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Zápis ze 14. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 
 

Název 14. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch + PS Venkov 

Datum 28. 5. 2019, 14:00 – 16:00 hod 

Místo Zasedací místnost 3072, KUSK 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Prezenční listina 

 

Bod č. 1 - Úvod  

Předseda PS Cestovní ruch V. Pošmurný a předseda PS Venkov P. Halada zahájili společné jednání a 

přivítali členy PS i hosty a seznámili členy s programem jednání, K programu nebyly předloženy žádné 

připomínky.  

V. Pošmurný – přivítal nového člena PS Cestovní ruch, paní Moniku Pravdovou, nového zástupce Města 

Kutná Hora 

 
Bod č. 2 – Venkovský cestovní ruch 

Z. Štefek – představil aktuální činnost Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch: 

• Výbor se cestovním ruchem zabývá pravidelně, 

• Představil jednotlivé projednávané okruhy, 

• Cestovní ruch funguje i navzdory všem problémům, 

Š. Barešová – uvítala by účast na PS vedení kraje a SCCR 

V. Pošmurný – požádal zástupce jednotlivých destinačních managementů o prezentaci 

Kutnohorsko 

R. Tvrdík  

• Záměr expandovat za účelem splnění podmínek turistické oblasti 

• VŘ na manažera destinace 

• Sdružují finanční prostředky 

P. Halada  

•  rovněž považuje za nešťastné neúčast zástupce SCCR 

• Dotázal se na problematiku jednodenních výletů do KH 
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R. Tvrdík – turisté navštěvují převážně Kostnici, někteří i chrám sv. Barbory, více toho nestihnou, 

problém je především blízkost Prahy na rozdíl např. od  Č. Krumlova 

V. Pošmurný  

• někteří touroperátoři jezdí do KH 2x denně, turisté ale neutrácejí, 

• KH je aktivní na soc. sítích, je prostor pro zlepšení služeb 

M. Pravdová – jednodenní turistika nemá pro město velký přínos 

Český Ráj 

B. Nedvědická 

• Problém s certifikací (SČK nekomunikoval) 

• Jednodenní návštěvníci se stávají zátěží, à problém s parkováním, nepořádkem. Naplněná 

kapacita atraktivit 

• Narůstající konflikty mezi elektrokoly/koloběžkami a pěšími návštěvníky, 

• Snaha o propagaci méně atraktivních míst, 

• Nový katalog nabídky služeb, 

• Turistické noviny – propagace akcí, 

• Obhajoba značky Geopark UNESCO, 

P. Halada – dotázal se na sídlo DM a počet zaměstnanců 

B. Nedvědická – sídlo je v Turnově, rozpočet cca. 3,5 mil. Kč, 4 zaměstnanci 

 

Brdy 

L. Gordoň 

• Oblast byla 40 let uzavřená pro veřejnost à minimální investice, 

• Problém s přístupem k dotacím ROP, 

• Chybí ubytovací a ostatní základní služby, myšlenka rozvoje letních bytů místních obyvatel, 

• Správu zajištuje spolek složený z 5 subjektů, vč. SČK. 

P. Klimeš – kdy bude realizován projekt vyznačení nové cyklotrasy? 
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L. Gordoň – zatím se nenašly finanční prostředky 

 

Toulava 

Š. Barešová  

• 5- letá historie, 

• Sdružuje 153 obcí a měst, 

• 9 zakladatelů, 

• Práce na novém webu, 

• Cíl – vícedenní turistika, 

• 1 zaměstnanec (2 poloviční úvazky) 

• Čeká nová certifikace, základem jsou stejné podklady jako u prvotní certifikace, 

• Nejnavštěvovanější oblast v SČK v roce 2018, 

• Cestovní ruch nemusí být nutně realizován na celém území kraje, 

J. Slavík (Město Votice) 

• Kritika roční periodicity certifikace, 

• Votice jsou na hranici SČK a JČK, - problém s dopravním spojením, 

• Z geograf. důvodů se Votice přidali ke Kraji Blanických rytířů, 

• Turistu nezajímá, ve které turistické oblasti se nachází. 

P. Štěpánek – otevřel debatu na téma místních poplatků a jejich výběru, 

V. Pošmurný – plánují analýzu výběru místních poplatků 

Posázaví 

V. Pošmurný  

• Destinačním managementem není pokryt západ kraje, 

• Posázaví je po 1,5 roku trvajícím úsilí konečně certifikováno, 

• Hlavní pilíře oblasti – řeka Sázava, Konopiště, Český Šternberk. 

• Rozp. : cca 1,5 mil. Kč /rok 
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• Finanční zdroje: dotace MMR a především příspěvky členů 

• Zásahy do rajonizace z důvodu národních dotací – více škod jak užitku, 

Š. Barešová  - pozitivní na PS je především přenos informací, ale to je nedostatečná náplň PS 

M. Vištiaková – zmínila novou turistickou oblast Mělnicko 

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

 

 

Zápis schválil: Václav Pošmurný  

Dne 23. 10. 2019      

 

         předseda pracovní skupiny 

 

 

 

 


