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Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

 

Název 5. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 
Datum 15. 12. 2016, 9:00 - 12:00 
Místo zasedací místnost č. 2045, Krajský úřad 
Účastníci viz prezenční listina 
Přílohy zápisu Prezenční listina, Podoba stánku na veletrhy, Mapa rozdělení turistických 

oblastí ve Středočeském, Mapa ke Koncepci rozvoje cyklistické dopravy 
 
 
Bod č. 1 - Úvod  

Úvodní slovo si vzal pan předseda Pošmurný, přivítal členy pracovní skupiny a nového náměstka pro 
bezpečnost a cestovní ruch pana Mgr. Bc. Víta Rakušana. 

 
Bod č. 2 – Kontrola splnění úkolů z minulého zápisu 

a)    Úkol pro DM – podívat se na aktuální generel a případně informovat, že je vše v pořádku, 

nahlásit i provedené a plánované změny (podklady k cyklostezkám a cyklotrasám je třeba 

zasílat i s vyjádřením daného městského úřadu).  

– Nic nepřišlo, ale ze strany kraje neproběhla výzva. Středočeský kraj zadal zakázku na 

zpracování Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Středočeského kraje, zpracovávat bude Jaroslav 

Martínek, v průběhu ledna a února proběhnou setkání se zástupci samospráv (viz. mapa v příloze, 

termíny orientační) a dotazníkové šetření. 

b) Pro pana starostu Vařeku – náčrt území DM Brdy a Mladoboleslavska. PS CR požaduje 

zaslání map ještě před dalším jednáním.  

– Upřesněno a dodán náčrt území za DM Brdy. 

c) Konzultovat prezentační materiály s panem Burešem. 

– Proběhla korekce, ale vše je již vyřešené. 

d) Každá destinace si připraví nápady pro aktivní turismus (prezentace do zahraničí)  

– Tematické zadání za jednotlivé DM – úkol do příště. 

e) Vznést požadavek na piktogram turistických center do Cyklo atlasu – pan Klimeš. 

– Nebylo řešeno. 

f) Úkol pro pana Klimeše poslat ke korektuře materiály/brožury jednotlivým DM. 

– Neuskutečněno. 

g) Úkol pro DM – odpovídat panu Klimešovi. 

– Opětovně zdůrazněna nutnost komunikace. 

h) Dát dohromady seznam prezentačních akcí a aktivit mezinárodního či nadregionálního 

významu na příští rok.  
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– Vydefinovat o jakou jde akci, cílovou skupinu, rozpočet, výše podpory – úkol na příště. 

 

Úkoly: 

Tematické zadání pro aktivní turismus (prezentace do zahraničí) – jednotlivé DM. 

Seznam prezentačních akcí a aktivit mezinárodního či nadregionálního významu na příští rok. 

Vydefinovat o jakou jde akci, cílovou skupinu, rozpočet, výše podpory – jednotlivé DM. 

Bod č. 3 - Volba / jmenování nového místopředsedy a členů pracovní skupiny 

Na nového místopředsedu pracovní skupiny po bývalém náměstkovi Horčičkovi byl navržen pan 
náměstek Rakušan.  

Zúčastněnými členy PS CR byl návrh jednohlasně přijat. 

Dále byl navržen náhradník člena RSK za PS CR pana Pošmurného, a to pan Hlaváč. Pouze pan 
Krejčí byl proti a navrhuje pana Hozdeckého, ale po diskuzi byl přijat původní návrh. 

Dále byl navržen nový člen za paní Měchurovou, paní Vištiaková, která byla také pracovní skupinou 
přijata. 

 

Bod č. 4. - Prezentace záměrů nového vedení Středočeského kraje v oblasti CR 

Pan náměstek představil své záměry v oblasti cestovního ruchu a přislíbil účast na jednáních pracovní 

skupiny. 

Již měl jednání s centrálou CR v Jihočeském a Jihomoravském kraji a rád by čerpal ze zkušeností a 

dobrých praxí jiných krajů. Plánuje vznik „Středočeské centrály cestovního ruchu“ jako příspěvkové 

organizace složené z odborníků na CR a vybrané řádným výběrovým řízením, na kterou je vyčleněno 

v rozpočtu 15 mil. Kč a pro kterou by rád získal budovu v Husově ulici v Praze.  Dalším záměrem je 

budování páteřní cyklostezky s napojením na další kraje a zahraničí a s tím související větší prostor a 

oficiální statut pozice pana Klimeše. Je také proti vyplacení 1 mil. Kč Středočeským vodním cestám, 

z. s. Avšak vodní cesty zasluhují podporu. Destinační management Brdy se bude dále řešit. Vhodná by 

byla lokální dohoda o spolupráci. Pan Pošmurný dodává, že v důležitá je také spolupráce kraje s hl. m. 

Prahou a že by bylo vhodné znovu pozvat náměstka pro oblast kultury a památkové péče, pana Marka. 

Nová koncepce CR bude, ale až po vzniku „centrály“, která ji bude tvořit. Pan náměstek také preferuje 

spolupráci s evropskými regiony, nicméně zahraniční vztahy jsou v gesci paní hejtmanky. Pan Hlaváč 

navrhuje setkání a spolupráci s Czech Tourismem a zvaní zahraničních partnerů na veletrhy. Pan 

náměstek nesouhlasí s konáním gastrofestivalů a podobných akcí bez dopadu na cestovné ruch z peněz 

oddělení CR. Pan Hlaváč dále navrhuje řešit Vrchbělá a přístavy na Labi, které by mohly být zdrojem 

příjmu a propagace pro „centrálu“. Založení „centrály CR“ je plánováno řešit v lednu, v únoru se 
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budou řešit Středočeské vodní cesty, z. s. Pan Hlaváč a paní Barešová připraví na jednání s panem 

náměstkem stanovy spolku a jejich případné změny. 

Pan Pošmurný dodává, že „centrála“ bude fungovat na bázi nákupu služeb. Je třeba připravit podklad 

(do 19.12.) na účel příspěvkové organizace. Pan Krejčí apeluje na to, aby „centrála“ byla apolitická. 

Pan náměstek souhlasí. Paní Barešová navrhuje „opisovat“ od jiných centrál a pan Hozdecký od 

centrály, která již ve Středočeském kraji existovala (zrušena v r. 2008). Pan Pošmurný zašle panu 

náměstkovi historické materiály.  

Úkoly: 

Příprava stanov spolku (Středočeské vodní cesty, z. s.) a jejich případné úpravy – pan Hlaváč a paní 

Barešová. 

Příprava podkladu pro definici účelu příspěvkové organizace (do 19.12.) – pan Pošmurný. 

Zaslání panu náměstkovi historické materiály ke „Středočeské turistické informační službě“ – pan 

Pošmurný. 

 

 

Bod č. 5 – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016–2020) 

Maximální výše nákladů projektu je 5 mil Kč, dotace tedy 2,5 mil. Kč a je tedy nutné prvotní záměr 
lehce okleštit. 
 
Návrhy aktivit v projektu ze strany paní Měchurové: 
Modernizace portálu – přemostění webů 
Certifikovaná info centra 
Mapy (trhací) 
Zadání zpracování map (DM) 
 
Pan Keijsper navrhuje neomezovat pouze na certifikovaná IC. Certifikovaná IC však musí splňovat 
určitý standard. 
Veřejná podpora – projekt musí být kompatibilní s režimem de minimis. 
Dále vznikla debata ke stanovení rozpočtu a prosba paní Měchurové o dodání podkladů.  
Dne 20.12. jde projektový záměr do Rady kraje.  
 
Úkol: 
Informace ke stanovení rozpočtu projektu zaslat paní Měchurové během 15.12. – jednotlivé DM. 
 

Bod č. 6 – Infocentra – možnost podpory certifikovaných IC ze strany Středočeského kraje 

Pan Pošmurný nabádá motivovat IC k certifikaci. Je to i záruka kvality pro kraj. 
Zahrnuto v systému podpory destinačních společností skrze nákup služeb. Spolupráce s přenosem dat. 
Pan Hlaváč informuje o pilotním projektu sbírání dat z oblastí ohledně ubytování a dále se řeší s MMR 
a ČSÚ, aby se tato data stala oficiálními pro ČSŮ. 
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Úkol: 
Zajištění komunikace a motivace k certifikaci necertifikovaných IC. 
 

Bod č. 7 – Aktuální informace k veletrhu Regiontour 2017 

Veletrhy přebírá paní Vištiaková. Podoba stánku je finální. 
Vzniká také brožura „Za krásami středočeského baroka“ 
Pódium ve čtvrtek na pokřtění – nejdříve od 14 h. 
 
Program: 
Pátek – barokní hudba. 
Sobota – lesní rohy. 
Čtvrtek, pátek – vystoupení na pódiu. 
Neděle – kulturní program není. 
 
Pro každou DM 2 vstupní průkazy. 
 
Ve středu se namontuje stánek. Budou připraveny degustační porce uzenin a koláčků. 
Paní Vištiaková žádá DM o tipy na doprovodný program na neděli. 
 

 
Bod č. 8 – Diskuze, různé 

„Česko jede“ – tento marketing aktivní turistiky byl vzkříšen Czech Tourismem. Za kraj je vždy 

uvedeno 5 silničních cyklotras a 5 pro horská kola. Je třeba tyto trasy včetně popisů dodat do 9. 1. 

2017 do 17h (viz. e-mail od pana Klimeš). Vše je třeba zaslat kvůli přípravě nového webu. 

 

Priorita – zajišťovat distribuci materiálů + vyřešit skladové prostory. 

Czech Days – aplikace k prezentaci turistických regionů v zahraničí. 

„Karta“ – pan Hlaváč chce, aby kraj apeloval na CT, aby byl na „kartu“ přidán i Středočeský kraj. 

 

Pan Bureš – upozorňuje na chyby na různých portálech (Kudy z nudy apod.). Je třeba si informace 

ověřovat. 

Pan Hozdecký ještě dodává k datovému skladu, aby se nejednalo o obyčejné „FTP“. Samostatná 

správa jednotlivých subjektů. 

 
 
 
Shrnutí úkolů: 
Tematické zadání pro aktivní turismus (prezentace do zahraničí – jednotlivé DM. 

Seznam prezentačních akcí a aktivit mezinárodního či nadregionálního významu na příští rok. 

Vydefinovat o jakou jde akci, cílovou skupinu, rozpočet, výše podpory – jednotlivé DM. 
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Příprava stanov spolku (Středočeské vodní cesty, z. s.) a jejich případné úpravy – pan Hlaváč a paní 

Barešová. 

Příprava podkladu pro definici účelu příspěvkové organizace (do 19.12.) – pan Pošmurný. 

Zaslání panu náměstkovi historické materiály ke „Středočeské turistické informační službě“ – pan 

Pošmurný. 

Zajištění komunikace a motivace k certifikaci necertifikovaných IC. 
 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 
Podoba stánku na veletrhy 
Mapa rozdělení turistických oblastí ve Středočeském 
Mapa ke Koncepci rozvoje cyklistické dopravy 
 

 

 

Zápis schválil:   

 

Dne 5. 1. 2017        Václav Pošmurný 
         předseda pracovní skupiny
       


