
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 

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

 

České Budějovice, 20. 9. 2022 

 

Zápis č. 12/2022 

z 12. jednání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje,  

které se konalo v zasedací místnosti zastupitelstva (č. 2.010) v budově krajského úřadu, 

 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 

Přítomni: Mgr. Tomáš Polanský, Mgr. Radek Pileček, Ing. Jiří Roubíček, Ing. Karel Kratochvíle, Ing. 

Jiří Fišer, PhDr. Ludmila Ourodová 

Omluveni:  Bc. Martin Lobík, Pavla Šádková, RNDr. Ladislav Havel, Jindřich Soukal, Ing. Milan 

Zálešák 

Hosté: Mgr. František Talíř 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, schválení programu 

2) Nový web jiznicechy.cz 

3) Exkurze do zahraničí 

4) Dotační program JčK  

5) Novinky z JCCR 

6) Novinky z CzechTourism 

7) Různé  

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise. Přítomno 6 členů, komise usnášeníschopná. 

 

Bod 1: Zahájení, schválení programu 

Pan předseda T. Polanský přivítal přítomné na jednání a poděkoval jim za účast, následně byl 

program schválen. Z hostů byl přítomen pan náměstek F. Talíř. 

 

Bod 2: Nový web jiznicechy.cz 

T. Polanský krátce představil nově vzniklý web – chystá se ke spuštění i TK. Web disponuje většími 

možnostmi z hlediska analytiky návštěv. Apeloval na dobré cílení turistických aktivit. Nově jsou tam 

tematické balíčky typu „Kam v dešti“, „Kam s dětmi v dešti“… 

R. Pileček se dotázal, zda se budou balíčky sezonně obměňovat? T. Polanský: nejen podle období, 

ale i podle jazykových mutací tak, aby to bylo klientům šité na míru. Například by měl být web 

v dohledné době vyladěn i z hlediska cílení na německou klientelu, která je pro nás velmi zajímavá. L. 

Ourodová: jak to s těmi balíčky je? T. Polanský: jsou to různé balíčky s určitými druhy tematiky, je tam 

vyhledávací lišta, je to rozdělené též podle turistických oblastí. K. Kratochvíle: jak mohu přidat nějaké 

hezké fotky? T. Polanský: přes manažera příslušné DO. 

 

Bod 3: Exkurze do zahraničí 

Základní informace:  

- hotel Dachstein 

- 24.10.-26.10. 

- pořádat to bude centrála + kraj 

- Ubytování v rámci hotelu, který má na starost český provozovatel 



Dále se hledají organizace, které budou „zrcadlit“ naše účastníky a řešená témata jako jsou např. 

karta hosta, zákon o cestovním ruchu, marketing, investice, produkty cestovního ruchu, energie, 

regionální potraviny a práce s nimi, destinační společnosti – jejich rozpočty a fungování, potenciál 

partnerství v rámci projektů jako je Interreg. 

Poplatek za ubytování cca 100 euro, cestu hradí JCCR/Jčk s využitím krajských dodávek. 

L. Ourodová položila otázku, jaká bude náplň? T. Polanský: půjde o sdílení zkušeností a inspirace, 

nejzazší termín přihlášení ideálně co nejdříve, pokud možno do konce následujícího týdne – prostor 

na úpravu by však měl stále být. 

Pravděpodobní účastníci: L. Ourodová, J. Roubíček. 

Zájem o účast je třeba co nejdříve potvrdit tajemníkovi komise. 

 

Bod 4: Dotační program Jihočeského kraje 

F. Talíř konstatoval, že je z jeho strany ambice obhájit tituly tak, jak jsou nastaveny – žel vzhledem 

k napjaté ekonomické situaci není moc příležitostí k nějaké kreativě a rozšiřování. 

T. Polanský informoval, že minulý týden vznikl seznam preferencí na centrále – cca 20 bodů, vzešla 

nějaká základní myšlenka od destinací k tomu, aby to, co se v minulosti z dotační podpory udělalo, se 

mohlo též opravit – například naučné stezky a tak, aby to vypadalo důstojně, aby ty investice 

nedegradovaly – aby funkční věci byly dobrou vizitkou kraje. Také zdůraznil rozvoj stávajících projektů 

a podpora eventů jako jednu z cest. T. Polanský položil dotaz na to, jak se to má s časovým 

harmonogramem projednávání, zda je možnost vyhlásit programy dříve? F. Talíř odpověděl, že 

projednání a vypsání bude standardně s ostatními programy. Avizoval též snahu o to mít podklady 

dostatečně včas.  

J. Fišer podotkl, že na radě byla úvaha ohledně cyklistické dopravy, že by nadace byla spíše takovou 

myšlenkovou platformou, je však třeba, aby odbory měly dostatek financí na investice do údržby a 

rozvoje cyklistické infrastruktury! 

F. Talíř: bylo by dobré k této záležitosti přizvat Petra Hornáta z OREGu, já tomu politickou podporu 

dávám, bylo by smysluplné třeba časem i usnesení od komise. 

 

Bod 5: Novinky z JCCR 

Pan T. Polanský podal krátkou zprávu z dění na centrále namísto omluveného ředitele P. Soukupa. 

Rozvíjí se web. 

Proběhlo velké setkání influencerů v Brně, též s nimi se spolupracuje na propagaci. 

Běží projekt Venkovské památky – méně navštěvovaná místa projíždí zástupci novin a informují o 

nich. 

V prvním kole proběhla nová marketingová strategie, měli bychom mít k nahlédnutí plán na další roky. 

Témata společně s CzechTourismem – tradice a voda: cyklostezka podél Vltavy, léčivé prameny, 

pivo… 

 

Bod 6: Novinky z CzechTourism 

T. Polanský: Na jednání se zástupci bylo zmíněno, že projekt e-turista a karta hosta, pokud se vše 

podaří, budou tak k 1.1.2025. Nabírá to zpoždění, mělo by to spadnout pod MMR, které ale nestíhá 



zpracovat národní program podpory cestovního ruchu, je možné, že ani ty projekty nevyhlásí a 

nepodpoří, uvidíme, co a jak – problém minimálně pro DO ČB-Hlubocko a Píseckem. 

F. Talíř podal informaci ze setkání asociace krajů – na začátku ledna slibovali z MMR program na 350 

milionů Kč na podporu CR, paní z ministerstva na místě přislíbila písemnou odpověď na to, kde ten 

program je a jaké jsou posuny…jinak diskuse probíhala v duchu toho, že se jednotlivé destinace ptají 

na časové prodlevy a zástupci MMR odpovídají. Z dalších věcí – přes Asociaci se dají některá témata 

zvednout, řeší se např. energie, ovšem zástupci MPO házejí odpovědnost na MMR a naopak. 

 

Bod 7: Různé 

Další schůze bude 1. 11., operativně se případně upraví podle projednávání DP. Bude přizván též pan 

P. Hornát. V případě potřeby by se mohlo jednat též online. 

L. Ourodová se dotázala, kdo je nositel projektu Venkovské památky? – Interreg, hlavně Dolní 

Rakousko. L. Ourodová pokračovala dotazu, zda je možná nějaká forma podpory folklorních souborů, 

třeba jako nákup kostýmů a tak? T. Polanský odpověděl, že asi by to bylo něco přes národní program 

rozvoje cestovního ruchu přes CzechTourism, ale nyní mu nic známo není. L. Ourodová tedy přišla 

s podnětem, zda by nestálo za to popřemýšlet o nějaké formě podpory právě pro krojované spolky? F. 

Talíř konstatoval, že je to dobrý podnět pro jednání. 

 

Předseda poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání. Jednání bylo ukončeno v 13:42 hod. 

 
Zapsal:  Jan Martínek 

Ověřil:      Mgr. Tomáš Polanský 
 


