Klíčovým pracovištěm společnosti je středisko parking. V roce 2016 společnost zahájila obnovu jeho
technického vybavení s postupným přechodem na nový řídící systém. V první fázi došlo k modernizaci
technologie na parkovišti P1 Jelenka, P2 Pod poštou a centrálního dispečinku parking.

Všechny práce probíhaly za plného provozu a při maximálním nasazení nejen vlastních zaměstnanců
společnosti, ale i dodavatelské firmy. Nebyly tak ohroženy parkovací služby pro občany a návštěvníky
města na těchto významných parkovacích plochách. Úpravy parkovacího systému budou pokračovat
i v roce 2017.

Pro zabezpečení rychlého a zároveň ekonomického provozu všech pracovišť střediska Parking byl
pořízen jeden vůz Volkswagen Caddy a dva skůtry Honda, aby se servisní technici střediska dostali
i v dopravně velmi exponovaných letních měsících v co nejkratší době na všechna parkoviště
k řešení případných technických a provozních problémů.

Pro zvýšení komfortu řidičů autobusů, kteří využívají při parkování a svém odpočinku interiéry
odpočinkové místnosti P BUS na Chvalšinské ulici, byla v roce 2016 vybudována venkovní terasa
s dřevěným přístřeškem a zahradním nábytkem, která je klienty našeho parkoviště využívána
především v jarních a letních měsících.

V rámci projektu Dopravní terminál byla v roce 2016 připravena rozsáhlá projektová dokumentace,
související průzkumy, příprava zakázky pro stavbu I. – III. průzkumné vrtné práce, geodetické práce,
inženýrské činnosti, zpracování studie proveditelnosti IROP, zpracování dokumentace pro stavební
řízení, hlukové studie, zaměření budovy aj.

Přípravné práce ČKRF byly od samého počátku vedeny s maximální snahou využít zdrojů z evropských
dotačních programů. Výzva k podání žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), která již přesně definovala rozsah, obsah a další náležitosti projektů, byla zveřejněna v březnu
2016 s půlroční lhůtou na podání nabídek. Ve velice krátké době bylo nezbytné vyprojektovat
a legislativně provést změnu územního rozhodnutí a následně vyprojektovat a podat žádost
o stavební povolení. Vše se podařilo dokončit včas a 2. září 2016 byla podána žádost o dotaci
z programu IROP, která byla úspěšně schválena v dubnu 2017.

V roce 2016 převzal Českokrumlovský rozvojový fond od města Český Krumlov další veřejná WC,
a to na autobusové zastávce Špičák. Jsou to v pořadí již pátá veřejná WC, která naše společnost
provozuje (P1 Jelenka, P2 Pod poštou, P3 Městský park, WC v Horní ulici a na Špičáku). Všechny
toalety jsou nově vybaveny a v souladu s moderními standardy jsou rovněž osazeny eurozámky
určenými pro osoby se zdravotním postižením. Vybavení toalet se průběžně doplňuje
(např. turnikety s platebními automaty byly dodány v roce 2017).

Krumlovský vodácký maraton je jednou z významých akcí, které již tradičně podporuje
Českokrumlovský rozvojový fond, a bylo tomu tak i při 14. ročníku, který proběhl dne 8. 10. 2016.

Oblíbeného Krumlovského vodáckého maratonu se i vroce 2016 zúčastnila více než tisícovka
závodníků všech věkových i výkonnostních skupin a nechyběla ani podpora alfa helicopter.

Naše společnost rovněž již v roce 2015 finančně podpořila výrobu repliky šavle pro doplnění výstroje
obnovené Schwarzenberské granátnické gardy. Šavle byla vyrobena a slavnostně předána jednatelem
společnosti Ing. Miroslavem Reitingerem hejtmanovi gardy Bc. Martinu Neudörflovi dne 25. 6. 2016.

Českokrumlovský rozvojový fond opět podpořil i 3. ročník charitativní sportovní akce Bohemian Gran
Fondo konané 1. 10.2016, jejíž výtěžek byl určen na podporu výzkumu rakoviny prsu. ČKRF akci
podpořil formou bezplatného vstupného do Musea Fotoateliér Seidel a zakoupení pěti
sponzorovaných startovních čísel.

K dalším z podpořených akcí patřil ve dnech 27. 5. - 28. 5. 2016 již 44. ročník Rallye Český Krumlov,
která přivádí do města i jeho okolí tisícovky nadšených návštěvníků.

Program 5. ročníku Festivalu vína (leták) a upoutávka na Festival vína odvysílaná v Jihočeské televizi.

Zámecká slavnost vína – zahájení akce

Festival vína, příjezd sv. Martina
11. 11. v 11.11.h.

Program Zámecké slavnosti vína naláká každoročně kolem tisícovky návštěvníků.

Český Krumlov byl v roce 2016 prezentován na čtyřech zahraničních veletrzích - v Bratislavě, Vídni,
Berlíně a Mnichově. To vše především prostřednictvím intenzivní spolupráce oddělení cestovního
ruchu Český Krumlov Tourism s agenturou CzechTourism, jejími zahraničními zastoupeními
a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.

Český Krumlov Tourism pokračoval v roce 2016 v tvorbě osvědčené řady propagačních tiskovin
v různých jazykových mutacích, které jsou distribuovány na domácích i zahraničních veletrzích
cestovního ruchu, významným touroperátorům a médiím, Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov,
Jihočeské centrále cestovního ruchu a agentuře Czech Tourism. Tyto materiály jsou rovněž určeny
přímo návštěvníkům města a v širším měřítku i celého Českokrumlovska a Lipenska v rámci sítě
spolupracujících partnerů CR.

Český Krumlov Tourism se i v roce 2016 podílel na rozsáhlé organizaci a propagaci akcí,
které Českokrumlovský rozvojový fond každý rok spolupořádá s městem a Městským divadlem.
Projekt Českokrumlovské slavnosti zahrnuje každoročně tyto programy: Kouzelný Krumlov (duben),
Slavnosti pětilisté růže (červen), Svatováclavské slavnosti (září), Advent & Vánoce (listopad – leden).

V roce 2016 proběhl druhý Reprezentační ples města Český Krumlov, na jehož organizaci
a propagaci se kromě dalších městských společností podílel rovněž Českokrumlovský
rozvojový fond, a to především prostřednictvím středisek Český Krumlov Tourism (program,
propagace, ceny do tomboly) a Museum Fotoateliér Seidel (fotografování plesových hostů,
ceny do tomboly) aj.

Český Krumlov Tourism započal v roce 2016 spolupráci se společností Viking River Cruisers
prostřednictvím jejich evropské kanceláře ve švýcarské Basileji. Jedná so o jednoho z našich největších
zákazníků. V průběhu roku 2016 jsme společně s partnerskými průvodci poskytli zajištění celodenních
výletů do Českého Krumlova pro více než 400 skupin turistů zejména z USA.

V roce 2016 proběhl již 8. ročník kurzů genomiky, kterého se tentokrát zúčastnili posluchači z 21 zemí.
Organizátorem je Fourth Culture, LLC z USA a zástupci prestižních evrospkých univezit a institucí.
Kurzy jsou cíleně směřovány do zákaznicky méně využitých zimních měsíců – leden, únor. Více než
čtyřtýdenní seminární a doprovodný servis zajištuje Český Krumlov Tourism ve spolupráci s Městským
divadlem o.p.s., ubytovateli a dalšími partnery v destinaci.

V březnu 2016 byla zahájena druhá etapa projektu „Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie
rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově“, která v sobě zahrnovala zpracování „Strategie
cestovního ruchu Českého Krumlova“ jako klíčového koncepčního dokumentu pro rozvoj cestovního
ruchu v Českém Krumlově. Úvodní práce na tomto dokumentu byly zahájeny v roce 2015 a ukončeny
budou v roce 2017, kdy bude strategie předložena ke schválení městskému zastupitelstvu.

Cílem Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova je zpracovat praktický materiál, který bude
zahrnovat tři základní části: Závěrečnou zprávu, Implementační část a Mapu strategie a nasměruje
další rozvoj Českého Krumlova v oblasti cestovního ruchu. Zpracovatelem Strategie je společnost
KPMG Česká republika, zadavateli město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond a Sdružení
cestovního ruchu Český Krumlov, kteří také tento projekt společně financují. Součástí projektu jsou
i plánované organizační změny v rámci střediska cestovní ruch českokrumlovského rozvojového fondu.

Hudebník Jiří Stivín ve Fotoateliéru Seidel.

MUDr. Václav Bedřich s chotí MUDr. Evou
Bedřichovou, se starostou a místostarostou
města.

Fotografové z Fotoklubu Český Krumlov, uprostřed v klobouku a s holí
devadesátiletý českokrumlovský fotograf pan Josef Prokopec.

