
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise cestovního ruchu 

 

konané dne konané dne 27. 5. 2013 od 15:30 na lodi Porta Bohemica  
 

Přítomni: 

• Ing. Lukáš Znojemský  

• Mgr. Petr Hošek  

• Ing. Anna Matulová  

• Jiří Patzl  

• Radek Šíma  

• Mgr. Ing. Jana Štefániková  

• Dominik Faustus  

• Mgr. Tomáš Wiesner  

 Luděk Jirman 

 Karel Svoboda 

 Lenka Gottwaldová 

 
 

Omluveni: 

 Hana Hartigová  

 Ing. Martina Vondráková  

 
Nepřítomni: 
 

 Jaroslav Tvrdík  

 Josef Pasztor  

 Darina Waldhauserová  

 Matěj Soukup  

 
 

Jednání řídil: Ing. Lukáš Znojemský 

Zapisovatel: Lenka Gottwaldová 

Program: 

1. Aktuální stav plánu na vybudování expozice „Richard“ 

2. Zhodnocení konference Stop and Stay 

3. Změny v lodní dopravě, nový jízdní řád 

4. SHS – Brány památek dokořán 

5. Vize, novinky pro začínající sezónu 

6. Spolupráce s destinační agenturou 

7. Různé, diskuze 

 

Konec jednání:  17:30 hodin 

Termín příštího jednání: zatím nestanoven, účastníci budou obesláni 

Zapsal(a): Lenka Gottwaldová 

 

 



Bod 1. Úvod – Ing. Lukáš Znojemský  

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

 Expozice Richard – proběhla prohlídka Expozice, oficiální otevření bude předcházet tisková zpráva, 
otevření je naplánováno na sobotu 1. 6. 2013 

 Konference o cestovním ruchu Stop and Stay 2013 – zhodnocení: téma bylo zajímavé a přednášky 
přínosné, účast v průměru 90 osob na 1 den, splněna povinnost 5 let konání, pokračování - 
v jednání je varianta konference putovní – zájem o statut pořadatele konference v letech příštích DA 
České středohoří a DA Krušné hory 

 Brány památek dokořán – návštěvnost hradu 68 osob, návštěvnost vyhlídkové věže Kalich 70 osob 

 Přátelské město nejen důchodcům – návštěvnost hrad 45 osob, prohlídka města 39 osob 

 Litoměřická muzejní noc – Hrad Litoměřice byl zapojen do projektu Muzejní noc spolu s dalšími 
institucemi v Litoměřicích (Severočeská galerie výtvarného umění, Oblastní muzeum, Knihovna K. 
H. Máchy, Hrad Litoměřice, Dílna ručního papíru, Kinoklub Ostrov a kavárna Fér Kafe) 

 Litoměřický hrozen – vinařská prezentační, soutěžní a prodejní výstava – 15. 6., místem konání Hrad 
Litoměřice, pořadatel Centrum cestovního ruchu Litoměřice, účel – propagace vinařů 

 Cyklisté vítáni (nadace partnerství) - na hradě jsou k dispozici cyklistům potřeby na drobné opravy 
kol, lékárnička 

 

Bod 3. vstup provozovatele lodi Porta Bohemica, p. Karel Svoboda 

 Labská paroplavební společnost - informace o zániku společnosti, provoz lodi pokračuje 

 zhodnocení nákladovosti provozu a ekonomiky, informace o vložených prostředcích na opravy lodě a 
na marketing pro letošní sezonu 

 plavební trasy jsou zkráceny v důsledku nezájmu obcí finančně přispět na provozování turistické 
atrakce, finančně se podílelo město Litoměřice a město Lovosice 

 kratší trasy jsou dobře vnímány veřejností (Litoměřice - Píšťanské jezero – Lovosice - Porta 
Bohemica a zpět do Litoměřic) 

 naplánováno 66 plavební dní, na lodi budou místěny dotazníky pro účastníky plavby pro potřeby 
zpracování statistiky CR 

 

Bod 4. vstup ředitele Destinační agentury České středohoří – p. Luděk Jirman 

 Informace o personálních změnách v DA - Ing. Martina Soldatková je na mateřské dovolené, do 
funkce byl jmenován Luděk Jirman správní radou DA, marketingová manažerka DA – Mgr. Ivana 
Racková 

 zhodnocení dosavadní aktivity DA 

 DA byla založena za účelem propagace, koordinace a rozvíjení cestovního ruchu v Českém 
středohoří, spolupracuje s veřejnou správou, informačními centry, firmami a obchodníky, kteří se 
aktivně pohybují v oblasti CR  

 centrálním tématem pro letošní a nadcházející rok je Labská stezka 

 vznik informačních tabulí u cyklistických stezek (schématické mapy, komerční sdělení, 
historické/turistické informace, zábavní prvky pro děti, aktuální počasí, jízdní řád, informace o 
aktuálním místním programu akcí, zdarma načítání vybraných web stránek pro turisty) 

 řeší se problematika cyklostezky – směr Kopisty 

 časopis Výletník  - rozpracován a vyjde koncem června – distribuce do IC, regionů, některé stanice 
pražského metra, knihovny aj. instituce  

 pokračují práce na projektu Regionální produkt Ústeckého kraje 

 Památník Terezín - umístění billboardu 

 



Bod 5. vstup ředitele Oblastního muzea, Mgr. Tomáš Wiesner 

 probíhají inventarizace exponátů 

 snaha o rozšíření portfolia akcí (Po stopách Germánů, Egyptologie, Pozdravy z Litoměřic, Robert 
Vano – Výběr z platinové kolekce) 

 odborné exkurze s tématem Botaniky pro veřejnost – velmi kladný ohlas ze strany veřejnosti 

 zapojení do projektu Litoměřická muzejní noc (návštěvnost muzea - 150 osob) 

 

Bod 6. vstup zastupitele, Mgr. Petr Hošek 

 poděkování CCR za zapojení do projektu Brány památek dokořán 

 Sdružení historických sídel – v září konference v Kadani, pozvánky budou rozeslány  

 

Bod 7. diskuse  

 

Bod 8. závěr, Ing. Lukáš Znojemský  

 

 

 

 


