
Zápis 

z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise cestovního ruchu 

 

konané dne 4. 12. 2013 od 16:30 v budově muzea  

Přítomni:  

• Ing. Lukáš Znojemský  

• Mgr. Petr Hošek  

• Ing. Anna Matulová  

• Jiří Patzl  

• Radek Šíma  

• Mgr. Ing. Jana Štefániková  

• Mgr. Tomáš Wiesner  

• Lenka Gottwaldová 

 

 

Nepřítomen:  

• Jaroslav Tvrdík  

• Ing. Martina Vondráková  

• Josef Pasztor  

• Darina Waldhauserová  

• Matěj Soukup  

• Hana Hartigová  

 

Jednání řídil: Ing. Lukáš Znojemský  

Zapisovatel: Lenka Gottwaldová  

Program:  

1. Zahájení 

2. Výsledky z provozu první sezony výstavy "Důl Richard" 

3. Zhodnocení turistické sezóny 2013 

4. Historické sídlo roku 

5. Návrhy, nápady a náměty pro novou sezonu (CCR, DA) 

6. Prohlídka nově otevřené výstavy "Drátenictví v Čechách na Moravě a ve Slezsku" 

7. Závěr  

 

Termín příštího jednání: zatím nestanoven, účastníci budou obesláni  

 



Konec jednání: 17:30  

Zapsal(a): Lenka Gottwaldová  

Bod 1. Úvod – Ing, Lukáš Znojemský  

- poděkování řediteli muzea Mgr. Tomáši Wiesnerovi a za poskytnutí prostor pro zasedání komise a 

za pozvání na prohlídku expozice 

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

- zhodnocení  turistické sezony Informační centrum a Hrad Litoměřice:  

- 29 138 návštěvníků, z toho 22 897 tuzemců (78,58%) a 6 241 zahraničních návštěvníků (21,42%). 

- Kalich 2 519 osob, prohlídky města  409 osob, prohlídky sklepů (Radniční sklípek) 197 osob, 

Máchova světnička  165 osob, expozice Důl Richard v proměnách času (od 1.6. 2013do 28.11.2013) 

362 osob,  

- Hrad Litoměřice (turisté, pronájmy, výstavy, degustace, akce pořádané CCR Ltm, prohlídky expozice 

vinařství, koncerty) duben - listopad celkem  19 172 osob 

- v přípravách realizace projektu Sad smíření – virtuální prohlídka a využití zasedací místnosti  

- novinky v ccr – projekty hrad, vylepšování webů (platba online za vstupenky), počty turistů za 

sezonu 

- IC a hrad jsou certifikovány známkou Cyklisté vítáni a připravuje se i nová certifikace – Standard 

kvality služeb 

- konference Stop and stay se stala putovní, v roce 2014 bude probíhat v Žatci a Kadani, realizaci má 

na starosti DA Dolní Poohří ve spolupráci s CCR LTM 

Bod 3. Vstup Jiřího Patzla 

- projekt přístaviště na Labi – informace o pokračování projektu budování přístavišť na Labi v Malých 

Žernosekách, realizace pokračuje 

Bod 4. Vstup zástupce Destinační agentury České středohoří – pí. Mgr. Ivana Racková 

– informace o fungování destinační agentury za rok 2013, účasti na akcích, ukázka prezentace, plány 

na rok 2014 

- Výletník bude realizován až v příštím roce, stejně tak i na předchozím jednání avizovaná interaktivní 

informační tabule s mapou na Střeleckém ostrově 

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

- informace k návštěvnosti – propad o 15tis. díky tomu, že statistika se podává pouze za Litoměřice a 

ne za ostatní pracoviště (Budyně a Třebenice) jako tomu bylo v předchozích letech  

- informace k proběhlým výstavám za rok 2013 



- nejúspěšnější výstavou se stala výstava fotografií Roberta Vana, proběhla i beseda s autorem 

- pozvánka na prohlídku expozice 

Bod 6. Vstup zastupitele, Mgr. Petr Hošek 

- Sdružení historických sídel – město Litoměřice se účastnilo soutěže o titul Historické město roku již 

v předešlých letech a bylo úspěšné, proto navrhuje Mgr. Hošek, aby byla podána přihláška i za rok 

2013 

- komise se shodla na kladném usnesení pro podání přihlášky za město Litoměřice do soutěže  

- poděkování CCR za účast na projektech (Dny památek dokořán, Dny evropského dědictví) 

Bod 7. diskuse  

Bod 8. Závěr, Ing. Lukáš Znojemský  

 


