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  DŮLEŽITÉ MILNÍKY  
V ŽIVOTĚ SPOLEČNOSTI

 

 2016
 28. 1. Usnesením Zastupitelstva města Písku č. 8/16 byla založena 

destinační společnost Píseckem, s.r.o.

 16. 2. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku. První jedna-
telkou byla Mgr. Eva Vanžurová.

 8. 4. Jednatelem společnosti se stal Michal Jánský.

 13. 4. Společnost byla registrována u Finančního úřadu Písek.

 20. 4. Podpisem smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí severního 
Písecka byla založena turistická oblast Písecko.

 4. 6. Společnost byla certifikována při Jihočeské centrále cestovního 
ruchu. Turistická oblast Písecko se zařadila do systému turistic-
kých oblastí Jihočeského kraje.

 1. 10. Posilou týmu se stal produktový manažer Martin Slavík.

 1. 11. Společnost dosáhla zákonem stanoveného obratu a stala se 
plátcem DPH.

 20. 11. Společnost uzavřela partnerství s ekonomickou fakultou Jiho-
české univerzity.

 7. 12. Společnost získala certifikaci při Ministerstvu pro místní rozvoj.

 2017
 31. 1. Účast na konferenci Smart Cities Dolní Břežany, představen 

projekt mediabanky

 24. 2. Dokončen marketingový plán pro sezónu 2017, hlavní marke-
tingové téma Krajina jako cíl, stanoven akční plán pro tvorbu 
produktů

 6. 4. Valná hromada destinační společnosti

 12. 5. Ve spolupráci s OŠaK zahájeno dotazníkové šetření jehož úče-
lem je vytvoření profilu návštěvníka Písku a Písecka

 5. 6. Spuštěn rozcestník ISCR www.piseckem.cz a webové portály 
Krajina jako cíl a Od talíře k talíři Píseckem
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 20. 7. Rada města Písku pověřila společnost administrací projektu 
eCulture

 15. 8. Podána žádost o podporu projektu Rozvoj konceptu eCulture 
ve městě Písek

 18. 10. Definováno hlavní marketingové téma města Písku pro rok 
2018 – Písek - vždy o krok napřed

 30. 11. Podpisem Rámcové smlouvy o spolupráci se k TO Písecko při-
pojily obce ORP Blatná Bělčice a Myštice

 6. 12. Účast na konferenci TourConf v Českých Budějovicích, předsta-
vení činnosti společnosti členům JHK Písek

 2018
 1. 4. Podpisem Rámcové smlouvy o spolupráci se k turistické oblasti 

připojily obce sdružené v dobrovolném svazku obcí Blatenska

 7. 6. Valná hromada destinační společnosti projednala a schválila 
závěrečný účet za rok 2017 a výroční zprávu společnosti za rok 
2017

 7. 6. Valná hromada projednala a schválila změnu názvu turistické 
oblasti na Písecko - Blatensko

 14. 8. Zahájení zadávacího řízení projektu Rozvoj konceptu eCulture 
ve městě Písek

 listopad Při přípravě strategického dokumentu vznikla pracovní skupina 
jako poradní orgán společnosti (3K platforma)

 prosinec Projekt Marketingové aktivity na podporu domácího cestovního 
ruchu turistické oblasti Písecko-Blatensko získal podporu z pro-
středků státního rozpočtu České republiky z programu Minis-
terstva pro místní rozvoj

 prosinec Společnost obdržela nabídku zapojit se do přeshraničního pro-
jektu NatureTrack
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 2019
 březen Společnost se stala členem JHK

 červen Vznikla 3K platforma jako poradní orgán vedení společnosti

 červen Valná hromada destinační společnosti projednala a schválila 
závěrečný účet za rok 2018 a výroční zprávu společnosti za rok 
2018

 listopad Byl dokončen strategický dokument rozvoje TO v období 2020 
- 2026

 prosinec Společnost získala certifikaci CzechTourism v rámci Kategoriza-
ce organizací destinačního managementu

 2020
 březen Společnost byla certifikována v rámci Českého systému kvality 

služeb (systém, provozovaný národní centrálou CzechTourism 
byl na konci roku 2020 z důvodu ukončení udržitelnosti projek-
tu zrušen)

 duben Produktový manažer společnosti se zapojil do systému distribu-
ce ochranných prostředků, který organizoval Jihočeský kraj

 červen Společnost realizovala záchranný marketingový plán uzpůso-
bený aktuální situaci a omezením, veškeré aktivity přesunula 
do online prostředí

  Valná hromada destinační společnosti projednala a schválila 
závěrečný účet za rok 2019, výroční zprávu společnosti za rok 
2019 a Strategii rozvoje turistické oblasti Písecko – Blatensko 
2020 - 2026

 červenec Společnost administrovala mimořádný záchranný program 
Jihočeského kraje na podporu ubytovatelů a provozovatelů 
turistických cílů zasažených proticovidovými opatřeními

  Společnost organizovala týdenní pobyt pro klienty agentury 
EMCO v Písku, připravila program pro zájmové skupiny a prová-
děla průvodcovskou činnost

 září start projektu OTAVA – refresh projektu Otavská plavba s rozší-
řením na oblast cykloturistiky a pěší turistiky

 prosinec Společnost dokončila recertifikaci na národní úrovni
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 2021
 březen Společnost byla požádána vedením JCCR aby se pokusila inte-

grovat část území TO Prácheňsko, které byla na základě roz-
hodnutí JCCR odejmuta certifikace turistické oblasti.

 duben Zapojení společnosti do projektu Venkovské památky. Info 
o projektu zde: Venkovské památky - Euroregion Silva Nortica. 
Účast na 2 odborných workshopech a uvádějící konferenci, po-
řízení fotografií. Zapojené památky: Sedlická krajka, Hoslovický 
mlýn, Kestřany (vesnice jako celek + tvrze), Čížová (Špejchar, 
zámek), Památník Bitvy u Sudoměře, Skočice (Muzeum obilnář-
ství), Ražice (Špejchar, stanice Řežabinec).

 květen Jednání o projektu OTAVA vyústilo v rozhodnutí založit spolek, 
který by se v budoucnu staral o rozvoj cestovního ruchu kolem 
řeky Otavy. Zakládajícími členy spolku budou města Sušice, Ho-
ražďovice, Strakonice a Písek a destinační společnosti Sušicko 
a Píseckem.

 červen Valná hromada destinační společnosti projednala a schválila 
závěrečný účet za rok 2020 a výroční zprávu společnosti za rok 
2020.

 srpen Projekt Rekreační plavba + Projekt Vltava: pořádá Středočeská 
centrála cestovního ruchu. Cílem je propagace řeky Vltavy jako 
dopravní rekreační tepny. V roce 2021 byly odevzdány podklady 
pro vznik Almanachu plavby. Píseckem, s.r.o. spravuje se spolu-
práci Toulava, o.p.s. úsek Kamýk nad Vltavou – Orlík – Zvíkov-
ské Podhradí + Zvíkovské Podhradí - Kořensko.

 září Společnost realizovala rozsáhlý audit oblasti kolem Orlické pře-
hrady s cílem získat informace o turistické infrastruktuře a po-
tenciálu budoucího rozvoje.

  Společnost připravila koncept marketingového tématu Je to Pí-
sek, je to zas on pro rok 2022. Jeho cílem bude restart nabídky 
v cestovním ruchu ve městě Písku po dvouleté covidové situaci.

  Podána žádost do grantového programu MMR na podporu ces-
tovního ruchu v turistické oblasti.

 listopad Jednání se zástupci bývalé TO Prácheňsko (Prácheňsko, z.s.) 
o možném zapojení do naší turistické oblasti nevedla k žádným 
konkrétním závěrům.
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Legenda

Hranice Jihočeského kraje

Hranice krajů

Hranice obcí

Vojenský újezd Boletice (stav od 1.1.2016)

Turistické oblasti
Český Krumlov region
Česká Kanada
Budějovicko
Lipensko
Novohradsko - Doudlebsko
Písecko-Blatensko
PodKletí
Prácheňsko
Toulava
Třeboňsko
Šumavsko

MAPA TURISTICKÉ OBLASTI PÍSECKO – BLATENSKO 
(STAV K 31. 12. 2020)

SYSTÉM TURISTICKÝCH OBLASTÍ JČ KRAJE
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ČLENSKÉ OBCE (STAV K 31. 12. 2021, tučně obce se statusem město - městys)

   rozloha (km2) počet obyvatel

Albrechtice nad Vltavou 36,72 839
Bělčice 34,32 1 007
Bezdědovice 5,81 332
Blatná 43,6 6 731
Boudy 10,01 74
Bratronice 4,7 57
Březí 5,6 74
Buzice 8,39 168
Cerhonice 9,51 132
Čečelovice 6,55 199
Čimelice 10,29 956
Čížová 36,1 1 203
Dobev 21,28 851
Dolní Novosedly 8,52 210
Doubravice 7,45 281
Drhovle 23,28 541
Hajany 3,82 124
Heřmaň 7,05 247
Hlupín 4,74 95
Hornosín 3,41 68
Horosedly 5,77 128
Chlum 6,21 194
Chobot 2,33 51
Kadov 19,62 361
Kestřany 20,1 691
Kluky 13,61 610
Kocelovice 9,33 154
Kostelec nad Vltavou 32,81 404
Kožlí 4,34 58
Králova Lhota 10,81 201
Křenovice 6,11 166
Lažánky 2,58 104
Lažany 3,23 58
Lety 13,91 265
Lnáře 12,68 719
Lom 5,7 117
Mačkov 5,08 291
Mečichov 8,86 261
Minice 3,5 36
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   rozloha (km2) počet obyvatel

Mirotice 25,6 1 199
Mirovice 22,04 1 570
Mišovice 14,82 235
Myslín 4,15 97
Myštice 15,99 282
Nerestce 4,68 100
Nevězice 9,85 141
Olešná 5,25 110
Orlík nad Vltavou 9,04 303
Oslov 19,38 338
Ostrovec 20,58 383
Písek 63,23 29 824
Podolí I 8,96 360
Probulov 3,48 62
Předmíř 10,6 335
Předotice 21,44 526
Putim 10,41 530
Rakovice 10,48 223
Sedlice 30,53 1 269
Skály 17,75 267
Slabčice 17,48 358
Smetanova Lhota 13,05 301
Škvořetice 9,56 316
Temešvár 5,26 137
Tchořovice 10,24 240
Třebohostice 9,75 304
Uzenice 5,37 125
Uzeničky 6,62 142
Varvažov 25,16 191
Vlastec 7,5 212
Vojníkov 11,78 86
Vráž 7,38 307
Vrcovice 5,51 166
Záhoří 14,72 784
Zvíkovské Podhradí 4,36 195

CELKEM 973,21 60 155
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Zámecký park Blatná – TOP návštěvnost v roce 2021
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 POSLÁNÍ A CÍLE SPOLEČNOSTI

 

Společnost byla založena v roce 2016 za účelem podpory 
a rozvoje turistického ruchu v Písku a na území ORP Písek. Spo-
lečnost tak představuje nástroj koordinace, kooperace a ko-
munikace poskytovatelů služeb cestovního ruchu za účelem 
strategického řízení cestovního ruchu a s cílem dosažení dlou-
hodobého a udržitelného rozvoje tohoto oboru. Město Písek 
jako zakladatel si uvědomuje, že je nedílnou součástí turistické 
oblasti Písecko a že je žádoucí propagovat tuto oblast jako har-
monický a konkurenceschopný celek. Společnost Píseckem, 
s.r.o. byla založena jako otevřená vůči všem zájemcům o spolu-
práci ze strany obcí, dobrovolných svazků, profesních organiza-
cí, podnikatelů i neziskových organizací a deklaruje svou pod-
poru vytvoření životaschopné turistické oblasti, která bude ku 
prospěchu všech zainteresovaných.

Jejím úkolem je koordinovat aktivity a zájmy členských obcí a podnikatelů v ob-
lasti cestovního ruchu a vytvářet atraktivní obraz turistické oblasti Písecko – Bla-
tensko. 

Město Písek má v rámci turistické oblasti Písecko – Blatensko výsadní postavení. V roce 
2020 se díky mimořádné situaci společnost ve svých aktivitách opírala především 
o spolupráci s městy Písek a Blatná a prezentaci nejvýznamnější atraktivit a eventů tak, 
jak to dovolovala aktuální opatření vlády ČR.

Zástupce společnosti pravidelně komunikuje se starosty a účastní se jednání val-
ných hromad dobrovolných svazků. Aktivně komunikuje s odborem školství a kultury 
a komisí pro kulturu a cestovní ruch města Písku, Centrem kultury a vzdělávání 
města Blatná a koordinuje s nimi své rozvojové a marketingové aktivity. Spolupracuje 
se zástupci Svazku obcí regionu Písecka, provozovateli turistických cílů, poskytovateli 
služeb v cestovním ruchu a pořadateli kulturních akcí. Podporu jejich aktivit uplatňuje 
v marketingovém mixu.

Odbor školství a kultury města Písku, vedení DSO severního Písecka, vedení DSO Bla-
tenska a starostové obcí jsou pravidelně informováni o činnosti společnosti měsíčními 
zprávami o činnosti DS. 

Na krajské úrovni je partnerem společnosti Jihočeská centrála cestovního ruchu 
a Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity. Na úrovni národní spoluje s agenturou 
CzechTourism.

V roce 2021 byla stále výrazně omezena možnost prezentace v rámci veletrhů a pre-
sstripů. Společnost se nadále aktivně a bezproblémově zapojovala do komunikace 
prostřednictvím videokonferencí.
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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2021

Účet Název účtu Obrat rok

501000 Spotřeba materiálu 7 324,73

501100 Spotřeba materiálu v nákupní ceně 481 226,00

502000 Spotřeba energie 28 952,00

504000 Prodané zboží v nákupní ceně -205 649,40

504100 Prodané zboží v nákupní ceně 7 000,00

513000 Náklady na reprezentaci 7 060,00

518101 Nájem vozu 37 033,46

518300 Reklama, propagace 373 820,00

518600 Výkony spojů (poštovné, telefon) 11 144,79

518700 Auditorské, porad. a právní služby, účetnictví 147 050,00

518900 Ostatní služby - ostatní 293 306,27

523000 Mzdy - statutární odměny 688 000,00

524100 Zákonné sociální pojištění 25 % 170 624,00

524200 Zákonné zdravotní pojištění 9 % 61 920,00

538000 Ostatní nepřímé daně a poplatky 100,00

546000 Odpis nedobytné pohledávky - 10% 19 250,00

548000 Regrese a náhrady škod -472,92

548200 Ostatní provozní náklady 2 725,26

558100 Tvorba zákonných oprav. položek - podle §8c -19 250,00

559000 Tvorba opravných položek 4 235,00

568000 Bankovní poplatky a služby 288,51

568100 Bankovní poplatky a služby 3 372,89

591000 Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná 19 000,00
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601000 Tržby za vlastní výrobky 4 010,00

602200 Tržby z prodeje služeb 1 615 840,70

604100 Tržby za zboží 387 739,50

648000 Jiné provozní výnosy 2,04

648200 Dotace 481 536,00

Zisk 351 067,65

Parametr vícezdrojového financování společnosti, který zajistí příjmy minimálně ve výši 20% 
příspěvku zakladatele, byl naplněn.

Společnost eviduje v roce 2021 daň z příjmu ve výši 19 tis. Kč

Společnost nemá k 31.12.2021 závazky nevykázané v rozvaze. Proti společnosti není veden žádný 
soudní spor.

 

město Písek
34%

Jihočeský kraj
18%

eCulture
8%

Otava.fun
2%

JCCR
1%

obchodní činnost
35%

CzechTourism
2%

Struktura příjmů v roce 2021

město Písek Jihočeský kraj eCulture Otava.fun JCCR obchodní činnost CzechTourism
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Jedním z důležitých parametrů při hodnocení činnosti DS na krajské a národní úrovni je i rovnoměrné rozmístění 
turistických cílů v rámci TO.
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LEGENDA PLOŠNÉHO ZASTOUPENÍ CÍLŮ:

 TOP CÍLE

 ZAJÍMAVOSTI

 PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

 TOP EVENTY



20

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021

Pokud jsme měli pocit, že rok 2020 byl z hlediska cestovního ruchu zdaleka nejhorším, 
tak rok 2021 tuto skepsi ještě prohloubil. V roce 2020 se ještě podařilo mobilizovat DCR 
a letní sezónu zachraňovali čeští turisté, kteří byli ve značné míře ochotni utrácet stejné 
peníze jako na zahraniční dovolené.

Rok 2021 přinesl řadu změn. Po výrazných omezeních v průběhu 4. vlny pandemie 
se trh poněkud nadechl, ale většina solventních turistů tuto situaci v letních měsících 
využila k dovolené v zahraničí. Doma zůstala spíše ta skupina turistů, která odmítá 
čerpat služby, pohybuje se pouze ve veřejném prostoru, neutrácí za vstupné, jídlo ani 
suvenýry. Paradoxně jsme se tak setkali sice s velmi vysokou návštěvností destinace, ale 
finanční přínos pro provozovatele turistických cílů a služeb byl nižší než v roce 2020. 
K tomu ještě více přispěla i dlouhá zima, pozdní příchod jara a celkově spíše chladné 
a deštivé léto. Tento fakt odnesli především provozovatelé kempů. Některá kapacitní 
omezení ovlivnila i návštěvnost velkých turistických cílů – hrady a zámky, Sladovna. 
Jediný, kdo v letošním roce hlásí dobrou sezónu a vysokou návštěvnost je Prácheňské 
muzeum v Písku. Dobrým dokladem toho, jak se cestovní ruch v pandemii změnil 
a jak velký byl přesun návštěvníků do volného prostoru, kde bylo riziko nákazy a míra 
opatření nejnižší, je statistika návštěvnosti zámeckého parku Blatná. Vzhledem k tomu, 
že vstup do parku je zpoplatněn, je návštěvnost více jak 300.000 lidí měřitelným údajem 
a zámecký park Blatná se tak v roce 2021 stal nejnavštěvovanější atraktivitou naší 
turistické oblasti.

Jako výrazně pozitivní se díky tomu jeví i další atraktivity ve veřejném prostoru. 
Příkladem mohou být sochy z písku v Písku. Jejich existence znamená i přes rozmary 
počasí a ústavních činitelů stálý či spíše rostoucí zájem turistů.

Ubytovatelé s nižšími kapacitami mimo velká centra také hlásili dobrou sezónu. 
Důvodem je pravděpodobně přetrvávající (v druhé polovině roku pak i sílící) strach ze 
sociálního kontaktu. Turisté výrazně preferují individuální formy turistiky v úzkém 
rodinném kolektivu, obávají se navštěvovat velké akce i cíle, kde hrozí vyšší 
koncentrace návštěvníků. 

Díky tomu, že turistická oblast Písecko-Blatensko pracovala s tímto fenoménem již před 
vypuknutím pandemie, dopad na naši turistickou oblast je výrazně menší než dopad 
na destinace zaměřené na masovou turistiku. Oproti předchozím letů, kdy byl Písek 
jednoznačným tahounem celého regionu, se v posledních dvou letech může spíše 
opřít o funkční turistickou oblast a těžit z její návštěvnosti.

Přesto doufáme, že nejde o dlouhodobý trend a že se situace nejpozději s jarem 2022 
změní a začne se pomalu vracet k normálu. I to bylo jedním z důvodů, proč jsme 
připravili pro rok 2022 ve spolupráci s OŠaK odlehčené restartovací marketingové 
téma Je to Písek, je to zas on!

Oč bylo méně v letošním roce příležitostí k setkávání, o to více jsme se zabývali 
některými projekty, které by mohly pomoci rozvoji cestovního ruchu v naší TO. Projekt 
OTAVA přešel z fáze ideové do fáze realizační, zastupitelstva všech 4 měst odsouhlasila 
na podzim založení spolku, jehož součástí bude i naše DS a DS Sušicko. Hlavním cílem 
spolku v roce 2022 bude oživení cyklistiky, vodácké i pěší turistiky kolem řeky Otavy.
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Velmi významnou zátěží pro práci DS bude v roce 2022 projekt integrace zrušené TO 
Prácheňsko. Jsme rádi, že se nám podařilo vyjednat alespoň takové finanční krytí ze 
strany Jč kraje, které umožní, aby nás v roce 2022 tato integrace finančně nezasáhla 
a neomezila tak práci na rozvoji Písecka-Blatenska.

Faktem je, že JCCR v současné době prochází určitými změnami, které vyvolalo vedení 
Jč kraje, informací o těchto změnách máme málo a není proto jednoduché se k nim 
nějakým způsobem postavit.

V podobné situaci se nachází i národní centrála CzechTourism, která pravděpodobně 
čeká na změnu vedení MMR, nevyvíjí téměř žádnou činnost, což bylo završeno tím, 
že grantové výzvy vypsané na podzim, do kterých jsme se zapojili, byly neúměrně ze 
strany MMR administrativně protahovány až do té míry, že původní termín 31. 10 2021, 
ve kterém jsme se měli dozvědět, zda byl náš projekt úspěšný, nebyl naplněn. Konečné 
rozhodnutí o přidělení dotace jsme obdrželi až na konci března 2022 s tím, že termín 
realizace se nemění a projekt je třeba realizovat do 30. 11. 2022. 

Kulturní nabídka, na které do značné míry staví náš marketing, se výrazně 
snížila v prvním pololetí roku, řada tradičních akcí byla rušena nebo byly posouvány 
do náhradních termínů. Z toho důvodu se pak po uvolnění protiepidemických 
opatření většina velkých akcí nakumulovala do období srpen – říjen, kdy se především 
o víkendech konalo zároveň několik velkých akcí. To vedlo k jisté formě marketingové 
i návštěvnické kanibalizace a efekt velké kulturní nabídky se proto ne vždy projevil 
velkou návštěvností.

Na podzim začíná mírně ovlivňovat návštěvnost energetická krize a rostoucí míra 
inflace. Projevuje se fakt, že cestovních ruch a návštěva kulturních akcí jsou prvním 
z benefitů, který si člověk v důsledku špatné ekonomické situace odpustí. Prohlubuje se 
tak dále krize v oblasti cestovního ruchu, která byla nastartována epidemií v roce 2020.

Na konci roku 2021 vyvrcholila 5. vlna epidemie. Pečlivě připravený produkt Advent 
v Písku a na Písecku-Blatensku jsme byli nuceni opět omezit na minimum, neboť došlo 
k velmi výraznému rušení adventních akcí, a to z důvodu vládních opatření i obavy 
pořadatelů z nízké účasti. Zaměřili jsme se tedy především na propagaci sloganu Písek 
– město betlémů a podporu konkrétních adventních akcí, které se konaly.

O to lepší zprávou je fakt, že funkční vazby v naší destinaci nebyly v posledních 
dvou letech výrazně narušeny. Z logických důvodů došlo k omezení kontaktů, 
výrazně se snížily pořadatelské aktivity, věříme, že v první polovině roku 2022 se vše 
rychle vrátí k normálu a budeme po dvou letech moci připravit plnohodnotnou sezónu. 
Naše TO nedisponuje infrastrukturou pro zimní turistiku, z toho důvodu předpokládáme 
první oživení až v měsíci dubnu. Už v únoru, pokud to situace dovolí, se chceme 
zaměřit na produkt Masopusty na Písecku-Blatensku, který jsme byli nuceni již dvakrát 
odložit.
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PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU

Společnost Píseckem, s.r.o. pracuje s produkty cestovního ruchu (dále jen PCR) a také s tématy 
cestovního ruchu. Jelikož PCR je definován jako balíček služeb (prodejný celek), nelze dle 
našich zkušeností tento fakt vždy dodržet, neboť domácí cestovní ruch funguje téměř 100% bez 
cestovních kanceláří a agentur. V roce 2021 společnost připravila několik obchodovatelných 
balíčků zaměřených na hromadné exkurze.

Klíčové produkty destinace: 

1. CYKLOTURISTIKA 
Hustá síť cykloturistických tras – výhodou je geologická morfologie oblasti, protože díky ní 
je možné využívat jak rovinaté nenáročné trasy, tak kopcovitý terén i adrenalinové MTB jízdy.

2. PĚŠÍ TURISTIKA 
Má v TO Písecko - Blatensko bohatou historii, na jejím území leží nejstarší značená turistická 
trasa v České republice - Sedláčkova stezka. Lokální skupiny KČT jsou velmi aktivní a nápo-
mocné ve spolupráci i projektech. Společnost postupně provádí audit klíčových tras a při-
pravuje návrhy na jejich zlepšení.

3. FENOMÉN LETNÍ DOVOLENÉ 
Tradice letních bytů na Písecku - Blatensku je hluboce zakořeněná a pokračuje i nyní v mo-
dernější vlně pronajímáním chalup a chat. Orlická přehrada a mikroregion kolem ní jsou 
vhodným rekreačním prostorem pro prázdninové měsíce. Ve spolupráci s TO Toulava při-
pravujeme rozsáhlý audit Orlické přehrady se zaměřením na kvalitu a potřeby provozovatelů 
kempů a služeb v cestovním ruchu.

4. PAMÁTKY, HISTORICKÁ MÍSTA 
Na území TO oblasti Písecko - Blatensko se nachází v celostátním kontextu řada význam-
ných a turisty oblíbených památek. Ty jsou samy o sobě turistickým cílem bez ohledu 
na práci destinace samotné. Toho oblast vhodně využívá. Zároveň tuto nabídku doplňujeme 
o menší cíle, které je vždy třeba zdokumentovat a začlenit do jednotlivých produktů.

5. MIMOSEZÓNNÍ CESTOVNÍ RUCH 
Mezi hlavními úkoly TO Písecko - Blatensko je prodloužení turistické sezóny tak, aby se 
vhodně vyplnila doba mezi babím létem a adventem. K tomu slouží produkty Písecko - Bla-
tensko NOIR, Advent na Písecku - Blatensku a Masopusty na Písecku - Blatensku.

6. ZÁŽITKOVÝ CESTOVNÍ RUCH 
Využití možností TO Písecko v oblasti gastronomie, regionálních a tradičních produktů 
za účelem propagace. Produkt Od talíře k talíři se neustále rozrůstá.

7. RODINNÁ DOVOLENÁ – DESTINACE HROU 
Zvláště město Písek je vhodným místem, kde rodina celoročně najde vyžití. Budova Sladov-
ny – galerie hrou má celoroční provoz. V roce 2020 jsme pokračovali v tvorbě nového pro-
duktu Destinace hrou, jehož úkolem je propojení všech cílů vhodných pro rodinu s dětmi 
a vytvoření strukturované nabídky.

8. FENOMÉN ŠVEJK 
Světoznámá literární postava strávila v TO v rámci svého putování dost času. Dobrý voják 
Švejk navštívil místa, která v rámci cestovního ruchu jsou zajímavá a mohou turistu zaujmout 
i mu mají co nabídnout. S rozšířením o Vodňansko a Strakonicko se nabízí možnost většího 
záběru a zapojení dalších turistických cílů.

9. LÁZEŇSKÁ TRADICE 
Spojena jak s klimatem (vzdušné lázně), tak tradicí lázeňského domu ve Vráži.
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CÍLOVÉ SKUPINY
V roce 2021 se společnost orientovala opět pouze na domácí cestovní ruch a individuální 
turistiku.

• Požitkáři 
Většinou jsme ve věku 35-64 let, častěji ženy. Je pro nás důležité, aby nás naše práce bavila. 
Bydlíme v prostorném bytě nebo menším domku v satelitu. Zajímá nás aktuální dění. Rádi 
pracujeme na zahradě a čteme časopisy, stejně tak nás baví si hrát s dětmi a milujeme 
odpočinek - nicnedělání. 
Důvody k cestování: Během cestování chceme navštívit zajímavé přírodní parky, přírodu 
a hezká zákoutí. Navštěvujeme rádi i památky, ale nebaví nás masové záležitosti, tedy 
mačkat se i o dovolené v davu. Zpravidla jezdíme na 2 dovolené – do zahraničí, kde 
využíváme all inclusive služby a druhou dovolenou trávíme v tuzemsku. V Česku rádi 
využíváme moderní chaty, chalupy, komfortní rodinné penziony. 
Způsob cestování: Cestujeme na různě dlouhé výlety, v tuzemsku spíše nevyužíváme 
služeb CK, cestujeme s rodinou, dětmi, vnoučaty a přáteli. Výlety plánujeme dle nabídek, 
na které narazíme v tištěných či on-line médiích. Často máme svá oblíbená místa, kam 
jezdíme rádi a odpočineme si. Vlastní chalupy často už spíše nevlastníme z časových 
i finančních důvodů.

• Poutníci 
Jsme lidé většinou ve věku 35+. Jsme unaveni civilizací a i jejími moderními výdobytky, 
i když je denně musíme používat. Máme rádi klid, nenucenou zábavu a hlavně přírodu. Rádi 
si užíváme odlehlejší památky a neprozkoumaná místa, tedy jdeme nebo jedeme tak, kde 
nebudou davy. 
Důvody k cestování: Chceme si odpočinout od stresu, práce. Vyčistit hlavu. Dovolená 
v tuzemsku je výhodou i díky okamžitému rozhodnutí někam jet. Volíme raději mimo 
sezónní období. Máme rád sport, přirozený pohyb. Nejsme nároční na služby obecně, 
oceníme pravdivost, regionalitu i vlídný přístup. 
Způsob cestování: Místa, kam vyrazit, si volíme sami nebo čerpáme z blogů a webů 
podobně smýšlejících osob. Volíme rádi kombinaci cestování vozem, pěšky, kolmo. Rádi se 
vracíme na prověřená místa. Nevyplašte nás!

• Rodina s dětmi, senioři s vnoučaty 
Jsme ve věku 25+, rádi poznáváme regiony a chceme si dovolenou užít tak, abychom něco 
viděli, dobře se najedli a zároveň se naše děti vydováděly a měly program. Známe možnosti 
komfortu, ale limitující pro nás bývá cena. Někteří z nás rádi používají slevové portály. 
Důvody k cestování: Chceme si odpočinout. Chceme, aby naše děti poznaly Česku a také, 
aby jejich program byl naplánovaný – využíváme rádi dětská zařízení. 
Způsob cestování: Cestujeme na vlastní pěst. Nevyužíváme veřejnou dopravu, cítíme její 
ne komfort. Limitující jsou místa, kam se nedá dojet vozem a dobře parkovat. Máme rádi 
slevové karty, zvýhodněné vstupné. 

• Dobrodruzi 
Jsme lidé s touhou poznávat nové. Máme rádi komfort, ale spokojíme se i s nenáročnými 
podmínkami, pokud to, za to stojí! Do tuzemska jezdíme na druhou dovolenou či víkendy 
a zajímá nás neotřelé. Vše plánujeme sami, co není na internetu, neznamená, že neexistuje!

• Místní občané 
Obyvatelé oblasti, kteří využívají turistický potenciál ve svém volném čase – cykloturisté, 
pěší turisté, návštěvníci akcí. V roce 2021 potenciál mírně posiloval.
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ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2021

EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V roce 2021 byla společnost nucena k významnému utlumení ediční činnosti z důvodů aktuální 
situace v segmentu cestovního ruchu. 

• Turistický časopis Písek, Písecko - Blatensko, letní vydání 06/2020, 10.000  ks

• Dotisk Trhací mapa A3 Blatensko - základní nabídka

• Brožura Jan Lucemburský v Písku

• Publikace Písek – řeka vypravuje

• Diář Písek 2022

• Informační systém pro obec Zvíkovské Podhradí

Ukázky ediční činnosti společnosti v roce 2021
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DISTRIBUCE TISKOVIN
Společnost cíleně distribuuje tiskové materiály vlastní i třetích stran (Sladovna, Prácheňské 
muzeum, JCCR...) na více než 180 adres v turistické oblasti vždy na začátku turistické 
sezóny, následně dle potřeby i opakovaně. Distribuce probíhá i v rámci výměny materiálů 
prostřednictvím JCCR.

Příjemci jsou turistická informační centra, pokladny turistických cílů, obecní úřady, 
ubytovatelé a poskytovatelé služeb v CR. Zesiluje poptávka ze vzdálenějších cílů, které mají 
zájem o naše tiskové materiály.
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PRESSTRIPY
Důležitým bodem PR destinace jsou i motivační cesty pro novináře (press tripy), stejně jako 
study tour pro zástupce cestovních kanceláří a agentur (fam tripy). V roce 2021 byly i přes různá 
omezení realizovány tyto akce:

Bloggerka Vendula Kubácová; Emily&Ben (@emilyaben) • Fotky a videa na Instagramu; cesto-
vání s dětmi; zájem o Orlík a Orlickou přehradu; insta trip dne 4. 8. 2021

Press trip pro španělské bloggery ve spolupráci se ZZ Madrid; 13. 8. 2021; Prezentováno bylo 
město Písek s důrazem a na tradiční místa a sakrální památky; https://saltaconmigo.com/blog/; 
https://www.instagram.com/saltaconmigo/

Press trip pro německé novináře na téma Vltava, červen 2021; Prezentováno: hrad Zvíkov, 
zámek Orlík, plavba Orlická přehrada, zámek Zalužany (marmelády Blanka Milfait)

Natočení pořadu Českem na koňském hřbetu. Píseckem, s.r.o. se podílela na výběru lokací, 
spolupracovala na natáčení.

Spolupráce s Mittelbayerische Zeitung. Prezentace lázní Vráž a Písecka jako ideální dovolen-
kové destinace.

Kampaň Evropa 2 - říjen 2021; natáčení video spotu na zámku Blatná za účelem propagace 
na profilu @evropa2. Spot obsáhl město Blatná, zámek Blatná (interiéry, park). Dále proběhla 
soutěž na Evropě 2 (ráno s Leošem Marešem) o roční vstupenku do Sladovny. V prime timu 
ranního vysílání byl promován Písek (říjen 2022). 

DMC trip (motivační cesta pro zástupce českých cestovních kanceláří a agentur). Pořádá-
no ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu dne 24. - 26. 11. 2021. Písek navštívilo 
celkem 11 touroperátorů za účelem vytipování nových partnerů pro obchod. Program obsáhl 
návštěvu Hotelu U Kapličky (otevřen v listopadu 2021 po generální rekonstrukci), prezentaci slu-
žeb ve městě Písku (průvodci, tur. cíle); ukázku projektu Písecké betlémy; výstup na věž kostela 
a prezentaci gastro služeb.

INFORMAČNÍ SERVIS
V období červen - září společnost vydává každý týden newsletter s aktuální nabídkou kultur-
ních akcí a tipy na výlety a návštěvy turistických cílů. 

Kalendárium kulturních akcí http://kalendarium.piseckem.cz/cs/akce/, tištěná podoba Kalen-
dária nebyla vzhledem k situaci v roce 2021 realizována. Databáze byla pravidelně aktualizová-
na, akce zveřejňovány na webovém portálu a následně propagovány především na sociálních 
sítích.

Podoba newsletterů
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INTERNETOVÝ MARKETING A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Společnost provozuje vlastní informační systém. Sestává ze základního rozcestníku  
www.piseckem.cz, na který navazují podstránky jednotlivých aktivit. Rozcestník má tu 
výhodu, že umožňuje soustředit marketingovou podporu na jedno místo, kampaně se díky 
tomu netříští. Systém je napojen na analytickou službu Google Analytics, která umožňuje 
vyhodnocovat návštěvnost a chování uživatelů jednotlivých úrovní webu a přizpůsobovat 
tomu nastavení marketingových kampaní.

Krajina jako cíl – inspirační web pro návštěvníky Písecka obsahuje jednoduché profily 
členských obcí, sekci TOP cílů, pamětihodností, TOP akcí, tipů na výlety a inspiraci k ná-
vštěvě zajímavých cílů mimo hranice turistické oblasti

Od talíře k talíři Píseckem – web zaměřený na regionální gastronomii prezentuje part-
nerské restaurace, regionální gastronomii a tradiční místní suroviny a receptury

Kalendárium akcí – rozhraní poskytuje základní informace o kulturním dění v regionu

www.pisek.eu – přímý odkaz na webovou prezentaci města Písek, společnost spolupra-
cuje při naplňování obsahu

Facebook - profil @PÍSECKO je jedním z nejefektivnějších nástrojů propagace turistické 
oblasti. Nabízí aktuální informace o dění na Písecku, jako zpětnou vazbu pak fotoreporty 
z proběhlých akcí. Skupina uživatelů nerostla v roce 2021 tak rychle jako v letech předcho-
zích (6.789 followerů k 31. 12. 2021). Dále je získávána organicky, nikoliv formou placené 
podpory. V roce 2021 společnost na profilu publikovala 961 příspěvků s velmi dynamickým 
dosahem (dosah 54.000 - 350.000 měsíčně). Společnost má na vybrané příspěvky mož-
nost využívat i profil @JizniCechy.

INSTAGRAM - profil na sociální síti Instagram, hashtagy #pisek, #pisecko, #piseckem, 
#krajinajakocil, #blatensko, #piseckoblatensko, #jiznicechy

YOUTUBE Písecko - kanál na YouTube

Nový webový portál www.otava.fun

Společnost využívá pro propagaci turistické oblasti i web www.jiznicechy.cz.

Statistické výstupy z FB profilu
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PPC KAMPANĚ
Jedná se o jeden z klíčových způsobů zvyšování povědomí o Písecku - Blatensku a zvy-
šování jeho návštěvnosti. Společnost používá jednak kampaně obecné, které upozorňují 
uživatele internetu na existenci turistické oblasti Písecko - Blatensko, jednak bannerové 
kampaně cílené na konkrétní produkty nebo události, jednak remarketingové kampaně. 
V roce 2021 přetrvávala posílená váha ve vyhledávací síti Seznam.cz, která nám umožnila 
lépe zacílit na aktuální cílovou skupinu domácích návštěvníků. Kampaně v síti Google měly 
pouze udržovací podobu.

P Ě Š K Y  |  L O D Í  |  N A  K O L E

w w w . o t a v a . f u n

Příklady bannerových kampaní ve vyhledávacích sítích
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TIŠTĚNÁ INZERCE
Společnost v roce 2020 nakupovala mediální prostor především v celostátních vydáních 
tématicky zaměřených na rodinu s dětmi, aktivní seniory, v prázdninových vydáních a spe-
ciálech zaměřených na dovolenou.

Příklady tištěných inzerátů
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C M Y K

Ihre Vorteile als Abonnent
Anzeige | Mittelbayerische Erlebniswelt

VRÁŽ/ TSCHECHIEN. Unweit der reiz-
vollen mittelalterlichen Kleinstadt Pí-
sek und des gut erhaltenen Wasser-
schlosses in Blatná in Südböhmen liegt
das malerische Kurbad Vráž. Umgeben
von Natur und tiefen Wäldern ist Vráž
der ideale Ort, um Körper und Seele zu
entspannen. Das Wahrzeichen des
Städtchens ist das Schloss, in dem sich
ein Hotel verbirgt. In dem Schlosshotel
befinden sich auch ein Restaurant mit
Terrasse und Blick auf den Kurpark so-
wie ein historisches Café.

Vráž ist eine Kureinrichtung, wo mit
Torferde, Wasserkuren und verschiede-
nen anderen Trainingsmethoden ge-
heilt wird. Beim Wellness-Aufenthalt
in Vráž wird eine breite Palette an Heil-

prozeduren geboten. In der näheren
Umgebung befinden sich berühmte
Wahrzeichen der Region wie das
Schloss Orlík und die Burg Zvíkov di-
rekt an einer Moldau-Talsperre mit
Schiffsverkehr.

Ein historisches Kleinod der Region
ist Písek, wo sich die älteste erhaltene
Steinbrücke Tschechiens befindet. Ein
Urlaub in dieser märchenhaften Region
verschafft Entspannung für Körper
und Seele.

Mehr Informationen gibt es unter
www.jiznicechy.cz und www.visit-
czechrepublic.com.

Malerisches Kurbad Vráž
EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER
IM MZ-CLUB PLUS Die MZ
verlost einen Kurzurlaub
für zwei Erwachsene.

Das Schlosshotel im Kurbad Vráž FOTO: WWW.PISECKEM.CZ

MEHR INFOS

Die MZ verlost eine Nacht für zwei

Personen mit Halbpension im Kur-

hotel Vráž. Jetzt teilnehmen und mit

etwas Glück gewinnen auf

➥ www.mittelbayeri-
sche.de/club gewinnspiele

Ihr Kontakt zu uns:
Telefon (0800) 207 207 0

(gebührenfrei)

kundenservice@mittelbayerische.de

abo.mittelbayerische.de

REGENSBURG. Nun sind sie da, die lau-
en Sommernächte und mit ihnen auch
die genussvollen Abende auf dem Bal-
kon, der Terrasse, im Garten, an denen
man sich von der Hitze des Tages er-
holt. Spätestens jetzt ist es Zeit für Rosé!

Solitär oder als Essenbegleitung. Ro-
séweine erfüllen die Wünsche des Gau-
mens – von Lachs bis zum gegrillten
Hähnchen sind sie zu vielen leicht wür-
zigen Speisen ein wahrer Genuss.
Durch ihre Leichtigkeit und Frische
sind die Rosés ideale Sommerweine.
Schon beim Einschenken riecht man
den Korb voll roter Früchte, voller Erd-
beeren, Himbeeren und Kirschen, ein.
Das gekonnte Süße-Säure-Spiel gepaart
mit einem geringen Alkoholgehalt stei-
gert mit jedem Schluck das Trinkver-
gnügen. Stets aromatisch aber nicht
vorlaut. In unserem „Weinpaket Rosé“
finden Sie sicher Ihren Favoriten, der
Sie den gesamten Sommer über beglei-
tet.

Der Rosé feinherb, Jahrgang 2020, ist
ein deutscher Qualitätswein aus der

Pfalz. Der Biscardo Rosapasso, Jahrgang
2020, ist trocken im Geschmack und
stammt aus Venetien. Vinho Verde Ro-
sado, ebenfalls Jahrgang 2020, ist fein-
herb und stammt aus Portugal.

Das „Weinpaket Rosé“ besteht aus
zwei Flaschen der genannten Sorten
und ist zum Preis von 44,60 Euro im
Mittelbayerische Shop unter Telefon
(08 00) 2 07 00 02 und im Internet er-
hältlich. Der Versand erfolgt im Ver-
sandkarton.

Ein kühles Glas Rosé
nach einem heißen Tag
GENUSS Das „Weinpaket
Rosé“ erfrischt und
schmeckt nach Sommer,
Sonne und mehr.

Dreimal zwei Flaschen Rosé-Genuss 

FOTO: M-MEDIENHAUS

➥ www.mittelbayeri-

sche-shop.de

WIESENT. Die Augen schließen und
Ruhe finden. Mit den Klängen von
Gongs, Klangschalen und vielem mehr
tauchen die Besucherinnen und Besu-
cher des Nepal-Himalaya-Pavillons ein
in eine Insel der Entspannung. Hier
kann man die Seele baumeln lassen
und neue Kraft schöpfen.

Der Nepal-Himalaya-Pavillon ist der
ehemalige nepalesische Ausstellungs-
pavillon der Expo 2000 in Hannover. Er
wurde von einem Mäzen gekauft und
im oberpfälzischen Wiesent im Land-
kreis Regensburg wieder aufgebaut.
Das Areal ist ein wahrer Kraftort und
mit über 3000 verschiedenen Pflanzen-
arten einer der artenreichsten öffentli-
chen Gärten in Deutschland. Er beher-
bergt trockene Hänge, wiesenhafte Bee-
te, Schattenlagen sowie Teiche. Hier
findet man Ruhe, hier findet man Kraft.
Die M|Akademie bietet vielfältige Kurse
vor Ort an wie zum Beispiel „Yoga und
Klang für mehr Balance im Leben“ am
19. Juli, 19 Uhr, „Traditionell buddhisti-
sche Meditation“ am 26. Juli, 19 Uhr
und eine Friedensmeditation am 9. Au-

gust, 19 Uhr. Ob körperlich, energetisch
oder emotional – schnell gerät man bei
den heutigen Anforderungen aus der
Balance. Die Kurs-Angebot der M|Aka-
demie unterstützen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer dabei, wieder in
Balance zu kommen. Sanfte Klänge, die
das Nervensystem beruhigen und kraft-
volle Mantras, die das Vertrauen in uns
stärken, so fährt man gestärkt und be-
schwingt wieder nach Hause.

Das Team der M|Akademie berät Sie
gerne zu diesen Kursen und steht Ih-
nen bei der Anmeldung mit Rat und
Tat zur Seite.

Schreiben Sie einfach eine E-Mail an
akademie@mittelbayerische.de oder
rufen Sie an unter (0800) 2 07 20 70.

➥ www.mittelbayerische-

akademie.de

Meditation und Ruhe:
Kurse im Nepal-Tempel
AUSZEIT Achtsamkeit
und Entschleunigung
unter Anleitung

Die Stupa von Wiesent    

FOTO: ULRIKE ROMEIS

10 % Rabatt

Vereinigte Schifffahrtsunter-
nehmen Kelheim
Kelheim

www.schifffahrt-kelheim.de

Optik Matt
17 Filialen

im Verbreitungsgebiet

www.matt.de

Kaffeerösterei Chamer Land
Marktlatz 2

Cham

www.kaffeeroesterei-chamer-
land.de

Keldorado
Rennweg 60

Kelheim

www.keldorado-kelheim.de

11 % Rabatt

Möbel Brandl
Regensburger Str. 76

Kelheim

www.brandl-kelheim.de

Příklady inzerce v zahraničních médiích
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OTEVŘENOST A SPOLUPRÁCE

DM je otevřen spolupráci prostřednictvím otevřené 3K platformy, do které může vstoupit 
každý zájemce. Nové cíle a služby v destinaci jsou průběžně monitorovány a oslovovány 
k užší spolupráci. Preferujeme B2B komunikaci.

DS je otevřena všem připomínkám a formám spolupráce na rozvoji regionu. Pomáhá 
s propagací projektů a akcí, které se odehrávají na území TO (pořadatelé DS kontaktují).

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST
Společnost se bezplatně podílí na přípravě a marketingové podpoře akce Na kole po Písku 
bezpečně, v rámci edukačního programu pro rozvoj bezpečné cyklistiky v Písku a turistic-
ké oblasti Písecko - Blatensko.

Společnost pokračovala v realizaci značení hrobových míst na židovském hřbitově v Písku.

Cílená podpora podnikatelů v cestovním ruchu.

Projekt Dovolená jižní Čechy; Dovolená v jižních Čechách (jiznicechy.cz. v roce 2021 
probíhala post covidová kampaň, která podporovala vícedenní pobyty v rámci jižních Čech. 
Oproti roku 2020 se nejednalo o dotované ubytování za lůžko a noc, ale masivní reklamní 
kampaň v Praze, plzeňském kraji a Vysočině. Proces generování voucherů zůstal stejný. 
Kampaň byla vedena Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, efekt oproti roku 2020 byl 
však malý. Zapojené subjekty z TO Písecko-Blatensko: Hotel Biograf, Penzion U Nováků, 
RS Kovo Husárna, Hotel Beránek, Hotel U rybníka Pustý, Lázně Hotel Vráž, Hotel Orlík, Trvz 
Skočice.
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E-CULTURE
Myšlenka, jejímž nositelem je destinační společnost, vstoupila v roce 2019 do realizační fáze. 
V prosinci téhož roku byla dokončena závěrečná fáze projektu. V roce 2020 společnost projekt 
rozvíjela v rámci udržitelnosti. Došlo ke dvěma důležitým updatům, byly odstraněny některé 
nedostatky a byly nasazeny nové verze IOS aplikace s dvoufaktorovým ověřením.

Celková výše nákladů projektu    13.800.168 CZK
Příspěvek z prostředků Evropské Unie   11.730.142,80 CZK (85%)
Příspěvek z národních zdrojů    690.008,40 CZK (5%)
Vlastní zdroj financí (spoluúčast žadatele)  1.380.016,80 CZK (10%)

Projekt Rozvoj konceptu eCulture městu Písek přinesl:

• hardwarové řešení

• vytvoření cloudové platformy pro ukládání dat kulturní povahy

• vytvoření mediální databáze se strukturovaným a kategorizovaným obsahem

• webový mediální portál a mobilní aplikace umožňující 

• prohlížení obsahu databáze
• vkládání a spravování obsahu
• prohledávání obsahu metodou elastic search
• stahování open dat
• geolokaci mediálního obsahu
• režim přístupu k datům v režimu administrátor - uživatel - host
• vytváření a správa fotoalb
• vyhlašování a správu fotosoutěží
• streamovací služba

• mobilní aplikace ePrůvodce je rozdělena do následujících sekcí:

• Akce - utilita propojená s Kalendáriem kulturních akcí umožňuje zobrazení a uži-
vatelskou filtraci akcí, jejich zadávání do osobního kalendáře, nákup vstupenek, 
zobrazení místa konání v mapě a sdílení akce na sociálních sítích, e-mailem a pro-
střednictvím SMS zprávy

• Aktuality - umožňují online informování o změnách termínů, místa konání a aktuál-
ních nabídkách + zasílání push up notifikací

• Trasy - utilita zveřejňuje doporučené trasy a výlety, které jsou zobrazeny v mapě 
a jsou na ně napojeny body zájmu, pracuje s bluetooth acces pointy na trase, které 
poskytují aktuální informace o památkách a zajímavých místech na trase

• Inspirujte se - sekce zahrnující informace o památkách, zajímavostech a turistických 
cílech v Písku a na Písecku - Blatensku

• implementaci infokiosků ve veřejném prostoru

K 31. 12. 2021 bylo v mediabance zveřejněno a uvolněno k volnému použití 46.193 foto-
grafií kategorizovaných podle cílů v turistické oblasti. 

Roste počet uživatelských účtů. Mediabanku využívají aktivně občané i odborná veřejnost. 
V roce 2021 začaly využívat fotografie i velké vydavatelské domy. Tato skutečnost zvyšuje 
marketingový dopad našich aktivit.
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Pohled do administračního prostředí mediální databáze eCulture

Analytický modul mediální databáze eCulture
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Příklad využití mediálního obsahu eCulture na webech třetích stran
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ZÁMĚRY ORGANIZACE NA NÁSLEDUJÍCÍ ROK
Společnost Píseckem, s.r.o. bude i v roce 2022 pokračovat v rozvoji udržitelného cestovního 
ruchu v turistické oblasti Písecko - Blatensko a pružně reagovat na aktuální situaci a s ní 
spojená omezení. Z tohoto důvodu se zaměříme především na online kanály. Tiskové 
marketingové materiály budou realizovány z grantové podpory Jč kraje a MMR. 

V rámci podpory krajského řízení systému cestovního ruchu se bude společnost snažit o další 
prohloubení spolupráce s okolními turistickými oblastmi, především Toulavou a Budějovickem.

Zásadním úkolem pro rok 2022 je integrace části území po zaniklé TO Prácheňsko. 
Bude probíhat postupný monitoring cílů, služeb a eventů a jejich zapojování do stávajících 
produktových řad. Prioritou budou cíle s pravidelnou otevírací dobou, po jejich zmapování 
přistoupíme k monitoringu menších cílů. Turistická oblast ponese název Písecko - Blatensko - 
Strakonicko - Vodňansko a bude rozdělena na čtyři geografické podcelky tak, aby bylo možné 
propagovat efektivně jednotlivé části, které se od sebe z hlediska potenciálu využití cestovního 
ruchu velmi liší. Společnost hned na začátku integračních jednání odmítla využívat název 
Prácheňsko. Toto označení je marketingově neuchopitelné, značka není zažitá ani u místních, 
natož u návštěvníků. 

Díky rozšíření je společnost nucena výrazně revidovat své strategické dokumenty a zapojit 
do nich integrovanou oblast. Bude nutné provést redesign loga a upravit všechny komunikační 
strategie tak, aby obsáhly nově připojená území.

Proběhne další recertifikace na národní úrovni.

Společnost se v roce 2022 musí připravit i na plánované převzetí a provozování TIC Písek 
a stěhování do nového sídla na Velkém náměstí čp 1.

Společnost bude v roce 2022 administrovat a realizovat aktivity Otava.fun, z.s.

Společnost se bude snažit svými marketingovými aktivitami navazovat a doplňovat aktivity 
města Písek a rozvíjet na lokální úrovní marketingová témata Jihočeského kraje. Společnost 
se bude významnou měrou podílet na rozpracování a realizaci marketingového tématu Je to 
Písek, je to zas on!

Významným úkolem bude pokračování v realizaci projektu Rozvoj konceptu eCulture 
ve městě Písek.
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TURISTICKÁ OBLAST 
PÍSECKO - BLATENSKO - STRAKONICKO - VODŇANSKO
souhrn dosavadní strategie k 31. 12. 2021

Nejméně problematickým krokem, bez dopadu na chod turistické oblasti a destinační společ-
nosti, je integrace zbývajících obcí ORP Písek. Protivín, Žďár, Tálín, Paseky a Ražice byly totiž 
podpisem smlouvy mezi DS Prácheňsko a MAS Vodňanská ryba automaticky začleněny do TO 
Prácheňsko (dříve Prácheňsko a Pošumaví). Nyní se opět ocitly mimo systém. Jejich začleněním 
získáme tyto atraktivity:

• Krokodýlí ZOO Protivín
• Království času Protivín
• Pivovar Platan Protivín
• Památník města Protivína
• Certifikované TIC Protivín
• PR Zelendárky
• Tálínský rybník
• Pohádková kovárna Selibov
• Kostel sv. Havla Myšenec
• Muzeum železnice Ražice

Většinu těchto cílů stejně už nyní promujeme v rámci našich produktů (Rodina s dětmi, Aktivní 
senioři). Přes toto území vedou i dvě cyklotrasy z Písku. Nebude to pro nás znamenat žádnou 
finanční ani administrativní zátěž. 
Druhým krokem je integrace obcí z ORP Strakonice, které mají přímou souvislost s novým 
produktem OTAVA. Zánikem Prácheňska se k nám automaticky vrací zpět obce, které se od nás 
odtrhly po podpisu smlouvy s DSO Blatensko a připojily se k Prácheňsku.
Lze najít reálné opodstatnění. Vrátí se k nám obce Velká Turná (velké kempy = dobrý výběr 
rekreačních poplatků), Radomyšl (infocentrum, církevní architektura, začleněno do projektu 
Po stopách Dobrého vojáka Švejka) a Chrášťovice

Získáme tyto atraktivity:
• kostel sv. Jana Radomyšl a křížová cesta
• kostel sv. Martina Radomyšl
• TIC Radomyšl
• židovský hřbitov Osek (místo posledního odpočinku rodičů Franze Kafky)
• ATC Milavy

Druhou část tvoří obce na březích řeky Otavy. Zde se nabízí spojit současná jednání o projek-
tu OTAVA se začleněním do TO Písecko-Blatensko. Získali bychom větší vliv v zájmové oblasti. 
Na území působí poměrně aktivně DSO Dolní Pootaví. Velkou neznámou je postoj města Strako-
nice a jeho ochota podílet se finančně na chodu DS. Vzhledem k tomu, že budeme stejně dělat 
audit služeb a atraktivit kolem řeky Otavy, neznamenalo by to pro nás významnou zátěž.

Získáme tyto atraktivity:
• památník bitvy u Sudoměře
• tvrz Mladějovice
• zámek Štěkeň
• muzeum Strakonice
• restaurace Sůl a řepa Strakonice
• restaurace U Jiskrů Kbelnice
• mlýn Hoslovice
• zámek a zřícenina Střela
• Žižkův most Dolní Poříčí
• Muzeum řeky Otavy a voroplavby Střelské Hoštice
• řadu přírodních atraktivit a menších cílů
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Třetím krokem je vyhovět přání vedení města Vodňany, které se po zralé úvaze rozhodlo po-
žádat o připojení k naší turistické oblasti (volba byla mezi Budějovickem, Šumavskem a námi). 
Získali bychom poměrně aktivního partnera ve Vodňanech a Bavorově i řadu dalších zajíma-
vých turistických cílů:

• město Vodňany, jeho památky a tradice rybářství
• rozhledna Haniperk
• sadařskou oblast Chelčicko - Malenovicko
• město Bavorov, památky, tradiční pěstování jahod
• hrad Helfenburk
• poutní areál Lomec
• přírodní památky Libějovická alej a zámecké parky

Tuto variantu chápeme jako nejvstřícnější krok vůči požadavku JCCR. Jižní část území není 
vůbec zmapovaná a nedisponuje žádnou infrastrukturou. Analýza a kategorizace bude náročná 
především časově. Do roku 1989 bylo Strakonicko vyloučeno i z tehdejší rajonizace Česko-
slovenska z hlediska CR. Z toho důvodu nevznikla tradiční infrastruktura tak, jak ji třeba známe 
z Písecka. Celou integraci je nutné rozdělit do dvou let. V roce 2021 proběhla analýza území, 
specifikace a kategorizace cílů. V roce 2022 dojde k úpravě strategických dokumentů a tvorbě 
produktů.

V každém případě požadujeme při integraci tak rozsáhlého území i finanční spoluúčast JCCR 
ve stejné podobě, jak tomu bylo v případě integrace Blatenska a to v roce 2022 i letech následu-
jících.
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Marketingový plán Písecko 2022

 CÍLE:  udržitelný rozvoj turistické oblasti Písecko - Blatensko 
a její stabilizace, integrace území zrušené TO 
Prácheňsko, jednání s významnými partnery na území 
Prácheňska - město Vodňany, město Protivín, město 
Strakonice, DSO dolní Pootaví, Prácheňsko z.s. 
udržení trendu vzrůstající návštěvnosti 
produktové propojení hlavní a vedlejší turistické sezóny 
zaměření na moderní technologie 
na základě aktuální epidemické situace se pokusíme 
o restart cestovního ruchu po pandemii zvýšenou 
podporou provozovatelů služeb a eventů

 CÍLOVÉ SKUPINY:  vzhledem k aktuální situaci se zaměříme především 
na domácí cestovní ruch a individuální turistiku  
a cykloturistiku

  rodina (rodiče s dětmi, senioři s vnoučaty – celé 
spektrum služeb)

  požitkáři (bonitní skupina, páry, mladé rodiny – 
gastronomie, cyklistika)

  tuláci (bonitní skupina, 25 – 45, skupiny přátel, 
pracovní týmy, které hledají relaxaci mimo hlavní 
turistické cíle – cyklistika, pěší turistika, poznávací 
turistika)

 HLAVNÍ MARKETINGOVÁ TÉMATA:  Krajina jako cíl, Od talíře k talíři
  Destinace hrou – propojení turistických cílů a atraktivit 

zaměřených na pobyt rodiny s dětmi (realizace 
podpořena grantem MMR)

  Blatná – město růží (ve spolupráci s Kulturní plantáž 
Blatná)

  Marketingová témata JCCR – rozpracování na lokální 
úrovní TO Písecko-Blatensko-Strakonicko-Vodňansko

  Otava - pěšky, lodí, na kole – fenomén řeky Otavy 
jako produkt pro vodáky, pěší turisty a cykloturisty 
navazuje na projekt Otavská plavba ve spolupráci měst 
Písek, Strakonice, Horažďovice, Sušice. V roce 2022 
obsahové naplnění webového portálu, FB a INSTA profil, 
PPC kampaně (podpořeno grantem MMR). 
U všech témat rozšíření nabídky o turistické cíle 
z Protivínska, Vodňanska a Strakonicka

 PODPŮRNÁ TÉMATA:  Písecko - Blatensko TOP (zaměření na hlavní turistické 
cíle)

  Písecko - Blatensko NOIR (méně významné cíle, 
propojovací produkt mezi letní sezónou a Adventem)

  Písecké hory pro rodiny s dětmi (specializovaná nabídka 
víkendových pobytů s doprovodným programem)

  Písecko SE ŠVEJKEM (po stopách budějovické anabáze 
na Písecku)

  Od talíře k talíři Píseckem (regionální gastronomie  
a agroturistika, v roce 2022 významné rozšíření o oblast 
Strakonicka)

  Pořád se něco děje (kulturní nabídka TO Písecko - 
Blatensko) 
U všech témat rozšíření nabídky o turistické cíle 
z Protivínska, Vodňanska a Strakonicka



 MARKETINGOVÝ MIX: 
 e–marketing:  sociální sítě – FB profily @Pisecko,@jiznicechy • Insta 

profily #pisek, #piseckoblatensko, #krajinajakocil 
webová prezentace – rozcestník www.piseckem.
cz • microsites http://krajinajakocil.piseckem.cz/, 
http://odtalirektaliri.piseckem.cz/, http://kalendarium.
piseckem.cz/ • www.jiznicechy.cz

  PPC kampaně – Seznam • Google • Budějická Drbna 
- zpětná analýza dat prostřednictvím Google Analytics 
masivní kampaň na turistických portálech PASSEO: 
https://www.kdykde.cz, https://www.vyletnik.cz, 
https://tipynavylet.cz, https://www.rodinnevylety.cz, 
https://www.cestujme.cz

  spolupráce s portálem Turistika.cz
  newslettery pro ubytované hosty – období 06 – 

10/2022, týdenní periodicita
 tištěná inzerce:  Cestovný informátor Slovenskej republiky, Kreuz 

und quer durch Tschechien, Blesk, DNES, Křížem 
krážem po České republice, Travel Life - využití spíše 
vysokonákladových titulů se zásahem po celé ČR 

 tiskoviny:  trhací mapy Písecko - Blatensko, pěší trasy kolem 
Orlické přehrady (podpořeno grantem MMR)

  dotisky a aktualizace produktových brožur 
Kalendárium kulturních akcí

  brožura Zážitky na Otavě 
mapové podklady Protivínsko, Vodňansko, Strakonicko

  časopis Písek, Písecko, Blatensko, Vodňansko, 
Strakonicko (podpořeno z grantu JČ kraje)

  Diář Písek 2023
 informační servis:  sezónní distribuce tiskových materiálů v rámci TO 

na základě požadavků poskytovatelů služeb v CR
  fotodokumentace turistických cílů, akcí a atraktivit  

a poskytování třetím stranám ve formě open dat
  sběr dat, správa a aktualizace databází služeb 

a produktů  
v cestovním ruchu

  administrace a řízení projektu eCulture
  administrace portálu www.otava.fun 

řízení a marketing Otava.fun, z.s.




