Zápis z jednání komise cestovního ruchu dne 15.3.2017

Účast: dle prezenční listiny
Téma jednání: Podpora osobní lodní dopravy
Jednání se zúčastnil pan Martin Komrska, jednatel Labské plavební společnosti, která provozuje
osobní lodní dopravu na Labi. Společnost si připravila prezentaci o svých aktivitách:
V sezoně 2017 bude provozovat společnost 4 lodě. Novinkou sezony je linka Ústí nad Labem –
Hřensko. V Děčíně má tato linka 3 hodiny přestávku. Společnost chce udržet provoz z Děčína do
Hřenska, kdy jedna z lodí má nízký ponor a je možné ji provozovat při výšce hladiny 130 cm, provozní
náklady této lodi jsou ovšem nejvyšší. V roce 2015 se uskutečnilo celkem 136 plaveb Děčín – SRN,
v roce 2016 pak 164. Dále p. Komrska informoval o problematice vodního stavu a splavnosti Labe,
kdy v období s nízkou hladinou je jasné, zda loď pojede, až v ranních hodinách v den plavby. Polovina
cestujících je z Prahy, 30 % ze severní Moravy, další z Libereckého a Karlovarského kraje, lidé z Děčína
tvoří asi do 5 %. Marketingové aktivity jsou dlouhodobou záležitostí. Společnost nabízí své služby
například na veletrzích apod.
Provoz lodi na Labi je dlouhodobě finančně podporování obcemi na trasách, od letošního roku se
k podpoře přihlásil i Ústecký kraj, který v režimu veřejné dopravy přispívá na provoz na trase Ústí nad
Labem – Litoměřice a Ústí nad Labem – Děčín.
Město Děčín se nebrání podpoře osobní lodní dopravy na trase Děčín – Hřensko, jedná se o
významnou turistickou atrakci. Labské plavební společnosti byl předložen návrh konkrétních aktivit,
které by byly zaneseny do smlouvy o poskytnutí dotace (propagace města na lodi – letáky, časopisy,
videospoty, komentované jízdy atd.)
Požadavky města:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umístění znaku města na propagačních materiálech vydávaných společností (plakáty, letáky,
aj.)
zveřejnění informace o finanční podpoře města
propagace města na webových stránkách společnosti (odkaz na Turistický portál, FB, atd.)
propagace města na sociálních sítích společnosti
umístění znaku (idecin.cz) města na plavidlo a další příslušenství
nabízení produktů města při své činnosti nebo propagaci
spoluúčast na vybraných propagačních aktivitách
propagace města a jeho turistických cílů při prezentacích společnosti
umístění loga idecin.cz v inzerci společnosti
informace o podpoře města v tiskových zprávách společnosti
promo smyčka v plavidlech
Labská plavební společnost s požadavky města souhlasila a budou zaneseny do smlouvy o
poskytnutí dotace včetně termínů a sankcí za jejich nedodržení.

Závěr:
Labská plavební společnost požádá město oficiální cestou o poskytnutí dotace. Žádost projedná
následně rada a zastupitelstvo města. Bude připravena smlouva se zapracováním požadavků ze
strany města v podobě konkrétních marketingových aktivit, smlouva bude projednána s právníkem
města.
Další jednání komise cestovního ruchu se koná dne 24.4. 2017 od 14 hodin v zasedací místnosti
primátorky města. Tématem jednání bude akce Tyršův Děčín.
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