Zápis č. 4/21
ze 4. zasedání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje,
které se konalo dne 18. května 2021 v 13.00 hodin
v budově KÚ – JK, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, sál Secese

Účast:
Přítomni:

Ing. Jiří Fišer
RNDr. Ladislav Havel
Bc. Martin Lobík
PhDr. Ludmila Ourodová
Mgr. Radek Pileček
Mgr. Tomáš Polanský
Bc. Jiří Roubíček
Jindřich Soukal
Pavla Šádková
Ing. Milan Zálešák

Omluveni:

Ing. Karel Kratochvíle

Hosté: Ing. Jaromír Polášek, Mgr. František Talíř, Mgr. Juraj Thoma, Ondřej Kašpárek, Lukáš Černý
Program:
1) Schválení programu a kontrola úkolů z minulé komise - T. Polanský
2) České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028 – T. Polanský, L. Černý
3) Nová koncepce cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030 – všichni
4) Dotační program Jihočeského kraje (informace k hodnocení žádostí a vize 2022+)
– T. Polanský + všichni
5) Dokument Hnědé dopravní značky – rozpracování – T. Polanský
6) Registr praxí – T. Polanský
7) Různé
a. Podpora CR Jihočeský kraj – podzim
b. Dovolená v jižních Čechách
c. Další setkání
Bod 1: Schválení programu a kontrola úkolů z minulé komise
Předseda Tomáš Polanský představil program. Jediným úkolem z minulého jednání je téma: „Hnědé
dopravní značky“, řešené v bodě 5 (zjistit situaci a jak nastavit systém do budoucna).
Usnesení č. 1/2021/KCR-4
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
schvaluje navržený program.
10/0/0

Bod 2: České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028
Přizvaný host Mgr. Juraj Thoma uvedl bod coby náměstek Českých Budějovic pro kulturu, cestovní
ruch a územní rozvoj města. Na úvod konstatoval, že všechna projednávání na úrovni města vyjádřila
projektu jednoznačnou podporu, zastupitelstvo dne 10. 5. 2021 schválilo myšlenku 38 hlasy ze 40.
Realizaci zajišťuje spolek České Budějovice 2028 – koordinátoři projektu Ondřej Kašpárek a Lukáš
Černý. Inspirace jak Plzní, tak zahraničím – Linec, Nitra.
Ondřej Kašpárek dále uvedl, že projekt má za cíl podpořit též spolupráci s dalšími městy v kraji a být
přínosem pro celý kraj. Lukáš Černý potom popsal, jak projekt pomohl v roce 2015 Plzni, popsal
projekt též jako snahu „aby České Budějovice nebyly již jen zastávkou na cestě do Českého
Krumlova“

a

vyjádřil

zájem

o

zpětnou

vazbu

Stránky

projektu

jsou

k nahlédnutí

zde:

http://budejovice2028.cz/
Potenciál této účasti je i pro ostatní města v jižních Čechách – toto může být tématem, jak a proč
propojit jednotlivé komise cestovního ruchu.
Usnesení č. 2/2021/KCR-4
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
podporuje kandidaturu města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury 2028 a
souhlasí být nápomocná s jednáním v rámci území Jihočeského kraje.
10/0/0
Bod 3: Nová koncepce cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030
Členové komise dostali týden před jednáním podklady k tomuto bodu. Jedná se o zpracovaný draft
Koncepce cestovního ruchu Jihočeského kraje, která bude platit následujících 10 let.
Přílohy k dokumentu se postupně objevují na webu JCCR (odkaz zaslán předsedou 17.5.) https://www.jccr.cz/jizni-cechy/koncepce-rozvoje-cestovniho-ruchu

Součástí Koncepce byl i dokument, kam lze psát doporučení – tento dokument lze průběžně
doplňovat, rozeslat kompetentním osobám tak, abychom zpětnou vazbu měli do konce května.
Reakce zaslat T. Polanskému nebo Monice Smetanové (zpracovatelce Koncepce na straně JCCR).
Koncepce rozeslána M. Smetanovou i na další komise a výbory.
Diskuze:
J. Polášek prosí o připomínky písemně, dodat panu předsedovi Polanskému v excelovém formuláři,
prosí též o dodržení termínu konce května. Následně po připomínkovém řízení bude koncepce
dokončena, finální schválení orgány kraje se očekává cca někdy od září do konce roku. Zároveň také

uvedl, že vzhledem k jeho konci v čele JCCR bude mít nové vedení též dostatek času se případně ke
koncepci vyjádřit. Samotná změna by neměla podle jeho slov nijak přerušit chod Centrály.
R. Pileček se dotázal, zda v rámci připomínek sepisovat i gramatické věci, nebo jen věcné? J. Polášek
konstatoval, že gramatickou korekturou to neprošlo, projde až finální materiál, prosí o věcné
připomínky (po formální stránce to bude upraveno).
J. Fišer položil dotaz, jaká je časová představa Koncepce. J. Polášek představil uvažovaný
harmonogram: září – finální verze na komisi, říjen – projednání na radě, nejpozději do konce roku
schválena zastupitelstvem.
J. Polášek konstatoval, že jde o relativně ambiciozní text a poměrně vysoké cílové hodnoty, zároveň
se v JCCR při psaní snažili o srozumitelný text.
L. Ourodová položila otázku, jak se to má s Prácheňskem, a zároveň poukázala na to, že jeho hlavním
městem byl Písek. J. Polášek: končí destinační oblast Prácheňsko, bude se tam rozšiřovat destinace
Písecko-Blatensko, postupně se to dostává do přirozených celků tak, jak to bylo před šesti lety
zamýšleno.
Usnesení č. 3/2021/KCR-4
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
pověřuje každého člena komise, aby zaslal svůj názor na podobu Koncepce cestovního ruchu
Jihočeského kraje do konce května na mailovou adresu T. Polanského, který tato stanoviska
zašle hromadně za Komisi cestovního ruchu Rady JčK.
10/0/0
Bod 4: Dotační program Jihočeského kraje
Bod a)
OMCR - Markéta Chromá – dodala podklad pro jednání komise – podoba dotačního programu pro rok
2022
Opatření jsou stejná, jen přibylo opatření č. 5 – Podpora budování infrastruktury pro kemping a
caravaning. V tuto chvíli je to první varianta, která následně bude předána na OEZI a ti jí předloží
vedení kraje, které rozhodne, zda-li touto cestou ano či ne a schválí, případně sníží celkovou finanční
alokaci DP.
Eventuální návrh musí být ve formátu: Název opatření => navrhovaná finanční alokace => stručný
popis opatření (tento popis pak bývá uveden v informačním letáčku k DP).
Samotná pravidla se budou řešit následovně.
Opatření č. 1: Produkty cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu a tematického roku.
Opatření č. 2: Vybavení informačních center.
Opatření č. 3: Podpora činnosti a provozu destinačních managementů.
Opatření č. 4: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském kraji.
Opatření č. 5: Podpora budování infrastruktury pro kemping a karavaning

Diskuze:
T. Polanský navrhl více pracovat s výstupy z grantových programů, např. diskutovat s jednotlivými TO
o pozitivech těchto projektů/žádostí a zapojení do fungování TO – jedna ze schůzek komise a TO.
Dále navrhuje se v pravidlech zamyslet, zda zmiňovat podporu aplikací – nechat na konzultaci s TO.
J. Polášek doporučil navrhnout změny opatření v kontextu nové koncepce – ovšem až po schválení
nové koncepce, nyní je důležitá ta absolutní alokace a její uchování.

Usnesení č. 4/2021/KCR-4
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
I. doporučuje zachovat navrhovanou finanční alokaci pro dotační program cestovního
ruchu.
II. souhlasí s navrženou náplní dotačního programu. Dotační program 2022+ by měl pomoci
naplňovat Koncepci cestovního ruchu. Hodnocení by mohlo brát v potaz i
doporučení turistických oblastí.
10/0/0
Bod b)
Tomáš Polanský – seznámení s vyhodnocením programu v opatření 3 – proběhlo hodnocení v rámci
pohovorů nezávislou porotou.
Usnesení č. 5/2021/KCR-4
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
považuje tento způsob za vhodný a doporučuje zachovat hodnocení tohoto programu na
nezávislé porotě.
10/0/0
Bod c)
Členové dotační komise – aktuální hodnocení 2021
J. Fišer vznesl požadavek na tabulku s konkrétním bodovým ohodnocením, kde ale bude též
vysvětlen důvod, proč bylo přiděleno právě tolik bodů – abychom nebyli překvapeni v případě
následných otázek a dokázali to jako členové komise dobře vysvětlit.
J. Roubíček poukázal na to, že je to systémová věc nejen u tohoto případu, ideální by byla možnost
včas jako člen komise nahlédnout do těch žádostí.

M. Lobík konstatoval, že se nemáme za co stydět, nevidí důvod, proč by žádost neměla být přístupná
všem, naopak, ať jdeme proti pochybnostem, ať je to všem přístupné, schovávání nahrává dohadům a
domněnkám. J. Fišer odpověděl, že v případě destinačních managementů je též pro zveřejňování, ale
u soukromých projektů by mohlo dojít k sebrání know-how.
J. Polášek podotkl, že by se nedávaly informace ven předtím, než to schválilo zastupitelstvo, je to
v rámci nějaké „politiky“ jako takové, ale jak to bude schváleno, tak proč ne, jsou to veřejné finance.
J. Roubíček konstatoval, že žádosti by měly být k prohlídce už předem, ideálně formou dálkového
přístupu. J. Polášek odpověděl, že se domnívá, že informační systém kraje by měl být s to sdílet
informace pro hodnotitele už předem.
Podle F. Talíře by bylo dobré, aby gesční komise (podobně jako např. v Českých Budějovicích) byly
zároveň hodnotícími komisemi.
Usnesení č. 6/2021/KCR-4
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí přednesené informace.
10/0/0

Bod 5: Dokument Hnědé dopravní značky
Tento bod byl projednáván na minulém setkání. Tomáš Polanský komisi seznámil, kam pokročil Safari
Resort s umístěním hnědých dopravních cedulí.
V rámci organizace Jihočeského kraje neexistuje metodický pokyn jak v takové situaci postupovat.
Komise doporučuje vznik takového dokumentu, který by měl obsahovat náležitosti žádosti (tato část
by sloužila jako metodika pro žadatele – postup, časová náročnost, cenová politika, kontakty), určila
by postupy v rámci komunikace na Jihočeském kraji, stanovení vedení databáze, atp. Nová koncepce
se k problematice vyjadřuje v bodu 4.2. c)
V diskusi L. Havel poukázal na to, že je jich docela dost, a jsou v dobrém stavu; ovšem na těch
značkách není dost informací – mohlo by se to hodně zlepšit – bylo by možné to prověřit? L.
Ourodová konstatovala, že někdy ty tabule jsou umístěny na velmi zvláštních místech – kdyby byla
metodika a zpracování, bylo by to dobře.
J. Fišer oceňuje samotnou myšlenku značek, obsah je však někdy bizarní, například zkratky informace jen pro českého turistu, mělo by to mít přínos i pro cizince, tak, aby věděl o čem to je.
J. Polášek upřesnil, že by to měla být jedna velká hnědá cedule jako upoutávka a následně malá
hnědá stylem dopravní značky, tedy směr + kilometry; žel se jedná o záležitost celostátní úrovně, je to
nelehký ale důležitý úkol dotáhnout celý systém do potřebné kvality.
F. Talíř souhlasil a přislíbil spolupráci na zlepšení.
Usnesení č. 7/2021/KCR-4

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
pověřuje náměstka pro cestovní ruch, pana Františka Talíře, zadáním úkolu OMCR, aby
zpracovali návrh postupu tvorby této metodiky, zjistili fungování v jiných kraji a poskytli komisi
draft tohoto dokumentu na některé z dalších jednání.
10/0/0
Bod 6: Registr praxí
JCCR rozjednalo spolupráci s Registrem praxí - www.registrpraxi.cz/ / https://studentske-praxe.cz.
V ohledu na další vývoj JCCR, plnění Koncepce a zachování pokročilého stádia této spolupráce byla
požádána Komise, aby zaštítila tuto spolupráci a nadále ji rozvíjela.
Toto téma může být vhodné i pro ostatní komise a výbory.
Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko se nabídla, že by tento projekt eventuálně pilotně
vyzkoušela na svém území.
J. Polášek vysvětlil, že se jedná o snahu dostat co nejvíc studentů do praxe, důležité je, aby student
měl referenci od školy, od spolupracovníka (destinačky a podnikatelé v CR), pro budoucí informace –
konečné odstranění neefektivní papírové formy; nejen JČK ale i Asociace organizací v cestovním
ruchu. T. Polanskýdodal, že se počítá také s definicí jednotlivých pozic, tj. co by dotyčný měl umět, co
se od něj očekává, atd.
Usnesení č. 8/2021/KCR-4
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
souhlasí s rozvojem spolupráce v rámci projektu Registr praxí a uvedením této spolupráce do
praxe.
10/0/0
Bod 7: Různé
Plány Jihočeského kraje pro podzimní období:
F. Talíř informoval o tom, že v tomto týdnu proběhne jednání s hejtmanem ohledně nápadů na podzim
a podpory cestovního ruchu.
J. Polášek popsal základní myšlenku: dva typy podpory, obojí mimo sezonu – konferenční turistika +
atraktivity mimo sezonu, na jednotlivých objektech. Částečná kompenzace příjmu, navrženy systémy
na možnost pracovat s atraktivitami déle. V létě JCCR usiluje o systémovou spolupráci subjektů a
turistických oblastí.

Kampaň dovolená v jižních Čechách: Tomáš Polanský informoval o spuštění této kampaně, která
navazuje na kampaň z roku 2020. Letošní rok podporuje město České Budějovice a Hluboká nad
Vltavou, proto se plnění odehrává na katastru těchto měst. Ubytovatelé poptávají i loňskou verzi
s nabídkou turistických atrakcí.
L. Havel podporuje aktivitu směrem mimo hlavní sezonu, chtěl by větší propagaci kraje, že se toto
dělá, ať to všichni ví!
Usnesení č. 9/2021/KCR-4
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
doporučuje zrealizovat alespoň podzimní část kampaně v rámci celokrajské působnosti, kdy by
takovou kampaň měla zaštiťovat JCCR.
10/0/0
Termíny dalšího setkání:
Návrhy
Úterý 20.7. – 13:00 – rychlá online porada Nové vedení JCCR
Úterý 7.9. – 13:00 – plán podzimní kampaně + schválení finální koncepce
Úterý 16.11 – 13:00 – Hodnocení 2021 a Jižní Čechy 2022 (setkání s TO)
Podzimní setkání turistických oblastí – Gastrofest? – kolem poloviny listopadu, cca čtvrtky v rámci
Gastrofestu
J. Roubíček se dotázal ohledně aktualit ve věci přerozdělení území. J. Polášek informoval, že stále
ještě ty dvě TO jsou, oficiálně území nejsou ještě ani bílá, jak budou schváleny ukončovací smlouvy,
tak bude jasněji. Zatím tedy jednání probíhají neoficiálně – Podkletí rozdělit mezi tři TO, Prácheňsko
prakticky celé k Písecku, okraje možná k Šumavsku, otázka po Vodňansku. Systém je takový, že
rozhodují obce, kam se chtějí připojit. T. Polanský upozornil, že jsou tam také důležité ty MASky a
lokální managementy a jednání s nimi (Jihočeský venkov).
Komise diskutovala na téma rezignace ředitele JCCR J. Poláška k 30.6.2021. J. Polášek zmínil
důvody tohoto rozhodnutí, připravenost adekvátně předat vedení organizace JCCR. Jeho odchod je
pro JCCR i Jihočeský kraj významná ztráta. Doporučení na nové vedení JCCR vítáno, kdy proběhne
výběrové řízení, které bude brzy vyhlášeno.
Jindřich Soukal navrhuje usnesením ocenit J. Poláška.
Návrh usnesení od pana Polanského:

Usnesení č. 10/2021/KCR-4
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje
vyjadřuje poděkovaní a uznání řediteli JCCR Ing. Jaromírovi Poláškovi za jeho dosavadní
činnost, aktivity a systematický rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji i celé České
republice. Za jeho působení na pozici ředitele JCCR dosáhl významného pokroku, zavedl
funkční systém řízení krajské úrovně, který byl převeden na národní úroveň. Pod jeho vedením
sbírala Jihočeská centrála cestovního ruchu četná ocenění a jeho osoba velmi dobře
reprezentovala Jihočeský kraj.
10/0/0
Jednání skončilo ve 14:40.

