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OKRM/18/2023/Z/10

Volební období 9 (2022 – 2026)

Z Á P I S
z 1. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 11. 1. 2023

Přítomni: Erik Ferchenbauer, Ing. Věra Hadáčková, Ing. Kamila Hrabáková, Martin 
Jakubec, Ing. Petr Klika, Jan Petrák, Bc. Pavla Šádková, Martin Šestauber, 
Ing. Michal Voleník

Omluveni: Jaroslav Hansal, Mgr. Libor Moravec

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA, Tomáš Petřík, DiS., Mgr. Tomáš  Polanský, 
Ing. Jaromír Polášek

V úvodu jednání došlo ke schválení programu.

Schválený program:

1. Představení Konceptu Lanna
a)       9 rokem provozují 3 nezisková infocentra (České Budějovice, České Vrbné 
a Hluboká n. Vltavou) více informací na infopointvltava.cz. Zázemí pro plavbu, cyklistiku 
vč. elektrokol, veřejné toalety, půjčovna základních sportovních potřeb, úschovna 
zavazadel.
Spolupráce s TIC ČB, JCCR a CBHL. 
Jedná se o sezónní záležitost, je uvažováno o pořízení „infoautomatu“ a prodloužit tak 
období poskytování informací.
Splňují certifikaci ATIC, třída C.
b)      Nejlépe vybavené veřejné přístaviště v ČR je Hluboká n. Vltavou, lze kotvit 
celoročně. 
V 50. letech 20. století Dopravní podnik města provozoval lodní linky MHD, před 4 roky 
obnoveno, linka č. 61 (Slepené rameno Malše – Malý jez) a č. 62 (Sokolský ostrov – Luční 
jez). Uznávány kupony MHD. Zamýšlená linka č. 63 (Přístavní hrana – sídl. Vltava)
Plavební sezona v Č. Budějovicích od 15.6. do 15.9. V roce 2017 využilo 260 osob, v roce 
2021 5228 osob. 
Plavba sama o sobě je cíl, nově doplněno o zastávky Hvězdárna, Samson, Vodárenská  
věž…
c)       České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny  z.s.
Otužilecký spolek pořádající plavecké závody v termínu 31.12. V roce 2014 6 účastníků, 
v roce 2021 175 účastníků a návštěvnost akce se pohybuje v řádu 1500 osob.  Akce je 
doprovázena tzv. Propagačními plaveckými závody, historický název akce, která sahá až do 
roku 1921.
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2. Koncepce rozvoje cestovního ruchu Českých Budějovic 2022-2025
Člen komise, pan Petrák uvedl, že dokument „mluví“ o něčem jiném a reálně se ve městě 
děje také něco jiného. 
Související téma vizuálního smogu bude řešeno na některém z dalších jednání komise. Jak 
je prováděno naplňování vydaného „manuálu“.  První krok by měl vzejít ze strany města 
a měl by se upravit městský mobiliář, jít příkladem. 
Pan Ferchenbauer doplnil, že v minulém období toto téma řešila Komise pro architekturu, 
a jedním z řešení může být např. vytvoření dotačního programu na vizuální smog.

3. Zhodnocení marketingové podpory turistického portálu budejce.cz
Cíl rychle a dobře najít turistické informace.
Bylo představeno průběžné plnění vycházející na základě uzavřené smlouvy. 
Cíle za 2. pololetí roku 2022 splněny. 
Nejvíce hledanou sekcí webu je kalendář akcí. 
Přístup pro člena komise, pana Hansala.  

4. Různé
Orty – 1/4 roku 2023 vypsání architektonické soutěže – návštěvnické centrum a přilehlá 
infrastruktura, v režii Jihočeského kraje. Prostory chodeb jsou připraveny, budou 
provozovány stejným provozovatelem jako Chýnovské jeskyně. 
Městské slavnosti, bližší informace zjistí pan Ferchenbauer. Vyjádření vedoucí odboru 
kultury a cestovního ruchu, paní Sedlákové, komise obdržela. 
Paní Hrabáková vznesla dotaz na adventní trhy – doplněno po jednání: připravuje se 
koncesní řízení adventních trhů na období 2023 až 2027.  

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

další jednání Komise cestovního ruchu proběhne 15.02.2023 od 17:00 v zasedací místnosti č. 
203 budovy radnice.
1. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 18:30 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 11. 1. 2023

Zapsal(a): Mgr. Martin Mlčák, sekretář komise

Ověřil(a): Bc. Pavla Šádková

Bc. Pavla Šádková
předsedkyně komise
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Text napsaný psacím strojem
v. r.

mlcakm
Text napsaný psacím strojem
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v. r.




