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Zápis ze 4. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

 

Název 4. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 
Datum 22. 9. 2016, 9:00 - 12:00 
Místo zasedací místnost č. 2045, Krajský úřad 
Účastníci viz prezenční listina 
Přílohy zápisu Prezenční listina, Podoba stánku na veletrhy, Seznam veletrhů na rok 

2017, Dopis od MMR k NDT, Mapa rozdělení turistických oblastí ve 
Středočeském 

 
 
Bod č. 1 - Úvod  

Úvodní slovo si vzal pan předseda Pošmurný, přivítal členy pracovní skupiny a poprosil o úvod pana 
radního Štefka. 

Informace o Komisi asociace krajů (MMR) – začíná se znovu. 

 
Bod č. 2 – Kontrola splnění úkolů z minulého zápisu 

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

- Splněno, ale PS CR požaduje po kraji lepší rozpočet pro Cestovní ruch. 

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

-    Splněno. Je ale třeba dořešit Veltrusy s Bohemia Centralis. 

Pozn.: Dle vyjádření Bohemia Centralis patří Veltrusy pod jejich území. 

c)   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). 

-    Nesplněno! Úkol tedy stále trvá. Na webu Středočeského kraje je aktuální stránka. Je dobré 

zasílat i stav projednání. 

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

- Splněno. 

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

dotačním programu, předá je dál všem členům PS.  

- Splněno. 

f) Případná další elektronická komunikace přes prázdniny. 

- Splněno. 

g) Úkol pro všechny - na září promyslet formát prezentace. 

- Probráno dále 
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Bod č. 3 – Vyhlášení dotačního programu a struktura destinací v rámci kraje 

Paní Měchurová dodává, že 5+1 je definitivní a kraje se dále musí domluvit mezi sebou. Může být i 
forma nadregionální spolupráce. Jde o domluvu mezi kraji a DM, ale za kraj smí žádat pouze 5 subjektů. 
Pan náměstek Horčička dále informuje o jednání s panem premiérem Sobotkou ohledně dotačního titulu 
a počtu DM. Dále je požadováno zřízení nových DM Brdy a Mladoboleslavsko.  

Certifikace je nutná v této fázi pouze jako registrace. Certifikační podmínky nejsou jasně stanoveny a 
certifikaci není možné stihnout. 

Přepočty – 8,9% na Středočeský kraj. Je sloučena výzva pro roky 2016 a 2017. 
Výzva – říjen /  listopad. 
580 mil. pro celou republiku – třeba vyčerpat do konce roku 2017. Nic není ale blíže určeno, včetně 
finálního dokumentu dotačního titulu a marketingových aktivit. 

V týdnu 19. - 23. 9. – program ve schvalovacím procesu na MMR. 

Kraje chtějí, aby ses vyhlášením počkalo až po volbách. 

Schvalování jednotlivých projektů 2 kolové: 1. příslib – vyhlášení VŘ; 2. rozhodnutí o dotaci. 

Spoluúčast kraje (50%) byla vypuštěna. Kraj tedy do dotačního titulu nemusí vstupovat. 

Pan Hlaváč vznesl dotaz na dohodu mezi Mladoboleslavský venkovem a Českým rájem. Zatím není, ale 
probíhá komunikace mezi Ekocentrem a starosty. 

Brdy – Ekologické centrum Orlov – je třeba podpora odboru a příprava materiálu do Rady o schválení 
záměru. Nejde o finance na provoz, pouze na marketingové aktivity (projektové peníze). 

Problémy s 5+1 nejsou pouze ve Středočeském kraji. 

 

Usnesení: 

Pracovní skupina Cestovní ruch RSK 

bere na vědomí 

vznik destinačního managementu Brdy a aktivity ke vzniku destinačního managementu 
Mladoboleslavsko a podporuje je 

doporučuje 

aby při vzniku DM probíhala komunikace mezi Českým rájem, Polabím a nově vznikající DM 

 

Pan Pošmurný žádá, aby ambice o rozšiřování území DM Toulava byly oznamovány předem PS CR. 
Pan Krejčí reaguje, žen dále už rozšiřování území neplánuje. 
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Úkol: 
Pro pana starostu Vařeku – náčrt území DM Brdy a Mladoboleslavska. PS CR požaduje zaslání map 
ještě před dalším jednáním. 

 

Bod č. 4. - Krajský destinační management v rámci struktury krajského úřadu. 

V Příbrami bylo zastupitelstvem schválené zřízení destinační management Brdy, který by měl být řízen 
Ekologickým centrem Orlov. Vojenské lesy mohou vstoupit do DM Brdy. Dále je vhodné oslovit větší 
města – úkol pro DM Brdy. Území by mělo být z logiky věci až k Vltavě. Pan Klimeš zmiňuje, že Brdy 
zasahují do CHKO i od Plzeňského kraje. Pan Hlaváč nedoporučuje zařadit i část Plzeňského kraje. 
Není třeba zakládat další DM nad rámec Brd a Mladé Boleslavi. 
 
Mapa rozdělení turistických oblastí ve Středočeském kraji přílohou. 

 

Bod č. 5 – Dotační podpora destinačních managementů od Středočeského kraje v roce 2017 

Struktura řízení CR – vše se odvíjí od voleb. 
Rozpočet odboru na vznik „Středočeské cestovní agentury“ (pracovní název) – 5 mil. Kč na zřízení. 
Hlavním úkolem je starost o majetek na propagaci kraje. 
 
Podpora CR na rok 2017 stanovena stejně jako na rok 2016. 
Vznik „agentury“ – 5 mil. Kč. 
Investice do výstavby cyklodomů (cca 10) – 5 mil. Kč. 
Zatím plánované cyklodomy – Poděbrady, Lysá nad Labem, Nymburk, Čelákovice. 
Fungování jako v roce 2016 (1 mil Kč na DM – na projekt). DM ale mohou dát návrh na způsob 
financování (část peněz může být i na provoz – mzdové náklady na přípravu projektu). 
MASky – upravené podmínky spoluúčasti. 
Barešová – proč neposílit zaměstnance na oddělní CR? Pan náměstek reaguje, že je to také jedna 
z variant. V Radě kraje nepanuje shoda. Agentura však může dělat i jinou agendu a starat se o 
perspektivní majetek kraje. 
 
Pan Krejčí opět navrhuje inspirovat se systémem v Jihočeském kraji. V kraji funguje koordinační 
centrum CR, které má přehled o projektech a dalším dění v jednotlivých destinacích a obcí. Pan 
Pošmurný ale reaguje, že to je úkol jednotlivých DM. Musí mít informace o svém území a předávat je 
dál kraji. Další varianta by mohla mít zaměstnance v terénu, díky nimž kraj získá perfektní přehled. 
 
Členové PS CR se shodli, že by se měly na jednání přizvat Středočeské vodní cesty z. s.. 
 

Bod č. 6 – Propagační materiály kraje v roce 2017 

Rok 2017 bude rokem Baroka. 
Nyní se řeší korektura propagačních materiálů k výletům a finance. V případě větších požadavků na 
korekci budou brožury až po novém roce. 
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DM se dohodly, že korektury budou řešit samy přímo s dodavatelem. 
Propagační materiály Baroko – probíhá sběr podkladů – stejný formát jako u výletů. 
Nevíme, co bude dávat Czech Tourism do jejich materiálů. Pan Hlaváč by se rád vyhnul duplicitě. Je 
tedy třeba ještě jednou oslovit CT, aby se k materiálům vyjádřil. 
Termín pro podklady je do 30.9. 
 
Důležitá je jednotná komunikace. Buď bude kraj komunikovat výhradně s DM nebo i se subdestinacemi, 
ale vždy příslušné DM do kopie. 
Pan Hlaváč upozornil na problémovou komunikaci s krajem, například v případě návštěvy rakouských 
novinářů. 
 
Pan Bureš ještě dává tip na prezentaci například dle regionů nebo typů památek s mapou. 
Pan Pošmurný – kraj je prezentován převážně pro zahraniční turisty, DM prezentují území a perličky 
(tuzemský turismus).  
Nápady: 
Trhací mapy Sčk – Hlaváč (vždy konzultovat s destinací) 
Nejen památky (aktivní turismus) – Krejčí 
 
Členové PS CR se shodují, že by PS měla určovat marketingovou strategii kraje. 
 
Pan Hlaváč upozorňuje na chybějící značení turistických center v mapě Cyklo atlasu labské stezky a 
žádá pana Klimeše o vznesení požadavku. 
U pana Hlaváče jsou uloženy propagační materiály v angličtině, španělštině a ruštině. 
 
Úkoly: 
Konzultovat prezentační materiály s panem Burešem. 
Každá destinace si připraví nápady pro aktivní turismus (prezentace do zahraničí) 
Vznést požadavek na piktogram turistických center do Cyklo atlasu – pan Klimeš. 
Úkol pro pana Klimeše poslat ke korektuře materiály/brožury jednotlivým DM. 
Úkol pro DM – odpovídat panu Klimešovi. 
 

Bod č. 7 – Účast na veletrzích v roce 2017 a podpora prezentačních akcí partnerů od 

Středočeského kraje 

Finance budou stejné jako předešlý rok. 
Pan Vařeka se ptá, zda si může PS jako celek podat žádost o dotace. Pan náměstek odpovídá, že u kraje 
ano, ale nejsou to jediné peníze, které kraj poskytuje DM (120.000,- - 27 mil. Kč v roce 2017. 
Pro dotační titul musí mít organizace/skupina právní formu. 
Česká centrála CR realizovala mystery shopping v turistických infocentrech. Středočeský kraj skončil 
na 3. místě. V rámci PS CR padl návrh na financování otevření infocenter i o víkendu. Pan radní dodává, 
že infocentrum by obhospodařovalo muzeum. 
 
Vedle pergoly bude kulturní program. Je nutná součinnost s dodavatelem – dodat fotografie a texty. 
Dále se čekají tipy od DM na doprovodný program a personální obsazení na stánek. Vše zařídí a zaplatí 
kraj. Na všech veletrzích je požádáno o ostrovní stánek. 
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Podoba stánku a seznam veletrhů na rok 2017 přílohou. 

 
 

Bod č. 8 – Diskuze, různé 

Nabídka celodenního workshopu zdarma – certifikované workshop o čínském trhu a chování. Pro 2 
zaměstnance z DM. 
Dát dohromady seznam prezentačních akcí a aktivit mezinárodního či nadregionálního významu na 
příští rok. Realizace v rámci nákupu služeb. Je potřeba rozmyslet už nyní, aby se dal dát požadavek na 
rozpočet. 
Dny lidové architektury ve Středočeském kraji 15. - 16. 6. ve Vysokém Chlumci (Muzeum v přírodě). 
Středočeský kraj má zájem pořádat tyto dny i další roky. Dají se připravit propagační materiály 
s venkovskou tématikou. 
Pracovní skupina dále schválila nového člena RSK za PS CR – předseda pan Pošmurný. Dále pan 
předseda informoval o nové roli PS CR v národním dotačním titulu CR – jakožto hodnotitele projektů. 
Datový sklad je zřízen. Každý obdrží přístupové údaje + 2. fáze, řeší se přemostění na jednotlivé weby. 
 

Úkoly: 

Dát dohromady seznam prezentačních akcí a aktivit mezinárodního či nadregionálního významu na 

příští rok. 

 

Shrnutí úkolů: 
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). 

Pro pana starostu Vařeku – náčrt území DM Brdy a Mladoboleslavska. PS CR požaduje zaslání map 

ještě před dalším jednáním. 

Konzultovat prezentační materiály s panem Burešem. 

Každá destinace si připraví nápady pro aktivní turismus (prezentace do zahraničí) 

Vznést požadavek na piktogram turistických center do Cyklo atlasu – pan Klimeš. 

Úkol pro pana Klimeše poslat ke korektuře materiály/brožury jednotlivým DM. 

Úkol pro DM – odpovídat panu Klimešovi. 

Dát dohromady seznam prezentačních akcí a aktivit mezinárodního či nadregionálního významu na 

příští rok. 
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Přílohy: 

Prezenční listina 
Podoba stánku na veletrhy 
Seznam veletrhů na rok 2017 
Dopis od MMR k NDT 
Mapa rozdělení turistických oblastí ve Středočeském 
 

 

Zápis schválil:   

 

Dne 4. 11. 2016        Václav Pošmurný 
         předseda pracovní skupiny
       


