
 
 

Zápis č. 2/21  

ze 2. zasedání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje, 

které se konalo dne 23. února 2021 ve 13.00 hodin 

v sídle Jihočeské centrály cestovního ruchu, B. Němcové 1824/8, České Budějovice. 

 
 
Účast:  
 
Přítomni:  Mgr. Tomáš Polanský 

Mgr. Radek Pileček 
RNDr. Ladislav Havel 
Bc. Martin Lobík 
Bc. Jiří Roubíček 
Ing. Jiří Fišer 
PhDr. Ludmila Ourodová 

 
Omluveni:  Pavla Šádková 

Jindřich Soukal 
Ing. Milan Zálešák 
Ing. Karel Kratochvíle 

 
Program: 

1) Zahájení, schválení programu 

2) Představení fungování JCCR a Koncepce cestovního ruchu JčK 2021-2030 

ředitelem J. Poláškem  

3) Plán činnosti KCR pro rok 2021 

4) Spolupráce s městskými komisemi cestovního ruchu 

5) Propojení činnosti komise s oblastmi kultury, školství a sportu 

6) Různé 

 

Bod 1) Zahájení, schválení programu 
 
Představení bodů programu, podle kterých se bude jednat a kontrola úkolů 
z minulého zasedání. 

- pan předseda T. Polanský zahájil zasedání a představil program 
 
Rozeslání kontaktů – splněno. 
Upozornění na úpravu čísla R. Pileček.  
 
Usnesení č. 1/2021/KCR-2 
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 
schvaluje navržený program. 
7/0/0 
 
Bod 2) Představení fungování JCCR a Koncepce cestovního ruchu JčK 2021-2030 
ředitelem J. Poláškem  



 
- hlavním cílem je výsledek práce 
- projekt 6x5 – propagační úspěšný projekt 
- JCCR – příspěvková organizace JČK – krajská destinační společnost 
- Travelcon – akce 15.-16. dubna, odborná konference nad aktuálními tématy, 

loni 1600 účastníků 
- Jižní Čechy hostem v Linci – akce v roce 2019, prezentace v Linci, loni mělo 

být v březnu v Pasově x pandemie 
- Rakousko okopíruje od nás projekt 6x5, s několikanásobným rozpočtem 
- online – jiznicechy.cz spolu s e-shopem 
- facebook – skoro 100 tis. fanoušků, prostor pro jednotlivé turistické oblasti 
- základní cílovka 25-44 let 
- mutace též pro zahraniční trhy 
- Instagram jeden, dvoujazyčné posty, dosah cca 34 mil., zásah 23 mil. 
- YouTube – 0,75 mil. minut 
- projekt Zlatá stezka – Bavorský les, Hornofalcký les, Jižní Čechy a Plzeňský 

kraj 
- cykloturistika – stezka podél železné opony 
- projekt Vltava – memorandum se středočeským krajem, propojení jižních a 

středních Čech 
- elektrokola s ČEZem – bude se s ním končit kvůli rozpočtu 
- Webové stránky www.jccr.cz – výroční zpráva JCCR (dostupná i online) 
- Předána výroční zpráva i destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko 

pro představu (dostupná i online) 
 
Koncepce cestovního ruchu 

- květen/červen – schvalovací proces 
- hlavní vize a motto – „každý má dva domovy – svůj a Jižní Čechy“ 
- SMART 
- značka Jižní Čechy, systém řízení, … 
- nabídka v případě zájmu projít jednotlivé body i hlouběji 

 
Diskuse 
 

- M. Lobík – chybí tu cenotvorba, respektive nějaká podpora na expertní rovině 
pro poskytovatele služeb – J. Polášek: rozjíždí se projekt (2. polovina roku) 
podpory pro poskytovatele, mj. třeba i kalkulace, rezervační systém a 
podobně…; zaměření zejména na školy – učňovské gastro a manažerské 
vzdělávání 

- L. Ourodová – kde se může člověk se sloganem „Jižní Čechy, opravdová 
láska“ setkat? – primárně sociální sítě, internet, propagační předměty, prostor, 
merch; UNWTO – nejen cestovní rozměr, ale i sociální a ekonomický; důležitá 
vazba na obyvatele 

- R. Pileček – i zahraniční turisté? – J. Polášek – jen pohraniční oblasti 
Rakouska a Německa 

- Roubíček – kdy bude koncepce hotová, kdy se k ní budeme moct vyjádřit? – J. 
Polášek: finální verze se zasekla na starostech obcí, k připomínkování 
primárně komise, někdy v dubnu, maximálně v květnu 

 
 

http://www.jccr.cz/


Usnesení č. 2/2021/KCR-2 
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 
bere na vědomí představení fungování JCCR. 
(7/0/0) 
 

 

Bod 3) Plán činnosti KCR pro rok 2021 

Pro radu Jihočeského kraje předložíme plán činnosti. Domluvené termíny pro 1. 

pololetí jsou dále 30.3. a 18.5. od 13 hodin s plánem komunikace s dalšími 

subjekty jako městské komise cestovního ruchu, krajské komise (sport, kultura, 

školství), vyhodnocení možnosti výjezdní exkurze Rakousko. Součástí bude i 

zápis s usnesením č. 2/2021/KCR-1 

 

- termíny – úterý od 13:00, 30.3. a 18.5. 

- exkurze do Rakouska bude patrně odsunuta podle situace 

- spolupráce s dalšími městy, případně kraji 

- 18.5. – koncepce CR, setkání se zástupci měst 

- pan Havel pošle návrh na výjezd do Rakouska 

 

Plán předloží pan náměstek F. Talíř. 

 

Usnesení č. 3/2021/KCR-2 
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 
souhlasí s odevzdáním plánu pro Radu Jihočeského kraje. 
(7/0/0) 

 

Bod 4) Spolupráce s městskými komisemi cestovního ruchu 

 

Členové komise doporučují oslovit následné městské komise cestovního ruchu: 

1) České Budějovice (cestovní ruch) – předseda Petr Klika 

2) Strakonice (cestovní ruch a kultura) – předseda František Christelbauer – pan 

Havel navrhuje pozvat přímo předsedu kvůli určité disonanci mezi DO a 

městem 

3) Nové Hrady (kultura, cestovní ruch a podnikání) – Michal Jarolímek 

4) Třeboň – Petr Šot 

5) Tábor – paní Kalousková (tajemnice) – zajišťuje pan Roubíček 



6) Soběslav (kultura, školství, cestovní ruch) 

7) Milevsko (kulturní) 

8) Planá nad Lužnicí (kulturní) 

9) Písek 

10)  Český Krumlov – místostarosta Martin Hák 

11)  Slavonice 

12)  Vyšší Brod 

13)  Frymburk 

14)  Jindřichův Hradec x nemá příslušnou komisi – oslovit odbor 

15)  Prachatice – podobně jako Jindřichův Hradec 

16) Hluboká nad Vltavou – Jindřich Soukal 

Úkol – dle usnesení 

Usnesení č. 4/2021/KCR-2 
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 

I. sestavuje  
uvedený seznam městských komisí cestovního ruchu 

II. pověřuje 
předsedu Tomáše Polanského úkolem dané komise oslovit 
s možností spolupráce, která se bude rozvíjet na dalším jednání 
komise cestovního ruchu Jihočeského kraje.  

III. pověřuje 
ostatní členy komise úkolem si nachystat návrhy spolupráce 
s městskými komisemi. Následná komunikace (krajská a městská 
komise) bude probíhat na základě rozdělení tematických kompetencí 
dle lednového zasedání.  

 

Usnesení – 7/0/0 

 

Bod 5) Propojení činnosti komise s oblastmi kultury, školství a sportu 

 

Cílem komunikace je navázat kontakt s komisí – kulturní, sportovní, školství. 

Diskutovat s komisemi o tom, jaké plánují aktivity, jak se propojit s cestovním 

ruchem, kdy členové komise cestovního ruchu navrhují možné propojení: 

 

Kultura: krajské, městské i soukromé organizace, koncerty, vhodné prostory, online 

vstupenky,  

 



Školství: kompetence kraje – možnosti kde promluvit do obsahu výuky, nabídky 

kurzů 

 

Sport: sportovní turnaje, sportovní soustředění, mezinárodní a významné zápasy 

 

J. Polášek – navrhuje kontaktovat též životní prostředí; M. Lobík – cestovní ruch 

v JČK zasahuje do všech oblastí, jde o to najít ten způsob. J. Roubíček – může 

docházet ke konfliktům zájmů, třeba cestovní ruch x životní prostředí. T. Polanský – 

bude tedy třeba se potkat prakticky se všemi. 

 

Usnesení č. 5/2021/KCR-2 
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 
 

I. souhlasí s navázáním kontaktu s komisí: kulturní, školství a sportovní. 

II. pověřuje L. Havla navázáním kontaktu s komisí školskou. 

III. pověřuje M. Zálešáka navázáním kontaktu s komisí kulturní. 

IV. pověřuje T. Polanského navázáním kontaktu s komisí sportovní. 

V. konstatuje, že budou osloveny též ostatní komise a výbory. 

(7/0/0) 

 

Bod 6) Různé 

 

a) Pan náměstek František Talíř – nabídka možnosti setkání v případě zájmu 

a. Informace z Rady JčK 

- bylo potřeba seškrtat rozpočet 

- projekt přeshraniční – rekonstrukce památek, financováno převážně 

z rozpočtu EU, dobře zapadající do konceptu  

- projekt propagace kraje v jazycích, včetně aktuálních událostí jako například 

nález relikvie v Milevsku 

- destinační oblasti (DO) – informace o postupu vyjednávání – fůze některých 

DO, rozdělení jedné 

- L. Havel – podpora ubytování loni a letos? – F. Talíř: loni vyčerpáno jen 12 

milionů, nevyužitých 6,5 mil. Kč, vyjednáváme o možnosti využití letos 



- L. Havel – podpora jednoduše lůžkodne, nebo širších aktivit? – zatím se 

primárně pracuje s lůžky, prostor pro jednání a případné rozšíření, každý 

námět vítán – komunikovat přímo s panem náměstkem 

- J. Polášek – snažíme se dělat podporu poptávky, druhá věc je podpora 

nabídky – tam by měla být role státu, to nemůže úplně kraj kompenzovat; na 

poptávku – bereme to tak, že je to do června a zaměřené na firmy, základní 

premisa je taková, že je zájem stáhnout sem na jih Čech firmy na setkání a 

jejich prezentace, byla myšlenka též škol x je otázka, zda vůbec školy budou 

s to někam jezdit? 

- klíčové bude, zda se otevřou svátky v květnu 

- loňský rok podle statistického úřadu se prakticky povedl, oproti 2019 jsme byli 

na 75 % (pro srovnání: Praha byla na 30 %) 

- letos lze i kvůli vývoji situace očekávat spíše jinou klientelu (u nás velmi špatný 

vývoj epidemie) 

- L. Havel – počítá se též s kongresovou turistikou? Bude podpora pro firmy? – 

J. Polášek: jsme připravení být v provozu, jakmile se zlepší situace, 

zvládneme to spustit jako rychlou akci; z minulého roku řada příprav na akce, 

bude hodně záležet na tom, jak se bude vyvíjet očkování 

- Komise bude včas informována, bude záležet na pandemii a jejím vývoji 

b) Zápisy z jednání online na webu kraj-jihocesky.cz – budou zveřejňovány, proto 

prosíme o kontrolu a případné připomínky k zápisům 

c) Hodnocení žádostí cestovního ruchu – jak hodnotit? 

- do budoucna více prohlubovat jednotlivé aktivity 

d) Jihočeská karta – je nějaká vize? J. Polášek – už několik let se hovoří o „Kartě 

návštěvníka“, je velká otázka zda to bude ekonomicky fungovat, abychom 

nedopadli jako v Praze; CzechTourism přišel s myšlenkou online karet, začlo 

se jednat, potenciální řešení – zahraniční spíše ne, jedná se s realizátorem 

Liptov-card, je to na začátku; CzechTourism by platil hardware, byly by dvě 

karty – turistická a rezidentní; systematicky napojit na celní správu, ubytovací 

poplatky a podobně; jedna technologie, více použití; platby hlavně za CT, 

pilotní režim možná bude spuštěn už letos – Liptov card řada aplikací, dobře 

vyvinuté; technologie CT, další náklady my; základ napříč republikou; časem 

potenciál i krajská jízdenka; počítá se i s nějakou doplňkovou offline verzí  



- L. Havel – online verze skvělá kvůli aktualitě a flexibilitě; další verze i „trhací 

knížka“ například 

- skoro třetina cestovního ruchu v JČK Jihočeši – tedy i proto rezidentní karta 

e) Průzkumy, studie, směrování dle témat – v případě zájmu je možno se obrátit 

na pana Ing. Poláška 

- prostor pro osobní aktivitu 

- R. Pileček: možnost navázat spolupráci též se STEM-MARKem 

f) Jednání on-line – možnost uspořádat takto 

a. počet členů zvládne: 7 

b. počet členů limitováno: ? 

g) na dalším setkání probrat destinační oblasti 

h) hosté – vždy odhlasovat jejich přítomnost 

i) politický přístup jednotlivých stran k cestovnímu ruchu 

 

Usnesení č. 5/2021/KCR-2 
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 
 

bere na vědomí informace z bodu Různé. 

(7/0/0) 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15:10 hodin. 

 

V Č. Budějovicích dne 23. 2. 2021 

 

Zapsal:  Mgr. Jan Martínek 

 

Ověřovatel:  Mgr. Tomáš Polanský     

 


