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Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

 

Název 3. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

Datum 29. 6. 2016, 13:00 - 15:30 

Místo zasedací místnost č. 2045, Krajský úřad 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Národní program podpory CR v regionech (pracovní verze), prezenční 

listina 

 

 

Bod č. 1 - Úvod  

Úvodní slovo si vzal pan předseda Pošmurný, uvítal pana radního Štefka a přivítal členy pracovní 

skupiny. 

 

Bod č. 2 – Kontrola splnění úkolů z minulého zápisu 

a) Projednání platnosti programu s panem náměstkem – pan Pošmurný. 

Program byl dán ke schválení do Rady kraje a následně do Zastupitelstva kraje, kde byl také dne 28.6. 

2016 bez diskuse schválen. Členové pracovní skupiny se ohrazují vůči tomu, že s nimi tento krok ani 

koncepce Programu rozvoje cestovního ruchu nebyla probrána. Program je však možné aktualizovat a 

zároveň v něm v současné době není nic, co by jednotlivé destinační managementy omezovalo. Program 

dále neřeší vymezení funkčnosti destinací. 

Pan Krejčí žádá zaslání rozpisu plánovaných výdajů kraje do CR. 

Úkol pro Janu Měchurovou – zaslat údaje z rozpočtu kraje pro CR, které je možné zveřejnit. 

 

b) Nastudovat dokumenty k programu rozvoje CR Středočeského kraje – všichni. 

Tento bod souvisí s aktuální situací k Programu rozvoje Cestovního ruchu probranou výše. 

 

c) Projít mapu a seznam obcí podrobně – všichni. 

Platí kontrola uskutečněná před 2. jednání PS CR. Je pouze třeba vyjádření Bohemia Centralis. 

Město Příbram se vyjádřilo negativně k vytvoření destinačního managementu Brdy a žádost nebyla 

zastupitelstvem schválena.  

 

d)    Vyjádření Bohemia Centralis k území destinace – kolem Vltavy (vazba na Polabí) a 

venkovskému území kolem měst a Karlštejnsku. 

Řeší se Kralupy nad Vltavou.  

Úkol pro Bohemia Centralis - zaslání podkladů k rajonizaci do 18. 7. 2016. 

 

e) Aktivně se zapojit, sesbírat informace o stávajících cyklotrasách a cyklostezkách, zahrnout také 

nové a plánované včetně dopravy do zaměstnání a zaslat panu Klimešovi – destinace. 

Žádné informace od destinací pan Klimeš neobdržel. Generel udržuje sám a je cca z 95% aktuální.  

https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/generel 

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/generel
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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). 

 

Bod č. 3 – Vymezení území působnosti lokálních destinací CR v turistickém regionu Střední Čechy 

Vyřešeno v bodu č. 2 odst. c a d. 

Úkol pro Bohemia Centralis - zaslání podkladů k rajonizaci do 18. 7. 2016. 

 

Bod č. 4. - Národní dotační program podpory destinačních managementů 

Počet podpořených destinačních managementů je 5+1. Více subjektů podpořeno nebude. Výzva by měla 

být vyhlášena v červenci. Podmínky, které byly avizované, stále platí. 

Je tedy důležité vyřešit, kdo bude v rámci Středočeského kraje žádat. Stále nejsou vyjasněné 

přeshraniční destinace (Toulava/Český ráj). 

Program by měl být na delší dobu (finance nemusí být vyčerpané letos), ale informace nejsou jednotné. 

Na dotačním programu pracuje nyní jediný člověk, není tudíž v jeho silách zapracovávat veškeré 

připomínky v tak krátkém čase. Certifikace bude mít tím pádem zpoždění, zatím je relevantní pouze 

registrace destinačních managementů. Největší problémy jsou momentálně při jednání s Ministerstvem 

financí. 

30. 6. proběhla schůzka paní ředitelky Dostálové a pana Hejtmana ohledně podmínek dotačního titulu. 

 

Pokud bude potřeba, tak se Kutná Hora a Posázaví spojí dohromady. 

 

Úkoly pro všechny: 

Nastudovat Národní program podpory CR v regionech (pracovní verze). 

Spolupráce přes prázdniny – dělení managementů a každý, kdo obdrží aktuální informace o dotačním 

programu, předá je dál všem členům PS.  

Případná další elektronická komunikace přes prázdniny. 

 

Bod č. 5 – Aktuální informace o přípravě realizace fungování „datového skladu“ 

Je podepsaná smlouva s dodavatelskou firmou, která začala jednat s IT z KÚSK (fyzicky bude datový 

sklad v technologickém centru KÚSK). Datový sklad se již začíná tvořit.  

Budou zahrnuta data konání různých akcí a umístění památek.  

Převod dat je však složitější a bude se dále řešit. Je třeba připravit IT z jednotlivých DM na případné 

přizpůsobení exportu dat. 

Paní Měchurová byla pochválena vedoucí oddělení cestovního ruchu paní Martincovou za svou práci 

na datovém skladu, které věnovala mnoho času a úsilí a díky níž se datový sklad začal realizovat. 
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Bod č. 6 – Zahraniční veletrhy (účast Středočeského kraje) 

Tuzemské: 

11. 7. 2016 půjdou do Rady kraje návrhy účasti na následujících veletrzích na rok 2017: 

 Region Tour v Brně (19. - 22. 1.2017) 

 Holiday World v Praze (16. - 19. 2. 2017) 

 FOR TRAVEL v Letňanech 

 Regiony ČR v Lysé nad Labem 

 

Prezentace Středočeského kraje bude tematicky navazovat na marketingový plán Czech Tourismu. Příští 

rok je rokem baroka, a proto Středočeský kraj zvolil pro prezentaci na veletrzích téma „Mystické 

baroko“. 

Jsou připravené poklady na poptávkové řízení. Grafické návrhy budou konzultovány v rámci PS. 

Stánek bude uzavřený, plocha zdarma, náklady na energie se nebudou rozúčtovávat. 

Zapojení DM – nahlásit, kdo se jakých veletrhů bude chtít účastnit, případné náměty na doprovodné 

programy. 

 

Z důvodu předešlých zkušeností budou oslovovány na spolupráci na veletrzích destinační 

managementy, ale také MAS a dle připomínky paní Barešové bude projednáno i oslovování svazků obcí. 

 

Pan Klimeš vznesl dotaz na absenci veletrhu FOR BIKES ve výčtu plánovaných účastí na veletrzích v 

roce 2017. Tento veletrh je dle členů PS dobře cílený a úspěšnější než některé jiné zmíněné. Dále bude 

řešena účast na veletrhu v rámci oddělení strategického řízení.      

   

 

Zahraniční: 

 ITF SLOVAKIATOUR (26. – 27. 1. 2017) 

 f.re.e Leisure and Travel v Mnichově (22. – 26. 2. 2017) 

 + Festival „Dny Porýní-Falc“ 

 

Další dle spolupráce s Czech Tourism a schválení Rady kraje. Zájmem Středočeského kraje je se 

prezentovat na nejbližších zahraničních trzích. Destinace mohou doporučit další zahraniční veletrhy. 

Z diskuse dále vyplynulo, že v rámci PS by se mělo rozhodovat o podobě stánku, potažmo prezentace 

Středočeského kraje a jeho destinací. 

Bod č. 7 – Tištěné propagační materiály na sezónu 2017 

Distribuční kanály selhaly. Část odvezl CT. Na letní sezónu je třeba zařídit distribuci do zahraničí. 

Nyní je již vhodné řešit letáky na novou sezónu 2017. Primárně bude propagován kraj jako celek do 

zahraničí („Z Prahy do Středních Čech“). Dále je nutné zajistit distribuci propagačních materiálů na rok 

2017 do zahraničí a vyřešit skladování materiálů. Pokusit se o spolupráci s Prahou a oslovit hotely (pro 

distribuci letáků). 

 

Úkol pro všechny - na září promyslet formát prezentace. 
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Bod č. 8 – Diskuze, různé 

Pan Krejčí apeluje na to, aby se Kraj staral o destinační management a aby byl nastaven systém 

organizace. Buď je třeba personálně posílit oddělení cestovní ruchu KÚSK nebo vytvořit Krajskou 

destinační agenturu. 

PS CR požaduje účast politických činitelů na jednáních PS a braní stanovisek této PS v potaz. 

Pan Bureš představil Dny lidové architektury, které se konají 16. 7. - 24. 7. 2016. Akce zahrnuje 

představení různých řemesel, přednášky, lokální výrobky atd. Vždy se spolupracuje s daným krajem, ve 

kterém jsou Dny lidové architektury pořádány. Spolupracuje se na přípravě této akce a tvorbě brožur. 

V roce 2017 je zájem tyto dny pořádat v Třebízi. 

 

Další setkání bude pravděpodobně v září. 

 

 

Shrnutí úkolů: 

Úkol pro Janu Měchurovou – zaslat údaje z rozpočtu kraje pro CR, které je možné zveřejnit. 

Úkol pro Bohemia Centralis - zaslání podkladů k rajonizaci do 18. 7. 2016. 

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). 

Nastudovat Národní program podpory CR v regionech (pracovní verze). 

Spolupráce přes prázdniny – dělení managementů a každý, kdo obdrží aktuální informace o dotačním 

programu, předá je dál všem členům PS.  

Případná další elektronická komunikace přes prázdniny. 

Úkol pro všechny - na září promyslet formát prezentace. 

 

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Národní program podpory CR v regionech (pracovní verze) 

 

 

Zápis schválil:   

 

Dne 11. 7. 2016        Václav Pošmurný 

         předseda pracovní skupiny

       


