
Zápis  
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice  

 
Komise cestovního ruchu 

 
 
 

konané dne 24. 4. 2017 od 16:00 do 17:45 hod v administrativní budově Hradu Litoměřice 
v kanceláři Ing. Anny Matulové, ředitelky Centra cestovního ruchu Litoměřice, p.o. 
 
Přítomni: 

• Ing. Anna Matulová 
• Mgr. Marie Ouborná 
• Ing. Mgr. Jana Štefaniková 
• Roman Munčinský 

Host: 
• Mgr. Petr Hermann 

 
Omluveni: 

• Petra Pospíchalová 
 
Nepřítomni: 

• Lenka Hronová 
• Mgr. Michaela Zuziaková 
• Tomáš Sarnovský 

 
 
Jednání řídila: Ing. Anna Matulová 
 
Zapisovatel: Mgr. Marie Ouborná 
 
 
Program: 
 
1. Seznámení členů komise cestovního ruchu s podněty z fóra - Desatero problémů 

Litoměřic (5.4.2017), které souvisí s podporou cestovního ruchu v Litoměřicích. 

 

2. Zahájení turistické sezony v Litoměřicích. 

 

3. Diskuse 

 

4. Závěr 

Konec jednání: 17:45 hodin 

Termín příštího jednání: o termínu budou členové informováni e-mailem 

Zapsala: Mgr. Marie Ouborná 



 

1. Seznámení členů komise cestovního ruchu s podn ěty z fóra - Desatero 

problém ů Litom ěřic (5.4.2017), které souvisí s podporou cestovního ruchu v 

Litom ěřicích. 

Ing. Anna Matulová informovala členy komise cestovního ruchu o podnětech, které 

byly navrženy na fóru - Desatero problémů Litoměřic: 

• portál www.kamvltm.cz - jazykové mutace v období letních prázdnin 

• zookoutek v Litoměřicích 

• turistický ukazatel na Mírovém náměstí 

• nejmenší vinice na litoměřickém hradě 

 

Ing. Anna Matulová seznámila členy komise s nejbližšími aktivitami CCR po změně 

zřizovací listiny CCR od 1.4.2017:  

• Litoměřice budou Centrem cestovního ruchu v roce 2017 propagovány dvěma 

hlavními tématy, a to „Barokní Litoměřice“ a „Důl Richard v proměnách času“, 

temná turistika. K prohlídkám baroka v Litoměřicích připravuje oddělení marketingu 

jednoduchý informační leták ve třech jazykových mutacích a marketingovou 

kampaň. Temná turistika je jedním z top témat letošní turistické sezony v ČR. 

Kompletní expozice bude představena při zahájení turistické sezony (bod 2. 

zápisu). 

• Dále bude CCR prezentovat město dne  27.6.2017 na 9. ročníku konference Stop 

and Stay v Klášterci nad Ohří tématem „Litoměřice ve filmu“,  včetně promítnutí 

zdravice  natočené speciálně pro účastníky konference s litoměřickým rodákem 

režisérem Miloslavem Šmídmajerem. CCR v současné době mapuje „filmařský“ 

potenciál Litoměřic jako další možné téma, které by ještě zvýšilo návštěvnost 

města. 

• V oblasti propagace Litoměřic jako centra vinařské tématiky se bude v režii CCR  

dne 3.6. konat již 6.ročník soutěžní, prezentační a prodejní výstavy s názvem 

Litoměřický hrozen. Samotné výstavě bude předcházet dne 5.5.soutěž vín 

v intencích Statutu soutěže.  

• Je připravována výstava cyklu fotografií českého fotografa Romka Hanzlíka na 

téma Máchova Máje, která bude mít v roce 2017 premiéru na několika málo 

místech v ČR, v Litoměřicích bude k vidění v měsících říjen až listopad 2017. 

 

 



2. Zahájení turistické sezony v Litom ěřicích. 

Ing. Anna Matulová pozvala členy komise cestovního ruchu na zahájení turistické 

sezony, které se bude konat před vstupem do expozice Důl Richard v proměnách času 

(Jarošova ulice - pod Máchovými schody) dne  3.5.2017 od 15 do 17 hod. V rámci 

zahájení turistické sezony bude veřejnosti představena nová pátá část expozice,  

výstava  fotografií, mapující současný stav dolu Richard. CCR společně s Destinační 

agenturou České středohoří představí novinky pro turistickou sezonu 2017 ve městě a 

okolí.  

 

3.  Diskuse 

Proběhla diskuse k podnětům  z fóra Desatero problémů Litoměřic (5.4.2017), které se 

sice neobjevily mezi prvními deseti, ale v rámci kulatého stolu sekce „Ekonomika, 

bydlení, cestovní ruch“  byly diskutovány.   

Dále se členové komise shodně vyjádřili k informační tabuli MKZ umístěné před 

Hradem Litoměřice, jakožto esteticky nepříliš zdařilé vzhledem k statutu Hradu jakožto 

nemovité kulturní památky. 

Znovu se otevřela otázka dlouhodobé neúčasti některých členů komise CR. Náprava 

je řešena.  

 

4. Závěr 

Členové komise cestovního ruchu se shodli na podpoře těchto podnětů vzešlých 

z diskuzí na „Desateru“:  

• Portál kamvltm.cz a požadavek na jazykové mutace v období letních prázdnin pro 

cizince. Zajistí CCR svými zaměstnanci.  

• Turistický ukazatel na Mírovém náměstí. S tímto podnětem se CCR obrátí nejprve  

na odbor Školství, kultury, sportu a památkové péče (p.Počíková) za účelem 

posouzení vhodnosti umístění  a projednání možného vizuálu. 

• Propagace „Nejmenší vinice na litoměřickém hradě a Parkánech“ jako 

marketingového nástroje 

 


