
Venkovské památky/ 
Ländliche Denkmäler



Záměr a cíle 
projektu

• propagace a zvýšení návštěvnosti venkovských 
památek jako jsou lidová architektura, mlýny, 
hamry, zříceniny, křížové cesty a významné kaple, 
kulturní památníky, přírodní památky – jeskyně, 
rašeliniště atd.

• studie na porovnání venkovských památek v 
Čechách a Rakousku

• obnovení přeshraničního cestovního ruchu po 
ukončení pandemie koronaviru

• prodloužení doby pobytů turistů v regionu a tím 
zvýšit počet přenocování



Partneři 
projektu

• Jihočeská Silva Nortica – Lead partner

• Jihočeská centrála cestovního ruchu

• Vysočina Tourism

• Donau Universität für Weiterbildung Krems

• Mühlviertel Alm in Freistadt

• Zukunftsraum Thayaland

• Národní památkový ústav – strategický partner

• Waldviertel Destination GmbH – strategický 
partner



Výstupy 
projektu

• Srovnávací analýza venkovských památek v českých 
a rakouských projektových regionech

• Plánování společných turistických produktů

• Marketingové produkty –web, pořízení fotografií, 
mapy, brožury, videa, geolokační hry, storytelling

• Reklamní kampaň na podporu návštěvnosti 
památek – tištěná inzerce, inzerce na sociálních 
sítích

• Účast na zahraničních veletrzích

• Konference, semináře, exkurze

• Propagační předměty



Realizované 
a probíhající 
aktivity JCCR

• Rozeslání dotazníků na provozovatele venkovských 
památek, obce, organizace (muzea atd.) osloveno 
více než 500 památek- jižní Čechy 68, Vysočina –
44, Mühlviertel 20, Thayaland 23, 18 
Gmünd/Zwettl

• Ukončené a realizované výběrové řízení na výrobu 
propagačních předmětů

• Probíhající realizace výběrového řízení na pořízení 
fotografii vybraných venkovských památek

• Probíhající realizace ukončeného výběrového řízení 
geolokační hry

• Seminář pro TIC oblasti Toulavy a zapojené 
památky - Tábor 10.3.2022, Velešín 24.3.2022, 
Volary 6.4.2022

• Účast na veletrhu ve Welsu (AT)1.4. – 3.4.2022



Co nás ještě 
čeká?

• Mediální kampaň – Česká republika/ Rakousko –
květen/červen – říjen/listopad 2022

• Exkurze

• 2 press tripy – jaro/podzim 2022

• Veletrh Waldviertel Pure – Vídeň 18.5. – 20.5.2022



Doba 
realizace -
rozpočet

• Doba realizace 1.7.2020-31.12.2022

• Rozpočet  199 014 Eur – z toho 85% EFRR, 5% 
MMR, 10% jihočeský kraj

Děkuji za pozornost!

Mgr. Pavla Drunecká

drunecka@jccr.cz

606 611 838


