ale také školní výlety a školy v 
přírodě, 

Pro začátek by stačilo získat vzorové území, kde by se mohly prakticky prezentovat 
a vyučovat postupy hospodářské i umělecké (např. permakultura, pěstování 
léčivých bylin, výsadba stromů a alejí, očista krajiny a vytváření drobných land 
artových instalací, zpěv v krajině atd.). 

Protože nedošlo ke konkrétním dohodám a vždy se jednalo pouze o možnosti, 
zůstáva toto téma jako výzva i příležitost  pro nové aktivity místních podnikatelů a 
umělců.

EDUTAINMENT

VZDĚLÁVACÍ 
ZÁBAVA
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1. standardy

2. cílové skupiny

3. značka / brand

4. hlavní produkt 

5. sekundární produkt 

6. rekapitulace

6

NÁVRH



Dříve, než se budeme věnovat srdci této koncepce, návrhu značky a hlavních 
produktů, nabízí se obecné stanovení standardů, které jsou pro směřování 
Novohradska Doudlebska určující. V souvislosti s připravovanými programy a 
nabídkou destinace by na ně měl být vždy brán zřetel a vždy by měly být 
součástí komunikace. 

Jsme Novohradsko Doudlebsko a vítáme návštěvníky, ochotné cestovat s 
minimální ekologickou stopou. Jsme hrdi na panenskou přírodu a střežíme 
dobrou vodou, léčivý klid horských a říčních území.  Nejkrásnější místa 
necháváme skrytá. (Postupně bude třeba doplnit konkrétními opatřeními a 
příklady, o co jde konkrétně). Jsme a zůstaneme nejčistšími horami v Čechách  
(akce se sezónním úklidem hor, komunikace tématu na ukazatelích, cedulích, 
naučných stezkách). 

Jsme Novohradsko Doudlebsko, dobrý průvodce a hostitel. Jsme otevřeni 
cizincům a novým návštěvníkům. Podělíme se o nádherná místa a beze 
spěchu je představíme. Propagační materiály, lokální značení, náš web jsou k 
dispozici také v anglickém a německém jazyce. (Ke značce „foreigner friendly“ 
se mohou přidat ubytovatelé, gastronomie, řemeslné dílny, producenti).  

Jsme Novohradsko Doudlebsko, kde se šetrně hospodaří a pečuje o půdu. 
U nás můžete cestovat, učit se i nakupovat! Najdete u nás více než bio 
potraviny. Najdete u nás biodynamické hospodářství s certifikací Deméter. 
Můžete si koupit jedinečné lokální produkty, proslulé svoji kvalitou ( - kompletní 
seznam oceněných produktů - Jílovické pivo, sýry z Bemagra, likéry Svach atd. )

Doporučujeme vytvořit poetický kodex návštěvníka, který velmi emotivně 
připomene, kdo je vítán, do jak vzácného území vstupuje, jaké příběhy krajinu 
utvářely, co v území nenajdou a co naopak ano. 

STANDARDY
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Nalezení správné značky je klíč marketingu. Jednoduché 
vyjádření esence celého území musí poutat zájem návštěvníků 
a rezonovat s těmi, kteří v něm žijí a tvoří nabídku a služby. 

Nabízíme dvě varianty značky / brandu, které se 
vykrystalizovaly během přípravného procesu při komunikaci se 
zainteresovanými stranami. 

Další částí návrhu jsou dva produkty. Jeden rozvíjí navrhovaný 
brand, druhý představuje na celoroční nabídku.

7

ZNAČKA / PRODUKT



Téma vody, jako možného brandu území, rezonovalo při expertních 
rozhovorech napříč celou destinací. Jedním z důvodů byly jistě pozitivní 
asociace spojené s vodou, jako základní lidskou potřebou, podstatou života, 
čistotou, šetrností a ochranou.  

Klimatické změny přinášející sucho jsou stále zjevnější. Voda začíná být 
vnímána jako výjimečnost, nikoliv samozřejmost. Voda bude synonymem 
vzácnosti a tuto kvalitu budou díky brandu návštěvníci vnímat i v souvislosti s 
destinací. 

Dalším důvodem bylo využití co-brandingu s Dobrou vodou, balenou pitnou 
vodou, která je na trhu od roku 1992. Český zákazník si díky masivní reklamě, 
trvajcí dvacet pět let, podprahově spojuje Dobrou vodou s panenskou přírodou 
Novohradských hor. Naskýtá se tedy příležitost navázat na toto již vytvořené 
spojení a pozvat návštěvníky do míst, kde je doma Dobrá voda. Resp. KDE JE 
VODA DOBRÁ! Případně ZDE JE VODA DOBRÁ! Zda dojde ke skutečnému 
propojení značek a etikety na lahvích budou odkazovat na logo a web 
destinace, nelze předjímat. Pokud by se tak ale stalo, těžko si lze představit 
lepší kampaň. 

Tento brand může dobře rezonovat v rámci pozitivní asociace i se zahraničními  
návštěvníky. Spojení s Dobrou vodou zde fungovat zcela jistě nebude. 
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claim 

KDE JE VODA DOBRÁ!

Jsme 
Novohradsko Doudlebsko,

kde je voda dobrá!

Jsme 
Novohradsko Doudlebsko,

zde je voda dobrá!

brand

VODA



V sekundárním návrhu je brandem nedotčená příroda a claim KLIDNÁ 
DIVOČINA. Tento oxymóron skutečně vystihuje esenci, která je zde přítomná. 
Novohradské hory jsou divoké a zároveň klidné. 

Jistou nevýhodou mohou být asociace na jiný význam divočiny, tedy něco 
nebezpečného, drsného a neovladatelného. To je bohužel v rozporu se záměrem, 
propagovat destinaci jako klidové území. 

Každopádně i tento brand byl vnímán dotazovanými jako možný, ikdyž výše 
zmíněná asociace byla často příčinou, proč se názor přiklonil spíše k brandu 
vody. 

Nechala bych na výběru zadavatele, k jakému brandu se přikloní, či zda nalezne 
způsob, jak je používat oba. 

V obou případech doporučujeme používat spojení Jsme Novohradsko 
Doudlebsko. Tato personifikace vystihuje hrdost, patriotismus i odvahu. Oslovení 
je osobní a působí emotivněji. 
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claim 

KLIDNÁ DIVOČINA

Jsme 
Novohradsko Doudlebsko,

klidná divočina.

brand

NEDOTČENÁ PŘÍRODA



Klíčové produkty představují konkurenční výhody destinace. Je to cíleně sestavený a 
organizovaný soubor nabízených služeb pro hlavní formy dovolené. Klíčové produkty 
vycházejí z analýzy potenciálu destinace a stanovení relativních konkurenčních výhod. 
Konkurenceschopnost produktů je ovlivněna řadou faktorů, z nichž nejvýznamnější je 
koordinace a spolupráce poskytovatelů služeb, schopnost inovace, kvalita (poměr 
cena/výkon) a věrohodnost nabídky.   Zdroj CzechTourismus 

Cílem marketingové koncepce bylo pozvat návštěvníky do oblasti během celého roku. 
Proto navrhujeme hlavní produkt ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ V NOVOHRADSKU 
DOUDLEBSKU. Návštěvník v jednom sdělení dostává přímou informaci, že je 
připravena celoroční nabídka. Struktura nabídky bude přehledná a především umožní 
propagovat dílčí produktové řady současně a celoročně. 

Produktové řady: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA 

Návrh produktu vychází z již existujících akcí, které doporučujeme uspořádat do 
jednotné nabídky.  Pro organizátory akcí z toho vyplývá přijetí několika základních 
principů, kterými jsou: společná dohoda na strukturování informací od celku k detailu, 
solidarita a respektování priorit, ukončení vnitřní rivality, jednotná propagace. 

Každá akce, která je zařazena do výběru JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA je 
eventmarketing. To znamená, že nejen tvoří aktuální programovou nabídku, ale je 
nástrojem pro propagaci služeb, lokálních produktů a programu pro dalších 
období. 

PRODUKT I.  

ČTVERO 
ROČNÍCH 
OBDOBÍ 
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Přijetím konsensu, že se program a nabídka oblasti budou koncepčně propagovat skrze ČTVRO ROČNÍCH OBDOBÍ V 
NOVOHRADSKU DOUDLEBSKU dojde k významnému sjednocení informací. Takto strukturovaný produkt však dále vyžaduje 
zavádění jednotnou propagaci, profesionálně vedený a aktualizovaný web s podnikatelskými funkcemi (booking, e-shop), 
značení v území, důslednost v brandingu, funkční komunikaci a rozšíření týmu destinačního spolku. Výhody této jednotné 
koncepce se budou ukazovat postupně. Vyžadují trpělivost a dobrý způsob měření a vyhodnocování výsledků. Sjednocením 
pod jedno téma a zjednodušením nabídky dojde i k velkému uvolnění pořadatelských sil. Počet akcí, které místní organizátoři 
připravují je enormní. Tříští se síly a často se zaměňují akce pro místní komunitu za akce pro návštěvníky a turisty. 

Rozložení pořadatelské zátěže mezi jednotlivé oblasti destinace a různé organizátory, je vyzkoušený model koncepční síťové 
spolupráce v regionu. Know how, které řešitelský tým této koncepce vytvářel po dobu pěti let v Plzeňském kraji pod hlavičkou 
EHMK Plzeň 2015, je nyní k dispozici pro další projekty ve venkovském prostředí. Zkušenosti byly získány při přípravě festivalu 
9 týdnů baroka, který byl realizovaný jako jedna z osmi hlavních událostí Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. 
Festival nabízel 63 událostí, konaných kontinuálně v 63 dnech devíti letních týdnů na 63 různých místech Plzeňského kraje. Na 
festivalu se podílelo přes 50 pořadatelů z celého regionu. Každý z nich však připravoval jednu, maximálně dvě festivalové 
události. Pořadatelé si pomyslně předávali štafetu. Nikdo nebyl přetížený, každý měl možnost se své akci maximálně věnovat. 
Úloha realizačního týmu Plzně 2015 byla v dramaturgii programu, v koordinaci termínů a především v propagaci. 50 
regionálních partnerů by nikdy nemělo možnost samostatně účinně propagovat svoji akci. Společně dohromady však vytvořili 
ucelený produkt, rozpoznatelný domácími i zahraničními návštěvníky. 

Stejným způsobem doporučujeme programově připravit produkt ČTVRO ROČNÍCH OBDOBÍ V NOVOHRADSKU 
DOUDLEBSKU. Festival 9 týdnů baroka  byl velkou kulturní událostí, pořádanou bohužel bez součinnosti s destinačním 
managementem ( který se tehdy v plzeňském regionu teprve nově etabloval). Destinační produkt Novohradska Doudlebska je 
nyní navrhován tak, aby byl propojený s posklytovateli služeb, doplněný nabídkou gastronomie, prodejem lokálních produktů a 
propagací celé oblasti. 

Destinačnímu spolku i jednotlivým místním pořadatelům doporučujeme důsledné uplatňování principu, že kulturní program a 
nabídka atraktivit CR je eventmarketing prodeje služeb a lokálních produktů. Jde o možnost využít jej k podnikatelským 
aktivitám spolku, které povedou k stabilitě udržitelnosti destinační sítě, nezávislé na dotacích.  

Na následujících stránkách jsou detailně navržené produktové řady JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA. Kromě vybraných highlights 
událostí, by měly vždy propagovat stálou i aktuální  nabídku v destinaci v této struktuře: 

STÁLÁ NABÍDKA 
• hihg lights TOP 9 must see ( 9 vybraných turistických cílů z každé oblasti)
• 9 oblastí ( jejich hlavní téma, památky, krajina, řemesla, atraktivity)

✓ památky ( dělené podle klíče 9 oblastí)
✓ krajina( dělené podle klíče 9 oblastí)
  rozhledny 
  turistické cesty
✓ řemesla ( dělené podle klíče 9 oblastí)
✓ araktivity ( dělené podle klíče 9 oblastí)
  ZOO, cyklotrasy, lyžování, naučné stezky, muzea a skazeny,spirituální turistika, zaniklá místa 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
Katalog další programové nabídky podle klíče 9 oblastí a ve struktuře JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA. 

Program a nabídku je třeba vždy tvořit s ohledem na návštěvníka, který oblast a místa nezná. Chceme-li pozvat do 
destinace nové turisty a to jak domácí, tak zahraniční, musíme o ně pečovat. Přehledná struktura nabídky je první krok. 

Produktové řady JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA a STÁLOU NABÍDKU a doporučujeme přeložit do angličtiny a němčiny.
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1. velikonoce /  březen, duben
• high lights nabídka

  program ( např. postní neděle - smrtná, květná, Vidovské řehtání)
   koncert vážné hudby
   bohoslužby
  produkty
   mazance a jiné tradiční pečivo
   produkty z vajíček
   pomlázky, kraslice
   svíčky, mýdla
   byliny
  služby
   velikonoční menu v partnerských zařízeních
   ubytování 
   doprava ( spec. nabídka dopravy na místo high lights produkce) z Č. Budějovic se zastávkami na cestě
   benefitní karta 

• velikonoce v 9 oblastech ( v podobné struktuře nabídky - rozdělení nabídky podle lokalit )

2. otevírání hor a řek (navazuje na tradici otevírání turistické sezóny, což je podtitul, spíše než název) / duben, květen 

• highlights eventy 
  program
  produkty
  služby

• další akce v 9 oblastech

JARO
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letní festival 9 oblastí / červenec, srpen

Festival by měl být hlavní programovou událostí produktu ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ V NOVOHRADSKU DOUDLEBSKU. 
Je jedinečnou příležitostí, jak zpropagovat JARO, PODZIM A ZIMU. Letní sezóna je nejnavštěvovanější období v destinaci. 
Festival  je v podstatě jenom dramaturgicky složený stávající program, nabízený každoročně pořadateli v destinaci, doplněný 
9 highlights událostmi (sobota v každém z 9 letních týdnů). Jistě bude potřeba nalézt poetický název, který bude 
korespondovat s brandem oblasti. Koordinátorem festivalu by z počátku měl být destinační spolek, následně pak může být 
tato funkce putovní a rovněž rozložená mezi pořadatele v destinaci. 

Princip festivalu spočívá v jednoduché struktuře, kdy každý z 9 týdnů představuje jednu oblast destinace. Temíny týdnů 
budou domluveny s jednotlivými oblastmi ( festival nemusí zpočátku trvat 9 týdnů, oblasti se mohou přidávat postupně).  
Tam, kde již probíhají etablované akce, jako např. Borůvkobraní v Borovanech, doporučujeme samozřejmě ponechat fokus 
na Borovansko právě v termínu Borůvkobraní.

Vzorová struktura nabídky pro jeden festivalový týden:
 program
  vybrané turistické cíle dané oblasti s drobným programem (čtvrtek, pátek a neděle) 
  highlights program sobota ( koncert, divadlo, slavnost s dobovým ohňostrojem, projekce - videomaping)
 produkty
  speciality oblasti prodávané na akcích 
 služby
  festivalové menu v partnerských zařízeních

  spec. nabídky ubytovatelů
  festivalová benefitní karta / hra / mapa

Doporučujeme, aby destinační spolek provozoval v letní sezóně mobilní infostánek, propagující celý festival a ČTVERO 
ROČNÍCH OBDOBÍ V NOVOHRADSKU DOUDLEBSKU, zajišťující na místě drobné občerstvení (pokud nebude možné zařídit 
pořadatelem) a prodávající suvenýry a speciality. Obsluha stánku se rovněž může střídat po oblastech. 

LÉTO
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PODZIM

1. slavnosti plodů / září, říjen
 highlights eventy 
  program Vidovské zelnobraní, Borovanská slavnost plodů, Šalmanovické dýňobraní
  produkty 
   plody
   marmelády
   sirupy
   likéry
   recepty
   byliny
  služby 
   menu  z lokálních produktů v partnerských zařízeních
   ubytování 
   doprava ( spec. nabídka dopravy na místo) z Č. Budějovic se zastávkami na cestě
   benefitní karta 
 další akce v 9 oblastech

2. výlovy, zvěřinové hody / listopad
 highlights eventy
  program
   výlovy dle plánu
   výlovy s programem
   zvěřinové hody 
  produkty
   čerstvé ryby, uzené ryby
   zvěřina
   recepty
  služby
   rybí menu ve vybraných zařízeních

 další akce v 9 oblastech



ZIMA

1.advent
 highlights eventy 
  program
   Krampus Kaplice
   Mikulášové a další obchůzkové tradice / Barbory, Lucie
   Andělé
  produkty 
   cukroví
   likéry
   svíčky, mýdla, byliny, recepty
  služby
   adventní menu z v partnerských zařízeních
   ubytování 
   doprava ( spec. nabídka dopravy na místo) z Č. Budějovic se zastávkami na cestě
   benefitní karta 
 další akce v 9 oblastech

2.Masopust
/ program 
  seznam míst, kde je domluvena masopusní nabídka pro CR
  sledování místních tradic s účastí v průvodu (pouze v maskách)  
 produkty
  workshopy výroby masek na místě
  koláče
  likéry, recepty
 služby 
  masopustní menu v místech Masopustu

 další akce v 9 oblastech - seznam vesnic, kde je možné Masopust vidět a kdy



VARIANTA I.

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ 
V NOVOHRADSKU DOUDLEBSKU 
Kde (Zde) je voda dobrá! Ochutnejte beze spěchu...

VARIANTA II. 

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ 
V NOVOHRADSKU DOUDLEBSKU 

Koncert pro všechny smysly!



Kromě prvního produktu ČTVRO ROČNÍCH OBDOBÍ V NOVOHRADSKU DOUDLEBSKU, 
který cílí na program a je pozvánkou k celoročnímu navštěvování destinace, doporučujeme 
vytvořit další produkt KDE JE VODA DOBRÁ?  Tímto produktem lze představit všech  9 
oblastí:

NOVOHRADSKO
příběh vody vodopád v Terčině údolí, léčivé prameny na Dobré a Hojné vodě
příběh oblasti dědictví šlechticů
+ stálá nabídka (krajina, památky, řemesla, program, aktivity a atraktivity) 

TRHOSVINENSKO
příběh vody léčivý pramen u kostela Nejsvětější trojice, řemesla na vodě - Buškův hamr 
příběh oblasti obchodní křižovatka a právo trhu 
+ stálá nabídka (krajina, památky, řemesla, program, aktivity a atraktivity) 

BOROVANSKO
příběh vody niva Stropnice, mlýny na Stropnici, výlovy na rybnících u Ledenic
příběh oblasti borůvkový ráj  
+ stálá nabídka (krajina, památky, řemesla, program, aktivity a atraktivity) 

VELEŠÍNSKO
příběh vody Římovská přehrada - pitná voda pro jižní Čechy
příběh oblasti na křižovatce cest 
+ stálá nabídka (krajina, památky, řemesla, program, aktivity a atraktivity)

PRODUKT II. 
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KDE JE VODA 
DOBRÁ? 



KAPLICKO
příběh vody Malše a její hrady, zázračný pramen v Omleničce 
příběh oblasti jižní brána do Čech 
+ stálá nabídka (krajina, památky, řemesla, program, aktivity a atraktivity)

BESEDNICKO
příběh vody Vandlička studánka v kameni (Douchův háj)  
příběh oblasti pod křídly Kohouta 
+ stálá nabídka (krajina, památky, řemesla, program, aktivity a atraktivity)

BENEŠOVSKO
příběh vody modré kameny v řece Černé, Buquoyská vodní cesta - klauzury
příběh oblasti srdce Novohradských hor 
+ stálá nabídka (krajina, památky, řemesla, program, aktivity a atraktivity)

POLUŠKA
příběh vody zlatonosné potoky, old well - studna lihovaru na Svachovce 
příběh oblasti zlatonosný kraj  
+ stálá nabídka (krajina, památky, řemesla, program, aktivity a atraktivity) 

DOUDLEBSKO 
příběh vody meandr Malše, Vidovské tůně, Plavské rechle
příběh oblasti nejstarší slované  
+ stálá nabídka (krajina, památky, řemesla, program, aktivity a atraktivity) 

Součástí produktu by měly být odkazy na všechny „tekuté“ produkty - ať již Jílovické 
pivo, nebo likéry ze Svachovky s možností jejich koupě. 

62

PRODUKT II. 



Zavádění brandu a produktů bude proces, vyžadující postupné kroky. Návrh je jednoduchý, 
srozumitelný, ale bude vyžadovat ještě svoji atraktivní vizuální podobu a to jak 2D, tak 3D 
pro lokální značení a outdoorovou propagaci. Je třeba si uvědomit, že zde připravujeme 
nové uvedení značky na trh. Jako základní stavební kámen komunikace doporučujeme 
využít fotografie, které jsou nejvýmluvnějším prostředkem propagace kvalit ND. Důležitá 
bude textace, která potřebuje tvůrčího ducha, skutečného copywritera, který dokáže 
sdělení formulovat poeticky, srozumitelně a stručně.  Celé portfolio značky musí být 
vytvořeno s cílem jednotného image destinace a jeho součásti musí do sebe zapadat. 

V kapitole REALIZACE upřesníme marketingové aktivity a zasadíme je i do časového 
rámce. 

1. WEB / TRANSFORMACE INTERNETOVÉHO PROSTŘEDÍ DESTINACE

2. SPOLUPRÁCE S PARTNERY

3. PR A KOMUNIKACE, VIZUÁL A TISKOVINY

4. PODPORA PRODEJE

5. STATISTIKA, MARKETINGOVÉ VÝZKUMY, SBĚR DAT

6. SERVIS A VZDĚLÁVÁNÍ PRO STAKEHOLDERY, WORKSHOPY, ZAHR. CESTY

SHRNUTÍ 
NÁVRHU 
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NOVÁ STRUKTURA NABÍDKY

Jsme  
NOVOHRADSKO DOUDLEBSKO,

kde je voda dobrá!   
 

1. Kde je voda dobrá? 
 9 oblastí 

vizitky a témata jednotlivých oblastí
stálá nabídka podle filtrů (viz níže)

        
2. Čtvero ročních období v Novohradsku Doudlebsku, 

koncert pro všechny smysly
jaro   léto   podzim   zima 

   
  

3. Stálá nabídka 
krajina (přehled území, hory, předhůří, řeky, potoky, rozhledny, turistické cesty, výlety) 

památky (starověk, středověk, renesance, baroko, věk strojů )
řemesla (památky historických řemesel, živá řemesla a výroba)

lokální produkty ( pivovary, lihovar, místní pěstitelé, včelaři, biodynamické hospodářství)  
aktivity a atraktivity (cyklostezky, běžecké trasy, naučné stezky, 

ZOO, spirituální turistika, muzea a expozice, vysídlená území) 

4. Aktuální nabídka 
právě se děje, připravujeme



1. destinační síť 

2. marketingové aktivity včetně opatření a 
rámcového rozpočtu 

3. harmonogram 

8

REALIZACE



Destinační spolek Novohradsko Doudlebsko byl založen v roce 2016 a od té 
doby vyvíjí podpůrné aktivity pro cestovní ruch v území. Dílčí kroky vedly k 
postupnému etablování spolku mezi místními stakeholdery, realizovaly se domácí 
i mezinárodní projekty. Vznik funkční destinační sítě je ale dlouhodobý proces.  
Síť je zde chápána jako přirozený nástroj propojování za účelem společné, 
udržitelné prosperity. Síť je moderní způsob spolupráce, ale know how jak ji 
iniciovat a realizovat chybí. Resp.vyvíjí se. Jde o neustálý work in progress. 
Funkční sítě vznikají v terénu, reaguje se na skutečné potřeby a podněty. 

Novohradsko Doudlebsko je iniciátorem a koordinátorem rostoucí sítě 
propojených poskytovatelů služeb a nositelů nabídky CR za účelem jejich 
profitu, prosperity a rozvoje. 

Funkční propojení nevzniknou na základě výzvy, ke které se mají stakeholdeři 
připojit. Pokusů již bylo tolik, že další snahy o formální propojování už nikdo 
nebere vážně. Podnikatelé mají špatnou zkušenost s nejrůznějšími pokusy o 
zapojení se, které se nikdy nenaplnily. Aby udrželi podnikání, museli hledat  svoji 
cestu, jak dělat svůj vlastní marketing. Jsou na něm závislí. Pomoc už nečekají. 
Přesvědčit je, že je destinační síť smysluplný nástroj, nebude jednoduché a bude 
potřeba prokazatelných výsledků, aby byli ochotni se zapojit.

Musí být formulován smysluplný cíl a způsob jeho naplnění. Proces růstu 
sítě vyžaduje novou profesi terénního pracovníka, spojovatele, který se o 
zapojené partnery stará, informuje, koordinuje. Síť nevzniká u jednacího 
stolu. Vzniká v realitě každodenního života. 

DESTINAČNÍ SÍŤ 
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Spojovatel je výkonnou silou, která pro členy sítě zprostředkovává činnosti, které potřebují, 
ale nemají na ně síly. Podnikatel podniká, hospodář hospodaří, výrobce vyrábí. Jejich 
propojením ale vzniká nová kvalita, synergie a tuto práci vykonává spojovatel. Spojovatel 
spojuje, pečuje o vztahy, zjišťuje a reaguje na potřeby B2B a B2C. 

Je těžké formulovat přesný job description, pohybujeme se stále na neprozkoumaném poli 
work in progress. Spojovatel musí být mít tvůrčí schopnosti, umět improvizovat, být 
headhunterem. Zajišťuje živou komunikaci uvnitř sítě i směrem k zákazníkům. Ví o každé 
nové iniciativě a podnikatelském počinu, které se cr dotýkají. Má přehled o stakeholderech 
v destinaci a postupně připojuje další členy sítě. Má dar rozpoznat kompatibilitu a 
prospěšné vazby, schopnost rozpoznat nespojitelné a najít jiná řešení. Bude denně v terénu. 
Mapuje dění, koordinuje skladbu programu, produktů a služeb dvou turistických produktů 
destinace. Výhodou je znalost prostředí v cestovním ruchu. Může být zaměstnancem spolku 
nebo podnikatelem zajištujícím tyto služby. Měl by být hmotně zainteresován na výsledku 
hospodaření (e-shop, booking). 

Další posilou týmu, případně outsourcovanými službami, by měli být webmaster (správce 
sociálních sítí a e-shopu) a copywriter. Web bude jedním z nejdůležitějších  
marketingových nástrojů, měl by být zdrojem aktuálních informací pro návštěvníky i pro tisk 
a obchodní partnery. 

Personální posily spolku Novohradské Doudlebsko mohou začít realizovat 
podnikatelské aktivity, které budou podporovat udržitlenost destinačního 
managementu. Podnikatelské příležitosti: 

• provizní a benefitní systém B2B (zapojení podnikatelé platí poplatek za skutečně 
provedené propagační a rezervační služby, ND participuje na příjmech z akcí)

• provoz letního mobilního infostánku (prodej prduktů, vstupenek a občerstvení)
• provoz e-shopu

✓ prodej vlastních produktů a suvenýrů (mapy, plakáty, pláštěnky, deštníky, 
✓ prodej trvanlivých lokálních produktů (keramika, likéry, med, medovina,  
    marmelády, svíčky, mýdla...

• podnikatelský a pořadatelský servis (zpoplatněné poradenství, dramaturgie, tvorba 
dílčích turistických produktů, branding, vyhledávání partnerů a zákazníků)

• vzdělávací aktivity v cr pro stakeholdery (poplatky za akreditovaná školení a kurzy)

Tabulka je pouze orientační, tvoříme marketingovou koncepci, nikoliv strategii a akční plán. 
Uvádíme pouze náklady, teprve zpracovaný podnikatelský plán ukáže i příjmovou stránku. 
Je nutné počítat s postupným zaváděním služeb, jejich propagací a zpoplatňováním.  
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SPOJOVATEL 
WEBMASTER 
COPYWRITER

aktivity cíl priorita náklady frekvence

terénní pracovník / 
spojovatel 

posílení výkonného týmu, 
spojování sítě, servis pro zapojené 
členy sítě, koordinace produktů, 

správa značky

vysoká 480000 ročně

webmaster
práva a aktualizace webu, 

sociálních sítí, e-shopu
vysoká 240000 ročně

podnikatelský plán 
podrobná analýza 

podnikatelských příležitostí, beak 
point, cash flow, investice

střední 55000 jednorázově

realizace 
podnikatelských aktivit 

investice, služby střední 250000 jednorázově

copywriter
textace, claim, marketingová 

sdělení
vysoká 120000 ročně



Dobře využité možnosti internetového prostřední jsou základní marketingovou aktivitou. 
Jedná se především o web, sekundárně o sociální sítě, jako jsou Facebook, Instagram, 
Twitter, You tube.  

WEB destinační sítě je nyní jen informační web o spolku s nestrukturovanou databází cílů, 
služeb, atraktivit. Nový web bude základním zdrojem informací o produktech, aktuálním 
dění i stálé nabídce turistických cílu a atraktivit v destinaci a také podnikatelským 
nástrojem. Bude nadřazen všem dalším formám propagace, sociální sítě jsou jeho 
doplňkem a image zónou. 

Cílíme-li na domácí návštěvníky z jiných regionů a zahraniční turisty, kteří jsou mimo dosah 
tištěné propagace, je nutná minimálně dvojjazyčná mutace webu.

Klíčovou aktivitou bude zadání a struktura nového webu. Ta by měla odpovídat touto 
koncepcí navržené struktuře produktů i nabídky a být maximálně jednoduchá a uživatelsky 
příjemná. Informační pyramida je nezbytný princip. 

Pro šíření Image destinace jsou optimální sociální média. Chování uživatelů by mělo být 
určující pro návrh obsahu. Sociální sítě vyžadují krátká image videa, animace, 
upoutávky, které zájemce nasměrují na web, kde získá bližší informace. Jejich délka by 
neměla přesáhnout 1 minutu. Sdílením odkazů v rámci destinační sítě i placené kampaně na 
sociálních sítích mohou přinést překvapivé výsledky. Měřitelné počtem shlédnutíá a sdílení. 
Nástroje sledování návštěvnosti na sociálních sítích sou nezbytným nástrojem správného 
marketingu a vyžadují každodenní pozornost. 

Tvorbu image videí a upoutávek zařazujeme do rozpočtu v oddílu propagace a komunikace. 

WEB 

SOCIÁLNÍ 
SÍTĚ
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aktivity cíl priorita náklady frekvence

zadání webu 
návrh struktury, systém filtrů, 

uzavřené partnerské prostředí 
vysoká 25000 jednorázově

tvorba nového webu výroba webu vysoká 120000 jednorázově

pronájem e-shopového 
systému 

provozování e-shopu 
(vstupenky, booking, suvenýry, 
produkty, publikace, aplikace)

střední 40000 ročně

překlady překlady textů do AJ, NJ střední 60000
jednorázově, dále 

nepravidelně

grafika 
grafický návrh webu ve stejném 

vizuálním stylu, jako je brand
vysoká 25000 jednorázově

copywriter
autor textů, claimů, 

marketingových sdělení 
vysoká 35000

jednorázově, dále 
nepravidelně



BRANDING 
Tato koncepce navrhuje vůbec první image destinace. To obnáší celou řadu 
dílčích kroků, především vytvoření strategie značky (branding), která je založena 
na identifikaci destinace a jejich přínosů pro návštěvníka, na odlišnosti od 
konkurence. Využívá slovních nástrojů, obchodního známkování, designu a 
komunikace. Strategie značky znamená práci s celým portfoliem značky: 
‒ s logotypem jako s stálým prvkem portfolia značky
‒ s ostatními nástroji komunikačního mixu, zejména reklamou, jako variabilním 
prvkem portfolia a s dalšími nástroji partnerské marketingové komunikace. 
Celé portfolio značky musí být vytvořeno s cílem jednotného image destinace a 
jeho součásti musí do sebe dokonale zapadat. 
VIZUÁL 
1. návrh loga a celého portfolia značky KDE JE VODA DOBRÁ! 
2. návrh vizuálu produktů ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ a KDE JE VODA DOBRÁ! 
3. návrh 3D lokálního značení 
4. návrh a realizace webu 
5. výroba krátkých propagačních spotů (9x 1 minuta)
LOKÁLNÍ ZNAČENÍ 
Realizace lokálního značení je nejdůležitější aktivita spojená se zaváděním 
značky. Lokální orientace je problém sám o sobě, spojí se tedy dvě řešení v 
jedno. Bude nutné připravit plán lokálního značení a dohodnou umístění poutačů, 
které ovšem mohou být vysoce estetické a mít podobu uměleckého díla. 
PROPAGACE A TISKOVINY
S přípravou  plánu produktů vzniká i propagační plán. Určí se jaké a kolik tiskovin 
se bude připravovat a jejich náklad. Chytře vymyšlená propagace nemusí být 
neaktuální ani po skončení akce, na kterou poukazuje. Může mít přidanou 
hodnotu, důvod, proč si ji návštěvník nechá. Plakáty nemusí mít pouze informační 
roli, ale především estetickou. Vizuální sdělení má 
INTERNÍ PR 
PR destinační sítě B2B - služby, servis, benefity spolupráce, rozšiřování sítě. 
EXTERNÍ PR
Press tripy, články regionálních novinářů individuálně a osobně pozvaných a 
případně zainteresovaných, vlastní články spolku, propojení na PR regionálních 
podniků, 
KOMUNIKACE
Doporučujeme vytvořit Manuál a pravidla komunikace, možná dokonce jako 
vzdělávací projekt pro členy sítě. Komunikace není jen marketingový mix, ale 
daleko širší oblast, kterou častokrát můžeme snadno ovlivňovat - od kultury 
prostředí, přes ochotu personálu, vztah k návštěvníkovi. 
Na osobní doporučení přijeko do destinace  bylo zastoupeno  oppinionmakers 
Virální marketing (wikipedia, facebook, twitter a další), blogy C2C 

BRANDING 

VIZUÁL 

MÍSTNÍ ZNAČENÍ 
V LOKALITÁCH

PROPAGACE     

TISKOVINY

PR   

KOMUNIKACE 
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Po doknčení první fáze realizace destinační sítě bude následovat 
druhá fáze - plné fungování sítě a rozšiřování její působnosti na 
spolupráci s dalšími partnery: 
1. v destinaci

1.1. Podpora prodeje mimo cr Producenti lokálních výrobků, 
produktů a služeb potřebují podporu prodeje více než 
dotace. Příležitostí je motivovat např. velké podniky v 
destinaci, aby nakupovali benefity pro svoje 
zaměstnance lokálně, právě u místních producentů.

1.2. Propagace velkých podnikatelů v rámci cr
1.3. Spolupráce se školami a učňovskými středisky - 

motivace ke studiu, přípežitostné brugády pro studenty 
v rámci aktivit sítě 

2. mimo destinaci v Jihočeském regionu 
2.1. Podpora prodeje mimo cr
2.2. Spolupráce s regionálními Touroperátory
2.3. Spolupráce se školami - základní školy - nabídky výletů, 

střední školy praxe, dobrovolnictví
3. mimo destinaci v ČR

3.1. Spolupráce s celostátními Touroperátory
3.2. Spolupráce se školami - základní školy - nabídky výletů, 

výzvy pro studenty VŠ - brigády, dobrovolnictví
4. zahraničí 

4.1. spolupráce s centry přeshraniční spolupráce CBB 
Schönsee / Německo, Green Belt Windhaag bei 
Freistadt / Rakousko

4.2. Kulturvernetzung NiederÖsterreich

SPOLUPRÁCE      
S PARTNERY SÍTĚ
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Primární podporou prodeje jsou samotné produkty ČTEVRO 
ROČNÍCH OBDOBÍ a KDE JE  VODA DOBRÁ?  Jsou navrženy 
tak, aby nedílně propojovaly program, prodej lokálních produktů 
a služby. 

Další aktivity podpory prodeje jsou vlastní podnikatelské aktivity 
destinačního spolku a to e-shop produktů a suvenýrů a booking 
systém + prodej vstupenek. 

Atraktivním nástrojem benefitů pro návštěvníky jsou turistické 
karty destinace. Jestli bude jenom jedna Novohradsko 
Doudlebská, nebo bude ke každému produktu jedna, je otázka 
strategického plánu. Karta je důležitý nástroj a může se uplatnit 
nejenom ve snížení cen vstupného, ale při ubytování, stravování 
a dalších službách. 

Soutěže, loterie, hry jsou samostatnou kapitolou a rozhodně 
nejsou na pořadu dne v počátcích tvorby značky destinace a 
fungování sítě. Mohou být ale zajímavou a podpůrnou  
podnikatelskou aktivitou. 

Účast na veletrzích cr je již zavedenou praxí. Bude třeba 
připravit se na zavedení značky a myslet na vizuál a atraktivitu 
stánku. 

Účinným nástrojem prezentace destinace je návrh vytvoření 
vizálně atraktivní výstavy fotografií KDE JE VODA DOBRÁ? 
Jednoduchý systém roll-upů umožňuje vystavit 9 velkých 
uměleckých fotografií oblasti. Výstava může být doplňkem 
nejrůznějších akcí pořádaných JCCR, nebo Jihočeským krajem a 
sekundárně propagovat destinaci.  

Fam tripy jsou záležitostí koordinace s aktivitami JCCR a je třeba 
vyhodnotit, zda jsou pro destinaci přínosné. 

PODPORA 
PRODEJE 
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1. přijetí koncepce členy destinačního spolku
2. vytvoření akčního plánu a harmonogramu v reálném čase
3. tvorba sítě / posílení týmu

3.1. spojovatel - koordinuje produkty, které se následně 
propagují 

3.2. webmaster a copywriter- podílí se na přípravě webu a 
spravují sociální sítě

4. tvorba vizuální podoby značky 
5. tvorba produktů a souběžně tvorba webu 

5.1. koordinace přípravy produktů
5.2. realizace eventmarketingů a aktivit produktů

6. propagační aktivity 
6.1. branding / zavedení značky 
6.2. návrh lokálního značení 
6.3. realizace lokálního značení
6.4. plán a návrhy tiskovin 
6.5. distribuce propagačních tiskovin
6.6. propagační  mobilní  stánek
6.7. propagační výstava KDE JE DOMA DOBRÁ VODA!  

7. podnikatelské aktivity 
7.1. tvorba podnikatelského plánu 
7.2. rozšíření činnosti spolku o podnikatelské aktivity
7.3. realizace podnikatelské činnost

HARMONOGRAM
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inspirace

podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření 

9

PŘÍLOHY





PODZIM



JARO



NOVÉ HRADY 
INFOCENTRUM
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KAPLICE 
INFOCENTRUM 

78



TRHOVÉ SVINY 
INFOCENTRUM

79



BOROVANY 
INFOCENTRUM
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VELEŠÍN 
INFOCENTRUM

81



BUŠKŮV HAMR

82



ZOO DVOREC
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TROCNOVSKÉ 
SLAVNOSTI
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ŠALMANOVICE 
DÝŇOBRANÍ 
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NOVÉ HRADY 
KOVÁRNA

86



NOVÉ HRADY 
STÁTNÍ HRAD
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NOVÉ HRADY 
HRADOZÁMECKÁ 
NOC
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NOVÉ HRADY 
POHÁDKA KIC

89



TERČINO ÚDOLÍ 
LESOPARK
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TERČINO ÚDOLÍ 
HAMR

91



LESOVNA ŽOFÍN 
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TRHOVÉ SVINY 
HOTEL ATLAS

93



ŽUMBERK TVRZ

94



SKLÁŘSKÉ 
SLAVNOSTI 
HOJNÁ VODA

95



SOUTH 
BOHEMIA 
CLASSIC

96



VIDOV 
ZELNOBRANÍ 
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