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Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 

tajemník: Jan Martínek, tel. 386 720 561, e-mail: martinek@kraj-jihocesky.cz 

 

České Budějovice, 24. 5. 2022 

 

Zápis č. 10/2022 

z 10. jednání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje,  

které se konalo jako výjezdní dne 24. 5. 2022 od 13:00 do 15:15 hodin, 

v Zemském hřebčinci Písek, Věž rozhodčích, 

U Hřebčince 479, 397 01 Písek, https://www.zemskyhrebcinecpisek.cz 

 
Přítomni: Mgr. Tomáš Polanský, Mgr. Radek Pileček, RNDr. Ladislav Havel, Ing. Jiří Roubíček, Jindřich 

Soukal, Ing. Karel Kratochvíle 

Omluveni:  Pavla Šádková, Ing. Jiří Fišer, Bc. Martin Lobík, PhDr. Ludmila Ourodová, Ing. Milan Zálešák 

Přizváni:  Mgr. František Talíř, Mgr. Petr Soukup  

  

Program jednání: 

1) 13:00 uvítání 

2) 13:05 - 14:00 prohlídka Hřebčince 

3) 14:15 Koncepce rozvoje cestovního ruchu 

4) 14:30 Regionální stálá konference 

5) 14:45 JCCR a Jihočeský kraj 

6) 15:10 Dotační program 

7) 15:30 Různé 

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise. Přítomno 6 členů, komise usnášeníschopná, před zahájením 
jednání však odešel pan J. Soukal, samotné jednání proto bylo vedeno v režimu spíše informativním, bez 
přijetí usnesení.  
 
Bod 1 a 2: Uvítání členů a prohlídka Hřebčince 

Pan Ing. K. Kratochvíle přivítal přítomné členy a provedl je areálem Hřebčince. Pohovořil o historii a 

současnosti této instituce, a zodpověděl položené dotazy. Následovalo jednání ve Věži rozhodčích. 

 

Bod 3: Koncepce rozvoje cestovního ruchu 

Proběhla diskuse o koncepci, ředitel JCCR Mgr. P. Soukup konstatoval, že vzhledem ke covidu a auditu 
začala koncepce až nyní plně působit. Pan předseda Mgr. T. Polanský konstatoval, že je třeba postupná 
evaluace a na příštím jednání by byl prostor pro případné stanovisko, co v koncepci upravit, nebo zda je 
koncepce stále ve stavu udržitelnosti. 
 
V koncepci jsou různé indikátory a u nich garanti, kde by mohla komise eventuálně k něčemu též zaujmout 
kontrolní stanovisko – např. hnědé cedule apod.  
 
T. Polanský též apeloval na pana náměstka Mgr. F. Talíře, aby více vycházel z Koncepce. Termín pro 
případné návrhy na změnu nebo úpravy Koncepce navrhl na 20. června. Zasílat na email 
polansky.tomas@gmail.com. 
  
 

Bod 4: Regionální stálá konference 

 

Orgán, který se dříve scházel a je zájem na tom ho obnovit. V rámci diskuse padl apel na zaslání návrhů 

na jednotlivé členy konference a obnovení pravidelných setkání v širším rámci. Taktéž na email 

polansky.tomas@gmail.com. Na dalším setkání bychom mohli definovat návrh složení. 
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Bod 5: JCCR a Jihočeský kraj 

 

P. Soukup představil plán aktivit na nejbližší dobu – jedná se o propagační aktivitu 90 „NEJ“ v jižních 

Čechách. Podařilo se též uzavřít domluvu s Country rádiem na propagaci kraje. Na podzim se chystá cílení 

kromě aktivních seniorů též na skupinovou turistiku. I nadále se budou propagovat eventy v Jihočeském 

kraji, paralelně pojede též kampaň „Německo-Rakousko“. Chystá se také uzavření memoranda „Svatá 

Ludmila a poutní místa“ – pro podporu poutní turistiky v kraji. 

 

Za kraj informoval F. Talíř. Poděkoval pořadatelům Travelconu a představil další plány. V současnosti stojí 

před cestovním ruchem výzva v podobě vysokého nárůstu cen, pomalu začíná vycházet levněji dovolená u 

moře než v jižních Čechách. Na další sezonu proto kraj připravuje akcentovat téma svateb a svatební 

turistiky, průběžně se též připravuje zpřístupnění důlního díla Orty. 

 

Bod 6: Dotační program 

 

Po vyhodnocení je průběžně vyplácen žadatelům. Pan Ing. J. Roubíček konstatoval, že prostředky 

programu na podporu karavaningu nebyly úplně dobře vynaloženy, zároveň si je vědom, že se jedná o 

první ročník, příště by tedy mohlo být více z čeho vybírat. T. Polanský navrhl, aby centrála vydávala 

informaci o tom, zda a jaké projekty se v lokalitě destinačních oblastí chystají nebo hlásí – aby byl navázán 

kontakt mezi organizacemi a DMO. Každá žádost by zároveň mohla odkazovat na to, co se tím naplňuje v 

Koncepci cestovního ruchu a potvrzení/stanovisko ke spolupráci mezi žadatelem a DMO– pan předseda to 

navrhne jako usnesení na další zasedání KCR. 

 

 

Bod 7: Různé 

 

Padl dotaz na hipoturistiku, respektive hipostezky? K. Kratochvíle odpověděl, že by to ještě bylo potřeba 

legislativně upravit, nejsou značeny cesty, ale klientelu by to přitáhlo, byť obce z toho nejsou nadšené. 

Jedná se o vyznačení míst, kde lze přenocovat s koňmi, případně jestli jsou tam doplňkové služby. Na 

druhou stranu však dost provozovatelů s tím končí mj. kvůli administrativní zátěži. Rizikem je také, že koně 

něco přivezou do stáje, když ty papíry nemají v pořádku. Z dalších možností se též realizují 

hodinové/dvouhodinové vyjížďky, uvažuje se i o dostavníkové trase. 

 

Prodiskutována také exkurze do zahraničí – organizace cestovního ruchu, produkty cestovního ruchu a 

know-how. RNDr. L. Havel navrhl Rakousko a poukázal na potenciál v Salzburgu nebo v Hallstadtu. Je 

třeba dořešit financování. Půjde o to, pro kolik lidí by to bylo, kdo, jaký časový rozsah – bylo by dobré to 

nabídnout i JHK, DMO a odborům cestovního ruchu okresních měst. 

 

Zákon o cestovním ruchu – moc se v tom dosud nepokročilo. 

 

Další setkání bude 28.6.2022 v jednacím sálu Secese. 

 

Předseda poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání. Jednání bylo ukončeno v 15:15 hod.  

 

Zapsal:  Jan Martínek 

Ověřil:      Mgr. Tomáš Polanský 


