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Zápis z 8. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch 

Název 8. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch
Datum 11. 5. 2017, 8:30 - 11:00
Místo zasedací místnost č. 2045, Krajský úřad
Účastníci viz prezenční listina
Přílohy zápisu Prezenční listina, Seznam akcí s destinačním potenciálem 
 
 
Bod č. 1 - Úvod  

Úvodní slovo si vzal pan předseda Pošmurný, přivítal členy pracovní skupiny a zahájil jednání. 

 
Bod č. 2 – Kontrola splnění úkolů z minulého zápisu 

a) Zjistit od pana náměstka, zda se hýbe přeshraniční spolupráce. – pan Pošmurný 

b) Info o VŘ – Hanka Musílková a Martina Kýzlová. – splněno. 

 

Bod č. 3 - Výsledky výběrového řízení na ředitele CCR Středočeského kraje 

Slovo si vzal pan náměstek a informoval o nové paní ředitelce Centrály cestovního ruchu 

Středočeského kraje – paní Noře Dolanské a vyzdvihl možnost lepšího propojení s Prahou díky pozici, 

ze které paní Dolanská odchází (ředitelka Prague City Tourism). 

Sídlem bude, jak již bylo avizováno, budova v Husově ulici. Čínská prezentace bude přesunuta do 

jiných reprezentačních prostor budovy. 

Centrála je založena, řešilo se IČ, ale i to už je nyní přidělené. Centrála by měla od července fungovat. 

Do konce června vše standardně komunikovat s oddělením CR. 

Pan náměstek dále předal slovo paní ředitelce Dolanské, která představila svou profesní kariéru. Prošla 

několika různými funkcemi v cestovním ruchu, učila také na VŠ. Byla například ředitelkou 

zahraničních  zastoupení CzechTourismu v Rakousku, na oddělení CR na MHMP a ředitelkou Prague 

City Tourismu. Bude se snažit o propojení všech svých znalostí a maximálně využit kontaktů 

s Prahou. Jedním ze záměrů paní ředitelky je připravit podmínky pro české i zahraniční návštěvníky 

pro výběr programu v rámci Středočeského kraje a Prahy. Centrála by měla být propojovacím 

článkem. Zároveň by paní ředitelka ráda osobně navštívila všechny destinace kraje a společně s nimi 

vytvořit marketingový plán na příští rok. Středočeský kraj by měl být představován jako cílevědomý, 

sebevědomí a jednotný. Bude usilovat o vytvoření konkurenceschopné centrály. 
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Pan náměstek dodává, že nebude zasahovat do výběru personálního obsazení centrály (nebude ani ve 

výběrových komisích). Je plánováno nabrat cca 5-6 lidí. 

Pan Pošmurný informuje, že DM se budou snažit být nápomocné v začátcích centrály. 

 

Bod č. 4. - Účelové dotace MAS a DM 

Dotace DM – je připraven materiál do červnového ZK. Je třeba ještě projednání finančního výboru, 

proto došlo ke zdržení. 

Dotace MAS - materiál bude konzultován na schůzce pana radního Michalika a pana náměstka 

Rakušana. Předpokládá se předložení materiálu do červnového ZK. 

Dotace 1,5 mil., z toho 0,5mil je na spolupráci v oblasti regionálního rozvoje a 1 mil. pro akce 

s dosahem do CR (regionální výrobky, kulturní akce atd.). 

Je plánováno společné setkání MAS a DM v Brandýse nad Labem, 23. 6. od 10h. 

 

Paní Barešová by ráda, aby byla podpora poskytnuta i svazkům obcí, které se také zabývají cestovním 

ruchem. Pan Pošmurný na to reaguje tak, že je to otázka nastavení systému. Dotace by měla být 

přidělena DM a ta pak rozdělí peníze těm organizacím, které jsou v CR aktivní. 

 

Bod č. 5 – Účelové dotace pro pořadatele akcí s destinačním potenciálem 

Seznam akcí vyšel z přehledu akcí, který se řešil přes PS CR na začátku roku. Tento seznam již prošel 

Radou kraje. Zohledněn byl i počet návštěvníků. Pan Hlaváč doplňuje, že by bylo dobré na podobné 

akce zvát i jiné destinace, což kvituje i paní Dolanská. 

Dále by bylo dobré připravit seznam akcí na příští rok do konce srpna letošního roku. 

 

Přílohou Seznam akcí s destinačním potenciálem 

 

Bod č. 6 – Informace o účasti na veletrhu CR v Polsku (Kielce) 

Paní Minichová informuje o úspěšném veletrhu, který se konal v dubnu. Během 2 dnů byly rozdány 

propagační materiály. Celkově byl zaznamenán velký zájem a tento veletrh má potenciál. Pan 

Hozdecký doporučuje Wroclaw. 

 

Dále se plánují veletrhy: Astana, Lipsko, Varšava a ITEP Plzeň. 
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Bod č. 7 – Informace o pracovní cestě k Elberadweg 

Polabská stezka slaví příští rok 10. let výročí. Téma: Další rozvoj Labské cyklostezky. Motto: 

cykloturistika jako exportní šlágr. Účastnilo se asi 100 odborníků z ČR. Každá část stezky má svého 

koordinátora. Velmi propracovaná akce. 

 

Úkol:  

Zjistit, kdo bude řešit a jak to bude s mapou labské stezky. – Hanka Musílková 

 

Bod č. 8 – Projekt NPPCR – průběžné info 

Hanka Musílková má schůzku s paní Štefanovou. Kromě přemostění webů je vše vysoutěženo. 

S výstupy projektu bude pracovat primárně centrála. Stále není vydáno rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. 

 

Bod č. 9 – Technický předpoklad kategorizace organizací destinačního managementu 

Dokument je nyní připomínkován. 

Pan Hlaváč dodává, že je dobré doplnit, že DM musí mít vlastní zdroje (fond, příspěvky). 

Certifikace je dobrovolná (15.000,-/3 roky). ČSKS + certifikace – částka 15.000,- by měla být 

dohromady. Je třeba ohlídat, aby to nebylo 2 x 15.000,-. 

Důležité je také ošetřit marketingové překryvy. 

Metodické pokyny by měly být vypracované do 30.6. 

Pracovní skupina vznesla požadavek na předělání a sjednocení turistických oblastí s MMR, CT a 

statistickým úřadem. 

 

Úkoly:  

Vypsat subjekty činné v CR (se kterými daná DM spolupracuje) – každá DM. 

Co nejdříve vyplnit tabulku od Hanky Musílkové + rozšířit o tok financí do CR. - DM 

 

Pan Hlaváč se ptá, zda Bohemia Centralis a Kutná Hora vědí o snaze založit další DM v jejich území. 

Zmíněné DM reagují, že tuto informaci nemají, ale zřejmě jde o DM „Srdce Čech“. 

 

Bod č. 10 – Diskuse, různé 

Středočeské vodní cesty, z. s. – během měsíce – měsíce a půl bude připraven materiál do RK se 

stanovami spolku. Pan náměstek bude usilovat o vypsání VŘ na ředitele spolku, který by neměl být na 

plný úvazek. V létě by měl být spolek v provozu. Obnoví se jednání s městy ohledně přístavišť. 

Paní Barešová a pan Hlaváč chtějí být u řešení vodních cest. 
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DM Brdy – Bude založen spolek s účastí kraje. Destinace bude s přesahem do Plzeňského kraje. Na 

24. 5. je naplánována PS Brdy, kde bude projednán koncept a finanční model. 

Pan Hlaváč se dotazoval na příspěvek pro BRDY na provoz DM pro příští rok. Pan náměstek reaguje, 

že se stanovila interní lhůta ¼ roku na představení financování provozu DM. DM se bude týkat spíše 

širšího území Brd. Bude ještě vydefinováno. Kraj počítá s tím, že do DM Brdy bude zapojeno i 

Ekologické centrum Orlov. Je ale třeba dojít součinnosti všech aktérů. 

Certifikace DM – bude vedena diskuse s DM. 

Pan náměstek Rakušan je od června členem Komise CR při asociaci krajů. Dojde tak k lepšímu 

přenosu informací. 

 

Dále informoval pan Keijsper o schůzce ohledně cyklodopravy, která se uskuteční 17. 5., a na které by 

měl být někdo za oddělení CR KÚSK. Tato agenda spadá pod pana Klimeše, který je také členem 

pracovní skupiny. 

Kraj se chce zaměřit na páteřní cyklostezky, u kterých dojde jejich rozšíření. Pan náměstek Rakušan 

dodává, že cílem je napojení na zbytek republiky i zahraničí. Je třeba zlepšit tok informací a tak by se 

jednání měl účastnit i někdo z PS CR. 

 

V přeshraniční spolupráci s Porýním je plánováno pokračovat. Pan náměstek v tom vidí větší potenciál 

než ve spolupráci s dalekými destinacemi. 

 

Pan Hozdecký by se rád bavil o rajonizaci a funkčnosti území. Český ráj řeší hranice 

s Mladoboleslavskem. 

Hanka Musílková dodává, že je důležité, zda je celé území pokryto destinačními aktivitami a zda 

všude funguje komunikace. 

 

Bude se aktualizovat program rozvoje CR. 

 

Kontakty na paní Dolanskou:  

Tel.: 734 416 590  

Mail: n.dolanska@prague.eu (do konce července) 

 

Shrnutí úkolů: 

Zjistit, kdo bude řešit a jak to bude s mapou labské stezky. – Hanka Musílková 

Vypsat subjekty činné v CR (se kterými daná DM spolupracuje) – každá DM. 

Co nejdříve vyplnit tabulku od Hanky Musílkové + rozšířit o tok financí do CR. - DM 
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Přílohy: 

Prezenční listina 

Seznam akcí s destinačním potenciálem 

 

 

Zápis schválil:   

Dne 5. 6. 2017        Václav Pošmurný 

         předseda pracovní skupiny

       


