
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 

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

 

České Budějovice, 6. 12. 2022 

 

Zápis č. 14/2022 

z 14. jednání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje,  

které se konalo online 

  

 

Přítomni: Mgr. Tomáš Polanský, Pavla Šádková, Mgr. Radek Pileček, Bc. Martin Lobík, Ing. Karel 

Kratochvíle, Ing. Jiří Fišer 

Omluveni:  RNDr. Ladislav Havel, Jindřich Soukal, Ing. Jiří Roubíček, PhDr. Ludmila Ourodová, Ing. 

Milan Zálešák 

Hosté: Mgr. Petr Soukup, Ing. Jana Píchová  

 

Program jednání: 

1) Zahájení a schválení programu 

2) Zpráva Radě JčK 

3) Vyhodnocení minulých jednání 

4) Marketingový plán JCCR 2022+ 

5) Různé 

 

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

 

Bod 1: Zahájení, schválení programu 

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

program schválen.  

 

Bod 2: Zpráva Radě JčK 

T. Polanský krátce informoval, že byla vytvořena a odevzdána zpráva o činnosti Radě Jihočeského 

kraje, která obsahuje předepsané požadavky jako jsou usnesení a účasti členů. Zápisy lze dohledat i 

na webu kraj-jihocesky.cz. Jedná se o materiál předkládaný předsedou komise Radě JČK – v zásadě 

přehled usnesení, jejich plnění a také účasti členů komise. 

 

 

Bod 3: Vyhodnocení minulých jednání  

T. Polanský bod uvedl – v roce 2022 jsme uskutečnili 7 jednání. Plány na rok 2023 ke splnění, 

(rozjednáno v průběhu předchozích jednání), jsou následující: 

 1) Hnědé cedule – je to součástí Koncepce 2030, existuje metodika – potřeba upravit na naše 

využití. 

 2) Regionální stálá konference – součástí Koncepce 2030, JCCR má rozpracováno. 

 

Co se dotačního programu týká – na základě usnesení 28.6.2022, minulého listopadového jednání 

(15/11) a jednání vedení DMO (21/11) o Stanovisku destinační společnosti k žádosti do dotačního 

programu proběhla společná domluva DMO na podobě potvrzení o informovanosti s podaným 

projektem (přílohou jednání – Příloha č. 7 DPCR- Stanovisko DMO). Jedná se o 2 otázky, kde se 

projekt hodnotí na škále 1-4 (zcela proti myšlenkám koncepce x vyloženě naplňuje koncepci). Byly 



také předány a zapracovány požadavky k úpravě dotačního programu z našeho jednání, další 

nedorazily. 

 

Bod 4: Marketingový plán JCCR 2022+ 

Informace z JCCR prezentovali Petr Soukup a Jana Píchová. Newsletter – pravidelně do mailů 

odběratelům nebo na Facebooku https://www.facebook.com/jihoceskacentralacestovnihoruchu. Stále 

platí možnost, kterou nabízela v listopadu T. Procházková, kdo chce zasílat přímo do emailu, stačí 

požádat o přidání předsedu komise T. Polanského.  

 

Novinka – marketingový plán na rok 2023 – hlavním tématem bude voda ve všech skupenstvích a 

podobě – navázáno na celostátní téma CzechTourism. Počítá se i s podporou MICE turisticky a 

filmové kalendáře (aktuálně vzniká nová i pod JCCR, aby získala certifikaci). Dokument zaslán jako 

příloha PDF. 

 

Dnes – v úterý 6.12.2022 proběhl online hovor CzT, JCCR, Budějovice2028 a Broumov. V červnu 

2023 se rozhodne, kdo bude EHMK2028 a probírala se možná spolupráce a propagace měst na 

úrovni přeshraniční. 

 

Dotační program – podmínky budou schvalovány na nejbližším zastupitelstvu. 

 

MMR vypsalo program na podporu cestovního ruchu na rok 2023 – NPPCR – JCCR chce žádat o 2,5 

milionu (původně bylo 6+6, teď je na 2,5 + 2,5 – spoluúčast 50%) (13.1. uzávěrka) – prostředky využít 

na Toulavá kamera, Travelcon, celoroční kampaň, naplnit úkoly spojené s Nadací Jihočeské 

cyklostezky, fotografie a videa.  Více o programu na webu mmr.cz. 

 

Bod 5: Různé 

 

Další setkání budou probíhat následovně: 

Úterý 21.2.2023 – od 13:00 (nebo dle vyhotovení hodnocení v rámci dotačního programu externí 

komisí) 

 

Úterý 11.4.2023 – od 13:00 

 

Úterý 6.6.2023 – od 13:00 

 

Druhé pololetí nebo akutní požadavky na setkání budeme řešit v příslušné období. 

 

Výzva členům: 

Výjezdní – chceme výjezdní poradu, případně inspirace kam? 

Obsah a plán na další setkání v roce 2023 – možnost zasílat na předsedu T. Polanského náměty na 

jednání, usnesení či cíle komise. 

 

Předseda T. Polanský popřál všem členům a zúčastněným poklidné Vánoce a poděkoval za práci v 

letošním roce při jednáních komise. 

 

Jednání bylo ukončeno v 13:34 hod. 

 
Zapsal:  Jan Martínek 

 

Ověřil:      Mgr. Tomáš Polanský 


