
Na prahu sezóny 
Český Krumlov 23.3.2005

podklady pro vystoupení Ing. Františka Štangla

Jihočeský kraj, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

.

PRIORITY JČK V CR
1.  Podpora  a  rozvoj  cestovního  ruchu  v Jihočeském  kraji  (←  významně  přispívá  k jeho
prosperitě)  → podpora spolupráce s podnikateli,  podpora iniciativ sloužících k rozvoji  CR
(grantová politika, PRK, SROP, programy EU ad.)

- koordinované využití  národních, evropských a krajských dotačních programů pro rozvoj  CR (včetně
agroturistiky) 

- vlastní programy podpory – viz. bod 5

2.  Cílená  propagace  Jihočeského  kraje  jako  turistické  destinace  v tuzemsku  i  zahraničí
(veletrhy, zahraniční prezentace, spolupráce na projektech CzT) 
       -    viz činnost odboru kultury, památkové péče a CR

3. Spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery (příhraničí + zahraničí)
- využití a rozvoj spolupráce s partnerskými regiony v oblasti cestovního ruchu
- cílené a koordinované využití zdrojů na podporu cestovního ruchu v rámci spolupráce se sousedícími

regiony
- další  rozvoj  přeshraniční spolupráce v oblasti,  propojování nabídek,  realizace stávajících a  příprava

nových společných přeshraničních projektů
- koordinovaná spolupráce zúčastněných subjektů na trhu práce
- uplatnění principu subsidiarity při přerozdělování prostředků pro rozvoj cestovního ruchu
- zdokonalování  regionálního  systému  řízení  cestovního  ruchu  v návaznosti  na  vnější  podmínky  -

vytvoření systému podporujícího rozvoj celoregionální spolupráce a partnerství veřejného a soukromého
sektoru při rozvoji cestovního ruchu

- vytvoření systému na podporu jednotného regionálního marketingu cestovního ruchu v Jihočeském kraji
- využití mezinárodního trhu cestovního ruchu prostřednictvím společného přeshraničního marketingu se

sousedními regiony v Rakousku a Bavorsku
- využití silného vztahu obyvatel k regionu, zapojení obyvatel do projektů rozvoje cestovního ruchu 

4. Zlepšování infrastruktury, služeb, rozšiřování turistické nabídky, podpora informovanosti
veřejnosti

- cestovní ruch jako motivace pro zvyšování vzdělanosti a jazykové vybavenosti obyvatel 
- rozvinutí systému celoživotního vzdělávání v cestovním ruchu
- podpora středoškolských a vysokoškolských oborů zaměřených na cestovní ruch
- cestovní  ruch jako  šance  pro rozvoj  malého  podnikání,  zakládání  rodinných podniků a  k  vytváření

odpovědného vztahu k tradičním hodnotám včetně majetku 

-  rychlejší  ekonomický růst  prostřednictvím rozvoje  malého  a  středního  podnikání  nepoškozujícího
životní prostředí a krajinu

- zdokonalení regionálního informačního systémů včetně propojení stávajících informačních systémů 
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- dokončení  jednotného  systému  značení  památek  navrženého  SÚPP  podle  metodiky  Ministerstva
dopravy a spojů (ŘSD) pro potřeby regionu

- podpora efektivnějšího využití stávajících železničních tratí pro dopravu návštěvníků v regionu (včetně
jízdních kol, lodí, …) – pokračovat ve spolupráci s ČSAD, návaznost na Cyklobusy

- účelná podpora lodní dopravy na vodních plochách v regionu
- podpora individuální letecké dopravy, hlavně u zahraničních návštěvníků
- koordinace a provázanost integrovaného dopravního systému v regionu
- přetíženost Šumavy kamionovou dopravou řešit využitím železniční dopravy

Činnost OKPC/ODD. CESTOVNÍ RUCH A KULTURA 
ČINNOST V ROCE 2005

VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU
1/ absolvované leden VACANTIE Utrecht (11.-16.1.)

GO-REGIONTOUR Brno* (13.-16.1.)
CMT Stuttgart (15.-23.1.)
SLOVAKIATOUR Bratislava (20.-23.1.)

únor CBR Mnichov (13.-23.2.)
REISEMARKT Regensburg (24.-26.2.)

2/ připravované březen MITT Moskva (23.-26.3.)
duben/květen BEA Bern (29.4.-8.5.)
listopad TUC Lipsko (16.-20.11.)

* jediný tuzemský veletrh, kterého se JčK účastní (jinak tuzemské veletrhy zajišťuje JCCR)   
Důvod = kraje na tento veletrh dostávají příspěvek od MMR

ZAHRANIČNÍ PREZENTACE S DŮRAZEM NA CR
1/ samostatné březen Moskva (23.3.)

duben Madrid (20.4.)
Barcelona (22.4.)

??? Vídeň (termín zatím nebyl stanoven)
2/ společné s     OREI  duben Berlín (7.4.)

duben/květen Bern (2.5.)
říjen Paříž (28.10.) 

TIŠTĚNÉ MATERIÁLY A PODKLADY K PREZENTACÍM 
- do  konce  roku  realizace  šesti  tematických  brožur  (Cykloturistika,  Pěší  turistika,  Rodinná

dovolená, Lázně-wellness-zdraví, Památky a historie, Zima)
- v průběhu celého roku inzerce v novinách a časopisech s tematikou turistiky a CR obecně
- pravidelná spolupráce na vybraných materiálech (KČT, HOTEL GUIDE ad.)
- dotisky již realizovaných materiálů, o které je zájem a osvědčili se při účastech na veletrzích

apod. 
- příprava  podkladů  z  oblasti  CR  Jihočeského  kraje  pro  jednotlivé  zahraniční  prezentace,

konference CR apod.
- nová výstavní expozice Jihočeského kraje → pro potřeby OKPC, příp. OREI (VŘ + realizace
-

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH
1) projekt „STRATCULT“ 
-  od  července  2004 jsme  zapojeni  v projektu  Interreg  IIIC - Společná  strategie  přeshraničního  a
meziregionálního rozvoje v oblasti kultury ve střední Evropě - STRATCULT. Projekt STRATCULT
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se zaměřuje na přispění k podpoře kulturní přeshraniční spolupráce příhraničních regionů, stejně tak i
spolupráce v meziregionálním měřítku, a to vše v rámci Strukturálních fondů EU. Celkové náklady
projektu: 542 118,- EUR. Partneři projektu:
1.vedoucí partner – Regionální vláda Horního Rakouska, 
2.Regionální vláda Štýrska 
3.Krajský úřad Jihočeského kraje – národní kofinancování 22 588,25 EUR, z ERDF 67 764,75 EUR.
Celkem 90 353,- EUR. 
4.Technologické a inovační centrum údolí Drávy (Slovinsko) 
5.Regionální rozvojové centrum (Slovinsko) 
6.Město Jyväskylä (Finsko) 

2) projekt "Růže a meč" 
Předkladatel  projektu  výstavy do  Iniciativy Společenství  Interreg  IIIA k 4.  říjnu  2004 je  nestátní
nezisková organizace Sdružení přátel vyšebrodského kláštera. 
Předkladatelem  zrcadlového  projektu  ve  Schläglu  je  Zemské  kulturní  ředitelství.  Projekt  bude
schvalován na řídícím výboru Interreg IIIA 3. května 2005. Obě výstavy, ve Schläglu i ve Vyšším
Brodě, se zabývají centrálními tématy v díle Stiftera. Výstava se bude konat od května do října 2005 v
klášteře ve Vyšším Brodě. Očekávaným výsledkem projektu je zásadní oživení turismu v příhraniční
oblasti  mezi  jihem  Čech  a  Horním  Rakouskem.  Celkové  náklady  Kč  3  010  224.  Příspěvek
Jihočeského kraje činí 376 278,- Kč.

3) projekt „Turistika na koni“ 
Projekt se bude ucházet k 31. březnu 2005 o podporu v rámci první výzvy pro předkládání
projektových  žádostí  do  grantového  schématu  v  opatření  4.1.2  SROP  –  GS  na  podporu
regionálních a  místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji  pro veřejné subjekty.
Aktivity  projektu:  brožury,  propagační  materiály  k hipoturistice,  prezentace  na  veletrzích,
výstavách, záznam tras do mapy, mapy, katalog, webové stránk ad. Celkový rozpočet projektu
činí 3 mil. Kč, z toho je 75% podíl kraje 2 250 000,- Kč a 25% podíl EU 750 000,- Kč. Datum
ukončení realizace projektu: 30. 6. 2006.

4)grantová schémata Společného regionálního operačního programu SROP
 
V cestovním ruchu vyhlášena 1. února 2005 tři grantová schémata SROP. Projektové žádosti
Žádosti  je možné předkládat do 31. 3. 2005 na oddělení projektového řízení.
a)  grantové  schéma na  podporu  služeb  pro  cestovní  ruch  pro  podnikatele     -  koneční
žadatelé:  malí  a střední podnikatelé podnikající v cestovním ruchu. Min. výše uznatelných
nákladů projektu činí 500 tis. Kč. Podporované aktivity:
- vznik, tvorba a rozvoj produktů cestovního ruchu v Jihočeském kraji 
- marketingové  aktivity  zaměřené  na  vytvořené  či  existující  produkty
cestovního
            ruchu 
b)  grantové schéma na podporu služeb pro cestovní ruch pro veř. subjekty (obce, org.
zřiz. obcemi,...) - min. velikost uzn. nákladů projektu 500 tis. Kč. Podporované aktivity: 
- příprava, tvorba a realizace propagačních kampaní zaměřených na cílenou
            prezentaci Jihočeského kraje jako turistického regionu a vytváření regionálních 
            a místních propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu
- marketingové studie a analýzy zaměřené na sledování a vyhodnocování situace
a 
            vývojových trendů v CR na území Jihočeského kraje 
- podpora rozvoje destinačního managementu na území Jihočeského kraje
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c) grant. schéma na podporu infrastruktury CR pro podnikatele - Koneční žadatelé: malí
a střední podnikatelé podnikající v cestovním ruchu. Min. velikost uzn. N projektu činí 2 mil.
Kč. 
podporované  aktivity:  rozvoj,  rekonstrukce  a  modernizace  ubytovacích  zařízení
podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji 

5) grantové programy AP PRK 2005 - na cestovní ruch a kulturu:
Grantové programy schváleny na jednání ZK dne 1. března 2005, předpokládaný datum
vyhlášení výzvy pro předkládání projektů do grantových programů: duben/květen 2005

Témata:
GP - Podpora činnosti jihočeských kulturních subjektů (2,3 milióny Kč)
Cílový  stav  projektu  je  charakterizován zlepšením podmínek  kulturních  jihočeských
subjektů v oblasti realizace, inovace, rozvoje a údržby jihočeských expozic,  pořádání
seminářů  a  školení.  Grantový  program předpokládá  přijetí  řady  malých  projektů  s
dotací do 200 tis. Kč. 

GP - Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku     (4  milióny
Kč)
Záměrem GP je podpořit rozvoj oblastí cestovního ruchu, které budou při maximální
účinnosti minimálně zatěžovat životné prostředí, tedy projekty související a podporující
turistiku pěší, cyklistickou, vodní a zimní sporty, hromadnou přepravu turistů do místa
určení,  navigační  systémy,  obnovu  a  rozšiřování  značení  turistických  tras,  rozvoj
naučných stezek, související infrastrukturu. Grantový program předpokládá přijetí 2-3
projektů většího rozsahu a řady malých projektů s dotací do 400 tis. Kč. 

GP - Produkty a služby v cestovním ruchu              (2 milióny Kč)
Záměrem GP je podpora stávající programové nabídky jihočeského cestovního ruchu a
její  rozšíření  o  další  charakteristické  jihočeské  produkty,  včetně  jejich  propagace
(tuzemské i zahraniční výstavy a veletrhy). Prostřednictvím této nabídky chceme posílit
v souvislosti  s celorepublikovou strategií  cestovního ruchu (agentura Czech Tourism)
image Jihočeského kraje jako bezpečného ojedinělého místa se zajímavou programovou
nabídkou, místa vhodného k relaxaci a odpočinku. Důraz bude kladem především na
produkty,  které  přispějí  k  rozšíření  turistické  nabídky  v  zimním období.  Grantový
program předpokládá přijetí  2-3 projektů většího rozsahu a řady malých projektů s
dotací do 200 tis. Kč. 

VÝROČÍ 200 LET OD NAROZENÍ ADALBERTA STIFTERA (ROK 2005)
- níže uvedené projekty jsou dlouhodobého charakteru, financování  projektů 1 – 6  probíhá od r. 2003
doposud

      1.Reinstalace stálé memoriální expozice Adalberta Stiftera v     rodném domě v     H. Plané.   

Projekt je spolufinancován  Jihočeským krajem od r. 2003, finanční prostředky jsou poskytnuty
Regionálnímu muzeu v Českém Krumlově, které si  prostřednictvím svého odborného pracovníka
Mgr.  Ivana  Slavíka  přetváří  stávající  výstavu  v přízemí  rodného  domku  Adalberta
Stiftera. Reinstalace probíhá dle nového scénáře výstavy, jsou prováděny činnosti jako zpracování
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nových dvojjazyčných textů a součástí budou dvě nové vitríny s vnitřním osvětlením. Reinstalace
bude ukončena v dubnu 2005.

2. Výstava“Adalbert Stifter v     překladech“ v     Památníku Adalberta Stiftera v     Horní Plané.  

Výstava „Adalbert Stifter v překladech“ v Památníku rodného domu  v Horní Plané .
Projekt  je  spolufinancován od r.  2003 Jihočeským krajem,  buduje  se  zcela  nově v prostorách
podkroví  rodného domku A.Stiftera v Horní Plané.  Ve dvou místnostech budou umístěny nové
vitríny.  V současné  době  probíhají  etnografické,  reprografické  práce,  nákup  cizojazyčných
exponátů výstavy apod. Výstava bude přehledně prezentovat význam díla v celosvětovém měřítku
a bude přístupna od dubna 2005.

Oba tyto projekty se týkají rodného domu Adalberta Stiftera a celková částka příspěvku Jihočeského
kraje činí od roku 2003 doposud  338.000 Kč. z čehož  130. 000 je příspěvkem roku 2005.

Kontakt: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov, odborné
konzultace Mgr. Ivan Slavík, tel.:380 711 674

3. Výstava „Hommage á Adalbert Stifter“ v     Okresním vlastivědném muzeu v     Českém Krumlově.  

Výstava  „Homage  á  Adalbert  Stifter“  v Regionálním  vlastivědném  muzeu  v Českém
Krumlově.
Výstava je mezinárodním  výtvarným projektem, který se bude konat  od  května do října 2005.
Jihočeským krajem je podporován od r.2003 částkou 88.000 Kč., z čehož v roce 2005 částkou
70.000,- Kč. Obsahovým a estetickým těžištěm  výstavy budou originální díla cca 15 současných
výtvarníků  z ČR,SNR  a  Rakouska,  zabývajících  se  moderní  kreativní  formou  štifterovskými
tématy.  Součástí  výstavy  bude  i  dokumentární  část  o  malířské  činnosti  A.Stiftera  spolu  s
inspiračními  texty.  Výstava  završuje  dlouholetou   intenzivní  přeshraniční   spolupráci
s kooperačními partnery.  Je koncipována jako  putovní. 

Kontakt: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov, odborné
konzultace Mgr. Ivan Slavík, 
tel.:380 711 674

4. Obnova Stifterova parku na Dobré  Vodě v     Horní Plané.  

Stifterův park je umístěn v severní části území  města Horní Planá na návrší  v areálu Dobrá Voda
na studničním a Křížovém vrchu. V areálu se nachází celá řada zajímavých míst, z kterých čerpal
A.Stifter  při  své  literární  tvorbě  –  studánka  zázračné  vody,   poutní  kostelík   Panny  Marie
Bolestné, skalní útvar Selka s mlékem, památeční kříž …. V roce 1906 zde byl postaven  pomník
A.Stiftera, vede zde naučná stezka.  Společným záměrem Města Horní Planá a Spolku pro obnovu
a rozvoj Stifterova parku v Horní Plané  je rekonstrukce zanedbaného parku, oprava hřbitovní zdi,
údržba stromů, obnova cest a laviček.

„Obnova  Stifterova parku“ získala  1.cenu jako nejlepší  projekt  v rámci  České republiky od
Nadace Ford Motor Company na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví v roce 2004,
jehož součástí je mimo jiné i finanční podpora v částce 300.000,- Kč. 

      Park je volně přístupný.

Tento projekt byl  od r. 2003  doposud  podpořen  celkovou částkou   505.000 ,- Kč. , z čehož
250. 000,- Kč je příspěvkem roku 2005.

Kontakt: Spolek pro obnovu a rozvoj Stifterova parku na Dobré Vodě, Palackého  21, 382 26 Horní
Planá, předsedkyně spolku Lenka Hůlková tel.:380 738 473
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5. „VITALIS“ vydání některých děl Adalberta Stiftera v     českém jazyce.  

Nakladatelství  Vitalis   vydává  na  základě  kvalitního  překladu  z originálů  prezentační  výběr  děl
A.Stiftera.

Doposud vydané tituly knih:
Hvozd ; Žula/Smolaři ;  Kondor/Věc na pláňce; Lesní poutník; Pozdní léto
Vydání knih bylo podpořeno již v r. 2003 Jihočeským krajem a rakouským spolkem KulturKontakt

Plánované tituly knih pro rok 2005:
Horský křišťál; Povídky, pověsti a legendy z díla A.Stiftera

Všechny doposud vydané tituly jsou v přibližné cenové relaci 150,- Kč/kus, podrobnější informace :
Nakladatelství VITALIS s.r.o., U Železné lávky 568/10, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 530
732

Tento projekt byl  od r. 2003  doposud  podpořen  celkovou částkou   612.000 ,- Kč. , z čehož  350.
000,- Kč je příspěvkem roku 2005.

6. Obnova Vítkova Hrádku. Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti v     blízkosti tří států.  
 
Jedná  se  původně  o  strážní  hrad  na  Svatotomášském  vrchu  (1053  m),  nedaleko  Horní  Plané  a
nedaleko místa, kde se protínají staré zemské hranice Čech, Bavorska a Rakouska. Od r. 1998 tehdy
nepřístupná zřícenina  byla pronajata OS Vítkův hrádek, které připravuje jeho zpřístupnění a využití.
V roce  2003 byl  projekt  podpořen   zejména  Ministerstvem kultury  ČR(částkou  11.  mil.Kč),  dále
Jihočeským krajem a jinými sponzory. V současné době je hrad již  téměř připraven  ke zpřístupnění,
nově je  vybudována vyhlídková plošina, v okolí  hradu bude instalována naučná stezka.  Slavnostní
otevření je naplánováno  na 9.7.2005 od 12.00 hod. 

Tento projekt byl  od r. 2003  doposud  podpořen  celkovou částkou  434.000 ,- Kč. , z čehož
250. 000,- Kč je příspěvkem roku 2005.

Kontakt: Občanské  sdružení  Vítkův  Hrádek   U  Jeslí  4,  370  01  České  Budějovice,  Miroslav
Kovačičin předseda občanského sdružení               tel. 602 409 378 popř. JUDR.J.Navrátil  737 281
976

7.  Oslavy spojené s     výročím A.Stiftera v     Horní Plané  

(pozn. zahájení 28.1.2005 v Linci)
Oslavy ukončení roku oslav v den  výročí narození A.Stiftera dne  23.10.2005 se budou konat pod
záštitou české komise  UNESCO, Jihočeského kraje,  Města Horní  Planá a Regionálního  muzea v
Českém Krumlově. 
V současné  době  odborná  komise  zpracovává  přípravu  programu  dne.  Tato  odborná  komise  se
pravidelně ve složení:
Město Horní Planá:  starosta pan Jiří Hůlka, PhDr. Yvetta Dejmková, pí Lenka Hůlková;
Jihočeský kraj: Ing. Kamila Hrabáková vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
pí Jitka Stiborová referent oddělení kultury a cestovního ruchu;
Regionální muzeum v     Českém Krumlově:   ředitel Mgr.Petr Jelínek, Mgr. Ivan Slavík;

Připravovaný program dne 23.10.2005.
- zahájení v Kult. inf. centru v Horní Plané, 
- přednáška p. Milana Uhdeho ( má osobní vztah k A.Stifterovi a je akceptován jako odborník
      na A.S.  stranou HR)
- kulturní program, 
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- přestávka na oběd,
- odpolední program v rodném domku A.Stiftera, včetně nových výstav,
- kladení věnců u pomníku A.Stiftera,
- ukončení mší v poutním kostelíku  Panny Marie Bolestné pro zájemce,
- následné pokračování oslav bude mít formu lidové slavnosti.  

8. „Růže a meč“

Přislíbena  podpora  Jihočeského  kraje  (380.000,-  Kč),  projekt   je  zařazen  v rámci  Interreg  III.A,
v současné době je pozastaven z důvodu neúplnosti podkladů žadatele (?)
Náplň projektu:
Rozsáhlá literárně historická výstava k románu Vítek zabývající se vznikem státnosti.

Organizuje: Sdružení přátel vyšebrodského kláštera, Dolní Dvořiště 212, Český Krumlov 382 72, 
Ing. Květoslava Lauterbachová, předsedkyně; tel.: 380 324 127, mob:775 281 052 

Závěr – celkové financování projektů Adalbert Stifter v období 2003 – 2005

Projekt 1 a 2 ……………………………… 338 000,- Kč, rok 2005……   130.000,- Kč
3. projekt ………………………………….   88 000,- Kč, rok 2005……     70.000,- Kč
4. projekt………………………………….. 505 000,- Kč, rok 2005……   250.000,- Kč    
5. projekt………………………………….. 612 000,- Kč, rok 2005……   350.000,- Kč
6. projekt………………………………….. 434 000,- Kč, rok 2005……   250.000,- Kč  
7. projekt Oslavy v H.Plané…………………………………..  rok 2005……   250.000,- Kč    
8. projekt Interreg III.A ………………………………………  rok 2005 …..    380.000,- Kč
Celkem ……………………………………2.607 000,- Kč.
Rok 2005…………………………………. 1.680  000,- Kč   
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