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Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

 

Název 2. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

Datum 24. 5. 2016, 10:00 - 12:00 

Místo zasedací místnost č. 2045, Krajský úřad 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu prezenční listina, dopis pro paní náměstkyni Dostálovou, Mapa - 

rajonizace 

 

 

Bod č. 1 - Úvod  

Úvodní slovo si vzal pan předseda Pošmurný, uvítal pana náměstka Horčičku, radního Štefka a přivítal 

členy pracovní skupiny. 

 

Bod č. 2 – Kontrola splnění úkolů z minulého zápisu 

a) Probráno bylo zaslání údajů k datovému skladu od jednotlivých turistických oblastí. Společnosti 

YOUR SYSTEM, spol. s r.o. byly informace předány. Nyní je smlouva 

v administrativním kolečku na KÚSK a na vytvoření datového skladu a jeho struktuře se začíná 

pracovat. Bude se ještě řešit nastavení převodníků. 

Termín spuštění je do konce června (datový sklad na KÚSK). S webem Middleczech již datový sklad 

propojen. 

Pan Pošmurný a pan radní Štefek se sejdou s panem Štěpánkem na doladění fungování datového skladu.  

b) Jmenování redaktora datového skladu za KÚSK – doposud nebyl nikdo jmenován. 

c) Tabulka výdajů kraje na cestovní ruch byla přepočítána a zaslána v termínu na MMR. Výdaje 

přes 25mil. za rok 2014. Společně s tabulkou byly zaslány připomínky členů PS k novému 

dotačnímu titulu. 

 

Pan Horčička informoval, že pan radní Štefek je členem komise pro CR při Asociaci krajů a bude 

předávat informace. 

 

Dále byl formulován a odeslán dopis s dotazy týkající se nového dotačního titulu, například ohledně 

počtu podpořených destinačních společností, na MMR adresován na paní náměstkyni Dostálovou. Dopis 

je přílohou zápisu.  

 

V rámci tohoto bodu padl návrh od pana Mgr. Tvrdíka na jmenování nového člena PS a to paní Ing. 

Elišky Kumstýřové za město Kutná Hora. 

 

Návrh byl konsensem odsouhlasen a Ing. Kumstýřová byla přijata za člena PS Cestovní ruch RSK. 
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Bod č. 3 – Spolupráce Středočeského kraje a agentury CzechTourism 

Za CzechTourism se dostavil pan Mgr. Aleš Pangrác a paní Ing. Adéla Pilařová. Pan Pangrác jako 

možnou spolupráci CzechTourism a Středočeského kraje zmínil diskutovaná témata v rámci schůzky 

ředitelky CzechTourism a pana hejtmana, a to zastoupení SČK v Číně, možnosti vzájemné spolupráce 

v Rusku, tvorbu strategických dokumentů, jak čerpat a co znamená certifikace. Byla také řešena 

problematika Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. 

 

Diskuse: 

Dotaz na kritéria pro certifikaci, ke kterým měl proběhnout průzkum. Jde o stanovení technického 

standardu. 

Certifikovat se musí organizace s přiděleným IČ. 

Certifikaci ČSKS musí destinace mít už nyní, ale certifikace destinace je výhledově až na rok 2017–

2018. Pan Hozdecký navrhuje spojení obou certifikací a pan Krejčí doporučuje vycházet z kritérií, která 

se stanovila v Jihočeském kraji, který jako první zavedl certifikaci DM. Také zaujal stanovisko, že lze 

certifikace spojit. 

Dále se řešil problém počtu certifikovaných destinačních společností. Dle CzechTourismu lze turistické 

oblasti spojit do skupin, což je ale v reálu problematické už jen z hlediska managementu. 

Pan Krejčí navrhuje existenci centrály. CzechTourism vítá a podporuje zřízení krajské destinační 

společnosti. Je to jednodušší zejména pro komunikaci. Pan náměstek Horčička informuje, že PS by měla 

být něčím, co nahrazuje krajský destinační management. Musí však mít určitý formát. Tuto funkci by 

mohlo převzít oddělení CR na KÚSK a spolupracovat s PS. Certifikovat lze samotné oddělení. Je tak 

odbouráno riziko založení veřejné podpory. Pan Krejčí představil zkušenosti z Jihočeského kraje, kde 

jsou jednotliví projektoví manažeři zařazení úvazkem u jednotlivých lokálních destinacích a pravidelně 

se všichni scházejí a řeší záležitosti na krajské úrovni. 

Pan Pošmurný shrnul, že pohled na způsob spolupráce CT a PS mají všichni stejný. 

Dále probíhala diskuse nad oblastí Brd jako turistickou oblastí. Mohou být pod jinou lokální destinací 

jako subdestinace. 

Do zahraničí by se primárně měl prezentovat Středočeský kraj a Praha. 

Ve schválené strategii jsou 4 administrativní území a to – Střední Čechy – jih, Střední Čechy – západ, 

Střední Čechy – Polabí a Český ráj.  

Systém ve Středočeském kraji by mohl být třístupňový. 1. stupeň = Středočeský kraj – propagace 

směrem do zahraničí, 2. stupeň = lokální destinace (4 - 5) a 3. stupeň =  subdestinace. 

CzechTourism funguje jako národní destinační společnost a spravují certifikaci ČSKS. Výzvu 

k podávání projektů vyhlašuje MMR. CzechTourism podporuje vznik krajské destinační společnosti. 

Mohou se podílet na zpracování právní dokumentace a finančně participovat. 

 

Bod č. 4. - Program rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje 

Dokument vznikl pouze na expertní úrovni s malou účastí destinací, je vhodné se s ním seznámit. Na 

zvážení zda počkat s aktualizací a s úpravami až do listopadu (po volbách). 

Není stanovena doba platnosti staré strategie. Nová strategie by měla jít ke schválení údajně v září. 

Mohlo by jít alespoň formou usnesení, že starý program platí do doby schválení nového programu. 

 

Úkoly: Projednání platnosti programu s panem náměstkem – pan Pošmurný. 

   Nastudovat dokumenty k programu rozvoje CR Středočeského kraje - všichni 
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Bod č. 5 – Vymezení působnosti jednotlivých destinačních managementů – Rajonizace 

Navrženo bylo čerpat z dat statistického úřadu ohledně počtu přenocování apod. Současná data jsou 

z roku 2013 a jsou jediná, která máme zatím k dispozici. Probráno bylo názvosloví, které je rozdílné 

v rámci programu rozvoje CR a marketingu. V programu jde o názvy parcel. 

Bude žádáno vyjádření Bohemia Centralis, jehož zástupci nebyli na jednání přítomni, k území kolem 

Vltavy a řešení venkovského území kolem měst. 

Počet podpořených destinačních společností byl dotázán formou dopisu zaslaného na MMR. Tento 

dopis je přílohou zápisu. 

PS žádá sjednocení certifikačních kritérií pro všechny kraje. Mělo by být řešeno odborem CR na MMR, 

ale paní ředitelka ke konci června odchází. Kritéria jsou také řešena v již zmíněném dopise. 

 

Úkol: Projít mapu a seznam obcí podrobně. 

Vyjádření Bohemia Centralis k území destinace – kolem Vltavy (vazba na Polabí) a venkovskému 

území kolem měst a Karlštejnsku. 

 

Bod č. 6 – Informace o připravované aktualizaci cyklogenerelu 

Cyklodoprava a cykloturistika spadá do gesce oddělení strategického řízení a tuto agendu spravuje Pavel 

Klimeš. 

Nyní je platný Generel z roku 2012, aktualizace schválena v roce 2014. Připravuje se nová aktualizace 

a realizuje se průzkum zhotovitele. V červnu bude spuštěno výběrové řízení a v červenci by se zahájily 

práce na aktualizaci. Předmětem má být zapracování nové legislativy. Cílem je také zlepšit spolupráci 

s ostatními kraji a Prahou. Již bylo zahájeno jednání s Prahou ohledně vytvoření platformy. 

Je důležité sbírat data od obcí, svazků obcí a MAS. Projekty jednotlivých oblastí by měly být v generelu 

zahrnuté (ty, co se realizují, ale i ty, které se plánují). Co není v generelu, nebude krajem podpořeno. 

PS doporučuje komunikaci mezi destinačními společnostmi a panem Klimešem. Mohou zajistit 

informace za celé území. Pan Kubiš možnost spolupráce a okruh s panem Klimešem probere. 

 

Úkol: Aktivně se zapojit, sesbírat informace o stávajících cyklotrasách a cyklostezkách, zahrnout také 

nové a plánované včetně dopravy do zaměstnání a zaslat panu Klimešovi – destinace. 

Připomínky do návrhu zadání je možné zasílat panu Klimešovi. 

 

Bod č. 7 – Aktuální informace o přípravě realizace fungování „datového skladu“ 

Vše probráno v rámci kontroly plnění úkolů z minulého jednání. 

 

Bod č. 6 – Závěr 

Další setkání bylo navrženo za měsíc. 
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Shrnutí úkolů: 

Projednání platnosti programu s panem náměstkem – pan Pošmurný. 

Nastudovat dokumenty k programu rozvoje CR Středočeského kraje – všichni. 

Projít mapu a seznam obcí podrobně – všichni. 

Vyjádření Bohemia Centralis k území destinace – kolem Vltavy (vazba na Polabí) a venkovskému území 

kolem měst a Karlštejnsku. 

Aktivně se zapojit, sesbírat informace o stávajících cyklotrasách a cyklostezkách, zahrnout také nové a 

plánované včetně dopravy do zaměstnání a zaslat panu Klimešovi – destinace. 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Dopis pro paní náměstkyni Dostálovou 

Mapa - rajonizace 

 

 

 

 

Zápis schválil:  

 

Dne 3 .6. 2016        Václav Pošmurný 

         předseda pracovní skupiny

       

 

 

 

 


