
ZÁPIS ze 6. ZASEDÁNÍ  

KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH RADY JIHOČESKÉHO KRAJE 

 
 
 

Zasedání proběhlo dne 7. září 2021 (úterý) ve 13.00 hodin 

v zasedací místnosti Secese (č. 3.076) v budově krajského úřadu, 

 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 
 
Účast: 
 
Přítomni:  Ing. Jiří Fišer 

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

Omluveni:  Bc. Martin Lobík 
 

 
 
Hosté:   Mgr. Petr Soukup 

Mgr. František Talíř 
 
 

 

1) Schválení programu a kontrola úkolů z minulé komise  

Bod uvedl předseda T. Polanský, přivítal všechny na jednání, podal krátkou zprávu o pracovní poradě 

dne 11.8.2021: 

„Schůzka byla svolána jednobodová online, aby při jednání zastupitelstva Jčk byl znám postoj komise 

cestovního ruchu. V případě potřeby k tomu mohu popsat pár vět o průběhu. 

Hlasovalo o doporučení schválit koncepci cestovního ruchu.  

Účast: Polanský, Havel, Pileček, Šádková, Roubíček, Fišer, Kratochvíle, Soukal. Jako host Petr 

Soukup. 

Hlasování: Pro - 7, Zdržel se - 1, Proti – 0“. 

 

Dále navrhl předřadit bod Ostatní a bod Listopadové setkání. Pan L. Havel se zdržel s výhradou 

k zařazení analýzy od klubu Pirátů. Program schválen při hlasování v poměru 9/0/1. 

 

2) Ostatní 

Hnědé dopravní značky 



Pan Jiří Gruntorád uvedl přítomné do problematiky. Na silnicích nižších tříd záleží umisťování cedulí 

na krajském úřadě + místní obci + Policii ČR. Za posledních 6 let řešil Krajský úřad podobnou situaci 

pouze jednou. Z jeho pohledu je tu několik problémů: 

- neexistuje evidence na úřadě, kde ty značky jsou nebo nejsou 

- metodický pokyn nedoporučuje umisťování na nižší než jedničkové silnice 

Následně navrhl další postup ve věci: sešla by se komise CR a třeba kultury, rozhodlo by se, zda je to 

nebo není zajímavé. Měl by k tomu být též zpracován ideálně nějaký metodický materiál, garantovat 

by to mohla JCCR, muselo by to samozřejmě projít poradou vedení a radou kraje. Bylo by dobré též 

evidovat jednotlivé značky. T. Polanský připomenul, že podnět k projednání přišel na základě 

negativní zkušenosti s nemožností umístit informativní hnědou značku. P. Soukup navrhl, že by bylo  

dobré ve spolupráci s TO udělat mapu, kde to máme, jestli to sedí nebo nesedí, a jestli se bavíme o 

pěti nebo o třiceti pěti cedulích. J. Fišer upozornil, že textace na značkách by měla být taková, aby 

tomu porozuměl i cizinec. J. Gruntorád odpověděl, že nechce být skeptický, ale je to hodně na 

ministerstvu dopravy. Komise se předběžně dohodla na tom, že se začne s mapováním ze strany 

JCCR a uvidí se co dál. 

 

Dotační program 

Pan T. Polanský popsal stávající situaci. Nyní je nastavení dotačních programů na vedení kraje, musí 

se proškrtat do té výše, do které se na tom politické vedení kraje domluví. V případě DP na podporu 

CR bude pravděpodobně snaha vyhlásit a zprocesovat to co nejrychleji, tzn. leden-březen. P. Soukup 

popsal dva cíle, které momentálně za krajský CR sleduje – 1) udržet a posunout, co tam je + 2) 

speciální dotační program na podporu karavanového cestování. 

L. Havel ocenil a velmi podpořil program pro karavany – většinou s nimi jezdí bohatí lidé, kteří toho i 

hodně utratí. 

Podmínky DP budou rozeslány k nahlédnutí a diskusi. 

 

3) Listopadové setkání s TO / městské komise 

T. Polanský vidí listopadové zasedání jako ideální pro potkání se se širší skupinou včetně odborů a 

dalších, kteří se zapojují do cestovního ruchu v kraji, mj. o roce 2022. Datum stanoveno na úterý 

23.11.2021 od 13:00, schváleno jednomyslně (10/0/0). 

 

4) Diskuse na téma naplňování koncepce Jihočeského kraje 2030 

Náměstek F. Talíř uvedl bod, poděkoval za proaktivní přístup členů komise při tvoření koncepce. 

Podobně i ředitel JCCR P. Soukup. J. Roubíček dodal analýzu od doc. Vaníčka a vznesl výhradu 

k rychlému schvalování, koncepci jako takovou považuje za dobrou. Položil následně dotaz, zda se 

s panem docentem při tvorbě spolupracovalo? Pan Fišer odpověděl, že s ním komunikoval v rámci 

připomínkování z jeho strany. 

L. Havel upozornil na to, že koncepce tu k diskusi byla už asi rok a půl, prostor ke komentování byl 

dostatečný. Cestovní ruch zaznamenal ohromné změny a on je rád za to, že je ta koncepce velmi 

obecná právě proto, že se nedá moc predikovat. 



 

Usnesení č. 1/2021/KCR-6 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 

bere na vědomí finální verzi Koncepce cestovního ruchu Jihočeského kraje do roku 2030. 

Hlasování 9/0/1 

 

Destinace Toulava 

J. Fišer otevřel otázku oblasti Toulava – oblasti, která se rozkládá na území dvou krajů – s obavou, 

aby kvůli tomu nebyla znevýhodněna oproti jiným oblastem. T. Polanský upozornil, že se na 

problematiku musíme připravit již letos tak, abychom např. při domlouvání parametrů nebyli 

překvapeni. J. Roubíček konstatoval, že případné krácení příspěvku o 50% je docela dost, neboť 

turista nezná hranice. P. Soukup odpověděl, že právník žel ano, a to je ta otázka, jak to po právní 

stránce dobře nastavit, právníci by tedy měli dát své stanovisko. L. Havel připomněl, že už to jednou 

narazilo u DO Prácheňsko-Pošumaví – muselo se to tehdy řešit osobním vyjednáváním a 

džentlmenskými dohodami. J. Fišer navrhl jako nejlepší řešení podle něj, aby tam byla myšlenka 

nějakého memoranda, kde bude jasně pojmenováno, kde kraje spolupracovat chtějí a kde nikoliv. 

 

5) Kampaň Podzim 2021 

Petr Soukup představil claim kampaně: Létem to v Jižních Čechách nekončí, a popsal klíčové aspekty 

kampaně: 

- podpořeny vouchery – samotné od měst a podnikatelů, kraj to podporuje kampaní nejen 

propagační, ale i soutěží 

- budou tematické týdny, každý týden jedna TO 

- na konci listopadu budeme znát výstupy kampaně – cílem je 1000 voucherů 

- zaměřena na eventy, svátky, cílové skupiny 

- největší výzva jsou nákupy na poslední chvíli – zájem vysoký, otázkou je, zda to ti lidé reálně 

uplatní 

- média – sociální sítě, následně weby 

P. Soukup dále upozornil na to, že se poprvé organizuje soutěž na našem webu a spolu s tím bychom 

mohli získat velký zdroj dat a čísel o turistickém ruchu v kraji. 

F. Talíř popsal hlavní myšlenku kampaně jako snahu protáhnout sezonu hlouběji do podzimu.  

 

Usnesení č. 2/2021/KCR-6 

Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje 

bere na vědomí informace o podzimní kampani. 

Hlasování 10/0/0 

 

6) Různé 

Jednání skončilo ve 13:57. 


