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Zápis z 12. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

 

Název 12. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

Datum 12. 6. 2018, 13:00 – 14:45 hod 

Místo Zasedací místnost č. 1088, Středočeský kraj, Zborovská 11 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Prezenční listina 

 

Bod č. 1 - Úvod  

Pan předseda Pošmurný zahájil jednání a přivítal členy PS i hosty na 12. jednání pracovní skupiny. 

Zároveň přivítal pana radního Martina Draxlera, vedoucího Odboru regionálního rozvoje Ing. Romana 

Šuberta a Ing. Markétu Wernerovou, novou ředitelku Středočeské centrály cestovního ruchu, která se 

stala členkou pracovní skupiny.  

 

Bod č. 2 – Kontrola splnění úkolů z minulého zápisu 

 

Přetrvávající úkoly:  

 Zjistit, kdo bude řešit a jak to bude s publikací Labské stezky v roce 2019 – splněno 

 Vypsat subjekty činné v CR (se kterými daná DMO spolupracuje) – ukončeno 

 
Úkoly: 

 Sekretariát RSK: předat informaci SCCR ohledně slevových karet - splněno 

 DMO, které chtějí certifikovat k termínu 31. 3. 2018 mají podat žádost o vydání stanoviska 

kraje do 5. 3. 2018 - splněno 

 Sekretariát RSK: zaslat členům PS výsledný posudek k projektům z NPPCR - splněno 

 Odbor regionálního rozvoje/oddělení CR:  

- zjištění možnosti a podmínek podpory DMO – splněno, zasláno 

- možnost podpory TIC – splněno, zasláno 

 

Bod č. 3 – Certifikace organizací destinačního managementu – aktuální informace 

Ing. Roman Šubert seznámil přítomné s připravovaným programem podpory cestovního ruchu. Sdělil, 

že při současném počtu organizací destinačního managementu vychází podpora na cca 385 tis. Kč na 1 

subjekt. Část prostředků bude poskytnuta „paušálně“ (cca 180 tis. Kč), další prostředky budou 

poskytovány na základě plnění 10 kritérií. Za splnění jednotlivých kritérií budou přidělovány body a 

dle výsledků pak budou poskytnuty finanční prostředky.  
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Kritéria: 

1. profesionální fotografie pro propagaci turistické oblasti  

2. uspořádání min. 1 press-tripu nebo fam-tripu 

3. propagace kulturních, sportovních a společenských akcí (min. 24/rok) 

4. tipy na výlety nebo aktuality cestovního ruchu (min. 12/rok) 

5. akční plán pro daný kalendářní rok 

6. zajištění 1 školení pro zástupce turistických informačních center/poskytovatelů služeb 

cestovního ruchu 

7. vytvoření databáze podnikatelských subjektů v cestovním ruchu 

8. aktualizace kulturních top akcí na následující rok 

9. zpracování závěrečné zprávy o uskutečněných aktivitách v daném kalendářním roce 

10. sběr dat o turistickém regionu a předání reportu Středočeskému kraji – min. 10 turistických 

cílů, hotelů a ubytovacích zařízení 

Podmínkou pro možnost čerpání z programu bude přihláška k certifikaci DMO u MMR. V dalších 

letech bude nutná certifikace DMO u MMR.  

 

Přítomní shrnuli aktuální dění v certifikaci DMO - o certifikaci požádala Toulava, která má souhlas 

jak Jihočeského, tak Středočeského kraje. Posázaví o.p.s. také podalo na MMR žádost o certifikaci, 

včetně zaslání nesouhlasného stanoviska Rady Středočeského kraje. R. Šubert doplnil, že na Odbor 

regionálního rozvoje byla ke dni 11. 6. 2018 zaslána žádost o stanovisko od sdružení Český ráj. 

 

V rámci diskuze k problematice programu podpory DMO se Š. Barešová tázala, zda DMO, které leží 

ve více krajích, budou moci získat stejné prostředky jako „jednokrajové“ DMO. R. Šubert odvětil, že 

tato problematika ještě není vyjasněna. Probíhá spolupráce a konzultace s Jihočeským krajem,              

i formou sdílení dobré praxe.  

Š. Barešová dále požádala, aby byl dotační  program v dalších letech pokud možno vyhlašován na 

jaře.  

 

P. Melčová a Petr Bendl seznámili přítomné se situací v Bohemia Centralis. Vstup Mladé Boleslavi do 

Bohemia Centralis nebyl schválen. Města Kladno, Mladá Boleslav a Mělník navázala spolupráci 

v oblasti cestovního ruchu. Z následné debaty vyplynulo, že Kladno může být součástí další DMO, 

avšak pouze nižší úrovně - lokální. Spolupráce na úrovni měst taktéž není vyloučena.   

 

Bod č. 4  -  Spolupráce na úrovni Středočeského kraje – podpora oblastních DMO v roce 2018, 

představení krajské DMO, spolku „Turistická oblast Brdy a Podbrdsko“ 

K podpoře DMO viz předchozí bod.  
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R. Šubert oznámil, že vznikl spolek „Turistická oblast Brdy a Podbrdsko“ s tím, že dne 26. 6. 2018 

proběhne ustavující schůze.  

Bod č. 5  -  Vize SCCR, zajištění komplexní marketingové prezentace rekreační cyklistiky 

M. Wernerová shrnula aktuální dění ve Středočeské centrále cestovního ruchu. Centrála je personálně   

i materiálně poddimenzovaná. Dojde k navýšení rozpočtu a rozšíření týmu.  

 

Propagace v roce 2018:  

- kampaň ve spolupráci s rádiem Blaník  

- podzimní kampaň – digitální 

- rekreační cyklistika – dotisk cyklomap zajištěn Středočeským krajem 

Cíle pro rok 2019:  

- stanovení jednoznačných symbolů zvlášť pro české turisty a zahraniční turisty 

- určení symbolu pro dětské turisty – zvířátko 

- prodloužení pobytu ve Středočeském kraji 

- spolupráce s KČT – pěší a běžecké trasy 

- sekce industriálních památek 

- vodní stezky 

- mapy rozhleden a kempů Středočeského kraje 

- wellness 

- agroturistika  

Používané nástroje: 

- reklama v kinech 

- posílení sociálních médií – Instagram, FB i pro zahraniční trh 

Sportovně-rekreační areál Vrchbělá – zvýšení atraktivity pro využitelnost areálu pro rodiny s dětmi. 

Je připraveno memorandum o spolupráci Středočeského kraje, Pražské informační služby, 

Czechtourismu a Letiště Václava Havla – cílem je otevření nových linek z destinací, ze kterých do ČR 

zatím nikdo nelétá. 

Ve spolupráci s Pražskou informační službou se připravuje projekt „Z Prahy ven“.  

Š. Barešová a K. Soukupová upozornily, že pro Středočeský kraj je neméně důležitý tuzemský turista.  

P. Bendl doporučil, aby propagace Středočeského kraje probíhala i přes partnerské regiony. Upozornil 

na horší kvalitu ubytovacích zařízení na území kraje.   
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Bod č. 6  - Diskuze a různé 

Pan Štefek vznesl dotaz na zástupkyni Asociací a hotelů ČR ohledně proběhlé akce „Noc hotelů“. Paní 

Soukupová informovala, že v letošním roce akce proběhla také mimo Prahu (za Středočeský kraj 

Mělník a další města).  

Pan předseda Pošmurný poděkoval přítomným za účast a popřál hezké prázdniny. Další jednání se 

uskuteční po dohodě členů pracovní skupiny na podzim.  

 

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

 

 

Zápis schválil:   

Dne  30. 7. 2018       

 

         předseda pracovní skupiny 

 

 

 

 


