
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 

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

 

České Budějovice, 21. 2. 2023 

 

Zápis č. 15/2022 

z 15. jednání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje,  

které se konalo v zasedacím sále Secese, hlavní budova Krajského úřadu, U zimního stadionu 

1952/2, 370 76 

  

 

Přítomni: Mgr. Tomáš Polanský, Pavla Šádková, Mgr. Radek Pileček, Ondřej Lee Stolička, Ing. 

Karel Kratochvíle, RNDr. Ladislav Havel, Ing. Jiří Roubíček, PhDr. Ludmila Ourodová, 

Ing. Milan Zálešák 

Omluveni:  Jindřich Soukal, Ing. Jiří Fišer 

Hosté: Mgr. František Talíř, Mgr. Petr Soukup 

 

Program jednání: 

1) Zahájení a schválení programu 

2) Změna obsazení členů komise 

3) Plán činnosti Komise pro cestovní ruch Jihočeského kraje pro rok 2023 

 a. Plán činnosti, termíny 

 b. Revize Koncepce 2030, cíle rozvoje 

4) Studijní cesta Linz/Dachstein 

5) Činnost JCCR 

6) Dotační program JčK 

7) Projekt Sister City – Yogyakarta City 

8) Různé / dískuze 

Jednání zahájil a řídil předseda komise. Přítomno 9 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. Představil dnešní program a vyzval k jeho možnému doplnění, načež byl program 

schválen. Na začátek dal slovo panu náměstkovi Talířovi, který krátce okomentoval Filmovou 

kancelář, projekt revitalizace Vávrovských rybníků jako zajímavého cíle a dotační titul – alokace 10 

mil. Kč, žádosti na 12 mil. Kč – bude snaha pokrýt maximum žádostí.  

 

Bod 2: Změna obsazení členů komise 

V tomto bodě T. Polanský informoval o novém složení komise – na pozici v komisi rezignoval pan 

M. Lobík, nahrazuje ho Ondřej Lee Stolička. Působí jako postdoktorand v oboru historie na AV ČR, 

člen TOP 09, trvale žije na Kaplici, živil se jako průvodce na hradě Rožmberku. Členové informaci 

vzali na vědomí. 

 

 



Bod 3: Plán činnosti Komise pro cestovní ruch Jihočeského kraje pro rok 2023 

 

3.a. Plán činnosti, termíny 

 

Komise má za povinnost předložit plán jednání v letošním roce. Jedná se o celoroční plán – součástí 

bodu byla diskuze k doplnění programu. Plán předložen jako příloha členům komise, návrh krátce 

uvedl T. Polanský. 

 

Znění plánu: 

„Pravidelným tématem bude činnost JCCR a naplňování schválené Koncepce rozvoje cestovního 

ruchu. Toto téma bude nutné projednat i v ohledu na definování cílů rozvoje v rámci průběžné 

evaluace a aktualizace Koncepce, práce s dotačním programem, sběrem dat a sledováním možných 

hodnotících ukazatelů.  Druhé nosné téma bude diskuse 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.  

 

 

Termíny jednání - úprava oproti původnímu plánu – návrh na čtvrtek 20. duben v rámci konference 

Travelcon – domluva na účasti s Martinem Jiránkem - poradcem ministra pro místní rozvoj Ivana 

Bartoše pro cestovní ruch. Vyhradili bychom si speciální prostor pro jednání na cca 30-60 minut – od 

13 hodin. + prohlídka pavilonu Z na výstavišti. 

 

Ostatní termíny reflektují termíny loňského roku – výzva členům na návrhy a diskuzi, na co mají 

termíny navazovat, zda nějak doplnit termíny. 

 

Navrženy byly pro rok 2023 tyto termíny:  

• 21. 2. 2023 

• 20. 4. 2023 (součást konference Travelcon) 

• 6. 6. 2023 

• 19. 9. 2023 

• 7. 11. 2023 

• 12. 12. 2023 

 

Návrh na hosty a obsah jednání – diskuze 

Duben – Martin Jiránek (MMR) 

Červen – zástupce Jihočeského muzea – archeoskanzen Trocnov + zástupce kulturní komise JčK 

Září – setkání širšího pléna 

Listopad – Dotační program 

Prosinec  –  Vyhodnocení roku a kampaní 

 

 

Info: plánovaná zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje jsou: 

 

09. 2. 2023 

23. 3. 2023 

11. 5. 2023 

22. 6. 2023 

  

Další důležité termíny jsou: 

  

• 21. – 23. 3. 2023 (Studijní cesta Linz/Dachstein)“  

 



 

V rámci diskuse navrhl pan L. Havel pozvat na podzim pana náměstka Fluxu ke komentáři k 

chystanému návrhu zákona o cestovním ruchu, podobně pana Hergeta z Czechtourismu. 

 

Následně bylo hlasováno usnesení: 

 

U s n e s e n í   č. 1/2023/KCR-15 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  

souhlasí 

s předložením plánu na rok 2023 Radě Jihočeského kraje.  

Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

3.b. Revize Koncepce 2030, cíle rozvoje 

 

Koncepce 2030 – plány JCCR 

Předseda seznámil členy s plány JCCR v ohledu na koncepci, doplnil ředitel JCCR Petr Soukup 

s odkazem na samostatný bod činnost JCCR. Bude průběžně hodnoceno, spolu s návrhy a nápady od 

členů komise. 

Revize činnosti komise 

Vzdělávání 

Vychází z Koncepce – Tematická oblast Vzdělávání (str. 33) 

Plány JCCR na celokrajské vzdělávání: Dachstein, Travelcon, setkání TIC,…ostatní vzdělávání 

zajišťují turistické oblasti nebo CzechTourism. 

 

Marketing 

Kontrola fungování dokumentu k hnědým cedulím v praxi – zda je vzniklá národní metodika funkční 

v rámci JčK. Odbor kultury zjišťuje aktuální rozmístění a stav cedulí. Kraj má gesci v případě nižších 

silnic. 

 

Otázka, jak nadále nakládat s logem a claimem Jižní Čechy – opravdová láska? Pokračovat, nebo 

nepokračovat? 

 

R. Pileček se dotázal, zda by tam mohla být též informace o vzdálenosti? L. Ourodová konstatovala, 

že logo a claim byly zvoleny dobře, návrh třeba jen málo proměnit logo; jak je to s možnostmi podpory 

výletů dětí na hrady a zámky? Je to podle ní důležité kvůli emočnímu vztahu dětí ke kraji. P. Soukup 

existují různé mapy jižních Čech pro školní děti – Jižní Čechy vodní, JČ zámkové, JČ… O. L. Stolička 

poukázal na to, že výlety jsou hodně limitované finanční náročností cest, další aspekt je potom 

samotná dostupnost některých památek  

 

Obchod/Profesionalizace 

Jak definujeme profesionalizaci? 

 



V rámci Koncepce je otázka transformace JCCR na jiný druh organizace, může výrazně posunout 

zákon o cestovním ruchu. Cestovní ruch je podle pana předsedy třeba vnímat jako „průmysl“) – aby 

organizace nebyly výhradně neziskové a financované z dotací. 

Z akcí je tu potenciál posunout i projekt svateb na jihu za účelem možnosti oddávat nejen o víkendu.  

 

Investice 

Byla aktualizována tabulka investičních projektů + úprava na národní úroveň – možnost spojit národní 

a krajskou úroveň?  

 

Bude možné za TO a za kraj určovat prioritu investic? 

 

Mediální obsah 

Práce s fotobankou, v rámci dotačních programů výstupy využít a nahrát do fotobanky. 

Doporučení komise, jaký materiál by měl být k dispozici: 

V případě nápadu na dobrou věc nebo inspirace v cizině bude dobré podat návrh. 

L. Havel: Volný zajímavý marketingový materiál o kraji by byl dobrý – hlavně taky rozšířit mezi 

obchodníky a klíčové cílové skupiny. 

L. Ourodová se zeptala, zda by byl přístup do aktuální fotobanky? T. Polanský – přístup by měl být 

možný přes oficiální profil JCCR – žádost přes produktového manažera příslušné oblasti. 

 

U s n e s e n í   č. 2/2023/KCR-15 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  

pověřuje 

pana náměstka Talíře zjištěním stavu pasportizace hnědých cedulí, kterou má za úkol odbor kultury. 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Bod 4: Studijní cesta Linz/Dachstein 

 

Program a charakter akce vychází z Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2021-2030. 

Kapacita: cca 16 osob 

 

Aktuální návrh programu 

Úterý 21.3.   

12:30 

Odjezd z Českých Budějovic  

  

14:00 – 16:00  

Turismus Verband Linz: Jitka Zikmundová (Marktmanagement CEE im Auftrag von Oberösterreich 

Tourismus GmbH) a p. Schurpfeil Turismus Verband Linz (nastupuje místo pana Steinera) 

 

19:00  

Večerní posezení a diskuze s manažerem hotelu Stierer – Lukášem Váchou (možná změna na druhý 

den dle časových možností pana ředitele) 

 



Středa 22.3.  

Prohlídka konferenčního hotelu Congress Schladming  

Návštěva destinačního managementu Turismusverband Schladming   

Návštěva a prohlídka vybraného zábavního parku v Schladmingu 

 

Čtvrtek 23.3.  

Po snídani návrat  

 

Možnost o doplnění programu dle požadavků účastníků na tematické jednání, případě na základě 

potvrzení dalších oslovených subjektů. 

 

Dopravu, program a tlumočníka hradí Jihočeská centrála cestovního ruchu na základě charakteru 

činnosti a plnění Koncepce. 

 

Ubytování s polopenzí v hodnotě 95 €/noc hradí účastníkovi zaměstnavatel, případně účastník sám.  

 

Hlavní témata studijní cesty jsou směřovány takto: 

Systém fungování a financování cestovního ruchu v Rakousku 

Zákon o cestovním ruchu - jeho význam, funkčnost, argumenty, v čem je důležitý 

Návštěvnická karta - výhody, financování, efektivita 

Financování - grantové programy, ze kterých mohou místní subjekty CR čerpat dotace 

Zaměstnanost a pracovní síla před a po covidu 

Akce, festivaly, eventy - jakou důležitost jim přikládají z pohledu cestovního ruchu a jak jsou 

podporovány dotačně a organizačně 

 

Pan předseda T. Polanský krátce uvedl plán. P. Soukup konstatoval, že primárním cílem je setkat se s 

lidmi z praxe, rozloučit se s panem Steinerem a obecně získat maximálně zkušeností. Technické 

zázemí nebude problém, zajistí JCCR, případné zaparkování auta u úřadu by se domluvilo. L. Havel 

se přimlouvá za to, aby to nebyla jednorázová akce, ale nějaký opakovaný kontakt, tyto poznávací 

aktivity jsou hodně důležité a podpory hodné. 

 

U s n e s e n í   č. 3/2023/KCR-15 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  

souhlasí 

s konceptem studijní cesty.  

Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Bod 5: Činnost JCCR 

 

5.a. Regionální filmová kancelář Jihočeského kraje 

 

Na minulých jednáních byl představen záměr na zahájení Filmové kanceláře v Jihočeském kraji, který 

je poslední z krajů, který tuto kancelář oficiálně nemá. Na dnešním jednání představena finální 

podoba návrhu o jejím založení. Princip fungování, význam, marketing. Nutné podotknout, že se 

nejedná o vznik nové fyzické kanceláře s novým pracovním úvazkem, ale o rozšíření působnosti a 

aktivit JCCR – rozšíření náplně činnosti a s tím spojená úprava dokumentů. 

 

P.Soukup poukázal na to, že jde primárně o to namotivovat zahraniční filmaře k tomu, aby točili u nás 

v kraji. 

 

 



U s n e s e n í   č. 4/2023/KCR-15 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  

plně podporuje  

rozšíření aktivit JCCR o vznik Jihočeské filmové kanceláře.  

Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

5.b.  Činnost a plány JCCR 

 

P. Soukup představil nová čísla – domácí klientela je na předcovidových číslech; zahraničí – 

trojnásobný nárůst Němců, Rakušanů a Holanďanů. Největší propady u Asie – Čína ze 160 tis. na 2 

tis., Taiwan poměrově podobně, Korea ze 42 tis. na 10 tis. 

 

Vydána mapa rozhleden jižních Čech, žádá se o grantové programy. Žádost též o Toulavou kameru. 

Je tendence každý měsíc přijít s nějakou novinkou – snaha na webových stránkách, aby případná 

návštěva se na třetí kliknutí dostala tam, kam chce. 

 

Rozhledny, granty, Polsko – Štětín, výhled Košice, logo a claim Opravdová láska – udržet, či nové? 

Holiday World, Travelcon 

 

- snaha zredukovat veletrhy, bude pokus s využitím QR kódů ve větší míře 

- Travelcon v dubnu na výstavišti 

- Polsko v květnu – budeme se soustředit na onlinovou kampaň 

- logo/headline „Opravdová láska“ – změnit je to na dlouho, bude to stát cca 2 miliony 

- budou provedeny nějaké průzkumy ohledně relevance loga 

- Košice – setkání s profesními kolegy na místě; rozvíjet i polské a maďarské zacílení 

- O. L. Stolička – zacílit též na zahraniční studenty 

 

U s n e s e n í   č. 5/2023/KCR-15 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  

nemá  

k plánu činností JCCR připomínek a bere představené plány na vědomí.  

Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 6: Dotační program JčK 

 

Hodnotitelská komise by měla vzít v potaz, že stanovisko DMO bylo vystavováno skrze 10 subjektů, 

tudíž se může lehce lišit hranice kritéria 3-4 napříč projekty a destinacemi. Nebylo možné porovnávat 

projekty mezi sebou na úrovni kraje, jen v rámci oblasti. 

 

T. Polanský konstatoval, že je třeba podporovat smysluplné projekty dle Koncepce a udržitelné 

produkty – rozlišit mezi projektem a produktem cestovního ruchu. 

 

Turistické oblasti odhadují cca 10 vydaných stanovisek na oblast. Činnost destinačních managementů 

byla hodnocena nezávislou komisí na JCCR minulý týden (13.-15.2.2023). 

 

Vize na rok 2024 – prozatím pozitivní odezva ze strany TO na poskytování stanoviska. Po dokončení 

hodnocení žádostí chtějí tuto otázku stanovisek ještě projednat na jednání TO. 

 

T. Polanský pokračoval s návrhem do budoucna sloučit karavany s investicemi – je to otázka do 

dalších let. Navrhuje též vypracovat mapu podporovaných lokalit, eventuálně i pro budoucí 

rozhodování přidělovacích komisí. Hodnotící sezení k DO proběhlo, dozvíme se výsledky. 



 

L. Havel se dotázal, jak to nyní běží se Strakonickem a částkou cca 400 tis.? Jde o to, jak se k tomu 

staví i město Strakonice, jejich komise pro cestovní ruch se ptala po tom, kam se ty peníze poděly… 

P. Soukup upozornil na to, že loni byl mimořádný příspěvek na vícenáklady pro transformaci. Ze 

strany Strakonic dlouhodobě není zájem. L. Havel zapochyboval – údajně nebyla kontaktována ani 

městská komise, ani rada města. Do příští komise bude prověřeno, jak to tam probíhalo.  

 

U s n e s e n í   č. 6/2023/KCR-15 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  

I. souhlasí 

s vypracováním mapy dotačních projektů ze strany JCCR. 

II. žádá 

JCCR o doplnění dalších informací ohledně postupu při integraci města Strakonice do DO Písecko – 

Blatensko – Vodňansko – Strakonicko. 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Bod 7: Projekt Sister City – Yogyakarta City 

 

Informace od J. Soukala – žádost o projekt spolupráce. Pozitivně bude vnímáno, že se projekt 

projednal v rámci autority vyššího celku – kraje. Jakarta chce spolupracovat na úrovni měst, probíhá 

komunikace v rámci DMO Českobudějovicko-Hlubocko, kdy nám v ohledu na velikost k 

mezinárodnímu poměru dává smysl zapojit trojúhelník v lokalitách České Budějovice – Hluboká nad 

Vltavou – Holašovice – Český Krumlov.  

 

Pan T. Polanský bod uvedl, vysvětlil, že je to celé na začátku, tedy spíše jako informace – není tu pro 

rozvoj toho projektu žádná žádost na finanční participaci. Pan J. Roubíček okomentoval návrh 

usnesení a konstatoval, že je tu málo informací, abychom mohli „souhlasit“, proto v tento moment 

bude navrženo pouze vzetí na vědomí 

 

U s n e s e n í   č. 7/2023/KCR-15 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

projekt Sister city. 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 8: Různé, diskuse 

 

a) Trocnov – archeoskanzen – pan předseda podal základní informace k postupu projektu kraje. 

b) Vltavská cyklostezka – P. Soukup poukázal na to, že do deseti let je tu potenciál Dunajské 

cyklostezky, nyní hotovy dva úseky cyklostezky Vltavské, přípravy dále postupují. 

c) Vrbenské rybníky / Vávrovské rybníky – do roku 2026 – T. Polanský upozornil na to, že se tu 

počítá též s návštěvnickou infrastrukturou – infocentrem a doprovodnou úpravou celého areálu.  

 

Jednání bylo ukončeno v 14:37 hod. 

 
Zapsal:  Jan Martínek 

 

Ověřil:      Mgr. Tomáš Polanský 


