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Zápis z 10. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

Název 10. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

Datum 13. 11. 2017, 10:00 – 13:00 hod 

Místo zasedací místnost č. 2045, Krajský úřad 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Prezenční listina,  

příloha č. 1: Prezentace_SK_cyklokoncepce_cesko_jede 

 

 

Bod č. 1 - Úvod  

Pan předseda Pošmurný zahájil jednání a přivítal členy PS i hosty na jubilejním 10. jednání pracovní 

skupiny.  

 

Bod č. 2 – Mapy a reklamní předměty 

Martina Martincová (vedoucí oddělení cestovního ruchu) požádala o slovo a informovala přítomné 

DMO o naskladnění map. Nejvyšší počet přísluší SCCR, jednotlivé DMO mají nárok na 1000 ks 

přehledových map a 2500 ks každého výřezu (konkrétní výřez lze vyměnit s jinou DMO). Žádá o 

vyzvednutí do vánoc. Dále byly představeny propagační předměty SK.  

 

Bod č. 3 – Kontrola splnění úkolů z minulého zápisu 

a) Zjistit, kdo bude řešit a jak to bude s mapou labské stezky. – úkol stále trvá, oddělení cestovního 

ruchu prověří, zda se SK bude finančně podílet i příští rok 

SCCR (pokud ufinancuje) bude řešit marketingovou propagaci kraje a SCCR v tomto materiálu 

Současný stav: Německá verze brožury 2018 byla poslána k připomínkám (do 7. 11. 2017) a je 

připravena do tisku 

Prosba pana předsedy Pošmurného směrem k SCCR a oddělení cestovního ruchu i všem členům 

PS – posílat včas materiály k připomínkování i do DMO, mohou doplnit lokální informace, rádi 

poradí 

b) Vypsat subjekty činné v CR (se kterými daná DMO spolupracuje) – každá DMO – stále trvá, 

předat informace především o spolupracujících lokálních DM, prosíme poslat na sekretariát 

RSK (K. Tesařová) 

c) Vytipovat místa pro „summer campy“ – všechny DM – splněno a zasláno Z. Janetzké, doplněno 

SCCR 

 

Bod č. 4  - Prezentace činnosti Středočeské centrály cestovního ruchu 

Paní ředitelka Dolanská se na úvod se vrátila k diskuzi z minulého setkání o vzájemné spolupráci SCCR 

a DMO / memorandum.  Ze strany PS bylo schváleno, bude tedy připraveno, podepsáno paní ředitelkou 

a SCCR, předáno panu Pošmurnému a proběhne kolečko podepisování v rámci dalších DMO.  
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Dále paní ředitelka seznámila členy PS CR s materiály, které jsou již připravené do tisku a od poloviny 

prosince budou k dispozici:  

 Šlechtické ubytování 

 Summer campy 

 Rok 2018 – již proběhla tisková konference s paní hejtmankou, prezentace materiálu, 

zaznamenán kladný ohlas 

 

Dalším bodem prezentace byly marketingové plány na rok 2018:  

 reedice katalogů hotelů, tematických brožurek atd., záleží na finančních prostředcích 

 z tipů, které byly SCCR zaslány, vybrala SCCR akce, které bude podporovat:  

o Valentýn 2018 – Střední Čechy milostné – 10 příběhů žen spojených s hrady a zámky, 

prezentace směrem k zahraničním novinářům a zahraničním CK 

o Masopust – prosba o zaslání přehledu masopustních akcí v lokalitách 

o Velikonoce 

o Dny italské kultury (Bohemia centralis) – P. Melčová upřesní, odkud vzešel podnět, 

protože Kladno připravuje Dny francouzské kultury 

o Otevírání řek – opět prosba o zaslání přehledu akcí 

o 50. ročník Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram 

o Lodě na Labi – bude předáno info od pana Hlaváče 

o Pochod Praha – Prčice 

o 2. ročník Toulavafest Sedlčany a Otevírání cyklistické sezony (Sedlčany) 

o Májové slavnosti 

o Kutnohorské stříbření 

o Pouť Svatoborská 

o Festival Otvírák 

o Hradozámecká noc 

o Příbramská svatohorská šalmaj 

o Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 

o 100 let republiky 

o advent 

 

 zásadní highlighty roku 2018 propagované Středočeským krajem:  

o Sokolský slet (1. týden v červenci) 

o Harley Davidson 2018 (1. týden v červenci) 

o Soundtrack Poděbrady 2. ročník 

o Golfový turnaj D + D master 
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 dále bude připravován golfový prospekt a jedná se o permanentce na slevu na využití hřišť 

 

Pan Hlaváč si vyžádal materiál o šlechtickém ubytování k náhledu, Z. Janetzkou bylo slíbeno zaslání 

 

Úkoly:  

Zaslat s předstihem přehled masopustních akcí a akcí spojených s otevíráním řek pořádaných 

v jednotlivých částech kraje 

Zaslat přehled slevových, partnerských a jiných karet, které existují ve Středočeském kraji (např. 

Grátiska atd.) 

P. Melčová upřesní, odkud vzešel podnět na Dny italské kultury, protože Kladno připravuje Dny 

francouzské kultury  

 

Paní ředitelka Dolanská poté představila plány SCCR ohledně účasti na veletrzích – vzhledem 

k probíhající kategorizaci a nedořešené finanční kompenzaci od kraje zatím nebude probíhat původně 

nastíněný proces finanční podpory při veletrzích.  Až budou nastavena pravidla a finanční podmínky 

DMO, pak bude SCCR spolupracovat v rámci určitých finančních kompenzací – symbolické poplatky.  

Eva Richterová představila podobu stánku na veletrhu Holiday World, zájemci o prezentaci si zaplatí 

vystavovatelský průkaz, individuálně bude řešeno parkovné atd., SCCR zašle DMO přesné informace, 

ceník služeb atd., účast je třeba nahlásit do začátku prosince 2017.  

Prosba o zjištění, zda se veletrhu účastní i větší města samostatně.  

 

Dále byla diskutována účast na akci v Brně, Wroclavi, Lysé nad Labem.  

 

Přehled domácích veletrhů, kde se SCCR zúčastní:  

For Bike – kdo bude mít zájem, může se přidat na stánek 

Hradec Králové, Ostrava, Jablonec nad Nisou, Plzeň, České Budějovice 

 

Paní Barešová požádala o zaslání přehledu českých veletrhů, kterých se SCCR zúčastní, aby DMO 

mohly zvážit svou účast.   

 

Pan Hlaváč informoval o aktivitě Asociace turistických informačních center ČR - dohoda s výstavištěm 

v Brně a výstavištěm Letňany na barterové spolupráci a propagaci produktů.  

 

Úkoly:  

Zjistit a předat informaci SCCR, zda se veletrhu Holiday World účastní i další města samostatně – do 

začátku prosince. 
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Zaslání přehledu českých veletrhů, kterých se SCCR zúčastní včetně podkladů na veletrh Holiday World 

 

Bod č. 5  - Technický předpoklad kategorizace organizací destinačního managementu 

Paní Melčová (Bohemia centralis) informovala přítomné o snaze vzešlé směrem z Kladna vytvořit 

novou krajskou DMO, Kladno již jednalo s městy jako Ml. Boleslav, Příbram, K. Hora – tento pokus o 

„puč“ a vytvoření nové krajské centrály CR se nezdařil. Paní ředitelka Dolanská nevyjádřila obavu o 

ohrožení fungování SCCR.  

 

Technický předpoklad kategorizace DMO – v současné době jsou k dispozici aktualizované podklady 

pro kategorizaci a probíhají prezentace pro její představení. Žádosti směrem ke kraji by měly odejít 

koncem roku, odbor REG a SCCR jako Krajská DMO bude schvalovat oblastní DMO, ty pak dále 

lokální DMO.  

V této souvislosti se rozvinula debata o rozdělení rolí KúSK a Odboru REG x SCCR. N. Dolanská 

upozorňuje, že tento materiál s jasně danými kompetencemi měl vypracovaný bývalý radní Rakušan, 

nyní je materiál u paní hejtmanky, která připravuje změny.  

Ozývají se hlasy, že je potřeba ne jen podporovat marketing, ale také vše řídit a koordinovat, za vzor je 

uváděn Jihočeský kraj. Dále nutnost jasné koncepce, aby CR nebyl ovlivněn aktuální politickou situací.  

Je také potřeba, aby SK podporoval turistické oblasti, kde se CR tvoří, ne jen od nich sbíral data, pouze 

podporou se v kraji rozhýbe cestovní ruch.   

Od pana Krejčího a pana  Keijspera zaznívá poznámka, že u kategorizace DMO se ztratil motivační 

efekt, což je obecně problém všech certifikací.  

O slovo požádal pan Aleš Hozdecký a opět upozornil na potřebu rozdělení kompetencí KúSK a Krajské 

DMO.  Role kraje je řešit strategii rozvoje odvětví CR. Poté upozornil na potřebu komunikovat s jinými 

kraji na hranicích destinací. Dále se rozloučil s přítomnými, opouští svou dosavadní pozici.  

Pan Pošmurný také představil svou novou pozici – ředitel Huti František v Sázavě (CESTY SKLA, 

o.p.s.), v Posázaví zůstává nadále jako externí konzultant. Padl návrh uspořádat v Huti František jedno 

z dalších setkání PS. Jednání PS by bylo primárně (mimo výjezdy do regionu) pořádáno v sídle SCCR 

v Husově ulici. 

 

V diskuzi dále zazněly body:  

 Nutnost podpory státu odvětví cestovního ruchu, kdy se vložené peníze vrátí zpět 

 Nepřítomnost vedení SK na PS (bohužel termín PS byl stanoven dříve než nově termíny 

zasedání Rady kraje) 

 Duplicita 2 strategických dokumentů (Program rozvoje kraje a Program rozvoje cestovního 

ruchu ve Středočeském kraji) – častá setkání s autory bez konkrétních výsledků 
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 Ztracený čas na skupině, přešlapování na místě, kdy se informace nedostanou dál než do zápisu 

 Akutní potřeba sepsat memorandum mezi SCCR a DMO – bude urychleno, následně 

prezentovat na tiskové konferenci, spolupráci publikovat 

 

Bod č. 6  -  Projekt NPPCR  

Marta Vištiaková informovala přítomné o odstoupení SK ze žádosti o dotaci, hlavní bod – turistickou 

kartu - nelze připravit během doby trvání projektu. Kraj bude již dříve avizované aktivity v rámci 

projektu financovat sám. Předpoklad je 1.744.000 Kč, za hotové propagační předměty a další materiály 

již bylo zaplaceno 671.000 Kč, zbytek bude uhrazen za analýzy a strategické dokumenty.  

1. výstupy z analýz o příjezdovém CR byly již zaslány. Ještě budou k dispozici další data z jednotlivých 

obcí.  

 

Pan Hlaváč okomentoval nedostatečné informování ze strany Středočeského kraje o zrušení účasti na 

projektu.  

 

Bod č. 7 a 8 - Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji 2017–2023 a projekt Česko jede 

 

Pan Pavel Klimeš stručně představil Koncepci rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období  

2017 – 2023 (Cyklokoncepce SK), která byla schválena Zastupitelstvem dne 19. 9. 2017.  

Upozornil na 3 prioritní oblasti.  

Podrobnější informace v příloze č. 1: Prezentace_SK_cyklokoncepce_cesko_jede 

 

Dále pan Klimeš informoval o účasti na pracovním setkání v Českých Budějovicích, které se věnovalo 

projektu „Česko jede“. Z tohoto pracovního setkání vzešly pro SK následující úkoly s termínem  

do 16. 11. 2017:  

 

Úkoly:  

 Je třeba delegovat kontaktní osobu za kraj / destinaci, která bude společně s CzT koordinovat 

vklad dat na portál Česko jede, dávat návrhy.  

 Je potřeba vybrat dálkové trasy a úseky, které budou prezentovány v rámci národního produktu 

+ destinace vhodné pro různé cílové skupiny. 

 Doporučuje se, aby každý kraj připravil sadu toho nejlepšího, co v kraji je - maximálně 5 tras 

z těchto aktivit (cykloturistika, horská kola, pěší turistika, běžecké lyžování, in-line a vodáctví). 

V současnosti je prioritou mít kvalitní obsah, v daných kategoriích, který budeme jako Česká 

republika moci prezentovat na sousedních trzích. 
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Po této prezentaci proběhla krátká diskuze o kvalitě projektu „Česko jede“, pánové Hlaváč i Hozdecký 

vyjadřují svůj nesouhlas s projektem a jeho kvalitou a upozorňují na nesystémové řešení s ohledem na 

další informační kanály.  

 

Bod č. 9 – Diskuse, různé 

Proběhla následná diskuze o níže uvedených bodech:  

 o podobě dalších schůzek a fungování skupiny 

 padl návrh sejít se v prostorách SCCR, s čímž paní ředitelka souhlasí 

 pan předseda Pošmurný upozorňuje, že fungování a uspořádání skupiny lze přizpůsobit dle 

požadavků členů, dále vyzdvihuje možnost tlumočení usnesení skupiny na RSK 

 skupina vyjadřuje přání, aby se jednání PS účastnil zástupce vedení SK, aby výstupy byly 

předány dál a pracovalo se s nimi 

 je potřeba lépe řídit a koordinovat CR ze strany kraje, nyní vedení chybí, nejsou známy záměry 

kraje a zamýšlená koncepce – otázka kdy bude schválena stávající rozpracovaná koncepce CR 

 SCCR informuje, že koncem března chystá první vlastní press trip (hrady a zámky), paní 

Minichová nabízí předat své zkušenosti a poznámky k pořádání press tripů (např. téma honitba) 

 M. Vištiaková informuje o výstavě „Má vlast cestami proměn“ na Vyšehradě, v rámci které lze 

propagovat i regionální produkty. SK má pro příští ročník v plánu financovat propagaci několika 

„Proměn“. Lze se přihlásit u M. Vištiakové.  

 Pan Hlaváč vznesl dotaz na pokračování prací na datovém skladu a webu. M. Vištiaková reaguje 

tím, že je potřeba upřesnit některé technické detaily, které ale DMO již dodaly. Pan Hozdecký 

nabízí předání kontaktu na osobu, která zadávací dokumentaci zpracuje. Bude tedy s M. 

Vištiakovou v kontaktu.  
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Shrnutí úkolů: 

Přetrvávající úkoly:  

 Zjistit, kdo bude řešit a jak to bude s mapou labské stezky. – úkol stále trvá, Oddělení Cestovního 

ruchu prověří, zda se Středočeský kraj bude podílet finančně i příští rok. 

 Vypsat subjekty činné v CR (se kterými daná DMO spolupracuje) – každá DMO – stále trvá, 

předat informace především o spolupracujících lokálních DM, prosíme poslat na sekretariát 

RSK (K. Tesařová). 

 

Úkoly o které požádala SCCR:  

 Zaslat s předstihem přehled masopustních akcí a akcí spojených s otevíráním řek pořádaných  

v jednotlivých částech kraje. 

 Zaslat přehled slevových, partnerských a jiných karet, které existují ve Středočeském kraji.  

 P. Melčová upřesní, odkud vzešel podnět na Dny italské kultury.  

 Zjistit a předat informaci SCCR, zda se veletrhu Holiday World účastní i další města samostatně 

– do začátku prosince.  

 SCCR zašle přehled českých veletrhů, kterých se SCCR zúčastní včetně podkladů na veletrh 

Holiday World. 

 

Úkoly vzešlé z pracovního setkání koordinátorů Česko jede – do 16. 11. 2017:  

 Je třeba delegovat kontaktní osobu za kraj / destinaci, která bude společně s CzT koordinovat 

vklad dat na portál Česko jede, dávat návrhy.  

 Je potřeba vybrat dálkové trasy a úseky, které budou prezentovány v rámci národního produktu 

+ destinace vhodné pro různé cílové skupiny. 

 Připravit sadu toho nejlepšího, co v kraji je - maximálně 5 tras z těchto aktivit (cykloturistika, 

horská kola, pěší turistika, běžecké lyžování, in-line a vodáctví). 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

příloha č. 1: Prezentace_SK_cyklokoncepce_cesko_jede 

 

 

Zápis schválil:   

Dne 16. 11. 2017       

         předseda pracovní skupiny 


