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Zápis ze 17. jednání Pracovní skupiny cestovního ruchu 

Regionální stálé konference  

 

Název 17. jednání Pracovní skupiny CR při RSK 

Datum 10. září 2021, 13:00-16:20 

Místo Krajský úřad StČ kraje, místnost 3072 

Účastníci viz prezenční listina   

Přílohy zápisu Prezenční listina 

Program na podporu rozvoje destinačního managementu pro rok 2022 

Program na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 

2022 

 

Bod č. 1: Úvod 

Předseda PS V. Pošmurný přivítal přítomné členy na dalším jednání a s konstatováním, že je přítomno 

15 členů prohlásil PS usnášeníschopnou. Hned na úvod předal slovo panu radnímu Švendovi, který 

seznámil účastníky s událostmi proběhlými v uplynulém období. Předně zmínil jmenování nové 

ředitelky SCCR, kterou se stala Mgr. Renáta Křečková. Dále zmínil přípravu krajských dotačních titulů 

pro podporu turistických informačních center a podporu akcí rozvíjejících CR s velkou návštěvností. 

V. Pošmurný zopakoval i fakt, že PS CR je dle Programu rozvoje cestovního ruchu 2018–2023 v 

opatření 2.2. Zkvalitnění informačních toků, koordinace aktivit a kooperace aktérů v cestovním ruchu v 

kraji v rámci Aktivity 1 definována pracovní skupina pro cestovní ruch Regionální stálé konference 

Středočeského kraje jako 3K platforma na úrovni krajské DMO. 

Bod č. 2: Plnění úkolů 

1/16: Zaslat připomínky k mapě turistických oblastí = její aktualizace ve vazbě na dohody mezi 

územími.  Termín – do 31. srpna 2021 – následně jako podklad pro jednání PS 

> Připomínky zaslal DMO Kraj Blanických rytířů a Posázaví o.p.s. 

2/16: Ze strany DMO připravit ediční plány pro jednotlivé turistické oblasti a akční/marketingové plány 

za jednotlivé turistické oblasti. Následně bude sumarizováno a zasláno jako podklad pro podzimní 

jednání PS ČR, kdy bude hlavním bodem projednání marketingového plánu SCCR na rok 2022 Termín: 

do 31. srpna 2021  

> Zaslalo Posázaví o.p.s., Berounsko, Kraj blanických rytířů, Mělnicko - Kokořínsko 

3/16: předseda – svolat on-line setkání zájemců z DMO nad konzultací tiskových podkladů Odborem 

kultury připravovaných propagačních materiálů – vedení jednání Mgr. Kateřina Pešatová Termín: 

okamžitě 

> SPLNĚNO = Uskutečnily se dvě on-line jednání – první na téma Lidová architektura (zúčastnilo se 

10 osob), druhé na téma Poutní místa (zúčastnilo se 9 osob). 
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4/16: Štěpánka Barešová (DMO Toulava) připraví návrh nových pravidel /návrh řešení vydávání 

stanoviska SCCR pro oblastní DMO a lokální DMO, které nejsou součástí turistické oblasti –Termín: 

do 31. srpna 2021 

> SPLNĚNO – viz příloha – přehled udílení souhlasů v krajích a prodiskutována úprava v roce 2022 s 

oddělením cestovního ruchu 

5/16: předseda a místopředseda – připravit návrh řešení financování podpory aktivit DMO Termín: do 

31. srpna 2021 

> SPLNĚNO = viz příloha – upravený dotační program 

6/16 P. Hlaváč připraví návrhy na úpravu podmínek programu na podporu IC. Termín: do 31. srpna 

2021 

> SPLNĚNO – připomínky zapracovány do aktualizace programu na podporu turistických informačních 

center 

7/16 ÚKOL: SCCR – zaslat podklady v PDF na DMO k distribuci propagace na TIC a zveřejnění v 

informačních kanálech DMO. Termín – co nejdříve 

SPLNĚNO – odesláno 16. 6. 2021 Zuzanou Janetzkou 

 

Bod č. 3: Vymezení turistických oblastí a turistických lokalit – aktuální mapa  

Představena podoba mapy TO a TL. Konflikt území nastal v případě Kraje Blanických rytířů a Posázaví 

(probíhají nebo již proběhly jednání u jednotlivých obcí). Písemně před jednáním informovala Mgr. 

Jana Špačková (Kraj blanických rytířů), že KBR má s obcemi Tichonice, Libež, Slověnice a Radošovice 

platné partnerské smlouvy, vycházející s usnesení zastupitelstev daných obcí. Obce jsou součástí ORP 

Vlašim a MAS Blaník – s MAS Blaník má KBR též platnou partnerskou smlouvu. KBR má na území 

těchto obcí vytvořené funkční partnerské vazby. 

V mapě upraveno začlenění obcí Radošovice, Slověnice a Libež do DMO Kraj blanických rytířů, sporná 

zůstává s ohledem na geograficky homogenní a přirozeně vymezené území (bod 5.1.4 Implementačního 

manuálu) kdy katastrální území obce Tichonice leží na břehu řeky Sázavy, je součástí návazných 

projektů (Čistá řeka Sázava) atp. Argument vazby na ORP či MAS není dle Posázaví o.p.s. pro cestovní 

ruch relevantní (konzultováno s CzechTourism s vazbou na vynucené rozdělení území Posázaví a tedy 

i certifikaci …). 

Obecně je prioritou vždy geografické umístění a vazba obce na TO. Situace, kdy má obec podepsanou 

spolupráci s jinou TO není na škodu. V případě jakýchkoliv změn v území se budou požadavky na 

zobrazení v mapě zasílat Ing. Martě Vištiakové (oddělení cestovního ruchu, vistiakova@kr-s.cz, 

602 622 613). Pí. Barešová vznesla požadavek, aby byly v mapě zobrazeny jen TO jen s certifikovaným 

územím. V. Pošmurný upozornil na potřebu kontrolovat podobu území TO i na webu CzechTourismu, 

aby nedošlo k nesouladu.  

mailto:vistiakova@kr-s.cz
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> na webu CzechTourism byly zveřejněny nové metodické dokumenty Kategorizace DMO s platností 

od 1. 9. 2021. Při dalším podání žádosti o re/certifikaci je třeba se řídit těmito materiály. 

 

Bod č. 4: Ediční plány TO – podklady přišly od 4 TO (Berounsko, Posázaví, Kraj Blanických rytířů, 

Mělnicko-Kokořínsko).  

Jako námět k diskuzi poté V. Pošmurný představil typy a hierarchizaci tištěných propagačních materiálů 

pro kraj tak, jak je to v plánu pro Posázaví.  

Stěžejní propagační materiál (TOP lokality SČK a Prahy – zahraniční mutace, podobně jako Výlety 

z Prahy do srdce Čech), na úrovni TO typ materiálů (1x stěžejní materiál, 10x jednotlivé části kraje), 

potom jednotlivé turistické lokality (podrobný popis území) a následně doplňkové materiály.  

Diskuze: 

Hlaváč – došlo k úbytku návštěvnosti IC na cca 1/3 – je třeba brát na zřetel při tvorbě a distribuci 

Švenda – potřeba kombinovatelnosti tištěných a elektronických materiálů (odkazy v QR) 

Pošmurný – u krajského materiálu doporučuje dostatečný náklad českého jazyka na pokrytí 

distribučních míst (Praha, krajská města = domluvená distribuční místa) a také jasně lokalizované 

cizojazyčné mutace = jaké, kam a kolik. Vydávat vždy aktualizované pro každý rok. 

Melčová – vznesla dotaz, jestli už někdo z přítomných má zkušenosti s elektronickými průvodci, 

s nějakými aplikacemi – zkušenosti z Dolních Břežan a jejich naučných stezek. 

Pešatová – native.seznamzpravy.cz   

Švenda – návrh společné setkání nad marketingovým plánem SCCR. SCCR vydá ústřední dokument, 

který bude např. QR odkazovat na jednotlivé TO a lokality. Snaha je netříštit úsilí tiskem velkého 

množství materiálu v nízkých počtech. Termín setkání vzejde 11. 10. na jednání na SCCR (původně 

avizovaný termín jednání PS 18. 10. 2021 od 14 hodin nebude možné realizovat). 

ÚKOL 1/17: Každá turistická oblast připraví na příští jednání 10 TOP tipů turistických cílů), a 

definování zatřídění (výlety se psy, pro děti...) a vzdálenosti od Prahy autem a preferovanou 

hromadnou dopravou => Termín: zaslat předsedovi PS do 10. 10. 2021. 

 

Bod č. 5: Návrh nových pravidel pro financování DMO 

Před jednáním PS proběhlo vícekolové jednání, jehož výsledkem je návrh aktualizovaného dotačního 

programu, jehož součástí bude i dotace na koordinátora turistické oblasti, který bude úzce spolupracovat 

s SCCR. 

Dohoda na výši dotace pro turistické oblasti = plně v STČ a certifikované 740 tis. Kč, zčásti v kraji 515 

tis. Kč.  
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Diskuze o hierarchii financování (oblastní – lokální). V rámci dotačního programu nebudou 

podporovány turistické lokality na území turistické oblasti – zde je dohoda na „nákupu služeb“ v rámci 

vztahu oblasti a lokality. 

V případě vzniku nové lokální DMO informovat ze strany TO oddělení Mgr. Kaiserové a SCCR. 

Pokud je DMO necertifikovaná (ale stačí podaná žádost o certifikaci do 30. 11.), může si nárokovat 

peníze za koordinátora. V případě, že ale certifikaci v daném roce neobdrží, nesmí již vyplacenou dotaci 

použít a musí ji vrátit. 

Diskuze o přílohách k žádosti – přílohy 3, 4, 5, 6 jen pro nově certifikované oblasti nebo při změně 

území. 

Podpora bude poskytována v režimu de minimis, registr spravuje MZe 

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search  

 

Bod č. 6: Účast na významných akcích v roce 2022 – radní Švenda a M. Černoch nastínili návrh 

spolupráce SCCR a turistických oblastí při prezentaci CR na návštěvnicky významných akcích. Zmínili 

omezenou personální kapacitu SCCR a navrhl koordinaci účasti na akcích (s návštěvností cca 5000+), 

které se budou konat na jak na územích DMO, tak i mimo ně (buď společná účast nebo přímo jen DMO). 

Kraj představí seznam těchto akcí. 

 

Bod č. 7: Pravidla pro certifikaci DMO 

Š. Barešová představila přehled z ostatních krajů, jaké jsou požadavky k souhlasu na udělení certifikace. 

Vzneseno doporučení, aby rozhodování nebylo na úrovni Rady kraje, ale rozhodnutí nechat plně 

v kompetenci SCCR, tak jak to definuje Implementační manuál Czech Tourismu. 

Oddělení cestovního ruchu bude informováno o stavu území turistických oblastí a DMO v rámci 

dotačního programu. 

ÚKOL 2/17: SCCR připraví svou interní směrnici, ve které bude popsán postup udělení 

souhlasného/nesouhlasného stanoviska k certifikaci v rámci příspěvkové organizace – ve 

spolupráci s předsedou PS 

Po schválení interní směrnice bude zrušeno rozhodnutí Rady – podnět od Václava Švendy a rozhodnutí 

přejde plně do kompetence SCCR 

 

Bod č. 8: Podmínky programu na podporu TIC 

Nově se bude jednat se o podporu výběrově jen jednoho ze 3 témat (Digitalizace či modernizace TIC; 

Podpora provozu a propagace TIC – doprovodná infrastruktura; Podpora sezónní zaměstnanosti v 

období 1. 6. – 30. 9.). 

Výše podpory 100 tisíc na jedno TIC. 

Dotace pouze pro certifikovaná TIC. 

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search
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Ing. Klimeš vznesl připomínky k formulaci stojanů pro kola u TIC a ke druhům cykloznačení (po diskuzi 

bylo navrženo ponechat jen odpočívadla a cyklostojany, cykloznačení z podmínek odstranit) a pro 

cyklostojany navrhl tuto formulaci:  

1. Umístění stojanu v prostoru musí být v souladu s TP179 Navrhování komunikací pro cyklisty. 

2. Stojan musí umožňovat opření a uzamčení kola za rám a musí umožňovat zaparkování všech 

typů jízdních kol. 

Definici „čekatele“  upraví Pavel Hlaváč. 

 

Bod č. 9: Značení kulturních a turistických cílů 

Pro dálnice a komunikace 1. třídy řeší MD, MK a Czech Tourism = seznam cílů pro silnice I. třídy 

zpracovává CzT s využitím podkladů krajů. Pro ostatní komunikace zpracovává seznam cílů krajský 

úřad ve spolupráci s obecními úřady pověřených obcí. Na úrovni Středočeského kraje chybí seznam 

definující přehled cílů, u kterých se počítá se značením. Bylo by potřeba připravit návrh pro vytvoření 

krajského seznamu (na úrovni PS CR ve spolupráci s odborem dopravy). 

Následující postup: 

1. Vedení seznamu by bylo v kompetenci krajského destinačního managementu = Středočeské 

centrály cestovního ruchu 

2. Výchozím seznamem by byli již uvedené KaT cíle dle metodiky 

3. Oblastní/lokální DMO by seznam doplnili o již vyznačené turistické cíle v jejich oblasti 

4. Oblastní/lokální DMO by dávali podklady k zařazení KaT cílů do tohoto seznamu s tím, že by byla 

dodržována vzdálenost 15 km od cíle (nejdelší vzdálenost první značky), návštěvnost KaT cíle 

minimálně 5000 ročně pro silnice nižších tříd, pro silnice I. třídy 10.000 ročně a pro dálnice 50.000 

ročně 

5. Vytvořený seznam by byl ze strany odboru dopravy Středočeského kraje, který by ho využíval při 

vydávání závazných stanovisek pro umísťování dopravního značení, odeslán na příslušné odbory 

dopravy/silniční správní úřady na pověřených městech 

6. Seznam by byl aktualizován jednou ročně 

 

ÚKOL 3/17: Každá turistická oblast si připraví na příští jednání seznam turistických cílů, které 

ještě nejsou vyznačeny a měly by být. Termín: do 31. 10. 2021 

 

Bod č. 10: Příprava dokumentu Programu rozvoje CR 2024+  

Návrh Mgr. Kaiserové, aby PS CR připravila zadání aktualizace pro již platný Program rozvoje CR ve 

Středočeském kraji od roku 2023 (návrh zadání pro výběr dodavatele aktualizace). Užší skupinou bude 

připraven návrh, který dostane PS CR k připomínkování. 
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Bod č. 11: Informační systém projektových záměrů (ISPZ) 

Žádost sekretariátu RSK o vyplňování projektových záměrů, seznámil je stručně se smyslem a 

významem tohoto sběru.  

 

Bod č. 12: Různé 

• Informace o podaném projektu na MMR (M. Černoch SCCR) – v souladu s marketingovým 

plánem SCCR pro rok 2022 a novým střednědobým marketingovým plánem CzechTourismu se 

pro následující období stává hlavním komunikačním tématem „TRADICE“. V plánu je toto 

komunikovat po dobu alespoň 2 let, tak aby byl dostatek času na zpracování tématu, na dostání 

se do podvědomí turistů a zároveň tak dojde k respektování marketingového tématu 

CzechTourismu, které je připravováno vždy na 2 roky. Cílem je navázat na celorepublikovou 

komunikační kampaň připravovanou CzechTourismem, hlubší rozpracování tohoto tématu na 

úrovni kraje a následně jednotlivých regionů dle DMO. Dalším cílem bylo najít komunikační 

téma, které umožní prezentovat všechny turistické regiony SČ a jejich typický charakter. 

TRADICE jsou oblíbené téma, které udává nové trendy, nabízí originální prožitky a je 

bezpečným/osvědčeným tipem na dovolenou. Zároveň jde o snahu navázat na téma Střední 

Čechy královské --> jeho zakomponování v rámci tradic a zvyků. Podrobnější informace budou 

prezentovány 11. 10. na setkání s DMO. 

 

• P. Klimeš – příprava odboček ze stávajících cyklotras k turistickým cílům (KSÚS), kromě KO 

a KH již dokončeno. Požádal SCCR, aby u svých cyklovýletů tyto nové informace 

aktualizovala. Nové cyklotrasy jsou již na mapy.cz, seznam zaslán 20. 9. 2021 členům PS. 

• Vodní cesty – kraj uvažuje o DT na veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu pro obce 

• Pražská karta – probíhají jednání s Prahou – zatím v prvopočátku, probíhají také jednání s NPÚ 

ÚKOL 4/17: DMO TO navrhnout turistické cíle, které by chtěly/měly být součástí pražsko-

středočeské karty. Termín: do 31. 10. 2021 

 

Předseda PS přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání PS. 

Zápis schválili: 

          Václav Pošmurný 

                                                   předseda PS CR při RSK 

 

 

 

 

                                                                                            Mgr. Václav Švenda 

          místopředseda PS CR při RSK   


