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ZÁPIS
z 1. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 22. 1. 2020
Přítomni:

Jaroslav Hansal, Ing. Kamila Hrabáková, Ing. Petr Klika, Ján Lukáč, Ivan
Matejić, Mgr. Libor Moravec, Mgr. Petr Stehlík

Omluveni:

Lucie Braná, DiS., Barbora Povišerová, Pavla Šádková, Mgr. Martin Volný

Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA, Mgr. Marie
Matějková

Schválený program:
1.

Prezentace projektů cestovního ruchu
Bod byl dodatečně přidán na začátku jednání, schválen jednohlasně.
a) LaDílna
inspirace v Maříži, produkty zasílají po celé ČR, nově motivy města na razítkách
a šablonách. Návštěvníci jezdí i opakovaně, tematická období vyrábění,
výběr z široké nabídky keramických polotovarů, podle vlastní fantazie se výrobek dotvoří,
hotový výrobek je zaslán do 14 dnů.
Návštěvnost v řádu 1000 lidí, pokryjí náklady na provoz, jsou v pronajatém prostoru města,
svou dílnu prezentují i mimo tyto prostory např. v rámci festivalu Lidé městu, město lidem.
Během letní sezony na Lipensku apod.
b) Plavby na řece Malši/Vltavě a jejich mediální obraz
odkazy na videa viz příloha
V roce 2020 je počítáno s rozšířením tematických plaveb. Plavby do Betléma zaznamenaly
v roce 2019 velký úspěch. Plavby směřovány do mimosezóny. 3 nová témata:
Vodárenská věž (spolupráce s ČEVAK), Za Kassiopeou (spolupráce s hvězdárnou), Cesta
do pravěku (spolupráce s Jihočeským muzeum)
Stoupající celorepublikový trend otužilectví, v ČB proběhl v roce 2019 6. ročník
otužileckého ponoru, tentokrát na slepém rameni řeky Vltavy (příznivější podmínky), co do
počtu účastníků se ČB dostávají v republikovém měřítku na 2. místo, hned za Memoriálem
Alfreda Nikodéma v Praze. Velký potenciál do budoucna: snaha získání oficiálních
republikových závodů, zachování termínu závodů 31.12.
Dotaz pana Matejiće MHD lodě - základní informace viz zápis z jednání komise ze dne
20.11.2019.
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2.

Profil návštěvníků Českých Budějovic 2019 a dotazníkové šetření adventních trhů 2019
Profil návštěvníků ČB v letní sezoně 2019 – sběr dat probíhal od června do září, nejvíce
probíhalo dotazování během srpna a září, výsledky průzkumu se výrazně nevymykají
profilům návštěvníků z minulých let. Více viz příloha
Profil návštěvníků adventních trhů v ČB 2019 – pilotní projekt, není možné porovnání, trhy
skrývají velký potenciál, ale zároveň je nutné odstranit dílčí nedostatky. Profil návštěvníků
viz příloha

3.

Pověření člena komise řízením jednání komise pro cestovní ruch
Předseda komise pro cestovní ruch z důvodu nepřítomnosti na dalším jednání komise, které
se uskuteční 19.02.2020, pověřil předsednictvím pana Matejiće.

4.

Nastavení systému hodnocení podaných žádostí
K seznámení se žádostmi dojde na základě náhodně vygenerovaných čísel, která budou
zastupovat podané projekty v eDotacích dle jejich pořadí. Každý člen komise obdrží
seznam čísel. Tento seznam bude ve vícero kopiích, aby se utvořily 3-4 členné skupiny,
které se budou seznamovat se stejným okruhem žádostí.

5.

Různé
Marketingový plán destinační společnosti pro rok 2020 bude předložen na některém
z dalších jednání komise.
Pan Matejić vznesl dotaz ohledně fungování spolku Stezky Vltavy, který se stal členem
destinační společnosti. Pan náměstek Vojtko vysvětlil, že se jedná o spolek sloužící k lepší
propagaci jednoho z hlavních produktů destinační společnosti.
Kalendář akcí pro celou turistickou oblast, který má být jedním z nástrojů pro lepší
cenotvorbu služeb v cestovním ruchu. Zároveň reaguje na podporu/požadavek zadávání
akcí v dlouhodobém časovém horizontu.
Strategický plán města definuje jako jednu z možných cest rozvoje cestovního ruchu
podporu strategických, nadregionálních akcí, které je možné získat/oslovit v dostatečně
dlouhém časovém horizontu dopředu.
Mistrovství světa v hokejbale v kategorii Masters (ČB 17. - 21.06.2020) – vzorová akce pro
nastavení parametrů ekonomických dopadů/přínosů pro město.
Web města: sloučit dílčí weby města pod jednu doménu, člen komise, pan Moravec
absolvoval několik jednání a výstup dat by měl být k dispozici během příštího týdne. Jasná
struktura občan, turista, podnikatel.

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 RM pro cestovní ruch se uskuteční ve středu 19.02.2020 v 17:00 v zasedací
místnosti odboru kultury a cestovního ruchu, Dům umění.

1. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:00 hod.
Soubor usnesení:
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V Českých Budějovicích dne 22. 1. 2020
Zapsal(a): Mgr. Martin Mlčák, sekretář komise v. r.
Ověřil(a): Ing. Petr Klika v. r.

Ing. Petr Klika v. r.
předseda komise
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