Zápis ze zasedání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Libereckém kraji dne 30. 6. 2016
Účastníci:
Mgr. Daniel David, PhDr. Hana Maierová, Ing. Martin Bauer, Eva Šulcová, Klára Hančová,
Ph.D., Ing. David Pastva, Ing. Lidie Vajnerová, MBA., Ing. Martin Bauer, Bc. Jan Stejskal,
KÚ LK:
Mgr. Eva Hornová, Bc. Anna Masáková, PhDr. Mgr. René Brož, Bc. Denisa Merenusová,
DiS., Mgr. Martina Sochorová, Mgr. Aneta Štíchová,
Omluveni:
Bc. Aleš Hozdecký
Předseda Sdružení Daniel David přivítal úvodem všechny přítomné a požádal o připomínky
k programu jednání. Všichni přítomní členové Rady souhlasili s programem.
Program jednání:
Regionální akční plán Libereckého kraje
Studijní cesta Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
Akční plán cestovního ruchu
Destinační management a jejich činnost léto/podzim 2016 turistických regionů
Libereckého kraje
5. Projekty oddělení cestovního ruchu 2016+
6. Různé
1.
2.
3.
4.

1. Regionální akční plán Libereckého kraje (RAP LK)
M. Sochorová představila členům Rady Sdružení RAP LK (prezentace viz příloha č. 1) a
zároveň byli požádáni o spolupráci při dokončování.
2. Studijní cesta Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
Úkol:
M. Bauer - Do 15. 7. 2016 zašle 3 návrhy programu a místa studijní cesty
3. Akční plán cestovního ruchu
Akční plán cestovního ruchu zpracovává Barbora Podhrázská z firmy DRING Consulting
s.r.o.
E. Hornová – Barbora Podhrázská zpracovává podklady dle turistických produktů z jednání
ze dne 26. 4. 2016. Prozatímně jsou zpracovány fiše, které se dál budou rozpracovávat do

velkého modulu, dle požadavků na turistické produkty – filmová turistika, Ještěd, Rozhledny
Jizerských hor, Singltrek pod Smrkem, aj. Součástí modulu bude textový dokument, který po
úpravách bude zaslán turistickým regionům. Návrh na odsouhlasení v Regionální stálé
konferenci jako platný dokument od podzimu 2016 dál. Produkty jsou v reálné výši dle
rozpočtu cestovního ruchu LK (3 – 5 mil). V akčním plánu není zahrnuta stavba cyklostezek
z důvodů nedostatku finančních prostředků CR LK. Akční plán obsahuje marketingové
aktivity. Během měsíců července a srpna bude dokument dotáhnut do ostré verze, poté by se
svolala Rada Sdružení.
H. Maierová – Proces výběru dodavatele byl zdlouhavý. Akční plán by měla schválit RK i
ZK LK. Ale až po zvolení nového vedení Libereckého kraje, kdy bude zvolen i výbor
OKPPCR. Bylo by dobré odsouhlasit Akční plán i Regionální stálou konferencí Libereckého
kraje. Co se týká oblasti cyklodopravy, v minulém období probíhali s odborem diskuze,
přičemž by zpracován dokument PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LK
2014 - 2020 A NÁVRH NOVÉHO AKČNÍHO PLÁNU 2015 – 2016, ve kterém je částka
10.000.000Kč určena na projektovou přípravu - nejen granty ale i dotační fondy a aby kraj
mohl cíleně podpořit, nebo sám realizovat tam, kde nebude nositel. V tuto chvíli je prioritou
odboru dopravy silnice. Ze strany LK přistupovat aktivněji do realizace cyklostezek a
cyklotras. Potřeba zanést do Akčního plánu potřebu cyklostezek a cyklotras.
E. Hornová – Na první straně dokumentu je uvedeno, že vychází z Programu rozvoje
Libereckého kraje 2014-2020 a strategických dokumentů Ministerstva pro místní rozvoj. Je
zmíněno, že je zapotřebí stavět cyklostezky, ale s ohledem na rozpočet oddělení nejsou dál
prioritně řešeny a rozpracovány.
H. Maierová – Vychází ze stávající reality. Například udělat samostatnou kapitolu vůči jiným
resortům. Vycházet z možností cestovního ruchu, v tuto chvílí bránící v rozvoji.
R. Brož - V Královéhradeckém kraji je nastavena jiná filosofie a priorita cyklodopravy i
z hlediska financování.
D. David – Starostu v malé obci zajímá pouze úsek v jeho obci a v té vedle, ale ne
v globálním krajském hledisku. V ČR je kousek GreenWay, ale na víc není síly.
M. Bauer – Sdružení Český ráj vytvořil úžasný turistický produkt, ale pouze kousek úseku.
H. Maierová - Resort dopravy má pouze jednoho člověka na cyklodopravu. Ze zvyklosti
platilo, že jsou obce od toho, aby dělali projektové dokumentace a stavěli. Proběhlo setkání
s obcemi, ze kterého vyplynul hlavní problém, a to že není hlavní koordinátor. Kraj musí
sehrát větší koordinační úlohu a vložit více finančních prostředků. Královéhradecký kraj
založil obecně prospěšnou společnost k Labské stezce, kde je financování 50/50
Královéhradecký kraj a obce. Proběhli jednání s resortem dopravy ohledně cyklostezek a
cyklotras. Vyslovit potřebu, že by měla být v akčním plánu formulována.
D. David – Návrh, zda by cyklokoordinátor nepřešel pod resort cestovního ruchu. Pokud by
to mělo být pod CR – posílení finanční stránky i personální

H. Maierová- Královéhradecký kraj má rozvoj a cestovní ruch pod jedním odborem, doprava
je zvlášť. Doprava je zkušenější v projektových přípravách a stavbách. V tuto chvíli je možné
čerpat ve SFDI a EU fondech. Pokud by mělo vzniknout oddělení o 3 lidech a funkčnější
spolupráce s resortem cestovního ruchu.
E. Hornová – Naše nářky a prosby jsou ve všech dokumentech i v PROGRAM ROZVOJE
CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LK 2014 - 2020 a Programu rozvoje Libereckého kraje 20142020. Pokud se to neprotlačí na politickou úroveň a nestane se to prioritou kraje, tak bude
situace stále stejná.
R. Brož – Teď je poslední chvíle, kdy to můžeme posunout.
H. Maierová – Při vzniku PROGRAMU ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LK
2014-2020 se podchytily peníze.
E. Šulcová - Krkonoše mohou pomoci a lobovat. Svazek si dal do plánů projektu cyklostezky,
pokud by malá obce nebyla schopna nést projekt.
L. Vajnerová – Singltrek pod Smrkem a jeho pozitivní efekty v tuto dobu vytváří
argumentaci pro stavění cyklostezek. Kolem Singltreku nestíhají stavět penziony, lidé se
ubytovávají i daleko od Frýdlantu.
M. Bauer – Některé obce už turismus nechtějí a soukromé subjekty staví infrastrukturu.
D. Pastva – Liberecký kraje je v době, kde byl Ústecký kraj před 15 ti lety. Kraj se rozhodl
řešit situaci a stavět cyklostezky. Je hotová Labská stezka, Zelená cyklomagistrála Ploučnice
a Krušnohorská magistrála.
D. David – Zvážit, zda by se do budoucna neměl zvát cyklokoordinátor na Radu Sdružení.
M. Sochorová – Další Regionální stálá konference, kdy by se Akční plán CR mohl nechat
odsouhlasit je 7. 9. 2016 a pak další v prosinci 2016

4. Destinační management a jejich činnost léto/podzim 2016 turistických
regionů Libereckého kraje
Krkonoše
Valná hromada se uskutečnila dne 29. 6. 2016. Začala se stavět rozhledna Petrovka.
Smlouva s LK a HK na aktivity týkající se regionálním rozvojem – opět zřízena řídící skupina
pro integrovanou skupinu rozvoje regionu Krkonoše. V rámci skupiny se vytipovalo 12 aktivit
(členem za LK je Michael Ota – ORREP) do akčního plánu – 2017 – 2018, který by se měl
schvalovat na Radě svazku a Valné hromadě. Jsou zde všechny projekty i ty, které se týkají
cestovního ruchu. V rámci regionálního rozvoje se založila skupina Pro Plán péče KRNAP
2020 (cestovní ruch), cílem je propojování horských areálu, zastřešení Svazkem měst a obcí
Krkonoše. Vytvořeny budou obalové křivky a mapa – zájmy areálu i obcí – EA – dále pak jít
na KRNAP.

Marketing
 Činnost zaměřena na pohádkové Krkonoše – orientace na místní obyvatele, jezdí
se do školy školek, jarmarky s razítkovacími hrami.
 Žádost o dotace – jeden projekt s KAR zaměřený na regionální rozvoj
 Velký projekt do Cíl 2 - partnerem by byl polský svazek Krkonoše na podporu
marketingových aktivit – cesta česko-polského přátelství a hřebenovka
 Druhý velký projekt do Cíle 2 – partnerem by byl Glacensis a Jelenohorský powiat
zaměřený na řemesla a lidovou architekturu a celkově tradice – pokud možno
realizace v příštím roce
 Krkonošská sezóna vyšla jenom jedna roční, nebude zimní a pouze jen v české
mutaci
Jizerské hory
R. Van Vleet
 Udržet rozběhnuté aktivity – vyšli letní turistické noviny ve 4 jazykových mutací
 Další spolupráce na zimní noviny se soukromými subjekty
 Vytvořen elektronický kalendář akcí
 Výročí protržené přehrady – září 2016
 Rozhledna Proseč otevírá novou restauraci
 Pokud bude vyčerpána celková dotace, je možné si zažádat o vyúčtování dříve?

E. Hornová - Plnění aktivit je do konce října 2016. Je možné vyplatit 50% dotace, tedy
200.000,-Kč.O zálohu si zatím zažádalo jen Českolipsko.
D. Pastva – SML
Letos se uskuteční 3. Ročník prohlídek po SML s průvodci z Kontaktu. O okruhy je veliký
zájem. Každý čtvrtek prohlídky Po stopách Liebiegů – pouze červenec a srpen! Na
prázdniny je připraveno Putování s rytířem Rolandem, zapojeno je i Severočeské muzeum.
Více informací na www.visitliberec.eu. SML chystá 3 – 4 přeshraniční projekty do FMP. 10.
9. 2016 se uskuteční dny EHD v rámci niž budou umělecké instalace na 5 místech. Od 1. 7.
2016 Léto na pláži – 6 dní v týdnu program.
Český ráj
M. Bauer
Problematika cyklistiky – přemýšlí se co o GreenWay, např. založení nezávislé o.p.s. od 1. 7.
2016 bude spuštěna Regionální karta hosta.
Akce:


Festival v Dolánkách 23. 7. 2016




Rozmarné léto na Malé skále 30. 7. 2016 – 20. let výročí plovárny na Malé
skále
Filmový festival 5. – 8. 8. 2016

Hospodářská komora, SunDisk
Byla vybudována nová infrastruktura podél GreenWay Jizera – v obci Lišný – z bývalé
samoobsluhy vytvořeno – občerstvení, informační služby, půjčovna kol.
- Jablonec slaví 150 let - Akce
 Festival 5 – 7. 8. 2016 JBC Fest 2016Taiwan u přehrady
 JABLONECKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI - 28. 8. 2016
 Sportovní neděle – 4. 9. 2016
SunDisk – rozšíření činnosti do kempu u Máchova jezera
Českolipsko
J. Stejskal - Během 14 ti dnů bude distribuce turistických novin. Pro všechny mikroregiony
byly vytvořeny cykloturistické mapy obsahující celý region Českolipsko. Na podzim se
chystá workshop setkání MIC v České Lípě. Dále se řeší využití peněz od CzechTourism
v hodnotě 30.000Kč – fotografie, elektronická forma mapy. Všichni členové Sdružení
Českolipsko odsouhlasili předfinancování grantu v příštím roce. Nyní se budou analyzovat
vlakové spojení z Liberce na Mácháč, zda se to vyplatí. Otázka - Kde je sčítač?
E. Hornová – Sčítač je už přes rok na GreenWay Jizera. Regiony si neposlali žádné místo,
kam by chtěli sčítač dát a v jakém období.
Úkol:
Turistické regiony – zaslat přesnou GPS, kde chtějí sčítač umístit.
D. David – léto na GreenWay Jizera, zima – Jizerské hory/Krkonoše. Jizerky Card – honosně
začali. Karta měla sbírat data o turistech, ale teď se nesbírají vůbec a funguje pouze jako
karta, na kterou někde dostanete slevu. Zásadní problém v ubytovatelích – nechtěli po každé
vyplňovat znovu formulář. Nyní se karta nevyplňuje pořád znovu a nechává se u turistů.
K. Hančová – V Krkonoších jsou karty hosta, ale pouze v obcích a městech, kde fungují.
V tuto chvíli neexistuje žádná pro celý region.
5. Projekty oddělení cestovního ruchu 2016+
D. Merenusová - Za společným dědictvím na kole i pěšky - podepsaná smlouva o
spolupráci, doladuje se projektová žádost a v půlce července by se měla odevzdat.
E. Hornová - Hřebenovka – východní a západní část – podepsány smlouvy o spolupráci a
odevzdána projektová žádost.
A. Masáková - Projektová žádost do FMP – projekt „Ještěd ve filmu“ zaměřený na
filmovou turistiku. Partneři projektu SM Liberec a Görlitz.

Aktivity:






zařazeny Oslavy Ještědu 2016
Vytvoření prohlídkového okruhu Libercem – 2017 v příštím roce
přeloží se filmový okruh v Görlitz pro turistický portál 2017
putovní výstava na jaře 2017
2 odborné workshopy – říjen 2016 v Görlitz + prohlídkový okruh

E. Hornová – Poděkování turistickým regionům za účast na Libereckém jarmarku 2016,
pochválení Krkonoš za brzkou účast. Za Českolipsko nikdo nepřijel. Účast i v příštím roce.
MF Dnes vyšla příloha o Libereckém kraji – 8 stránková příloha- výlety, cyklobusy, kalendář
akcí. V digitální podobě je na www.liberecky-kraj.cz, příloha vyšla ve Středočeském,
Královéhradeckém a Ústeckém kraji, Praze a Jižní Moravě. Náklad 165 000ks, 5.000ks pro
informační centra. Na příloze spolupracovali Krkonoše a Liberec. Uvažuje se o další příloze o
zimě. Příloha stála 165.000Kč bez DPH v rozsahu 165 000ks.
H. Maierová – poděkování E. Hornové za zpracování přílohy. Eva oslovila i jiné deníky a
MF Dnes je nejlevnější do počtu ks a ceny. Ve Svijanech je informační centrum – funkce
regionálního informačního centra – propagační materiály od všech regionů.
E. Hornová – propagační materiály pro IC – navezeny plakáty ke Dnům lidové architektury –
23. 7. – 24. 7. 2016, dotisk filmová mapa rozšířená o dalších 40 míst – celkem 173 míst,
spuštěno elektronicky www.liberecky-kraj.cz, IC dostali podklady z KORIDU a plakáty ke
Křehké kráse – 11. – 13. 8. 2016. Dále dostanou plakáty k Oslavám Ještědu 17. 9. 2016.
Rok 2017 – barokně kulturně živě – představit koncerty, divadelní představení, happeningy. > vyjdou speciální materiály
Byla vystavena faktura za účasti – 20.000Kč = 15.000Kč Holiday World a 5.000Kč For bikes
6. Různé
Plánuj výlety a vše kolem – kontaktován Daniel David
Napojení obcí na DSTI – pokud by obce chtěli mít kalendář akcí a být tím napojení na
datový sklad turistických informací stačí kontaktovat vedoucí cestovního ruchu Mgr. E.
Hornovou
R. Brož – upozornění – dobře čtěte dotační smlouvy a realizujte co je tam uvedené. V tuto
chvíli je OKPPCR připraveno na nevyplacení finančních prostředků pro nedodržení dotační
smlouvy. Liberecký kraje chce financovat regiony, které jsou aktivní a nevymlouvají se.
Zároveň se v tuto chvíli připravuje rozpočet na rok 2017. Pokud mají regiony požadavek na
zvýšení dotace, ať zašlou s odůvodněním do 15. 7. 2016 E. Hornové. Tabulka s rozpočty
turistických regionů nedostali oficiálně E. Hornová ani R. Brož. Tlak nastal u paní Burešové
jako předsedkyně výboru cestovního ruchu, kultury a památkové péče. Výstup v tuto chvíli
není žádný.

D. David – první schůzka proběhla s paní Svobodovou a paní Burešovou s Danielem
Davidem a Janem Stejskalem. Všechny regiony zaslaly své rozpočty paní Burešové.
H. Maierová - V létě se bude chystat rozpočet – pokud chtějí turistické regiony navýšit
dotaci od LK, shromáždí konkrétní návrhy na finanční prostředky. Turistické regiony se sešli
s paní starostkou Burešovou a paní místostarostkou Svobodovou, měli zaslat své rozpočty.
LK stále nemá odezvu od paní Burešové, ani tabulku s rozpočty.
Úkol:
Turistické regiony - Do 22. 7. 2016 - požadavky na navýšení dotace z rozpočtu
s odůvodněním zaslat E. Hornové
E. Hornová - Národní program podpory cestovního ruchu – Proběhlo jednání ohledně
státní koncepce cestovního ruchu, která je už na schválení ve vládě. Současně na jednání byly
vzneseny dotazy ohledně programu. Ministerstvo financí již po čtvrté vrátilo program
s připomínkami o zjednodušení prioritních os. Vyhlášení programu během července je tudíž
nereálné.
E. Šulcová – Dotaz, zda by E. Hornová nemohla zaslat poslední verze zákona o poplatcích.

E. Hornová



MMR - dnešním dnem končí J. Matyášovská
CzechTourism – končí J. Herget a Jiří Rosenkranz, na jeho místo nastupuje M.
Chaloupková – nynější ředitelka marketingu

Zapsala: Denisa Merenusová

