
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 

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

 

České Budějovice, 15. 11. 2022 

 

Zápis č. 13/2022 

z 13. jednání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje,  

které se konalo v jednacím sálu Secese (č. 3.076) v budově krajského úřadu, 

 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 

Přítomni: Mgr. Tomáš Polanský, Ing. Jiří Roubíček, PhDr. Ludmila Ourodová, Ing. Milan Zálešák, 

Pavla Šádková 

Omluveni:  Bc. Martin Lobík, RNDr. Ladislav Havel, Jindřich Soukal, Ing. Karel Kratochvíle, Ing. Jiří 

Fišer, Mgr. Radek Pileček, 

Hosté: Mgr. František Talíř, Ing. Karla Sekaninová (OREG), Ing. Tereza Procházková (JCCR), 

Barbora Geny (Budějovice 2028)  

 

Program jednání: 

1) Zahájení a schválení programu 

2) Vltavská cyklostezka 

3) EHMK 2028 - postup Českých Budějovic do finále 

4) Dotační program Jihočeského kraje 

5) Různé 

a) Memorandum spolek Sv. Ludmila + konference 

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise. Přítomno 5 členů, komise z důvodu četných omluv 

neusnášeníschopná. 

 

Bod 1: Zahájení, schválení programu 

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

neusnášeníschopnost, následně byl program schválen. Přítomné pozdravil též pan náměstek F. Talíř, 

který krátce okomentoval průběh jednání o nastavení dotačních titulů pro příští rok a pozval přítomné 

na konferenci k poutní turistice. 

 

Bod 2: Vltavská cyklostezka  

Bod uvedla paní Ing. Karla Sekaninová z Odboru regionálního rozvoje (OREG). Jedná se o snahu o 

propojení kraje pro cyklisty podél Vltavy a eliminace úseků, které by byly společné s automobilovou 

dopravou – tedy cílem je umožnit cyklistům jet po vlastním tělese. Některé úseky jsou již zrealizované, 

některé v procesu realizace.  

Úsek Nová Pec – Lipno nad Vltavou: plánovány jsou dvě trasy: 

- trasa A po levém břehu vodní nádrže – část již zrealizována, v okolí Jenišova pozastaveny 

práce na projektové dokumentaci, z Černé v Pošumaví do Frymburku zpracována DÚR, 

prozatím však nebyla podána žádost o územní rozhodnutí 

- trasa B po pravém břehu vodní nádrže – komplikovanější příprava s ohledem na ochranu 

přírody a krajiny (území CHKO) 

Úsek Lipno nad Vltavou – Český Krumlov: do Loučovic zrealizováno (Sv. Prokop), pro část 

k Vyššímu Brodu již vydané stavební povolení, realizace se předpokládá 2023, část již zrealizováno, 

pro část Vyšší Brod – Český Krumlov se zpracovává studie proveditelnosti (předpoklad dokončení 



01/2023), probíhá koordinace s územním plánem Rožmberk, město Český Krumlov – úsek rozdělen 

z důvodu komplikací při projednání na dvě části, u 2. části se předpokládá stavební povolení do konce 

roku   

Úsek Český Krumlov – Zlatá Koruna: připravuje se, dokončena studie proveditelnosti, řeší se, zda 

bude potřeba dokumentace EIA, v první polovině příštího roku by mohla být zpracovávána projektová 

dokumentace  

Úsek Zlatá Koruna – České Budějovice: studie proveditelnosti provedena, probíhají projektové 

práce, předpokládá se získání stavebního povolení do konce příštího roku, z Boršova do Českých 

Budějovic již zrealizováno 

Úsek České Budějovice – Hluboká nad Vltavou: již zrealizováno 

Úsek Hluboká nad Vltavou – Týn nad Vltavou: podobný stav jako úsek ZK – Boršov 

  

Původní očekávané datum realizace bylo v roce 2025, ale pravděpodobně tento termín nebude 

dodržen. Připravuje se též logo, v rámci kterého se bude pracovat s tématem meandru řeky. 

 

Pan J. Roubíček se dotázal, zda bude mapka k dispozici? Paní K. Sekaninová odpověděla, že ano – 

je to však jen orientační materiál pro aktuální přehled o stavu přípravy cyklostezky. 

Pan M. Zálešák se otázal ohledně trasování cyklostezky do Rožmberka – je to už finální trasa? K. 

Sekaninová odpověděla, že se ještě bude o finální trase vedení před Rožmberkem jednat, definitivní 

to není, studie proveditelnosti by měla být hotova 01/2023. 

 

Bod 3: EHMK 2028 - postup Českých Budějovic do finále 

Bod uvedla jako zástupkyně spolku Budějovice 2028 Barbora Geny – provozní ředitelka projektu. Nyní 

je situace taková, že ČB postoupilo do užšího finále, kde se bude rozhodovat mezi dvěma účastníky, 

konkurentem nám je Broumov. Přihláška do druhého kola má deadline v polovině května. Porota 

neposuzuje současný stav, cílem je spíše zhodnocení schopnosti města se někam posunout. Důležité 

je, že se jedná o kandidaturu, která bere v potaz celý region – tedy Jihočeský kraj. Nyní jsme ve fázi, 

kdy se čeká na zhodnocení od poroty a na společné jednání Rady města a Rady kraje – měl by se 

dohodnout další společný postup. Toto jednání by mělo proběhnout orientačně někdy na začátku 

prosince. 

 

Naším konceptem je permakulturní prostředí. Jako stěžejní projekt je vnímán projekt spolupráce 

napříč krajem „28 houses“ – spolupráce jednotlivých kulturních domů.  

 

J. Roubíček se zeptal, jak se počítá s dalšími aktéry a městy z kraje? B. Geny konstatovala, že nyní 

víme o 39 projektech, možná jich bude až 60, města se mohou podle naší koncepce zapojit. Jako 

realizátorský spolek čekáme též na doporučení od poroty. Realizace konkrétních projektů se 

uskuteční až v okamžiku přidělení/získání toho titulu. 

Z časového hlediska v červnu město a kraj navštíví rozhodovací komise, na základě této návštěvy 

zhodnotí celý koncept. 

 

KCR souhlasí s aktivitou směrem k propojení kandidatury s celým krajem. 

 

Bod 4: Dotační program Jihočeského kraje + informace z JCCR 

Informaci z JCCR přednesla paní Ing. Tereza Procházková v zástupu za pana ředitele Mgr. P. 

Soukupa. Ohledně stavu cestovního ruchu v kraji jsme prakticky na předcovidových číslech, 

evidujeme 2,3 mil. přespání za sezonu. Proběhla kampaň cílená na Německo, Rakousko a Polsko – v 



případě Polska registrujeme významný nárůst počtu návštěv. Spuštěn též avizovaný nový web s cílem 

uživatelsky příjemného prostředí na mobilních telefonech. 

 

Ohledně výhledu na příští rok – jako téma byla zvolena Voda. Zaměřit se JCCR chce také na filmové 

pobídky, chystá se několik přeshraničních projektů. Cílem je omezit produkci papírových materiálů, 

snaha bude o primární komunikaci online. O činnosti centrály se vydává souhrnný newsletter, jednou 

za měsíc. 

 

Diskusi k dotačnímu titulu uvedl pan předseda T. Polanský. Co se týká karavanů a kempů – měla by 

být větší spoluúčast žadatelů z řad podnikatelů tak, aby byla více motivována města a obce. Bude se 

též více hodnotit kvalita kempů.  

Bod číslo tři – hlavně pro podporu míst, zlepšujících servis pro zákazníka. 

Bod číslo čtyři – karavany a kempy – nemělo by být cílem z toho dotovat kuchyň, ale spíše vybavení 

zázemí pro využití rekreanty. Z hlediska podpory podnikatel dostane 50%, město/obec 70%. 

 

J. Roubíček konstatoval k nastavení programů a rozdělení peněz, že DMO by si zasloužily mnohem 

větší podporu jako zásadní organizátor CR, a dotázal se, zda by nebylo možno přesunout nějaké 

prostředky třeba z toho karavaningu na ty DMO? Jsou pro ČPS zásadní. 

 

L. Ourodová se zeptala, jak to bylo v minulosti s těmi karavany. J. Roubíček odpověděl, že primárně to 

vypsáno pro obce, přišlo ale málo přihlášek, obce nebyly připraveny… ale žádosti posílaly i fyzické 

osoby – proto se naskytla poptávka po přesnější definici; myšlenku přesunu z karavanů na DMO též 

podporuje. 

 

T. Polanský navrhuje povinné vyjádření DMO k jednotlivým žádostem ve smyslu zhodnocení souladu 

s krajskou Koncepcí cestovního ruchu. Proti tomu se vymezil J. Roubíček s návrhem, aby to bylo 

spíše dobrovolné. Z hlediska proběhlé diskuse byl postoj DMO pro povinná doporučení od DMO, 

zástupci kraje se klonili spíše k tomu, aby vyhodnocení od DMO bylo dobrovolnou fází s tím, že 

doporučení bude mít významný vliv na bodování projektů. Argument T. Polanského spočíval v tom, že 

se dá tomu cestovnímu ruchu a destinacím určitá váha a autorita při sledování cílů, vyplývajících z 

Koncepce cestovního ruchu, naproti tomu J. Roubíček by rád vyjádření všech destinačních 

managementů. 

 

Paní L. Ourodová se zeptala, zda se dá čerpat i na nějakou brožurku? T. Polanský odpověděl, že na 

propagační a informační materiály je omezení na 50% spoluúčast a materiály nejsou prodejné. L. 

Ourodová se dále dotázala, zda kdyby chtěla mikroobec vytisknout průvodce po památce, tak 

požadovat nemůže? T. Polanský odpověděl, že by to neměl být čistě jen tisk těch brožur, mělo by k 

tomu něco dalšího být. 

 

Pan předseda přislíbil zaslat finální verzi k okomentování. 

 

Bod 5: Různé 

 

Další setkání 6.12. v 13:00 online – s cílem projít usnesení z minulých komisí. 

 

Předseda poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání. Jednání bylo ukončeno v 14:47 hod. 

 
Zapsal:  Jan Martínek 

 

Ověřil:      Mgr. Tomáš Polanský 


