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ZÁPIS
z 3. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 11. 5. 2020
Přítomni:

Ing. Kamila Hrabáková, Ing. Petr Klika, Ján Lukáč, Ivan Matejić, Barbora
Povišerová, Mgr. Petr Stehlík

Omluveni:

Lucie Braná, DiS., Jaroslav Hansal, Mgr. Libor Moravec, Pavla Šádková,
Mgr. Martin Volný

Nepřítomni:
Hosté:

Mgr. Iva Sedláková, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Veronika Čermáková, Eva
Černíková, Tomáš Polanský, Vojen Smíšek, Bc. David Šťastný

Schválený program:
1.

Představení plánu činnosti DS Českobudějovicko-Hlubocko pro sezonu 2020 vč. reakce na
vzniklou situaci v cestovním ruchu
Začal pan náměstek, Viktor Vojtko, který v úvodní řeči osvětlil výchozí situaci, ve
které se město nachází. Nelze spoléhat na velké akce jakéhokoli charakteru. Cestovní ruch
musí být postaven na individuálních cestách, žádné hromadné skupinové zájezdy. To vede
náměstka k tomu, že je vhodné připravit „balíčky“ služeb nabízené k ubytování na dvě noci
a více v letní sezóně. Exkurze do Budvaru jsou do konce roku zrušené, další rána pro
nabídku v ČB. Zbývá sport, jako nejatraktivnější příležitost v letošním roce. Např. na
paddleboardu z Boršova n. V. do ČB. Nebo zřízení autobusové dopravy do Poněšic.
Pan Šťastný uvedl, že v propočtech přijde přes 4000 lidí o práci v JČ kraji v rámci
CRuchu. Dále má obavy ze zimní sezóny, aby to lokální podnikatelé zvládli.
Na komisi dorazili všichni pracovníci destinačního managementu.
Vznikají veliké plány v oblasti řeky Vltavy.
Náměstek Vojtko zmínil přesun TIC z budovy magistrátu do Domu umění. Měl by
k tomu vzniknout výtah na střechu apod.
Pan Vojen Smíšek, marketing z DM, zmínil aktivity a koncepce, které proběhly na
sociálních sítích, přípravu tiskovin, brožur a dalšího materiálu. Plavba na Stezce Vltavy.
Presstripy s jihočeskými novináři o Stezce Vltavy. Navázání na kampaně s „ambasadory
jižních Čech“. Creator house s umělci z celého světa nebude, nakonec jen s Čechy. Cílení
na české turisty z bohatých regionů – Praha, střední Čechy.
Pan Vojtko zmínil, že je potřeba nepodcenit situaci s obyvateli, aby neměli
u turistů strach ze zavlečení nákazy, aby nevznikla nevraživost…
Paní Eva Černíková, vytipovala sportoviště pro kluby, aby přijely do naší destinace
na letní soustředění. Na příští rok je v jednání Spartan Race.
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Jan Lukáč zmínil příležitost sportovních voucherů ze Slovenska, v tuhle chvíli ale
nejistá záležitost.
Pan Vojtko se domnívá, že sezóna nicméně nemusí být katastrofální, jižní Čechy
jsou turisticky atraktivní všeobecně. Dále zmínil, že Půlmaraton je přeložený na konec
října. Na podzim očekává velký přetlak kulturních a sportovních aktivit.
Paní Veronika Čermáková se věnuje v DM vzdělávání a zmínila, že letos je to pro ní
třetí rok, kdy připravuje mnohé akce. Skrze dotazníkové šetření u subjektů podnikajících
v CR vyhodnotili potřebná témata ke školení. Získali na to financování z CzechTurismu na
softskillová témata, plus certifikáty pro účastníky. Kvůli coronaviru pozastavena realizace.
Aktualizovali proto databáze, která školení ještě uspořádají. Proběhnou na podzim.
Pan Tomáš Polanský, hlavní produktový manažer, zmínil proběhlý TravelCon, který
proběhnul online. Dále zmínil tiskoviny, časopisy, které se rozesílají do hotelů.
Jan Lukáč se zeptal, zda jsou nějaké sledované dopady odlivu turistů z Číny.
Odpověď pana Šťastného je, že hotely mají téměř 100% ztráty.
Pan Šťastný zmínil, že komunikuje se subjekty cestovního ruchu ve městě, i na
krajské
úrovni a bude rád, za jakékoliv podněty. Pan Vojtko doplnil, že v příštích
letech dojde k propadu investic.
Petr Klika se zeptal za pana Hansala, zda vznikne nějaká synergie napříč subjekty,
spolky a městy v Jihočeském kraji. Pan Šťastný odpověděl, že ano, že plno projektů je
v plánu a v jednání.
Ivan Matejić se zeptal, zda má smysl uvažovat nad finanční výzvou k podpoře
podnikatelů v CR ve městě. Pan Vojtko zmínil, že to nevnímá jako dobrou cestu plošnou
přímou finanční pomoc, ty peníze by omezily rozvoj města a již nyní město bude mít
nepředpokládané výdaje v rámci koronavirové situace.
Paní Hrabáková zmínila důležitost komunikace vůči místní veřejnosti o pozitivních
dopadech cestovního ruchu a zabránilo se tak strachu z nákazy.
Ivan Matejić se na závěr zeptal, jak je to s projektem Stezka Vltavy, z.s., kdy mu
tento projekt vybočoval z konceptu turistické oblasti Budějovicko. Pan Šťastný s panem
Polanským vysvětlili, že spolek Stezka Vltavy je ve struktuře cestovního ruchu na
nejnižším místě.

2.

Různé
veškerá diskuze proběhla již v bodu č.1

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 se bude konat dne 10.06.2020 v zasedací místnosti
zastupitelstva města.

3. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:30 hod.
Soubor usnesení:
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V Českých Budějovicích dne 11. 5. 2020
Zapsal(a): Ivan Matejić, člen komise
Ověřil(a): Ing. Petr Klika

Ing. Petr Klika
předseda komise

3

