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Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 

v Libereckém kraji  

dne 25. 11. 2016 
 

Účastníci:  
Mgr. Daniel David, Ing. Květa Vinklátová, Ing. Oskar Mužíček (v zastoupení za Ing. Martina 

Bauera), Ing. Eva Šulcová (v zastoupení za Ing. Janu Čechovou), Bc. Klára Hančová, Jana 

Pivoňková (v zastoupení za Ing. Lidii Vajnerovou, MBA), Petr Vobořil (Statutární město 

Jablonec nad Nisou), Ing. Ludvík Říčař, Jiří Stodůlka (město Frýdlant), Ing. Helena Janegová, 

Bc. Aleš Hozdecký, Ing. David Pastva (v zastoupení za PhDr. Mgr. Ivana Langra), Bc. Jan 

Stejskal, Renata Van Vleet, Ing. Miloš Vajner 

 

Omluven: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. 

 

KÚ LK: PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. Eva Hornová, Bc. Anna Masáková, Bc. Denisa 

Merenusová, DiS. 

 

Předseda Sdružení D. David přivítal úvodem všechny přítomné.  

Z 18 členů Sdružení bylo na začátku jednání přítomno 15 členů, z toho 3 členové jsou 

zastoupení plnou mocí – PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ing. Jana Čechová a Ing. Lidie Vajnerová, 

Valná hromada byla tedy usnášeníschopná. Představení nové radní pro resort kultury, 

památkové péče a cestovního ruchu Ing. Květa Vinklátová, který současně bude zastupovat 

Liberecký kraj v Radě a na Valné hromadě Sdružení. V průběhu jednání byl na vlastní žádost 

vyloučen člen Asociace Ještěd o. s., a nový člen Memoart, o. p. s. vstoupil v rámci bodu 2. 

programu. 

Předseda vyzval k hlasování o programu: 

 

1. Hospodaření za rok 2015 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 

2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení pro rozvoj cestovního ruch v Libereckém 

kraji za rok 2016 

3. Návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2017 

4. Aktuální informace z turistických regionů a oddělení cestovního ruchu Libereckého 

kraje 

5. Národní program podpory cestovního ruchu  

6. Různé 

 

 

Program byl všemi přítomnými členy schválen. 
 

Hlasování: PRO: 15 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 
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1. Hospodaření za rok 2015 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém 

kraji 

 

Členům Sdružení byly předloženy podklady – Rozvaha a Výsledovka za rok 2015.  

 

      Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015. 
 

      Hlasování:   PRO: 15 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 

 

 

 

2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2016 

 

 

Dne 25. 11. 2016 byl doručen dopis od zástupce Asociace Ještěd, Ing. Miloše Vajnera na 

vystoupení Asociace Ještěd, o. p. s. ze Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém 

kraji na základě dlouhodobé nefunkčnosti. A zároveň byl doručen dopis, kde žádá o vstup  

MEMOART, o. p. s. Obecně prospěšná společnost zabývající se rozvojem cestovního ruchu 

na Liberecku a v Podještědí, zvyšováním kvality života na vesnici, podporu kreativních 

aktivit a interaktivního vzdělávání zábavnou formou. V souladu se Statutem Sdružení čl. V. 

§1 a §2. 

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení souhlasí s vyloučením člena Asociace Ještěd, o. s. 
 

      Hlasování:   PRO: 15 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 

 

E. Hornová: Co je MEMOART, o. p. s. za Sdružení? 

 

M. Vajner: Obecně prospěšná společnost v současné době budování zábavně naučného 

Lesoparku (naučná stezka, IQ koutek na golfovém hřišti). A současně navrhuje další jednání 

Rady Sdružení uskutečnit na Golf club Ještěd. 

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení souhlasí s přijetím nového člena MEMOART, o. p. 

s. 

      Hlasování:   PRO: 15 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 

 

Rada se sešla celkem 2x (v březnu a červnu). Rada Sdružení se zabývala koordinací činností 

turistických regionů a veletrhů cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí. Probíhaly i schůzky 

samostatně s turistickými regiony.  

Sdružení požádalo o dotaci ve výši 50 000Kč od Libereckého kraje, která byla schválena a je 

v tuto chvíli proplacena. Dotace byla využita na studijní cestu členů Sdružení a dalších 

odborníků v cestovním ruchu. Studijní cesta se uskutečnila ve dnech 13. – 15. 10. 2016 na 

Jižní Moravě, kde byli účastníci seznámeni s destinačním managementem Centrály 

cestovního ruchu Jižní Moravy a využitím evropských dotací. S tím souvisí otázka, na co 

bude Sdružení žádat dotací v příštím roce.  

Shrnutí dotace od LK: 

2014 – pronájem monitoringu návštěvnosti 

2015 – koupě monitoringu návštěvnosti 

2016 – studijní cesta na Jižní Moravu 
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D. David – výzva k návrhům na využití dotace od LK pro Sdružení. Sdružení počítá s tím, že 

pokud budou náklady vyšší, než dotace od LK zbytek doplatí.  

 

E. Hornová – Sdružení a turistické regiony nemohou v tuto chvíli žádat o finance 

v Národním programu podpory cestovního ruchu a proto návrh na podání projektu do Fondu 

malých projektů - přeshraniční a k tomu je potřeba člověk, který projekt povede a všechny 

aktivity sdruží.  

 

D. Pastva – podpora projektu Via Sacra, v tuto chvíli vede po české straně stezka do 

Mnichova Hradiště, Jablonného v Podještědí, Českého Dubu, Hejnic a Rumburku. Via Sacra 

je nosným tématem napříč všemi regiony. Nebo vymyslet téma, které bude pro všechny 

společné. Nevyžaduje žádné velké finance -  např. společné brožury. 

 

M. Vajner – podpora propagace Libereckého kraje v DCR  

 

D. David – Sdružení má funkci koordinaci aktivit, zamezit roztříštění. Sdružení nebude 

zajišťovat propagaci, propagaci zajištují turistické regiony LK a oddělení cestovního ruchu na 

KÚ LK. Úloha Sdružení při vzniku zákona o cestovním ruchu jako krajské destinační 

společnosti. Pokud se někdo bude projektu věnovat, je dobré pamatovat na to, aby ten člověk 

byl za to odměněn.  

 

A. Hozdecký – procesní otázka - kdo by měl projekt vést? Via Sacra není špatný nápad, po 

několika letech. Projekt česko-sasko je nastavený na schůzky. Pokud budeme uvažovat o 

studijní cestě návrh i Tatry, kde jsou vazby a destinace funguje velice dobře. Nebo další návrh 

na vytvoření produktu/projektu za pomocí vlastních peněz a peněz ze Sdružení a dotace od 

LK.  

 

E. Šulcová – možnost školení moderních technologií/marketingu pro destinaci. 

 

D. Pastva – pomocí A. T. I. C. je možné provést školení – každý rok v Liberci. Možnost 

pozvání i ostatních odborníků z cestovního ruchu  

 

E. Hornová – každý poslat nějaký nápad na využití dotace od LK. Uspořádání i presstripů a 

famtripů.  

 

 

 Úkol: všichni zaslat do konce roku 2016 návrhy, na co by měla být určena 

dotace od LK pro Sdružení -> D. Merenusové e-mailem 
 

 

Hospodaření Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji za rok 1-10/2016 

 

Výdaje Příjmy 

Účetnictví 4 000 Kč Úroky 14,93 Kč 

Zajištění studijní 

cesty 
59 040 Kč Členské příspěvky 17 000 Kč 

Celkem 63 040 Kč Celkem 17 014, 93 Kč 
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Usnesení: Valná hromada Sdružení bere na vědomí zprávu o činnosti Sdružení a     

                  výsledek hospodaření za rok 1-10/2016. 

 

Hlasování:   PRO: 15 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 

 

 

3.    Návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2017 

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje výši členského příspěvku 1 000 Kč na rok     

                  2017. 
 

Hlasování:   PRO: 15 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 

 

Rozpočet na rok 2017 

 

Výdaje Příjmy 

Služby banky 2 000 Kč 
Členské příspěvky 18 000 Kč 

Ostatní služby 10 000 Kč 

Celkem 12 000 Kč Celkem 18 000 Kč 

 

Rozpočet prozatím nepočítá do účetnictví dotaci z Libereckého kraje, která se bude řešit 

v průběhu roku 2016.  Navržený rozpočet je přebytkový s přírůstkem na bankovních účtech 

ve výši 6 000 Kč.  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje výši rozpočtu pro rok 2017. 
 

Hlasování:   PRO: 15 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 

 

 

4. Aktuální informace z turistických regionů a oddělení cestovního ruchu KÚ LK 

 

E. Hornová, odd. cestovního ruchu LK – předložila pracovní verzi marketingového plánu 

Libereckého kraje 2017. Chceme propagovat akce, které se konají v Libereckém kraji. Cílové 

trhy – DCR - okolní kraje, ZCR – Polsko, Německo a Holandsko. Cílové skupiny hlavně 

rodiny s dětmi a vedle toho rozvoj témat aktivní turistika, filmová turistika a nově téma Skalní 

města (Český ráj, České Švýcarsko a Broumovsko). Dalším tématem je sklo, bižuterie a 

šperkařství. Křišťálové údolí s produktem Preciosy v Kamenickém Šenově, kdy se jedná o 

rozvoji značky do celého LK.- aby si návštěvník mohl vyzkoušet sklářské umění. Dále pak 

revize webu, důraz na sociální sítě. Zvyšování návštěvnosti – za druhé čtvrtletí 2016. Veletrhy 

zůstávají ty stejné a poté jít cestou prezentačních akci. Vyjeli se stánky na jednotlivé akce. 

Motto Libereckého kraje na rok 2017 – „Pestrý Liberecký kraj“.  Dotisk tematických brožur 

– venkovská turistika, skleněné zážitky, soubor cyklomap, zimní mapa a leták o LK v podobě 

DL, vytvoření krátkých spotů se zaměřením na cílové skupiny. 

 

Krkonoše – svazek měst a obcí 

Eva Šulcová 

- 6. 12. 2016 se uskuteční Valná hromada v Peci pod Sněžkou 

- Marketingový plán není dopracovaný – existují 2 varianty 

- S Intereg – marketingové aktivity – nevyšel – vyřazeno kvůli formálnímu pochybení 

zpracovatelské firmy 
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- Pokud by některé marketingové aktivity šli dát do krajského projektu – např. 

Krkonošská sezóna 

- Zabývají se regionálním rozvojem – schválena Integrovaná strategie rozvoje regionu 

Krkonoše – schváleno 23 prioritních projektů, z čeho jsou 4 cestovní ruch 

- Příprava podkladů pro plán péče KRNAP 2020 -> zastřešuje Krkonoše – svazek měst 

a obcí – výstupy: zájmy skiareálů (rozvoj a vzájemné propojení), vytvoření obalových 

křivek – sjezdy, běžky, pěší zimní turistika a cykloturistika. 

- Na leden 2017 se plánuje schůzka s hejtmany LK a KHK, zvaní radní – cestovní ruch, 

regionální rozvoj a předsedové výborů pro regionální rozvoj  -> téma průmyslová 

zóna a diskuze se starosty 

- Více zaměření na komunikaci do regionu – 26. 9. 2016 – první jednání koordinační 

skupiny cestovního ruchu – pozvání všech mikroregionů a sdružení. Zvaní i zástupci 

měst. Vyměnění informací co kdo dělá. Předání záměrů na 2017. 

- Příprava rezervačního systému. V Krkonoších jich funguje několik, ve východních 

Krkonoších to funguje výborně – Jánské lázně. Jednotný rezervační systém bez 

provizní, bude zaměřený na přímou poptávku klient a ubytovatel, offline. Zpracovávat 

bude citour a zastřeší to svazek.  

- Natočil výleťák – navázána spolupráce seznam.cz – TV stream – Paseky nad Jizerou a 

Rokytnice nad Jizerou. Příští rok – Krkonošské cyklobusy a Žacléřsko.  

- Forma setkávání s CzechTourism na základě vyžádání dojednáno v KHK 

 

Sdružení Českolipsko 

Jan Stejskal 

- Proběhla správní rada 

- Účast na veletrzích 

- Dotisky, vydání turistických novin 

- Setkání zaměstnanců informačních center a starostů – leden 2017 

 

Sdružení Český ráj 

Aleš Hozdecký 

- Pracovní verze marketingového plánu – správní rada v týdnu od 28. 11. 2016 

- Návrh na pracovní skupinu k datovému skladu turistických informací (DS) a webům -

> uživatelský upgrade   

- Kampaně – turistické autobusy, podpora webu – karta hosta 

- Marketing – šperkařství, tradice, filmová turistika, skalní města – prolínání s LK 

- Neustálá aktualizace fotobanky 

- Brožura ke zlaté stezce Českého ráje, 2017 – 80 let výročí založení 

- Aktualizace a dotisk brožur - leták na GreenWay Jizera – aktualizace, Hrady, zámky a 

skalní města – přelom roku, turistické noviny, Trhací mapy celého regionu 

- Presstrip skalní města v roce 2017 

- Rozvoj karty hosta – (500 vydaných karet za sezónu) možnost dohody s dalším 

partnerem – nadregionální rozsah a rozšíření distribuční sítě zejména u ubytovatelů 

 

E. Hornová – celorepublikové téma od CzechTourism je Baroko – Liberecký kraj nemá tolik 

památek, aby pokrylo celé území. Presstripy – zapojení LK od Czt – plánován presstrip na 

Albrechta z Valdštejna.  

Pro rok 2017 nebudou muset turistické regiony platit žádné poplatky za veletrhy Holiday 

World a For Bikes.  

 

Turistický region – Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko  
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Daniel David  

Finanční problémy. V  roce 2017 budou probíhat stejné aktivity jako v letošním roce 

(turistické noviny, newsletter, trhací mapy - zimní/letní). V jednání je malý česko-polský 

projekt na téma sklářství. Další nové věci se z důvodů financí neuskuteční.  

 

Statutární město Liberec  

David Pastva 

Aktuálně probíhá třetí výzva na logo a vizuální styl města Liberce.   

- Ve spolupráci se statutárním městem Jablonec nad Nisou a Technickou univerzitou 

v Liberci vyjde v leden/únor  2017 třetí vydání společné mapy Direction. Sběr dat od 

cílových skupin. Předešlé mapy - 1. mladí lidé, 2. rodiny s dětmi a nyní vyjde 3. lidé 

bez dětí tzv. „prázdné místo“  

- Ve spolupráci se střediskem Kontakt (třetí sezóna) se uskutečnili tematické prohlídky 

– květen – září -> letos dvojnásobek lidí než v minulém roce na téma Po stopách 

Liebiegů. V příštím roce židovské téma v Liberci.  

- Letos poprvé dětské prohlídky – s rytířem Rolandem -> o volné vstupenky do 

Severočeského muzea  

Plány 2017: 

- Tento týden spouštěna hra – 7 zastavení – rytíř provází rodiny s dětmi – existuje 

offline i online verze -> vyluštění tajenky 

- V roce 2017 dvou denní Liberecký jarmark, na které se už žádal grant od 

CzechTourism na eventy.  

- Podepsáno memorandum k Jizerské 50 – intenzivnější spolupráce s pořadateli – 

koncert na náměstí, kalendář, výměna ploch – marketingové aktivity 

- Pláž na libereckém náměstí – ohlasy i na zopakování akce, 48 dní s programem – 

červenec a srpen 

- Česko-neměcké kulturní jaro  - 8 měst ČR, jedním je i Liberec. Liberec bude uzavírat 

kolečko. V příštím roce je výročí 20 let od podepsání česko-německé deklarace, 

v rámci akce se bude Německo prezentovat. Podány 4 žádosti (kuchyně, veřejný 

prostor – zvelebení, sochařské věci – sympozium, koncerty, nová grafika v Liberci) 

- EHD – opakování artweek v rámci dnů evropského dědictví 

- Weby- www.visitliberec.cz – oživit vizuální stránku, vznik nového webu filmové 

kanceláře 

- Zoologická zahrada Liberec ve spolupráci s Botanickou zahradou v Liberci plánují 

společnou vstupenku 

 

 

 

 

 

 

 

Informace členů Sdružení: 

 

Jablonec nad Nisou - JKIC 

Petr Vobořil 

- Vytvoření nového navigačního systému – dotační titul v přípravě v částce cca 10 mil 

- Příští rok mezinárodní trienále – květen – říjen – JKIC ->  zajištění výstavy v kostele 

sv. Anny 

- V provozu památník manželů Scheybalových do roku 2018 udržitelnost projektu  

http://www.visitliberec.cz/
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- Vzdělávácí program Ekovýchova – zajištění aktivit pro ZŠ 

- Propagace – projekt podán společně s Jelení Horou aktualizace propagačních 

materiálů Jablonce nad Nisou – výsledek cca na konci prosince  

- Společná mapa Direction se SML + TUL 

- Jizerská 50 – vzájemná spolupráce 50. Ročník – úspěšná výstava se zakladateli – 

končí v roce 2017 – možnost prodloužení, stánek a propagace přímo v Bedřichově 

 

 Úkol: Do 16. 12. 2016 zaslat kompletní plán činnosti regionů na 2017 

společně s marketingovým plánem -> E. Hornové. 
 

Město Frýdlant 

Jiří Stodůlka 

- 2017 – konání Valdštejnských slavnosti 

- Frýdlant podporuje cestovní ruch  

- Křížová cesta po Frýdlantě  

- Školní statek v držení LK – vznik poznávací centrum pro turisty?  

E. Hornová – zjistí více informací ke školnímu statku. 

 

OHK  

Oskar Mužíček  

- Vzdělávání EET 

- Možnost dotisku brožur k technickým památkám za předpokladu dostatku financí 

 

Lesy ČR 

Ludvík Řičář 

- Skalní města Libereckého a Královéhradeckého kraje  - v majetku státu jsou 

v kompetenci Lesy ČR  

- Krajské ředitelství v Liberci má v kompetenci Český ráj (Hruboskalsko) a 

Broumovsko 

- Veškeré informace o aktivitách jsou vydány za pomocí tiskové zprávy 

 

 Prosba o zasílání tiskové zprávy na všechny turistické regiony 

 

E. Hornová – jeden koordinátor za všechny – Broumovsko. Dnes mělo proběhnout první 

jednání nad akčním plánem. Připravené memorandum ohledně skalních měst, v únoru nechat 

schválit. 

 

A.Hozdecký – dohoda destinačních společností o zájmu v produktu Skalní města 
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5. Národní program podpory cestovního ruchu 

 

 

E. Hornová  

Program, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj.  

Je vyhlášeno na několika úrovních: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velké projekty – Skalní města, Hřebenovka (3 kraje) 

 

Marketingové aktivity v CR 

2. stupně  

Marketingové aktivity na úrovni krajů – pouze kraje nebo krajské destinační společnosti  

Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni – turistické regiony 

 

E. Hornová chtěla požadavky dle kritérií.  

Kritéria: 

 100tis obyvatel na území daného regionu 

 Min 3 IC na území regionu 

 Min 2 tis lůžek v regionu 

 Min 300 tis přenocování průměrně za tři roky  

 Datum vzniku destinační společnosti (1 rok fungování) 

 Finanční zdraví – 3 roky zpětně – nesplňuje žádný turistický region 

 

- V tuto chvíli nebude moc žádat žádný turistický region a není ještě přesně jasné, jaká 

kritéria nakonec budou.  

- Návrh na změnu kritérií: 

 Pokud možno zrušit počet obyvatel, nebo zdůvodnění proč je málo 

obyvatel i když cestovní ruchu funguje dobře 

 Snížení počet lůžek na 1 500 

 Snížení počtu min přenocování na 100 000 

 Zrušení podmínky finančního zdraví 
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- Od 1. 12. – 6. 1. 2017 – podání projektů – není spuštěno elektronicky. Projekt že je 

schválen může být doložen v březnu 2017 (ZK, RK) 

- Varianta – jako Sdružení podat jeden projekt nejde, protože nepředstavujeme destinaci 

ani krajskou destinaci 

- LK má v plánu projekt - čistě projekt marketingový  

- V létě 2017 výzva na turistickou infrastrukturu pro kraje  

 

 Úkol: Do 9. 12. 2016 zaslat marketingové aktivity turistických regionů E. 

Hornové 
 

Alokace  
- viz příloha č. 4 

- Celková částka 16 mil s podporou cyklobusů, skibusů, projekty 

- Marketing kraje – 1 256 000 Kč 50%  MMR a kraj 1 256 000 Kč 

- 3 703 000 destinační společnosti /turistické regiony/ 

 

- Preshraniční regiony – Český ráj celý pod LK, Krkonoše pod KHK 

- Možnosti - Jestli budou kritéria nebo na kraj 5 destinačních společností  

- Registrace do ČSKS všech turistických regionů od roku 2018 

 

Termín Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji se uskuteční na 

přelomu ledna a února.  

 

Zapsala: D. Merenusová, 29. 11. 2016 


