
 
 

Zápis z jednání komise cestovního ruchu č. 1/2015 
 
Název Komise cestovního ruchu při RM Litoměřice 

Datum konání 28.1.2015 

Místo konání Reprezentační salonek Hradu Litoměřice 

Přítomni Ing. Anna Matulová – předsedkyně komise 
Ing. Martina Vondráková – sekretářka komise 
Lenka Hronová – členka komise 
Roman Munčinský – člen komise 
Tomáš Sarnovsky – člen komise 
Mgr. Ing. Jana Štefániková – členka komise 
Petra Pospíchalová – členka komise 

Omluveni Mgr. Michaela Zuziaková – členka komise 

Program Představení organizace Centrum cestovního 
ruchu Litoměřice, p. o., představení přítomných 
členů komise, zhodnocení uplynulé turistické 
sezony, Hrad Litoměřice v roce 2014, náměty 
členů komise a diskuse 

Čas 16:00 – 17:50 
 
 
1. Představení CCR Litoměřice, p. o. - Ing- Anna Matulová – ředitelka CCR 

- zřizovací listina, pravidla fungování a financování příspěvkové organizace 

- strategický plán rozvoje města 

- inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu – odkaz na dokument: 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-

dokumenty/MISTRAL_Strategie_marketingu_a_cestovniho_ruchu_140724.pdf 

- poslání komise cestovního ruchu 

 

2. Představení aktivit CCR v roce 2014, návštěvnost – Ing. Martina Vondráková – 

marketingová manažerka 

- aktivity CCR v loňském roce – certifikace informačního centra i hradu v rámci Českého systému 

kvality služeb, zveřejnění obědového menu litoměřických restaurací na turistickém portálu 

www.litomerice-info.cz, účast na veletrhu cestovního ruchu Holiday World, konání konference 



cestovního ruchu Stop&Stay, tři nové prohlídkové okruhy Litoměřicemi, nabídka atraktivit 

Litoměřic pro školy, nový produkt Geofun – Máchovy Litoměřice, poznávací cesta zástupců 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sad smíření – doplněné expozice Důl Richard 

v proměnách času o poslední část, turistický produkt 3+1 z Litoměřic, zapojení do celokrajského 

projektu 4K karta, mystery shopping na informačním centru (v rámci certifikace Asociace 

turistických informačních center), 5. ročník fotosoutěže Život a cestovní ruch v Českém středohoří, 

brožura o hradu v elektronické podobě pro firmy i turistu, prezentace města v rámci výstav Zahrady 

Čech, vydání stolního plánovacího kalendáře s kalendářem akcí, jednání s poskytovateli 

ubytovacích služeb v Litoměřicích  

 

3. Představení akcí v  Hradu Litoměřice v roce 2014 – Ing. Martina Vondráková 

- vzhledem k bohaté diskusi nebyl tento bod projednán, přehled akcí je přílohou tohoto zápisu 

 

4. Náměty členů komise a diskuse 

- vývoj návštěvnosti a počtu lůžkodnů, komentář k pozitivnímu vývoji; 

- Je možné propagovat město pouze jednou značkou? - diskuse 

- návrh propagovat Litoměřice v rámci Českého středohoří jako cykloturistickou oblast – 

cyklotraily v okolních kopcích, diskuse 

- námět uspořádat konferenci zaměřenou na cykloturistiku v Hradu Litoměřice 

- diskuse ke značení Labské stezky a k jejímu dokončení 

- význam balíčků v cestovním ruchu 

- filmová turistika – potenciál Litoměřic z tohoto hlediska 

- nabídka využití času v Litoměřicích - „ušití služby na míru“ turistovi 

- návrh na zavedení mobilního informačního střediska - automobil (ve tvaru jablka – propagující 

značku "Zahrada Čech") 

 

5. Stanovení data příští schůzky – 2. jednání komise cestovního ruchu proběhne ve středu 18. 

března 2015 od 16 hodin v reprezentačním salonku Hradu Litoměřice, pozvánky budou členům 

komise rozeslány 

 

6. Program příští schůzky 

- představení hlavních aktivit CCR v roce 2015 

- představení destinační agentury České středohoří – Luděk Jirman, ředitel DA ČS 

- diskuse 

 



 

 

Zapsala dne 28.1.2015     Schválila dne 30.1.2015 

Ing. Martina Vondráková     Ing. Anna Matulová 

 

 


