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Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 

v Libereckém kraji dne 5. prosince 2018 
 

 

Účastníci:  
Mgr. Daniel David, Mgr. Eva Hornová (v zastoupení za Ing. Květu Vinklátovou), Ing. Martin 

Bauer, Ing. Eva Šulcová (v zastoupení za Ing. Jana Sobotku), Ing Blanka Nedvědická, Mgr. 

Jana Nastoupilová, Petr Hozák, Ing. David Pastva (v zastoupení za PhDr. Ivana Langra), Jana 

Pivoňková (v zastoupení za Pavla Coufala), Hana Herkommerová (v zastoupení za Petra 

Vobořila), Mgr. Antonín Běložník (v zastoupení za Mgr. Vladimíra Vyhnálka), Ing. 

Stanislava Silná, Ing. Miloš Vajner, Komárková Viera, Mgr. Ondřej Havlíček, Jana 

Výborová, Mgr. Jakub Rajm, Ing. Zdeněk Šafář, Ing. Ludvík Řičář, Bulíř Pavel, Jan Sviták  

 

Omluveni: Ing. Květa Vinklátová, Ing. Jaroslav Demel, Mgr. Vladimír Vyhnálek, Vladimír 

Vinklář, PhDr. Mgr. René Brož 

 

KÚ LK: Mgr. Kateřina Horáčková, Ing. Přemysl Bureš, Ing. Lenka Lánská  

 

Předseda Sdružení D. David přivítal úvodem všechny přítomné.  

Z 19 členů Sdružení bylo na začátku jednání přítomno 15 členů, z toho 6 členů bylo 

zastoupeno plnou mocí. Valná hromada byla tedy usnášeníschopná.  

Předseda vyzval k hlasování o programu: 

1. Hospodaření za rok 2017 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém 

kraji  

2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 

v Libereckém kraji za rok 2018 

3. Vstup nových členů do Sdružení  

4. Návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2019 

5. Aktuální informace z turistických oblastí a oddělení cestovního ruchu 

Libereckého kraje 

6. Různé 

 

 

Program byl všemi přítomnými členy schválen. 
 

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

 

1. Hospodaření za rok 2017 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 

 

Členům Sdružení byly předloženy podklady – Rozvaha a Výsledovka za rok 2017.  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017. 
 

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

 

2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2018 

 

Studijní cesta 2018 

- do Moravskoslezského kraje (prohlídka produktů cestovního ruchu a fungování DMO) 
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- spoluorganizace Sundisk s.r.o 

- poučná a pro účastníky přínosná; fungující DM v praxi 

 

Rada Sdružení 

- funguje jako koordinátor aktivit v rámci cestovního ruchu v LK. Od roku 2017 také jako 

pracovní skupina při Regionální stálé konferenci LK – na začátku roku proběhlo hodnocení 

projektů MMR.   

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení bere na vědomí zprávu o činnosti Sdružení a zprávu 

o průběžném hospodaření za 1-10/2018. 

 

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

 

3. Zánik Sdružení Českolipsko, vstup nových členů do Sdružení  

 

Sdružení Českolipsko jako turistický region v posledním roce nenaplňovalo stanovené cíle a 

jako celek nebylo funkční, proto bylo Valnou hromadou dne 17. 4. 2018 přijato usnesení o 

zrušení Sdružení Českolipsko s likvidací k 30. 4. 2018. Na území Českolipska vznikly během 

roku dvě nové oblastí destinace, a to Máchův kraj a Lužické hory.  

 

Historicky byly členy Sdružení organizace zabývající se cestovním ruchem (destinační 

společnosti, podnikatelé), 1 škola se zaměřením na cestovní ruch a také některé trojkové obce. 

Pro fungování Sdružení by bylo dobré, aby členy byly všechny trojkové obce a také všechny 

školy zabývající se ve svých oborech cestovním ruchem. Proto byly v letošním roce tyto obce 

a školy osloveny s nabídkou vstupu do Sdružení.  

 

Všechny oslovené obce – Turnov, Nový Bor a Česká Lípa, a střední školy - Obchodní 

akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov a Střední škola Lomnice nad 

Popelkou -  projevily zájem o vstup do Sdružení a stanou se od roku 2019 novými členy. 

Město Semily se nakonec rozhodlo do Sdružení nevstoupit.  

 

Sdružení Českolipsko zaniklo k 30. 6. 2018, čímž zaniklo i členství ve Sdružení, a bylo 

nahrazeno dvěma novými destinačními společnostmi – Lužické a Žitavské hory a Máchův 

kraj, které se také stanou od roku 2019 novými členy Sdružení.  

 

Od roku 2019 bude mít Sdružení také nové partnery, kterými se stane Národní památkový 

ústav a Klub českých turistů.  

 

Představení nových členů a partnerů, jejich očekávání a plány  

 

a) Lužické a Žitavské hory – Jan Sviták 

- destinační společnost má v současné době požádáno o certifikaci  

- společnost má 30 členů z řad obcí a měst a dva sportovní kluby 

- rok 2018 je „rozjezdový“, přesto jsou již v tomto období realizovány projekty z Fondu 

malých projektů a také Libereckého kraje  

- v roce 2019 je cílem zapojení také podnikatelské sféry, a to nejen z Libereckého, ale také 

Ústeckého kraje a Německa 

- přeshraniční spolupráce při výstavbě cyklostezek a úpravě lyžařských tras 

- výstavba volnočasového střediska dětí a mládeže (podpora volnočasových sportovních 

aktivit u školních dětí) 
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b) Máchův kraj – Petr Hozák 

- načerpání inspirace, informací a zároveň motivace  

 

c) Město Nový Bor - Ing. Stanislava Silná (místostarostka) 

- město spojené se sklářstvím a hezkou přírodou v okolí – deviza města, se kterou je potřeba 

pracovat 

 

d) Město Turnov – Ing. Blanka Nedvědická (v zastoupení za Mgr. Janu Svobodovou, 

místostarostku) 

- Sdružení Český ráj získalo certifikát pro oblastní organizaci destinačního managementu 

- fungující propojení (paní Svobodová je zároveň místostarostkou a předsedkyní správní rady 

sdružení, město je také členem) a spolupráce mezi městem a sdružením 

- město vytvořilo Komisy pro cestovní ruch, které bude předsedat paní Hana Maierová 

 

e) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov – Zdeněk Šafář 

- na škole probíhá praktická maturita  

- vstup do Sdružení nabízí načerpání inspirace, výměnu zkušeností a také zapojení do aktivit 

Sdružení 

 

f) Střední škola Lomnice nad Popelkou - Mgr. Jakub Rajm  
- vstup do Sdružení nabízí načerpání inspirace a také možnost vzájemné spolupráce  

 

g) Klub český turistů – Pavel Bulíř (místopředseda KČT, Liberecká oblast) 

- lepší spolupráce s územními celky, které se zabývají cestovním ruchem/ turistikou, a značení 

dle standardů KČT 

 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zánik Sdružení Českolipska k 30. 6. 2018 a 

ukončení členství této organizace ve Sdružení.  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje vstup nových řádných členů, a to Lužické 

a Žitavské hory, Máchův kraj, Nový Bor, Turnov, Česká Lípa, Obchodní akademie, 

Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov a Střední škola Lomnice nad Popelkou.  

 

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

 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí partnerství s Klubem českých turistů a 

Národním památkovým ústavem.  

 

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

 

4. Návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2019 

 

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

                  2019. 
 

Hlasování:   PRO: 20 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 
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Rozpočet na rok 2019 

 

Výdaje Příjmy 

Služby banky 2 000 Kč 
Členské příspěvky 25 000 Kč 

Ostatní služby 10 000 Kč 

Celkem 12 000 Kč Celkem 25 000 Kč 

 

Navržený rozpočet je přebytkový s přírůstkem na bankovních účtech ve výši 13.000,-- Kč. 

Rozpočet nepočítá s případnou dotací od Libereckého kraje.  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2019 jako 

přebytkový. 
 

Hlasování:   PRO: 20 členů  ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 

 

 

5. Aktuální informace z turistických oblastí a oddělení cestovního ruchu Libereckého 

kraje 

 

Svazek měst a obcí - Ing. Eva Šulcová (www.krkonose.eu/cs)  

- získání certifikace v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu 

- ve spolupráci s KRNAP vznikla Socioekonomická studie Krkonoš (3.500.000 návštěvníků 

s průměrným přenocováním 2,4 noci) 

- pro rok 2019 je cílem  

- prodloužení doby pobytu a snížení zátěže z pozice infrastruktury – žádost o dotaci na 

Státní fond životního prostředí se zaměřením na marketingovou propagaci méně 

známých míst a prodloužení pobytu (presstripy, bloggertripy; usměrňování 

návštěvnosti v rámci lyžařských tras).  

- pokračování v dlouhodobých úspěšných projektech (Krkonošské cyklobusy, 

Pohádkové Krkonoše, Krkonoše ze sedla kola) 

- statistické sledování a monitoring destinace (například monitoring sociálních sítí)  

 

Sdružení Český ráj – Ing. Blanka Nedvědická (www.cesky-raj.info)   

- témata roku 2018 – 

- Geopark UNESCO Český ráj – propagace této značky, propojení sdružení a 

geoparku  

- Greenway Jizera  

- regionální Karta hosta a balíčky služeb  

- nové tiskoviny a responzivní webové stránky napojené na Datový sklad  

- získání certifikace (celkem ji získalo 17 destinací v ČR) – cílem pro rok 2019 je přijetí 

dalších členů z řad obcí  

- monitoring návštěvníků – 94% návštěvníků Českého ráje jsou z ČR 

 

Turistický region Jizerské hory -  Mgr. Daniel David (www.jizerky.cz)  

- v roce 2018 tur. region řešil personálně technické problémy – na rok 2019 bude vyhlášeno 

výběrové řízení na post manažera regionu 

- požádáno certifikaci – oslovení nových členů z řad podnikatelů a neziskové sféry  

- nová lanovka na Tanvaldském Špičáku (otevření 19.12.) 

- v Jizerských horách do budoucna problém s úpravou běžeckých tras v nočních hodinách 

 

http://www.krkonose.eu/cs
http://www.cesky-raj.info/
http://www.jizerky.cz/
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KÚ LK, Oddělení cestovního ruchu – Mgr. Eva Hornová  

- na území Libereckého kraje funguje 5 turistických oblastí – oficiální partneři Libereckého 

kraje na jeho území 

- v současné době jsou dvě oblasti certifikovány, dvě oblasti žádost podaly a oblast Máchova 

kraje plánuje požádat příští rok  

- certifikace bude podmínkou pro žádost z přímých dotací LK 

- rok 2019 bude rokem, kdy se budou připravovat strategické dokumenty na všech úrovních -  

a) Koncepce státní politiky cestovního ruchu na MMR 

b) Marketingová koncepce Czechtourism 

c) Strategie rozvoje Libereckého kraje 

d) Program rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji - bude se týkat nejen marketingu a 

turistické infrastruktury, ale také strategie a plánování 

 

- problematické je získávání dat – zaměření se na měření (na Masarykově univerzitě v Brně 

v spolupráci s Vysokou školou hotelovou v Praze a Vysokou školou ekonomickou v Praze 

vzniká Mapa potenciálu cestovního ruchu) – možnost zapojení studentů vysokých a středních 

škol  

 

KÚ LK, Oddělení cestovního ruchu – Mgr. Kateřina Horáčková  

 

Dotační program LK  

7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji  

- prosinec 2018 – vyhlášení  

- leden 2019 – příjem žádostí  

- celkový finanční objem - 3 240 000 Kč 

 

Dotační tituly  

1. Řemeslná a zážitková turistika  

2. Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory a 

Českolipsko  

3. Podpora informačních center  

4. Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu  

 

https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch   

 

6. Různé  

 

OHK Jablonec - Ing. Martin Bauer 

- do budoucna organizace více aktivit – například červnové Slavnosti Nisy (konference, 

výstava…); propojení cestovního ruchu a sklářství  

- sdružení umožňuje výměnu zkušeností, podnětů, předávání kontaktů, spolupráce na 

projektech  

 

ERN – Mgr. Ondřej Havlíček (www.ern.cz)  

- možnost Fond malých projektů – realizace projektů na propagaci území, v česko-polském 

programu možno žádat i na investice; ve všech osách jsou ještě finanční zdroje  

- projekty/záměry je dobré konzultovat 

- Česko-polské projekty – pro příští rok 2 výzvy  

- Česko-Saské projekty – žádosti možné podávat průběžně, monitorovací výbor zasedá 4x do 

roka 

https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch
https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch
http://www.ern.cz/
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- realizace projektů-  

 „Kolem kolem Jizerek“ (http://www.ern.cz/index.php?D=315) – vybudování 200 km 

nových cyklotras na česko - polském území Jizerských hor 

 „ALiZi“ společně s městy Liberec a Žitava (https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-

projekty/projekty-mesta/alizi/)  

- tvorba videospotů na podporu zajímavých destinací na polské a německé straně u hranic – 

v příštím roce by měly navázat partnerské země s propagací českých zajímavostí  

 

Ing. Miloš Vajner – MEMOART, Golfové hřiště Ještěd (http://golfjested.cz/cz)  

- pro příští rok každou sobotu ochutnávka golfu 

- adventure golf, foot golf 

- Lesopark Horka s dětským hřištěm, naučnými stezkami, divadelní amfiteátr, socha 

mluvícího obra 

- nabídka teambuildingových akcí, akcí pro školy 

 

Ing. Přemysl Bureš – Regionální stálá konference 

- Národní program podpory cestovního ruchu – MMR – vyhlášeno 16. 11. – příjem žádostí do 

15. 2. 2019 - https://1url.cz/9MoSA; dva podprogramy - Rozvoj základní a doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu a Marketingové aktivity v cestovním ruchu 

- z pohledu destinačních společností jsou podmínky a termíny špatně nastavené – možné 

připomínky a podněty zasílat na zástupce RSK, kteří je předají na ministerstvo  

 

Ing. David Pastva – Město Liberec (www.visituliberec.eu)  

- pokračování v projektu Via Sacra  

- NPÚ vyhlásil rok 2019 rokem rodu Clam Gallasů, kteří byli významným rodem na území 

Libereckého kraje a města Liberce (Dny evropského dědictví, Mezinárodní den průvodců) 

- projekty na rok 2019 –  

- „Město pro rodiny s dětmi“  

- Liberec jako centrum pro motorkáře (tištěný průvodce, webové stránky) 

- TMR – nová sjezdovka, která by měla být nejdelší osvětlenou sjezdovkou v ČR; 

nové IC  

- Liberecké Naivní divadlo oslaví 70 let, ZOO oslaví 100 let  

 

 

Eva Hornová  

Dlouhodobý úkol/ prosba 

→ informovat Liberecký kraj o případném záměru podávat projekty do jakéhokoliv dotačního 

programu – cílem je zamezit duplikaci projektů   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Horáčková, 7. 12. 2018 

http://www.ern.cz/index.php?D=315
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/projekty-mesta/alizi/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/projekty-mesta/alizi/
http://golfjested.cz/cz
https://1url.cz/9MoSA
http://www.visituliberec.eu/

