
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise cestovního ruchu  

konané dne 24. 10. 2012 od 16:00 v reprezentačním salonku Hradu Litoměřice 

Přítomni: 

• Ing. Lukáš Znojemský 
• Mgr. Petr Hošek 
• Ing. Anna Matulová 
• Jiří Patzl 
• Jaroslav Tvrdík 
• Radek Šíma 
• Ing. Martina Vondráková 
• Mgr. Ing. Jana Štefániková 
• Dominik Faustus 
• Mgr. Tomáš Wiesner 

 

Nepřítomen: 

• Josef Pasztor 
• Darina Waldhauserová 
• Matěj Soukup 
• Hana Hartigová 

 

Jednání řídil: Ing. Lukáš Znojemský 

Zapisovatel: Ing. Martina Vondráková 

Program: 

1. úvod 
2. novinky, aktuality z hlediska CCR 
3. možnosti užší spolupráce mezi městem a Oblastním muzeem Litoměřice 
4. zhodnocení uplynulé sezony z hlediska CCR, odborné veřejnosti 
5. diskuze 
6. závěr 

Konec jednání: 17:10 

Termín příštího jednání: zatím nestanoven, účastníci budou obesláni 

Zapsal(a): Ing. Martina Vondráková 

Bod 1.  Úvod – Ing, Lukáš Znojemský 

Bod 2.  Aktuální informace za CCR, Ing. Anna Matulová 

- personální změna v komisi CR nejpozději v lednu (odchod Ing. Vondrákové na mateřskou 
dovolenou) 

- Expozice Richard – je v tvorbě, hotovy záležitosti bezpečnosti a báňských předpisů 

- Mgr. Hošek navrhl spolupráci s hornickým muzeem Příbram – dodá kontakty 

Bod 3) Vstup ředitele muzea Mgr. Tomáše Wiesnera 

- orientace na zprostředkování kulturního dědictví zejména obyvatelům Litoměřic 

- personální obměny – muzejní grafik a pedagog 

- nové akce pro veřejnost, vyplnění mezer v kulturních akcích 



- spolupráce na Expozici Richard – formou odborné konzultace, dle možností muzea 

- od nového roku rozšiřování expozic 

- do budoucna také spolupráce s městským úřadem 

Bod 4) zhodnocení uplynulé sezony z hlediska CCR, odborné veřejnosti 

- statistika návštěvnosti IC, Ing. Vondráková 

- chystané akce na hradě a využití prostor hradu, Ing. Anna Matulová 

Bod 5) diskuse 

- diskuse o návštěvnosti IC a města 

- diskuse o oslovení návštěvníků z lodi a vlaku (umístění orientačního plánu na nádraží) – CCR zjistí, 
kdo je vlastníkem ploch u nádraží 

- diskuse o Labské paroplavební společnosti, na příští jednání bude pozván ředitel Labské 
paroplavební společnosti Ing. Martin Matulu 

Vstup Jiřího Patzla 

- projekt obce Malé Žernoseky a MAS – vybudování přístavního zálivu na pozemcích Malých 
Žernosek na konci současné cyklostezky  

- dokončení plánováno v roce 2014-2015 

- přístavní molo pro 20 jachet a 10-15 motorových člunů 

- v plánu rovněž parkoviště pro karavany, přístavní molo pro velké lodě 

- projekt zapadá do koncepce budování infrastruktury CR v oblasti Českého středohoří 

Bod 6. Závěr, Ing. Lukáš Znojemský 

Úkoly: 

- Ing. Vondráková pozve na příští jednání komise Ing. Martina Matulu 

- Mgr. Hošek dodá CCR kontakty na Hornické muzeum Příbram 

- Ing. Matulová, Ing. Vondráková zjistí, kdo je vlastníkem potencionálních prezentačních ploch u 
nádraží Litoměřice město 


