Zápis č. 8/22
z 8. zasedání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje,
které se konalo dne 25. ledna 2022 ve 13.00 hodin
v budově KÚ – JK, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
zasedací místnost Secese (3.076)

Účast:
Přítomni:

Mgr. Tomáš Polanský
Ing. Jiří Fišer
Ing. Karel Kratochvíle
Mgr. Radek Pileček
Ing. Jiří Roubíček
Jindřich Soukal
PhDr. Ludmila Ourodová

Online:

Pavla Šádková
Bc. Martin Lobík

Omluveni:

RNDr. Ladislav Havel
Ing. Milan Zálešák

Hosté: Mgr. Petr Soukup, Mgr. František Talíř
Program:
1) Zahájení
2) Úkoly z roku 2021 + vyhodnocení
3) Informace z JCCR + cestovní ruch 2022
4) Plán aktivit komise a termíny (min. na 1. polovinu roku 2022)
5) Volba místopředsedy komise
6) Informace ke grantovým programům 2022
7) Různé

1) Zahájení
Pan předseda T. Polanský přivítal přítomné na zasedání komise, nechal schválit navržený program –
schválen jednomyslně.
U s n e s e n í č. 1/2022/KCR-8
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
schvaluje
navržený program.
9/0/0

2) Úkoly z roku 2021 + vyhodnocení
T. Polanský uvedl bod a krátce zhodnotil rok 2021 a otevřel diskusi, do které se nikdo nepřihlásil.
U s n e s e n í č. 2/2022/KCR-8
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
vyhodnocení roku 2021, přednesené předsedou Mgr. Tomášem Polanským.
9/0/0

3) Informace z JCCR + cestovní ruch 2022
Informace podal ředitel JCCR pan Mgr. Petr Soukup. Pracuje se na nových webových stránkách
směrem k větší praktičnosti a vstřícnosti k návštěvníkům. Dále se intenzivně pracuje na představení
JCCR na polském veletrhu ve Štětíně (5.-6. května) – ve spolupráci s odborem kultury, oslovena též
JHK, diecéze a další zástupci veřejného života.
Dotační program podpory karavanových stání – uzavřeno podávání žádostí, alokace 5,5 mil., 27
žádostí celkem na 6,5 mil. korun. Existuje naděje na vypsání případného dalšího kola, zájem byl ještě
větší – je v tom velký potenciál rozvoje tohoto typu turistiky.
Do konce ledna by měl být dokončen audit centrály, podle P. Soukupa se tak dostaneme do jakéhosi
„bodu nula“: bude uzavřeno jedno období a zároveň začíná další.
Pro veřejnost – chystá se veletrh Travelcon, hodně se zvažovalo zda ho vůbec pořádat, nakonec se
rozhodlo, že ano, ale jiným způsobem než v minulých letech – tento rok spíše udělat jako „tázací“ a ne
jako oznamovací – tedy dotazovat se nově zvolených představitelů, odpovědných za cestovní ruch,
jaké budou jejich první kroky v rámci úřadu a rozvoje jejich odboru.
Holiday world – JČ vždy propagovaly svou prestiž, nyní 3 varianty – 1) součást CzechTourism –
nejmenší míra prezentace; 2) malý stánek – 30 tis.; 3) velký stánek a vlastní velká prezentace – 250300 tis. Kč. P. Soukup preferuje první nebo druhou variantu, pro poslední variantu spíše není
z hlediska poměru náročnosti a výsledku.
P. Soukup označil cykloturistiku jako šanci pro rok 2022. L. Ourodová se zeptala, v jakém smyslu? P.
Soukup: chceme najít nějakého „nadšence“, který bude schopen dělat krátká videa a pozvánky na
jednotlivé stezky. Ukázat i realitu a stav stezek + jejich okolí pro lepší představu při plánování.
J. Soukal se zeptal, jak přesně se přemýšlí o stránkách? P. Soukup odpověděl, že přemýšlejí směrem
k větší praktičnosti, aby tam například byly návrhy konkrétních výletů; otázka je také, kdyby byla krize,
jak velký náraz to bude – musíme návštěvníkům nabídnout maximální podporu ve věci plánování
výletů. Vypracovat takový kompletní harmonogram dne/týdne.

K. Kratochvíle položil otázku, zda bude též v zájmu podpora zajištění a zabezpečení kol? P. Soukup:
plánuje se motomapa s informací o penzionech s možností zabezpečení motorek, v případě kol by se
mohlo zřídit něco podobného.
T. Polanský se dotázal na cyklonabíječky a jejich dostupnost. P. Soukup odpověděl, že je připravená
mapa, kde chybí – řeší se, kdo by mohl zrealizovat její finální verzi a doplnit tam vše.
L. Ourodová se zeptala, jak se uvažuje o „výletových balíčcích“? – P. Soukup: celá škála, cyklisté,
děti, do deště… počítá se s přednostní spoluprací s destinacemi.
T. Polanský položil dotaz na newsletter? – P. Soukup představil svou ideu: konkrétní informace a
srozumitelný obsah. J. Roubíček ocenil nynější newsletter a podotkl, že na vnitřním marketingu by
bylo dobré intenzivně pracovat.
J. Fišer se zeptal v souvislosti s cyklostezkami na možnosti přepravy cyklistů drahami? Nyní má
trochu problém to doporučovat, protože kapacitně jsou dráhy na tom ne úplně dobře. P. Soukup
konstatoval, že bude vděčný, když dostane konkrétní podněty mailem – postoupí je pak dopravnímu
výboru a pracovní skupině, která vznikla v rámci Koncepce cestovního ruchu 2030, kde je součástí
např. i JIKORD. Dále uvedl, že nějaká základní jednání již proběhla, obecně se však jedná o problém
oprav a modernizace tratě.
T. Polanský informoval o Travelconu, který proběhne ve dnech 7.- 8. 4. 2022 (čtvrtek – pátek), všichni
členové budou pozváni.
U s n e s e n í č. 3/2022/KCR-8
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace z dění na JCCR a diskusi nad očekávaným děním v cestovním ruchu v roce 2022.
9/0/0

4) Plán aktivit komise a termíny (min. na 1. polovinu roku 2022)
Pan předseda představil navržené termíny zasedání Komise pro rok 2022, ve věci programu
konstatoval postupné naplňování Koncepce cestovního ruchu 2030 a témata dle aktuální situace
v kraji a v celé ČR. Pravidelným tématem bude činnost JCCR a naplňování schválené Koncepce
rozvoje cestovního ruchu. Druhé nosné téma bude diskuze nadúrovňových témat mezi komisemi a
odbory jako např. doprava ve spojení s cyklostezkami a dopravní dostupností, školství ve spojitosti s
praxi a pracovní silou v cestovním ruchu, životní prostředí ve spojení s udržitelným turismem, kultura v
propojení k cestovnímu ruchu atp. Navrženy byly tyto termíny:
−

25.1.2022

−

1. 3. 2022

−

7.4.2022 (konference Travelcon)

−

24.5.2022

−

28.6.2022

−

20.9.2022

−

1.11.2022

−

6.12.2022

U s n e s e n í č. 4/2022/KCR-8
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
schvaluje
plán aktivit a termínů zasedání KCR pro rok 2022.
9/0/0

5) Volba místopředsedy komise
T. Polanský navrhl doporučit Radě Jihočeského kraje pana J. Soukala, další návrhy vzneseny nebyly.
Následně o tomto návrhu proběhlo hlasování.
U s n e s e n í č. 5/2022/KCR-8
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
doporučuje
Radě Jihočeského kraje jmenovat místopředsedou KCR pana Jindřicha Soukala.
7/0/2

6) Informace ke grantovým programům 2022
F. Talíř uvedl podrobnosti k podaným žádostem, DP pro podporu karavanů – alokace 5,5 mil. Kč,
žádosti za 6,5 mil. Kč. Ve věci DP Podpora TR – alokace 7 mil. Kč, poptávka po 15 mil. Kč, bude
vyhodnocovat komise.
U s n e s e n í č. 6/2022/KCR-8
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace ke grantovým programům v oblasti cestovního ruchu v roce 2022.
9/0/0

7) Různé
Reakce na dotaz v rámci poslední komise doplňuje T. Polanský aktualizované informace: s.r.o. a
Českobudějovicko-Hlubocko: v rámci destinačky pokračují dalšími kroky k založení, jde jim o větší
podporu činnosti destinačky, rok 2022 bude spíše provizornější a testovací; jde o to nebýt vázán čistě
jen na dotace a podporu od ministerstva.

F. Talíř podal zprávu z Asociace krajů, sekce cestovního ruchu: do programového prohlášení vlády se
dostal závazek k představení návrhu zákona o cestovním ruchu, pravděpodobně největší výzvou bude
sladění postoje odborné veřejnosti. Dále představil myšlenku řešení otázek kolem cyklistiky přímo
z krajského úřadu – cílem je užší spolupráce s dalšími aktéry v oblasti – spolupráce JCCR, OREG a
OZZL. Zmínil se též o vývoji ohledně memoranda v Toulavě – osloven Středočeský kraj, plánuje se
konkrétní termín, ideálně proběhne setkání v Táboře.
T. Polanský podal informaci o projektu e-turista – pracuje se s ideou návštěvnické karty, pořád se o
něm mluví na úrovni celého státu. F. Talíř doplnil, že je to na papíře v programovém prohlášení vlády,
uvažovalo se též o něčem takovém na úrovni kraje, nyní by to patrně bylo kontraproduktivní. Celá věc
nejspíš bude financována z národního plánu obnovy. P. Soukup předpokládá, že kolem toho bude
velké halo, spíše je asi strategické počkat na celostátní než rozjíždět svůj projekt. T. Polanský doplnil,
že pilotním projektem jsou Východní Krkonoše, tady se taky zvažovalo to rozjet, ale po konzultaci se
rozhodli též počkat.
Pan Havel zaslal dotaz, zda má JČK plán na podporu podnikatelů v CR, postiženým pandemií? – F.
Talíř odpověděl, že se budeme snažit sem dostat co nejvíce lidí, to, že přijdou, v posledku pomůže
podnikatelům nejvíc, vouchery se opakovat nebudou, přemýšlí se nad symbolem a propagací léta.
Jeho další dotaz na profesní organizace zodpoví pan P. Soukup osobně.
Paní L. Ourodová se zeptala na podporu pěší turistiky. P. Soukup odpověděl, že se plánuje
prezentace kraje coby místa pro zdravý pohyb, v rámci toho zejména pěší. V plánu je tematicky
pracovat s myšlenkou též na podzim, bude snaha oslovit zejména seniory. F. Talíř připomněl též
podporu KČT nebo spolku Ultreia, nabízí se též užší spolupráce s JCCR. J. Fišer přidal též pozitivní
zkušenost z Toulavy a poukázal na to, že i celosvětově zažívá pěší turistika určitou renesanci.
Ohledně cykloturistiky pak připomněl, že je třeba na ni brát ohled též jako na městskou mobilitu a při
řízeních a plánováních v rámci kraje tento aspekt nezanedbat.
J. Soukal podotkl, že ve věci podpory podnikatelů je třeba se navrátit k výzvám na podporu CR i mimo
sezónu, a obecně podpořit investice podnikatelů v CR do kvalitního zázemí pro návštěvníky.
Otázka na počet lidí, které krajské školství připravuje pro práci v CR? P. Soukup a F. Talíř přislíbili
projednat tuto otázku s panem náměstkem P. Klímou.
Jednání skončilo v 14:05.

Zapsal: Jan Martínek
Ověřil: Tomáš Polanský

