Zápis ze zasedání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Libereckém kraji dne 23. 3. 2016
Účastníci:
Mgr. Daniel David, PhDr. Hana Maierová, Ing. Martin Bauer, Bc. Jan Stejskal, Klára
Hančová, Bc. Aleš Hozdecký, Barbora Podhrázská, Ing. Jaroslav Demel, Ph.D., Ing. David
Pastva, Ing. Lidie Vajnerová, MBA.
KÚ LK:
Bc. Anna Masáková, PhDr. Mgr. René Brož, Bc. Denisa Merenusová, DiS., Mgr. Martina
Sochorová, RNDr. Ivana Pecháčková, Mgr. Aneta Štíchová, Eva Hornová
Omluveni:
Ing. Martin Bauer
Předseda Sdružení Daniel David přivítal úvodem všechny přítomné a podal návrh na změnu
v programu. Posunutí bodu č. 2. Vytvoření akčního plánu na konec. Všichni přítomní členové
Rady souhlasili se změnou v programu.
Program jednání:
1. Regionální stálá konference Libereckého kraje - Regionální akční plán, vazba na
pracovní skupinu CR
2. Vytvoření akčního plánu
3. Projektové záměry Libereckého kraje 2016+
4. Turistické regiony a destinační management
5. Dotace od KÚ LK pro Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
6. CzechTourism a podpora turistických regionů
7. Různé
1. Regionální stálá konference Libereckého kraje – Regionální akční plán, vazba na
pracovní skupinu CR
Předseda Sdružení Mgr. Daniel David a Ing. Lidie Vajnerová byli nominováni jako zástupci
pracovní skupiny cestovního ruchu /SRCR do role stálého hosta RSK. Členové Rady
Sdružení souhlasí s nominací.
Veškeré informace o Regionální stálé konference Libereckého kraje je v příloze č. 1.
2. Projektové záměry Libereckého kraje 2016+
a) Kolem kolem Jizerek
- Projekt je předkládán do Cíle 2 – Interreg V-A Česká republika – Polsko
- LP je Euroregion Nisa (Ondřej Havlíček), celkem 23 partnerů (Město Frýdlant, Město
Hrádek nad Nisou, Obec Chotyně, Obec Bílý Kostel nad Nisou, Město Chrastava,

-

Statutární město Liberec, Lesy České republiky, s. p., Městský obvod Liberec –
Vratislavice nad Nisou, Statutární město Jablonec nad Nisou, Město Lučany nad
Nisou, Město Smržovka, Obec Nová Ves nad Nisou, Liberecký kraj, Gmina
Bogatynia, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Sulików, Gmina Siekierczyn, Gmina
Olszyna, Gmina Gryfów Śląski, Urząd Miasta i Gminy Mirsk,Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Nysa, Powiat Lubański)
LK má 3 aktivity – Odbor dopravy -> dopravní značení cyklotras v oblasti Frýdlantska
a Jablonecka, Odbor KPPCR -> vytvoření souboru cykloturistických map na území
Libereckého kraje a polských partnerů a vytvoření trhacích map dotčeného území.

b) Toulky za společným dědictvím na kole a pěšky
- LP je Ústecký kraj, projektový partneři – Liberecký kraj, rozvojová společnost ENO a
rozvojová společnost KEG
- Projekt zahrnuje území turistického regionu Českolipsko (dotčené území viz mapa)
- Aktivity LK
- Společná cykloturistická mapa území
- Trhací mapy se zákresem kulturního a přírodního dědictví za pomocí ilustrací
- Propagační materiály (zvonky, cykloláhve, lékárničky, odrazky, aj)
- Putovní výstava (nákup dobových fotografií lidových staveb, vytvoření
obrazů/harmonik) – v LK na Vísecké rychtě v Kravařích a v Památníku K. H.
Máchy
- Workshop k lidové architektuře (určeno pro ORP LK, semináře)
- Kulturní akce u jednoho z domů lidové architektury (dřevosochání, ukázky
průzkumů, regionální výrobci, prohlídka domu)
- Rozšíření webových stránek www.liberecky-kraj.cz
- Vytvoření tajuplných výletů po Českolipsku (výchozím textem báje a pověsti
Českolipska)
- Nákup 2 sčítacích zařízení
- Veletrhy cestovního ruchu
- Roll up
- Projektová dokumentace cyklodopravy a následná rekonstrukce dopravního
značení v oblasti TR Českolipska¨
c) Hřebenovka
- Hřebenovka – východní část – Partneři - Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a
Olomoucký kraj – LP Euroregion Glacensis- podepsaná dohoda o spolupráci byla v
zastupitelstvu, žádost se bude podávat v červnu do Programu přeshraniční spolupráce
Cíle 2 – Interreg V-A Česká republika – Polsko
- Aktivity LK: marketing produktu Hřebenovka
- Medializace
- Rozšíření webového portálu www.hrebenovka.cz
- Rozšíření mapového portálu
- Fotografie, e-pohlednice, spoty, atd

-

Hřebenovka – západní část bude předkládána do Programu přeshraniční spolupráce
Cíl 2 Česká republika – Sasko -> Euroregion Nisa – LP
Aktivity LK: doproznačení tarsy v úseku Orle – Česká budka
Vytvoření passportu vybavovacích předmětů na území LK
Sběr dat v terénu – pěší trasy a cyklotrasy
Aktualizace mapového portálu

d) Myšlenkový návrh na 2 nové projekty z Fondu malých projektů
Vytvoření generelu bezbariérových tras (vytipování současné sítě, postupně po
regionech)
Oslavy Ještědu a město Liberec -> Letošní Oslavy „Ještěd ve filmu“ (možná
spolupráce s městem Žitava) – uzavírka je 3. června 2016
E. Hornová
Národní program podpory – LK chtěl předložit projekt, který by se věnoval filmové turistice
(nákup fotografií).. Druhý projekt, který by LK předložil do národního programu podpory je
redesign webových stránek www.liberecky-kraj.cz.

3. Turistické regiony a destinační management
Všechny turistické regiony se sešli na schůzce v Turnově s místostarostkou města paní Mgr.
Janou Svobodovou na jednání o aktuální situaci v destinačním managementu. Turistické
regiony měli za úkol vyplnit tabulku s rozpočty na tento rok a zaslat paní Ing. Evě Burešové.
Liberecký kraj nemá prozatím žádné výstupy z tohoto jednání.
H. Maierová
Jihočeský kraj přijal strategii v podpoře turistických regionů na svém území, kde již dlouho
působila Jihočeská centrála cestovního ruchu jako jediný a hlavní subjekt. Vypsáno formou
grantů (nastavení parametrů), kolik musí mít subjekt členů obcí, podnikatelského a
neziskového sektoru. Byla vize, že když takový subjekt vznikne a bude mít členské příspěvky,
tak stejnou výši členského příspěvku přispěje i kraj. Jihočeský kraj platí zaměstnance
Jihočeské centrály cestovního ruchu, který je k dispozici danému území. Diskutované téma
mezi turistickými regiony. Kolegium CR poslalo na jednotlivé strany - krajské organizace a
na kraje požadavky co by mohlo být ve volebních programech pro krajské volby. V LK je
podpora turistických regionů ve výši 400.000,-Kč pro Jizerské hory, Český ráj a Českolipsko
a 250.000,- pro Krkonoše.
Státní podpora cestovního ruchu - požadavky od krajů i regionů, financovat regiony by měl i
stát. Předmětem diskuze vůči rozpočtu LK. Rozpočtový výhled LK bude schvalován
v srpnovém zastupitelstvu.
4. Dotace od KÚ LK pro Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
E. Hornová

Členové Rady Sdružení podají návrhy na využití dotace ve výši 50.000,-Kč. Finance se
musejí vyúčtovat do konce listopadu 2016.
Návrhy:
-

Presstrip (Polsko)
Famtrip s Frankenland (Harrachov sklárna, Novoborsko, U Čápa – Kořenov, Ještěd a
centrum Liberce, iQLANDIA)
Nákup fotografií

 Úkol: Poslat návrhy do 15. 4. 2016 E. Hornové
5. CzechTourism a podpora turistických regionů
Czechtourism vyčlenil pro regiony 60 000Kč na zajištění aktivit. Krkonoše a Český ráj si
budou zadávat na přímo CzT zakázku. Českolipsko a Jizerské hory budou zadávat aktivity
přes LK, každý region má 30 000Kč. (Eva Hornová).
 Úkol: Českolipsko a Jizerské hory zašlou E. Hornové na co by chtěli využít podporu
od CzT.
6. Různé
For Bikes
- Personální zajištění veletrhu z turistických regionů
Liberecký jarmark
- Liberecký jarmark se nebude letos konat společně s Krajskými slavnostmi, ale i tak
LK v rámci Libereckého jarmarku bude. Zachovaný bude prostor u OC Plaza pro
cestovní ruch a volnočasové aktivity. Datum konání 11. 6. 2016, všechny TR povinná
účast.
Bertzdorfersee
- Setkání mašinkářů – první víkend v srpnu, upřesnění pošle E. Hornová do e-mailu
11. – 14. 8.2016 – Křehká krása
17. 9. 2016 – Oslavy Ještědu
2. Vytvoření akčního plánu
Liberecký kraj zpracovává svůj strategický dokument. Akční plán vychází z návrhové části
Programu rozvoje Libereckého kraje (2014-2020) - A4 – Rozvoj cestovního ruchu jako
významného sektoru ekonomiky kraje a také ze Společného akčního plánu (tvorba rok 2015),
kde je cestovního ruch rozpracován v přehledné SWOT ANALÝZE. (veškeré podklady
budou přílohou zápisu).
 Úkol: Turistické regiony zašlou do 8.4.2016 doplněnou tabulku – E. Hornové
- list 13, resp.15 – doplnit chybějící témata, pokud něco chybí,
- list 15 – doplnit produkty cestovního ruchu v daném tématu z území + jejich
připravenost, dle listu č.9

Další jednání se uskuteční 15. 6. 2016.
Zapsala: Denisa Merenusová

