
Zápis ze zasedání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 

v Libereckém kraji dne 6. 9. 202 (online forma)  

Účastníci: 

Ing. Jitka Kořínková, Ing. Eva Šulcová, Petr Hozák, Bc. Denisa Merenusová, Ing. Lenka 

Červová, Ph.D., Ing. Květa Vinklátová, Ing. Lidie Vajnerová, MBA 

KÚ LK: Bc. Jakub Šeps, Ing. Vendula Václavská  

 

Omluveni: 

Ing. Martin Bauer, Bc. Marie Kárová  

 

Program  

1. Aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK na rok 2022  

2. Aktuální informace z oddělení cestovního ruchu Libereckého kraje  

3. Aktuální informace od členů 

4. Dlouhodobá vize Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK 

5. Různé 

 

1.  Aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK na rok 2022  
 

• Hlasování o programu zasedání Rady Sdružení – Schváleno 

• Personální změny na oddělení cestovního ruchu – novou tajemnicí Sdružení je V. Václavská  

• Aktuální počet členů = 25  

• Aktuální rozpočet = 223 012,- Kč; Žádost o dotaci ve výši 50 000 Kč byla podána a Radou 

kraje schválena (vyplacena bude v únoru 2023) 

• Plán Studijní cesty  

- spojení cest Sdružení a kulturních institucí (oddělení kultury LK, příspěvkové 

organizace LK) 

- termín 8. – 10. 11. 2022 (3 dny/2 noci, úterý – čtvrtek)  

- místo: České Budějovice + Linz (Rakousko) 

- program: návštěva zvolených muzeí, setkání s Jihočeským krajem, Centrálou 

cestovního ruchu aj.  

- Sdružení bude hradit dopravu a ubytování, pro členy Sdružení bude snížený doplatek  

- zvážit možnost zahrnutí do programu návštěvu a setkání na Hornorakouské centrále  

- do konce týdne budou zaslané souhrnné informace o Studijní cestě  

- hlasováním byla Studijní cesta schválena  

• Zvážit možnost konání odborného školení nebo workshopu, které by bylo hrazeno z rozpočtu 

Sdružení  

• Nabídka možnosti nechat si zpracovat analýzy či studie od Regionální stálé konference  

 

2. Aktuální informace z oddělení cestovního ruchu Libereckého kraje  



 

• Dotační programy 2022/2023  

- program 7.10 – Karavanová stání, opakované vypsání v listopadu 2022, alokace 2.5 

mil. Kč, opět pouze pro města a obce, úprava parametrů, nyní se připravuje  

- program 7.10 – Doprovodná infrastruktura 2023, nové zaměření (sociální zařízení, 

cyklo vybavení aj.), alokace a parametry se nyní připravují  

- program 7.6 – Řemeslná a zážitková turistika – nyní se připravuje, snaha o zachování 

z let minulých i s mimokrajským přesahem  

 

• Křišťálové údolí  

- informace o konaném Crystal Valley Weeku, další ročník bude, návrh - do příprav i 

účasti zapojit i Destinační společnosti  

 

• Prezentační akce + propagační materiály  

- prezentační akce – informace o konané Letní Roashow, připravované veletrhy – 

Lipsko, Poznaň, Saské dožínky, festival Obzory  

- propagační materiály – diskuse o zpoplatnění, šetření nákladů DMO, vydávání 

nových souhrnných materiálů pro volné rozdávání  

 

• Datový sklad a revitalizace webových stránek  

- probíhá čistění záznamů v Datovém skladu a modernizace webových stránek  

 

• Polepy vozidel v závazku veřejné služby  

- aktuálně v provozu 42 vozidel, do konce roku bude polepeno celkem 70 vozidel  

- budou osloveny DMO s požadavkem na zaslání návrhů dalších motivů  

 

• Marketingové plány na rok 2023  

- připravuje se ve spolupráci s agenturou Parliamo, proběhnou i workshopy za účasti 

DMO  

 

• Sčítače návštěvnosti, nový videoobsah  

- do konce října budou umístěné nové sčítače – Osečná (cyklotrasa Ploučnice), 

Jizerskohorské bučiny (spoluúčast kraje a Hejnic), Cyklotrasa Varhany (svazek obcí)  

- nová videa – Jizerskohorské bučiny (OBA Creators), Honest Guide (Lužické hory, 

Jizerské hory v přípravě), brožura Český ráj KPNV  

3. Aktuální informace od členů  

• Sdružení Český ráj  

- připravují ediční plán na vydání propagačních materiálů s důrazem na postupné 

zpoplatnění  

- spustili propagaci měst na sociálních sítích, dostupné je i video s A. z Valdštejna  

- proběhal monitoring a pasportizace turistického informačního systému  

- zahájili přípravy na sezónu 2023 

 

• Svazek měst a obcí Krkonoše  

- zahájili monitoring a pasportizace turistického informačního systému  

- probíhají aktivity na Pojizerském Pacifiku  



- v roce 2023 bude výroční hraběte Harracha a KRNAPU, budou se připravovat 

doprovodné akce 

- byla zahájena oprava chodníku na Sněžku, prosba o sdílení a předání informace 

veřejnosti  

4. Dlouhodobá vize Sdružení 

• zvážit vyloučení neaktivních členů – Lesy ČR, nejprve projednat s odborem dopravy a snažit se 

získat funkční a spolupracující kontakty – přesun bodu na další jednání Rady  

• zvážit rozšíření o další spolupracující subjekty, asociace a jiné zájmové skupiny (např. KČT, 

NPÚ, podnikatelské subjekty) a zároveň aktivizovat současné členy (školy, AHR ČR)  

• zamyslet se nad dalším směřování Sdružení a jeho činnostmi do dalších let  

 

 

Zapsala: Vendula Václavská  


