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OKRM/63/2015/Z/31

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 5. jednání komise rady města pro cestovní ruch konaného dne 25. 3. 2015

Přítomni: Mgr. Marcel Goetz, Ing. Jiří Nevečeřal, Mgr. Tomáš Paulík, Richard Schötz, 
Libuše Smolíková, MBA, Jana Soukupová, Pavla Šádková, Ing. Petr Šalda, 
Filip Šmaus, Ing. Petra Vachová, Mgr. Martina Vodičková

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: Dana Dobiášová, Martin Mlčák

Jednání komise začalo v 17:00, přítomni byli všichni členové.

Schválený program:

1. Seznámení se s plánovanými a provedenými aktivitami OKCR na veletrzích v roce 2015 
a rozpočtem na tyto aktivity
Paní Dobiášová informovala komisi o plánovaných a provedených aktivitách OKCR na 
veletrzích cestovního ruchu v roce 2015 a rozpočtem na tyto aktivity. Stěžejní klientela pro 
turismus Českých Budějovic je ta německy mluvící, na níž se město zaměřuje, konkrétně 
Vídeň, Berlín, Mnichov. Pan Šalda s paní Vodičkovou navrhli možnost kooperace s jinými 
destinacemi, např. Lipno, Třeboň a Český Krumlov v rámci účasti na veletrzích v příštích 
letech. Odbor vstoupí do jednání s dalšími subjekty v regionu (lázně Třeboň, Lipensko) 
a pokusí se zajistit společnou prezentaci na výrazných výstavách. V příštím roce by město 
nemělo chybět na veletrzích ve Vídni, ITB Berlin a v Mnichově. Odbor zajistí příští 
rok kvalitní zastoupení města na těchto akcích.

2. Informace z jednání o portálu inBudejovice.cz (J. Nevečeřal)
Pan Nevečeřal informoval komisi o tom, jak postupují změny portálu inBudejovice.cz. 
Členové komise znovu projednávali řazení subjektů cestovního ruchu, zvláště ubytovacích 
a stravovacích zařízení v Českých Budějovicích. Vyhledávání mezi jednotlivými subjekty 
usnadní možnost volby parametrů (např. kuřácké/nekuřácké, dětský koutek, apod.). 
Propojení TripAdvisor.com a inBudejovice.cz bude možné pouze v podobě informačního 
okna o subjektu, které uvádí TripAdvisor.com. Následné řazení nebude možné - pouze 
manuální. Statistiky portálu inBudejovice.cz budou rozeslány všem členům komise.

3. Informace z jednání s primátorem o monitoringu CR (P. Šalda)
Pan Šalda informoval členy komise o výsledcích jednání s panem primátorem a zástupci 
ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, s panem Viktorem Vojtkem. Město má zájem 
o sběr širšího spektra informací vč. zobrazení efektů dotačních programů. Jihočeská 
univerzita připraví nabídku komplexnějšího monitoringu a předloží ji městu.
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4. Představení dvou nových propagačních materiálů (makety) "nejdůležitější místa 
centra města (10 bodů)" a "dětský prospekt (s omalovánkami)" (paní Dobiášová)
Paní Dobiášová ve zkratce představila obsah těchto dvou plánovaných materiálů. Leták 
s pracovním názvem "TOP 10" bude obsahovat vše, co nesmí návštěvník Českých 
Budějovic při své návštěvě vynechat. Tento materiál bude vhodný i na výstavy. Materiál 
bude svou formou zapadat do kolekce předešlých např. "Aktivně". Členové komise se 
shodli na tom, že materiál by měl obsahovat kombinaci památek, zážitků, gastra, 
pohybových a relaxačních aktivit vhodných na cca 2 dny pobytu návštěvníka (max 6 
památek s celoročním provozem). Vhodné by bylo zvolit méně textu a pár fotek a text "více 
na inBudejovice.cz".
Propagační materiál určený pro děti by měl být stručnější, měl by mít nějakého průvodce - 
"Cool rošťáka s tabletem v podpaží, kšiltovkou a skejtem". Informace by měly být 
rozděleny do sekcí: "Kde se nabaštit", "Kam když svítí sluníčko", "Kam když prší", apod. 
Materiál by mohl také obsahovat kalendář akcí pro děti plus omalovánky či jinou "aktivitu" 
zakomponovanou do informací do tohoto propagačního materiálu.
Členové komise dostanou možnost vyjádřit se k textům plánovaným do nových 
propagačních materiálů.
Peníze ušetřené z dotisku propagačních materiálů "Za poznáním" a "Inspirující" mohou být 
použity na tvorbu výše uvedených materiálů.

5. Kontrola realizace dalších úkolů OKCR od komise
Předseda požádal odbor kultury a cestovního ruchu o realizaci propagace volnočasového 
portálu prostřednictvím grafitti.

6. Projednání druhé (závěrečné) části podnětů členů komise k podpoře rozvoje CR v destinaci
Tento bod byl přesunut na další jednání komise.

7. Diskuse
Členové komise diskutovali o podobě Koncepce cestovního ruchu Jihočeského kraje na 
roky 2015-2020 a možnosti jejího připomínkování, jelikož se zaměřuje pouze na venkovský 
cestovní ruch a zcela opomíjí městský cestovní ruch. Byl jmenován hodnotící tým pro 
zpracování podkladů k hodnocení žádostí v dotačním programu pro cestovní ruch 2015 - 
p. Nevečeřal, p. Šalda, p. Vodičková, p. Šmaus, p. Paulík a p. Vachová.

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 se uskuteční ve středu 29. dubna 2015 v 17:00 v zasedací místnosti č. 203.
5. jednání komise rady města pro cestovní ruch bylo ukončeno v 19:30 hod.

Soubor usnesení:
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V Českých Budějovicích dne 25. 3. 2015

Zapsal(a): Ing. Hana Hájková, sekretářka komise

Ověřil(a): Ing. Petr Šalda

Ing. Petr Šalda
předseda komise

hajkovah
Text napsaný psacím strojem

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.




