Zápis č. 3/21
ze 3. zasedání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje,

které proběhlo dne 30. března 2021 ve 13.00 hodin
online.
Přítomni:

Mgr. Tomáš Polanský
Mgr. Radek Pileček
RNDr. Ladislav Havel
Bc. Jiří Roubíček
Ing. Jiří Fišer
Pavla Šádková
Ing. Milan Zálešák
Ing. Karel Kratochvíle
Jindřich Soukal

Omluveni:

Bc. Martin Lobík
PhDr. Ludmila Ourodová

Stálí hosté:

Jaromír Polášek

Mimořádní hosté: František Chrastina

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schválení programu a kontrola úkolů z minulé komise - T. Polanský
Zpráva o eliminaci destinací - J. Polášek
OKPP - Koncepce - F. Chrastina
Žádost o umístění informativní dopravní značky směrové - T. Polanský
Informace ze zastupitelstva a rady + vývoj dotačního programu - F. Talíř
Informace o novinkách a dění v kraji - všichni
Zpráva o komunikaci s komisemi a výbory kraje - T. Polanský
Zpráva o komunikaci s komisemi měst - T. Polanský
Různé

Jednání:
Bod 1: Schválení programu a kontrola úkolů z minulé komise - T. Polanský
Minulé úkoly:
V rámci bodu 7 a 8 - T. Polanský informace z komunikace
V rámci bodu 7 a 8 - návrhy spolupráce - všichni
Usnesení č. 1/2021/KCR-3
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
schvaluje navržený program.
8/0/0

Bod 2: Zpráva o eliminaci turistických oblastí - J. Polášek
Uskutečněno na základě rozhodnutí Rady Jihočeského kraje ze dne 4.3. 2021 - ukončení
Smlouvy o spolupráci s turistickou oblastí PodKletí (Jihočeský venkov, z.s.) a Prácheňsko
(DS Prácheňsko, z.s.). Informování o situaci vedení všech 11 TO proběhlo stejný den
odpoledne.
-

-

J. Polášek: eliminovány na 9 oblastí, kompenzace pro ty dvě půjde pravděpodobně
na Radu 8.4.
částečná fúze, částečné rozdělení – PodKletí: Český Krumlov, BudějovickoHlubocko, Novohradsko; Prácheňsko – převážně k Písecku
T. Polanský: projeli si oblast za Budějovicko, počítá se i s novým územím
M. Zálešák: Hořice a pan starosta nemile překvapen, že by měli jít pod Český
Krumlov, není to vhodné, aby jednotlivé destinačky zasahovaly bez komunikace
s obcemi; J. Polášek: je to jednostranná iniciativa Českého Krumlova, který si udělal
svou mapu, nic není schváleno, jednání dosud neproběhla, je to pouze záměr
Krumlova; vždy se jedná o rozhodnutí zastupitelstva té dané obce
T. Polanský: jak to vypadá s vyhodnocením žádostí o dotaci? – J. Polášek: první
pracovní fáze 22.-23.4.

Usnesení č. 2/2021/KCR-3
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
bere přednesené informace na vědomí.
9/0/0
Bod 3: OKPP - Koncepce - F. Chrastina
Odbor kultury a památkové péče Jihočeského kraje předložil 2 zpracované koncepce k
projednání a okomentování komisi pro cestovní ruch, jelikož aktivity tohoto odboru se blízko
prolínají s cestovním ruchem. Jedná se o Koncepci podpory památkové péče a o Koncepci
rozvoje zřizovaných organizací Jihočeského kraje v oblasti kultury na období 2021-2026.
František Chrastina (vedoucí Oddělení kultury a zřizovaných organizací) představil
zpracované dokumenty, které jsou přílohou pozvánky. Oba dokumenty jsou zpracovány
prakticky pro možnou realizaci a naplňování cílů koncepce, které zlepšují situaci i v
cestovním ruchu.
Rozvoj zřizovaných organizací Jihočeského kraje
-

-

sbírkotvorné organizace - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Regionální
muzeum v Českém Krumlově, Prachatické muzeum, Muzeum středního Pootaví
Strakonice, Muzeum Jindřichohradecka, Prácheňské muzeum v Písku a Alšovu
jihočeskou galerii
nesbírkotvorné organizace – divadlo Oskara Nedbala v Táboře, Jihočeská
zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, Jihočeská knihovna (1,5 mil. svazků,
návštěvnost 750 tis. návštěvníků za rok, dostavěna přístavba), Digitální planetárium

-

ČB – programy pro děti už od 4 let + pobočka na Kleti (dvě kopule, jedna vědecká –
spolupráce s ESA), Jihočeská filharmonie
cíle důležité pro cestovní ruch – dobudování archeoskanzenu Trocnov, vybudování
Muzea Zlaté stezky v Prachaticích – spolupráce též s německou stranou

Památková péče
-

Mgr. Jaroslava Vítovcová, vedoucí oddělení
samostatná působnost – dotační tituly: drobná sakrální architektura, projekty
renovace památek
památky jako významné turistické cíle

Diskuse:
K. Kratochvíle – příspěvkové organizace mají z hlediska financování hlavní a vedlejší
činnost, nikde to tam není vidět – mají nějaké vlastní zdroje? F. Chrastina: prostředky ve výši
352 milionů ročního provozního příspěvku, jedná se o 95% veškerých nákladů; vedlejší
hospodářská činnost jako například pronájem sálů; vědecká knihovna nemá žádný další
příjem kromě grantů (ze zákona); další organizace si žádají na ministerstvu o příspěvky;
jediná výraznější doplňková činnost je ZOO Hluboká – pronájmy, reklama, stánek; něco
mezi 2,5-5 mil. korun ročně; vytváří se též fondy, od kraje organizace dostává na kapitálové
výdaje (investice). K. Kratochvíle: vstupné je v hlavní nebo vedlejší činnosti? F. Chrastina:
v hlavní činnosti, každá příspěvková organizace si to může upravit.
L. Havel: Dvůr Králové chtěl rozdat a následně zabít zvířata – je v ZOO nějaký rozpočet a
kalkuluje se s epidemickou situací? F. Chrastina: naše ZOO je dobře sanovaná příspěvkem,
jsme nyní s to saturovat údržbu, pozastavily se některé investice + v létě po otevření
ohromná návštěvnost, velké množství klientů, hospodářský výsledek 1,5 mil., hospodaření
dobře nastavené x Dvorce, Táborská ZOO, ZOO Protivín a ZOO Jindřichův Hradec jsou na
tom hůř, dávalo se jim 100 tis. jako podpora, nyní se uvažuje o něčem podobném.
J. Polášek: počítáme se spoluprací se zřizovanými organizacemi jako turistickými cíli,
spolupráce probíhá dobře.
Usnesení č. 3/2021/KCR-3
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
I.

II.
9/0/0

bere na vědomí materiál Koncepce podpory památkové péče Jihočeského
kraje v letech 2021–2025 i koncepční materiál Odboru kultury a památkové
péče „Koncepce rozvoje zřizovaných organizací Jihočeského kraje v oblasti
kultury na období 2021–2026 (s vyhodnocením období 2015–2020)“.
doporučuje radě Jihočeského kraje schválit oba zmíněné materiály.

Bod 4: Žádost o umístění informativní dopravní značky směrové - T. Polanský
Na Odbor dopravy Jčk dorazila žádost o umístění informativní dopravní značky směrové IS23 a IS24 - tzv. “hnědé značky” z turistického cíle Safari resort v Hluboké u Borovan.
Situace a poloha je uvedena v obdržené žádosti, která je přílohou tohoto dokumentu.
Dálnice a silnice 1. třídy hodnotí dle platných ustanovení za cestovní ruch CzechTourism více např. v metodickém pokynu zde: https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/B2B/B2B/Znacenituristickych-cilu
Ostatní silnice (dle bodu 3.4.) - seznam cílů zpracovává krajský úřad ve spolupráci s
obecními úřady pověřených obcí. V rámci Jihočeského kraje podobný seznam není vedený
a naše komise bude jedním z poradních orgánů ke zmiňované žádosti. Podle informací
těchto cedulí na silnicích nižší kategorie mnoho nemáme, proto by bylo vhodné v rámci
fungování komise sledovat vývoj tohoto stavu.
Turistická oblast Novohradsko-Doublebsko doporučuje ke schválení.
Turistická oblast Budějovicko doporučuje ke schválení.
M. Zálešák: dělali to ve městě pro cisterciácké opatství, náklady nese obec. T. Polanský:
náklady by snad dokonce měl nést samotný subjekt.
Usnesení č. 4/2021/KCR-3
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
I.

souhlasí s aktivitami a významností turistického cíle. Doporučuje žádost
turistického cíle “Safari resort” schválit a umožnit vyznačení informativní
dopravní značkou směrovou k lepší navigaci návštěvníků a zvýšení
povědomí o možnostech v Jihočeském kraji.

II.

na další schůzce zjistí situaci o dalším postupu a vyhodnotí další kroky pro
vedení seznamu o značení na silnicích nižší kategorie.

9/0/0
Bod 5: Informace ze zastupitelstva a rady + vývoj dotačního programu - F. Talíř
Proběhlo odevzdání žádostí k dotačnímu programu cestovního ruchu, kdy mají být žádosti
vyhodnoceny nejpozději do 30.6.
Usnesení č. 5/2021/KCR-3
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
bere přednesené informace na vědomí.
9/0/0

Bod 6: Informace o novinkách a dění v kraji - všichni
Proběhla diskuze členů komise o poznatcích a novinkách v cestovním ruchu, postoji
politických klubů k cestovnímu ruchu, atp.
T. Polanský: měla by vznikat též cyklostezka Boršov – Homole – Planá, na Vltavě nová
hrana pro lodě a vůbec zlepšování vybavenosti, nová ferrata na Hluboké a další – Vltava
letos znova ožije.
R. Pileček: Virtuální běžecký závod na podporu medvědů v ZOO Hluboká – zajímavá
aktivita, dala by se propagovat. T. Polanský přislíbil předat informaci dál.
J. Polášek: připomenutí konference Travelcon, na kterou mají členové komise přístup
zdarma, z většiny zajišťováno z rozpočtu kraje, vyzývá členy komise, ale i zastupitele
k návštěvě.
T. Polanský: zápis z komise cestovního ruchu města České Budějovice – padlo tam, že by
se měla chystat na kraji metodika/pravidla a kritéria k hodnocení online propagace, zmínil to
tam pan Hanzal – ví pan Roubíček, co to je, budeme se s tím moci seznámit? J. Roubíček:
je to ve fázi přípravy. P. Šádková: měl by to přinést na příští komisi.
Usnesení č. 6/2021/KCR-3
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
bere přednesené informace na vědomí.
9/0/0

Bod 7 a 8: Zpráva o komunikaci s komisemi
Tomáš Polanský informoval o krocích a stavu v ohledu na komunikaci s komisemi.
Výbory a komise Jihočeského kraje - osloveno:
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - předsedkyně: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová
Parmová
Dopravní výbor - předsedkyně: Ing. arch Petra Trambová
Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí - předsedkyně: Ing. Hana Šťastná (souhlas)
Kulturní komise: předseda: Ing. Štěpán Pavlík (souhlas)

Sportovní komise: předseda: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA
Městské komise a odbory:
České Budějovice – Petr Klika
Český Krumlov – Martin Hák (zájem)
Frymburk - Martin Řezáč
Hluboká nad Vltavou – Jindřich Soukal (člen komise)
Jindřichův Hradec - Zuzana Bedrnová (zájem)
Milevsko
Nové Hrady – Michal Jarolímek (produktový manažer TO)
Písek
Planá nad Lužnicí

Prachatice
Slavonice
Soběslav
Strakonice – František Christelbauer
Tábor – Jiří Roubíček (člen komise)
Třeboň – Petr Šot
Týn nad Vltavou - Milada Pixová Hodná (zájem)
Vyšší Brod - Jan Straka (zájem), Jiří Franz (předseda komise)

Dále T. Polanský navrhuje umožnit účast zájemcům na setkání v rámci komise tomu
vyhrazené.
Usnesení č. 7/2021/KCR-3
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
bere informace na vědomí.
9/0/0

Bod 9: Různé
Pozvánka na Travelcon - www.travelcon.cz - využití promokódu – bude zaslán panem
Poláškem v mailu. 11. května setkání turistických informačních center.
Další setkání proběhne v úterý 18.5.2021 od 13 hodin. Eventuálně operativně dle dispozice
Koncepce cestovního ruchu. Pravděpodobně online, když to půjde, tak osobní setkání.
T. Polanský předložil výroční zprávu za Turistickou oblast Budějovicko - online zde:
https://www.cb-hl.cz/media-banka/publikace
(přímý odkaz: https://view.publitas.com/publikace/budejovicko_vz2020/page/1)
Situace Vltavská cyklostezka – dle informací po minulém setkání platí, že realizace tohoto
projektu je stále v aktivním procesu.
L. Havel: jihočeský šéf Asociace hotelů a restaurací – dotaz na téma podpory kongresové
turistiky a těchto akcí, jak to vypadá? J. Polášek: jedna z variant podpory cestovního ruchu,
žel na předletní sezonu to nevypadá, ale podzimová sezona by mohla být dobrá, nyní je to
otázka cca měsíce, kdy bychom mohli jít do ostrého provozu, je to jedna z připravených
variant, bude záviset na rozvolňování. L. Havel: jak se to dozví asociace? Bylo by dobré, aby
nastartovaly prakticky hned. J. Polášek: jen co bude jasněji, jsme připraveni je kontaktovat a
nastartovat to. L. Havel: jsme připraveni lépe než ostatní kraje.
J. Roubíček: řeší se jednací řád na sociální komisi, měli bychom na to být připraveni.
Usnesení č. 8/2021/KCR-3
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí informace z bodu Různé.
9/0/0
Jednání bylo ukončeno ve 14:20 hodin.

V Č. Budějovicích dne 30. 3. 2021
Zapsal:

Mgr. Jan Martínek

Ověřovatel:

Mgr. Tomáš Polanský

…………………………………

