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Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 

v Libereckém kraji dne 13. listopadu 2019 
 

 

Účastníci:  
Mgr. Daniel David, Ing. Květa Vinklátová, Ing. Martin Bauer, Jitka Kořínková, Bc. Denisa 

Merenusová, Bc. Marie Kárová, Petr Hozák, Ing. Lenka Červová, Ph.D., Mgr. Markéta 

Žáčková, Ing. Barbora Hodačová, Ing. Lidie Vajnerová MBA, Hana Herkommerová (v 

zastoupení za Petra Vobořila), Ing. Eliška Gruberová (v zastoupení za Mgr. Janu 

Svobodovou), Mgr. Vladimír Vyhnálek, Bc. Michal Prokop, Mgr. Květa Menclová, Viera 

Komárková, Ing. Miloš Vajner, Radka Ženíšková, M.A. (v zastoupení za Mgr. Ondřeje 

Havlíčka), Mgr. Jana Tauchmanová (v zastoupení za Mgr. Jakuba Rajma), Veronika Seppová, 

Jana Výborová, Ing. David Pastva, Ludvík Řičář, Iva Beranová  

 

Omluveni: Ing. Eva Šulcová, PhDr. Mgr. René Brož, Vladimír Vinklář, Ing. Stanislava Silná, 

Ing. Zuzana Kapalínová 

 

KÚ LK: Mgr. Kateřina Horáčková, Mgr. Eva Ouzká  

 

Předseda Sdružení D. David přivítal úvodem všechny přítomné.  

Z 24 členů Sdružení bylo na začátku jednání přítomno 20 členů, z toho 5 členů bylo 

zastoupeno plnou mocí. Valná hromada byla tedy usnášeníschopná.  

Předseda vyzval k hlasování o programu: 

 

1. Hospodaření za rok 2018 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji  

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

v Libereckém kraji za rok 2019 

3. Volba Rady a statutárních orgánů 

4. Návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2020 

5. Přijetí nových členů – Agentura regionálního rozvoje / Křišťálové údolí  

6. Aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK na rok 2020 

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

kraje 

8. Různé 

 

Program byl všemi přítomnými členy schválen. 
 

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

 

1. Hospodaření za rok 2018 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 

 

Členům Sdružení byly předloženy podklady – Rozvaha a Výsledovka za rok 2018.  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018. 
 

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

 

2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2019 
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Sdružení vybralo v roce 2019 příspěvky ve výši 23 000 Kč, výdaje byly za služby účetnictví 

ve výši 3000 Kč a za studijní cestu 53 204 Kč. Po vyúčtování dotace se očekává ještě příjem 

ve výši 50 000 Kč z dotačního programu na podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém 

kraji.  

 

Studijní cesta 2019 

- do Královehradeckého kraje (prohlídka produktů cestovního ruchu a fungování DMO) 

- 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 1-10/2019. 

 

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

 

3. Volba Rady a statutárních orgánů 

 

Volba Rady Sdružení  

- v roce 2019 byla Rada Sdružení 9 členná. Pro rok 2020 by Rada Sdružení byla 10 členná, 

protože na místo Sdružení Českolipsko fungují dvě samostatné turistické oblasti. Zároveň pro 

rok 2020 nastává situace, kdy je Statutární město Liberec i turistický region Jizerské hory 

zastoupen jednou osobou, a to náměstkem pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch, 

panem PhDr. Mgr. Ivanem Langrem. Pro zachování lichého počtu členů rady a zároveň 

zajištění usnášeníschopnosti rady při neúčasti pana Langra bude pro rok 2020 Rada Sdružení 

9 členná, a to v tomto složení –  

DMO – Jizerské hory, Krkonoše, Máchův kraj, Lužické hory a Český ráj; Liberecký kraj, 

Krajská hospodářská komora, Technická univerzita a iQLANDIA.  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení stanovuje počet členů Rady Sdružení na 9 

 

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

 

Volba předsedy 

Současný předseda Sdružení Daniel David navrhl na nového předsedu Liberecký kraj 

zastoupený Ing. Květou Vinklátovou. Jiný návrh na předsedu nebyl přednesen.  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení volí předsedu Sdružení Liberecký kraj zastoupený 

Ing. Květou Vinklátovou 

 

Hlasování:   PRO: 19 členů  ZDRŽEL SE: 1 PROTI: 0 

 

Volba místopředsedy 

Do letošního roku mělo Sdružení 2 místopředsedy, a to Ing. Květu Vinklátovou za Liberecký 

kraj a Ing. Martina Bauera zastupujícího Krajskou hospodářskou komoru. V dosavadním 

https://www.liberec.cz/cz/lidi/inormace/phdr-mgr-ivan-langr.html
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fungování Sdružení nebylo potřeba využívat případné zastoupení obou místopředsedů, proto 

od příštího roku bude dostačující pouze funkce jednoho místopředsedy.  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení volí místopředsedu Sdružení Krajskou 

hospodářskou komoru zastoupenou Ing. Martinem Bauerem.  

 

Hlasování:   PRO: 19 členů  ZDRŽEL SE: 1 PROTI: 0 

 

Volba členů rady Sdružení  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení volí členy rady Sdružení Jizerské hory – turistický 

region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, Krkonoše – svazek měst a 

obcí, Máchův kraj, Lužické hory, Sdružení Český ráj, Liberecký kraj, Krajská 

hospodářská komora Liberec, Technická univerzita a iQLANDIA, o.p.s. 

 

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

 

4. Návrh rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2020 

 

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

                  2020. 
 

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

 

Rozpočet na rok 2020 

 

Výdaje Příjmy 

Služby banky 2 000 Kč 
Členské příspěvky 24 000 Kč 

Ostatní služby 10 000 Kč 

Celkem 12 000 Kč Celkem 24 000 Kč 

 

Navržený rozpočet je přebytkový s přírůstkem na bankovních účtech ve výši 12.000,- Kč. 

Rozpočet nepočítá s případnou dotací od Libereckého kraje.  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2020 jako 

přebytkový. 
 

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

 

5. Přijetí nových členů – Agentura regionálního rozvoje / Křišťálové údolí  

 

Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje přijetí nového člena, a to Agenturu 

regionálního rozvoje zastoupenou sekcí Křišťálové údolí  

 

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

 

6. Aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK na rok 2020 

 

Mgr. Daniel David – pro rok 2020 se nepočítá s nějakými velkými změnami ve fungování 

Sdružení. Rada Sdružení bude i nadále poradním orgánem pro Regionální stálou konferenci a 
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MMR, a bude koordinátorem spolupráce mezi jednotlivými aktéry cestovního ruchu 

v Libereckém kraji.  

 

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

kraje 

 

KÚ LK, Oddělení cestovního ruchu 

 

Ing. Květa Vinklátová  

- aktuálně jsou na oddělení cestovního ruchu KÚLK vypsána dvě výběrová řízení, a to na 

pozici vedoucího oddělení a odborný referent 

- v letošním roce se po dvouletém jednání povedlo od Preciosy převzít značku Crystal Valley. 

Křišťálové údolí je projekt, který není vůči DMO konkurenční, ale naopak je projektem, který 

může oblasti posílit a vzájemná spolupráce může oběma stranám pomoci. 

- od roku 2020 se z Jižních Čech (Třeboň) do Liberce přesouvá Anifest – mezinárodní festival 

animovaného filmu - http://www.anifest.cz/  

 

Mgr. Eva Ouzká  

Strategický dokument  

- vzniká ve spolupráci LK, DMO a TUL  

- TUL v zastoupení paní L. Červové zpracovává analytickou část strategie – první výstupy 

v prosinci 2019 

- v současné době jsou realizována dvě výběrová řízení – Monitoring pohybu návštěvníků 

(výstupy z mobilních telefonů) a Analýza dopadu cestovního ruchu (vyčíslení dopadu CR na 

kraj, zaměstnanost v CR…) – výsledky a výstupy v dubnu 2020 

 

- DMO pro příští rok obdrží přímou dotaci ve výši 1.000.000 Kč s tím, že půlka dotace je 

vázána na mzdové náklady na 1 a půl zaměstnance v organizaci a druhá část dotace je 

podmíněna plněním úkolů v průběhu celého roku (monitoring, účast na veletrzích, pořádání 

seminářů, presstripů,…).  

 

 

Mgr. Kateřina Horáčková 

Dotační program LK  

7.6 Řemeslná a zážitková turistika 

7.7 Podpora cestovní ruchu v turistický oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův 

kraj a Lužické hory   

7.8 - Podpora informačních center 

7.9 - Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu 

 

Vyhlášení výzvy – 2.12.2019 

Příjem žádosti od 8.1. – 31.1. 2020 

Připraveny dva semináře pro žadatele – 13.1. a 21.1. 9:00- 11:00 v zasedací místnosti 111 na 

KÚLK 

 

Veškeré informace na webových stránkách - https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch   

 

 

Turistický region Jizerské hory – Bc. Denisa Merenusová (www.jizerky.cz) 

http://www.anifest.cz/
https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch
https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch
http://www.jizerky.cz/
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- turistický region prošel v tomto roce personálními změnami – novým předsedou je pan Ivan 

Langr (SML Liberec), 1. místopředsedkyní paní Lidie Vajnerová (iQLANDIA), 2. 

místopředsedou pan David Mánek (město Jablonec n. Nisou) 

2019 - realizoval se a dokončoval projekt Tajemná místa Jizerských hor (v každém 

subregionu JH jedno tajemné místo; nově je projekt také pro cyklisty)  

- v tisku jsou zimní turistické noviny a připravují se top akce pro rok 2020 

- v přípravě cykloturistické a lyžařské mapy; rozhledny a vyhlídky  

- příprava balíčků pro podnikatele 

 

DMO Krkonoše (www.krkonose.eu/cs) 

- podána žádost o certifikaci pro další období 

- ve fázi finalizace zimní turistické noviny, brožura Krkonoše neznámé, a prospekt ubytování  

- 41 000 přepravených turistů v cyklobusech  

2020 – brožury Krkonoše lyžařský ráj, cyklo, Krkonoše neznámé, pohádkové a Pivní stezka 

 

Krkonoše a Jizerské hory plánují pro rok 2020 společné aktivity – např. spolupráce v realizaci 

presstripů.  

 

Sdružení Český ráj – Ing. Jitka Kořínková (www.cesky-raj.info) 

- od září jsou Sdružení a Geopark Český ráj opět samostatnými organizacemi, které ale budou 

i nadále spolupracovat a podílet se na společných aktivitách 

- nová marketingová manažerka – Lucie Podařilová 

2019 byl vydán Katalog dovolená  - kompletní nabídka regionu, turistické noviny; příprava 

strategického dokumentu 2020 – 2030 (vytvořena pracovní skupina) 

- celoroční aktivní spolupráce s informačními centry (naplňování datového skladu) 

- obhajoba certifikace pro další období 

2020 – „oprášení“ již vytvořených projektů – Putování za pověstmi Českého ráje a Po stopách 

Albrechta Valdštejna 

- aktualizovaná webová prezentace 

 

Lužické a Žitavské hory – Bc. Marie Kárová (www.luzihory.cz)  

2019 – úspěšná žádost o certifikaci; dokončování Pivní stezky Lužických hor (přesah do 

Ústeckého kraje – web, mapa…), brožura o Lužických horách 

- spolupráce s Žitavskými horami – společná brožura s tipy na výlety a zimní mapa 

- spolupráce s Českým Švýcarskem  

- uspořádán Miniveletrh cestovního ruchu pro podnikatele, IC a aktéry cestovního ruchu – 

v roce 2020 ve spolupráci s Českým Švýcarskem 

- v tisku info brožura s tipy na výlety a informacemi o regionu, v přípravě samostatná 

podrobná zimní mapa (Lužická magistrála)  

2020 – brožura ubytování ve spolupráci s informačními centry; cyklo tipy 

- akvizice nových členů především z řady podnikatelů  

 

Máchův kraj – Petr Hozák (www.machuvkraj.cz)  

- 24. 7. – získání certifikace 

2019 – podpoření značky Máchův kraj – budování členské základny (převažují podnikatelé); 

vznik nového loga; do konce listopadu nové webové stránky  

- vydání image brožury 

- turistické noviny 

- trhací mapa s tipy na výlety 

- rozvoj produktu TOP 10 Máchova kraje 

http://www.krkonose.eu/cs
http://www.cesky-raj.info/
http://www.luzihory.cz/
http://www.machuvkraj.cz/
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2020 – rozvoj 4 produktových řad; spolupráce s oblastí Kokořínsko – Mělnicko  

- přímý vlak z Prahy do Máchova kraje 

- DMO partnerem v přeshraničním projektu Geo-adventures – zaměření na marketing 

geoturistiky v Máchově kraji (partnerem na německé straně – Mužakovský UNESCO 

Geopark)  

 

 

Křišťálové údolí - Ing. David Pastva (https://crystalvalley.cz/)  

- o víkendu 26. - 27. 10. proběhl Víkend Kříšťálového údolí – do akce se zapojilo 43 

organizací (školy, muzea, výrobci) a účastnilo se ho okolo 20 000 lidí.  

- jedním z cílů projektu je prostřednictvím cestovního ruchu zachování sklářské výroby v kraji 

a její propagace 

2019 – vydání brožury v čj a mutacích (Nj a Aj)  

- webové stránky – propagace prostřednictvím příběhů   

- audio původce – příběhy v aplikaci SmartGuide – putování po stopách J. Riedla a E. 

Palmeho (https://crystalvalley.cz/cs/aktualita/mobilni-aplikace)  

- výstava bižuterie na KÚLK 

- v rámci libereckého adventu bude instalován skleněný kontejner (slavnostní otevření 30.11.)  

- Crystal Valley Box – skleněné ozdoby a skleněný betlém 

- na začátku prosince velký fam trip pro německou cestovní kancelář 

- listopad – setkání s představiteli obcí  

2020 – propagace CV v zahraničí; zároveň zapojení dalších subjektů do projektu (zapojení 

poskytovatelů služeb v cestovním ruchu)  

 

 

OHK Jablonec - Ing. Martin Bauer (předseda OHK) 

- v letošním roce oslavila OHK Jablonec 25leté výročí  

2019 – rozvíjení tématu CR v rámci OHK – pořádání seminářů pro aktéry cestovního ruchu  

Sundisk – vybudování centra na Kopanině – zimně sportovní centrum – projíždění běžeckých 

tras 

 

 Střední škola Lomnice nad Popelkou - Mgr. Jana Tauchmanová 
- spolupráce s DMO Krkonoše od roku 2009 – společné turistické vysílání – zapojení žáků 

školy 

- účast na veletrzích společně s DMO Krkonoše a Sdružení Český ráj  

- účast na soutěžích cestovní ruchu   

 

Město Liberec – Mgr. Markéta Žáčková (www.visituliberec.eu)  

2019 – novinkou letošního adventu – skleněný kontejner a ruské kolo  

- nové webové stránky Filmové kanceláře; filmová kancelář by měla do budoucna prezentovat 

filmové lokace z celého kraje. 

- nové brožury – Filmový Liberec a image brožura o Liberci 

2020 – rekonstrukce informačního centra – zahájení březen/duben 

- projekt – „Liberečtí a žitavští židé“ – prezentace v rámci Dnů evropského dědictví  

- nové webové stránky města 

- pokračování v euroregionálním projektu Via Sacra – Liberec je jedním z 8 zastavení stezky 

(Morový barokní sloup – rekonstrukce v minulém roce, otevření zahrady v červnu 2019, 

v roce 2020 rekonstrukce kaple – propojení míst cyklostezkou – její marketing, infocedule) 

- Žitava 2020-2025 – kandidatura na město kultury 2025 – spolupráce a podpora města 

v kandidatuře  

https://crystalvalley.cz/
https://crystalvalley.cz/cs/aktualita/mobilni-aplikace
http://www.visituliberec.eu/
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Technická univerzita - Ing. Lenka Červová, Ph.D.  

- od roku 2019 akreditovaný studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy – specializace 

Mezinárodní obchod a cestovní ruch; v prvním ročníku 40 studentů – ve třetím ročníku během 

celého semestru praxe v organizacích cestovního ruchu  

- spolupráce v rámci přednášek, při zadávání bakalářských prací, v rámci praxe 

 

Město Turnov – Ing. Eliška Gruberová 

- projekt – Objevuj památky  

- zapojení památek, které jsou v soukromém vlastnictví nebo ve správě obcí a měst  

- v Turnově zapojena synagoga a hrad Valdštejn 

- 5000 Kč je roční poplatek 

- v současné době zapojeno 80 institucí  

- plánuje se rozšíření informačního centra – návštěvnické centrum  

 

Město Česká Lípa – Mgr. Květa Menclová  

- v současné době probíhá rekonstrukce IC  

2019 – společná akce s obcemi – „Odemykání Pekla“ – zahájení turistické sezony  

- fotografická soutěž – ve finále 24 fotografií  

- nově ve městě „hnědé informační tabule“ 

- kreslený průvodce městem pro děti a dětské kolektivy  

- půjčovna koloběžek na cyklostezce Varhany   

- malovaná mapa města  

- Českolipský výrobek roku  

2020 – certifikace „Cyklisté vítání“ 

- zájem o certifikát ATIC – B (otvírací doba i v sobotu)  

 

Jablonec nad Nisou – Hana Herkommerová (Jablonecké kulturní a informační centrum)  

- 29.11. – zahájení výstavy – Vilém Heckel – Kouzlo hor  

2020 – 50 výročí J50 – ve spolupráci s Českou mincovnou – speciální ražba mince 

- Euroregion Tour – 6. - 7.3.  

- nová webová prezentace  

- ve spolupráci s městem Liberec a TUL aktualizace map Directions  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Horáčková, 22. 11. 2019 


