
Zápis č. 9/22  

z 9. zasedání Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje, 

které se konalo dne 1. března 2022 ve 13.00 hodin 

v budově KÚ – JK, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 
 
Účast: 
 
Přítomni:  Mgr. Tomáš Polanský 

Ing. Jiří Fišer 
PhDr. Ludmila Ourodová 
Ing. Karel Kratochvíle 
Ing. Jiří Roubíček 
Pavla Šádková 
Ing. Milan Zálešák 
 

Omluveni:  RNDr. Ladislav Havel 
Bc. Martin Lobík 
Mgr. Radek Pileček  
Jindřich Soukal 
 

 
Hosté:  Mgr. Petr Soukup, Mgr. František Talíř 
 
Přítomno šest členů komise, po bodu č. 1 přišla paní Šádková. 

 
Program: 

 

1) Travelcon 

2) Doplnění bodů jednání leden 2022 

3) eTurista a karta návštěvníka 

4) Členění území v roce 2022 

5) Dotační program Jihočeského kraje 

6) Novinky z JCCR a JčK 

7) Různé 

 
1) Travelcon 

- vstupenky, změna termínu Travelcon + změna termínu setkání na 21.4.-22.4.2022 

T. Polanský informoval o konání akce, další info na travelcon.cz, zdarma mají k dispozici členové KCR 

na základě slevového kódu, případně mohou nabídnou blízkým spolupracovníkům. 

Jednotlivé sekce/bloky – digitalizace, kultura, trendy, zahraniční destinace… viz program na webu. 

Komise bere na vědomí informaci, usnesení nehlasováno. 

 
2) Doplnění bodů jednání leden 2022 

- doplnění dotazů a diskuze - poznámky k zápisu pana Havla z lednového setkání 



Pan L. Havel zaslal poznámky, mluvil s ním pan Petr Soukup – spolu dávají dohromady čísla, základní 

přehled o tom, kolik máme škol, kolik studentů, kolik gastroprovozů, kde nám chybí lidé – tedy hlavně 

monitoring základních údajů. 

 

3) eTurista a karta návštěvníka 

- informace k eTuristovi (výstup z jednání s panem Hergetem 25.2.) Postoj ke krajské návštěvnické 

kartě viz plán Východní Krkonoše 

T. Polanský bod uvedl: e-turista by měl umět informace ohledně poplatků pro obec, měl by umět 

komunikovat s cizineckou policií, měl by následně poskytnout informace o turistech. Očekává se 

důležitá diskuse hlavně na Travelconu, dokončení projektu 2024.  

Ohledně Karty hosta – hotely a ubytování jako konkurenční výhoda proti ostatním, je otázkou 

financování této karty. Mělo by to celkově směrovat k větší motivaci platit ubytovací poplatek. E-turista 

pouze jako zdroj dat, nebude pravděpodobně propojen s kartou turisty (primárně ze strany 

státu/CzechTourismu). 

L. Ourodová: do té aplikace bude turista vložen, nebo se bude registrovat sám? V současné době lidé 

hodně zvažují, kam uvádět svá data… T. Polanský: jedna verze je že by si check-in udělal turista 

v pohodlí domova aby pak nemusel už nikde dále udávat své údaje, k urychlení check-inu, měl by pak 

třeba nějaký svůj QR kód, který by byl všude… naše myšlenka je propojit to též s dalšími benefity, právě 

s tou kartou návštěvníka. 

J. Roubíček: mají být různé kartičky, nebo jen jedna? Aby to bylo praktické… 

T. Polanský: ideál je po celé republice jeden systém, který by se člověku měnil podle toho, kde zrovna 

bude. J. Roubíček: trochu tím asi ztrácíme brand Jižní Čechy x T. Polanský: vize je, že to bude ryze 

digitální. 

L. Ourodová: financování bude z MMR? A cena? P. Soukup: Ano, z Plánu obnovy, přes MMR, 

administrovat by to měl CzechTourism; cena je pořád otázkou 

T. Polanský: dává mu smysl mít jednu kartu, vyzval k zaslání dodatečných otázek. 

 

4) Členění území v roce 2022 

- vývoj začlenění měst a obcí z eliminovaných destinací 

Petr Soukup: Strakonice se rozhodly, že nebudou do našeho systému zapojeny – zažily několik zvratů, 

určitým aspektem je též tendence Strakonic být obecně nezávislé. Nyní vyčkáme a pokusíme se najít 

takové podmínky a nabídky, které by je motivovaly k návratu. 

J. Roubíček: odmítlo to jen město Strakonice, nebo celé Prácheňsko? P. Soukup: Prácheňsko celé, ale 

hodně ovlivněno Strakonicemi. 

T. Polanský: Vodňany se rozhodly pro spolupráci s Píseckem. P. Soukup: pan náměstek na tom rovněž 

pracuje. 

 

5) Dotační program Jihočeského kraje 



- hodnotící komise pro destinační společnosti - opatření 3 - externí vs. interní? Podpora území z 

dotačního programu pro lokality, které odmítají být součástí systému cestovního ruchu Jihočeského 

kraje. 

T. Polanský: Komise by se měla sejít devátého, je otázka, zda by si Prácheňsko/Strakonice mohlo vůbec 

žádat do dotačních titulů? 

J. Roubíček: otázka, zda se jedná o plošné vyloučení, nebo jen dílčí – abychom neztratili ty obce? 

P. Soukup: byla redukce z 11 na 9, potom nabídka rozdělit území mezi ostatní oblasti. Je to hodně 

dobrovolnické a srdcařské, někde je méně podnikatelské vnímání. Je tedy zatěžko najít nějaký společný 

bod k diskusi. Přišla nabídka přiřadit se k někomu jinému, Písecko jednáním strávilo hodně času, 

nakonec však v hlasování – odmítli se začlenit.  

Jiří Fišer: jedná se o opatření č. 3? J. Roubíček: bavíme se o jedničce, kam se jako neziskovka přihlásilo 

Prácheňsko o 100 000 Kč. T. Polanský: Turistické oblasti nahlásily určité rozladění, protože strávily 

spoustu času s nimi, upravily loga a změnily stránky a výstup je nezapojení se do systému Jihočeského 

kraje a vize vlastní cesty – při eliminaci oblastí se mluvilo o benefitu čerpat krajský program pro lokality 

zapojené do systému řízení cestovního ruchu. 

J. Roubíček: nedávat by mu přišlo už moc. L. Ourodová: to by bylo taky už příliš, jim nedat ty finance. 

J. Fišer: neměla by tam být brutální diskvalifikační podmínka, měly by se posuzovat ty konkrétní projekty 

a jejich kvality – na sílu dopředu je vyhodit by bylo špatně. Nechal by to chvíli sednout, vrátit se k tomu 

příští rok, a potom to s nimi nějak probrat. 

P. Soukup: naším cílem je mít území celé, chceme aby nám důvěřovali jako relevantnímu partnerovi a 

postavit to jako nabídku (v případě toho bodu 3). 

T. Polanský: ke trojce byla pozvána externí odborná komise k hodnocení, pak dávají doporučení, jak si 

která ta destinace vede. Je otázka, zda to takto má být dál, nebo by postačila ta klasická interní komise.  

J. Roubíček: platí JCCR něco za tyto profesionály? A eventuálně kolik? A nedělají to už stejně ti 

úředníci? 

P. Soukup: kraj řekl „není to náš obor“ a zároveň u místních lidí je vždy možnost podezřívat z podjatosti 

(kvůli relativně nevelké komunitě lidí v cestovním ruchu), tedy proto ta komise je z celé republiky. 

Kompletně zavření za dveřmi na několik dní, hodně nezávislé, vyjde to na 30-40 tis. celkově. 

J. Roubíček: jiné kraje mají nastavená kritéria a dělají to úředníci – je tedy otázka, zda to má stále být 

ta externí; zase je tu velká přidaná hodnota ve vysoké odbornosti a velmi kvalitním a odborném 

hodnocení. 

J. Fišer: externí dává smysl, T. Polanský: taktéž.  

J. Roubíček: jak se odborníci vybírají? P. Soukup: společně s K. Poláškovou se oslovila řada odborníků 

s hlavním kritériem vyhnout se maximálně podjatosti.  

 

U s n e s e n í   č. 7/2022/KCR-9 
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  
souhlasí 
s hodnocením jednotlivých destinací pro účely opatření č. 3 v dotačním programu Podpora cestovního 
ruchu externí komisí.  
Hlasování 9/0/0 
 



 

6) Novinky z JCCR a JčK 

- informace z JCCR a Jihočeského kraje 

Zástupci JCCR (Petr Soukup uvádí) byli na pracovní cestě ve Štětíně – za války vybombardované 

město. Původně to měla být účast jen našeho CR, postupně se přidávají další instituce – Hospodářská 

komora, Diecéze, Univerzita… Podporuje to též naše ambasáda, ve Štětíně je i náš konzul, který též 

nás podpoří. Připravuje se, co a kde bude, JCCR to nyní dává dohromady.  

Karavany – žádosti mluví o největším zájmu o rekonstrukci karavanových stání, mohlo by jich být až 80. 

Newsletter – už 12 stránek, bude to asi měsíčník, chtěli bychom to též posílat do médií.  

O víkendu – všechny oblasti oslovily své kontakty v ubytovacích zařízeních pro uprchlíky, nasměrováno 

na krajské stránky, kraj a krizový štáb to řeší. V řádu dnů by měla být mapa možností ubytování a 

zároveň možností práce pro příchozí (je tam velká poptávka po práci). 

JCCR je připravena pomáhat. 

 

U s n e s e n í   č. 8/2022/KCR-9 
Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
přednesené informace.  
Hlasování 9/0/0 
 

7) Různé 

 

František Talíř pozdravil a krátce informoval o chystané schůzce se zástupci Středočechů a SCCR. 

T.Polanský distribuoval Koncepci cestovního ruchu.  

21. 4. 2022 bude kvůli kolizi se zastupitelstvem setkání jen neoficiální na TravelConu. Další řádné 

setkání tedy bude 24.5.2022 v Písku v Zemském Hřebčíně, opět ve 13:00. Jednání bylo ukončeno 

v 14:10. 

 

Zapsal: Jan Martínek 
 
Ověřil: Tomáš Polanský 
 

 

 
 


