Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Libereckém kraji dne 10. března 2021
Účastníci: Ing. Květa Vinklátová, Ing. Martin Bauer, Bc. Denisa Merenusová, Ing. Jitka
Kořínková, Ing. Eva Šulcová, Bc. Marie Kárová, Petr Hozák, Ing. Lenka Červová, Ph.D., Petr
Vobořil, Mgr. Bc. Markéta Sabáčková, Vladimír Vinklář, Bc. Michal Prokop, Mgr. Ondřej
Havlíček, Ing. Helena Janegová, Ing. David Pastva
Omluveni: Ing. Lidie Vajnerová, MBA, Jiří Stodůlka, Mgr. Antonín Běložník, Ing. Stanislava
Silná, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miloš Vajner, Mgr. Veronika Seppová, Mgr. Jakub Rajm,
Ing. Ludvík Řičář, Mgr. Vladimír Buriánek
KÚ LK: Bc. Jakub Šeps, Mgr. Kateřina Horáčková
Předsedkyně Sdružení Květa Vinklátová přivítala úvodem všechny přítomné.
Z 25 členů Sdružení bylo na začátku jednání přítomno 15 členů, Valná hromada byla tedy
usnášeníschopná.
Předsedkyně vyzvala k hlasování o programu:
1. Hospodaření za rok 2019 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém
kraji za rok 2020
3. Návrh výše členských příspěvků a rozpočtu na rok 2021
4. Aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK na rok 2021 – studijní cesta,
seminář pro členy, rozšířené setkání destinačních managementů
5. Aktuální informace od členů
6. Různé
Program byl všemi přítomnými členy schválen.
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

1. Hospodaření za rok 2019 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
Členům Sdružení byly předloženy podklady – Rozvaha a Výsledovka za rok 2019.
Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019.
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2020
a) Zpráva o činnosti
Studijní cesta 2020
Vzhledem k situaci dané covidovou pandemií nebylo možné studijní cestu v roce 2020
uspořádat.
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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 2020 proběhlo
hodnocení podaných projektů do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
– Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Všechny 4
projekty byly v souladu se strategickými dokumenty kraje a vykazovaly vazbu na priority kraje.
b) Hospodaření 2020
Členům Sdružení byly předloženy podklady – Rozvaha a Výsledovka za rok 2020.
Usnesení: Valná hromada Sdružení bere na vědomí zprávu o činnosti Sdružení a zprávu
o hospodaření za rok 2020.
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

3. Návrh výše členských příspěvků a rozpočtu na rok 2021
Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje výši členského příspěvku 1 000 Kč na rok
2021.
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Rozpočet na rok 2021
Výdaje
Služby banky
Ostatní služby
Celkem

Příjmy
2 000 Kč
Členské příspěvky
10 000 Kč
12 000 Kč Celkem

25 000 Kč
25 000 Kč

Navržený rozpočet je přebytkový s přírůstkem na bankovních účtech ve výši 13.000,- Kč.
Usnesení: Valná hromada Sdružení schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2021 jako
přebytkový.
Hlasování:

PRO: 15 členů

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

4. Aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK na rok 2021 – studijní cesta,
seminář pro členy, rozšířené setkání destinačních managementů
Setkání destinačních managementů
→ Jakub Šeps (vedoucí oddělení cestovního ruchu)
- pro rok 2021 se plánuje uspořádat v květnovém termínu ve spolupráci se Zámkem Svijany,
a to v rozšířeném, 3 – denním formátu, kdy by se spojilo setkání DMO a Sdružení tak, aby
se setkali aktéři cestovního ruchu. V rámci setkání budou představeny plány pro rok 2021,
aktivity jednotlivých regionů a zároveň bude uspořádán seminář / školení pro účastníky
(například prezentace, reklama…).
→ Ondřej Havlíček (Euroregion Nisa)
2

– v rámci setkání je možnost představit aktuální informace o nových dotačních programech,
alokacích.
Studijní cesta
→ Jakub Šeps (vedoucí oddělení cestovního ruchu)
- v roce 2020 byla odsouhlasena studijní cesta na Slovensko, která ale nemohla být
z objektivních důvodů uspořádána. Pro rok 2021 je návrh spojení studijní cesty Sdružení a
studijní cesty Křišťálového údolí.
- termín pro tuto studijní cestu by byl podzim 2021
- studijní cesta by byla většinově financována z rozpočtu Sdružení za spoluúčasti účastníků
stejně jako v minulých letech.
→ David Pastva (Křišťálové údolí)
- studijní cesta byla připravena již pro rok 2020 (třídenní) a jejím cílem bylo představení
Glassstrasse v Bavorsku (https://www.dieglasstrasse.de/) a Tyrolsku, a také, jak zde
funguje propojení řemesla a cestovního ruchu.
- pokud by cesta byla spojena se studijní cestou Sdružení, byly by do programu přidány i
další aktivity zajímavé pro aktéry cestovního ruchu. Cesta byla připravena ve spolupráci se
Sdružení cestovního ruchu pro Bavorský les.
- cesta byla koncipována pro 35 lidí
→ Petr Hozák (DMO Máchův kraj)
- téma Křišťálového údolí a práce se skláři je pro Máchův kraj irelevantní. V rámci původní
studijní cesty bylo zajímavých tématem gastro v rámci cestovního ruchu.
→ Markéta Sabáčková (SML Liberec), Martin Bauer (Krajská hospodářská komora
Liberec), Marie Kárová (DMO Lužické hory)
- spojení studijní cesty Sdružení a Křišťálového údolí je dobrým nápadem
- studijní cesta by měla propojit konkrétní téma, produkt (například sklo) nebo turistickou
atraktivitu s informacemi o fungování destinačního managementu v daném území a řízení
cestovního ruchu v dané oblasti (veřejná správa, samospráva)
Na základě diskuze bylo odsouhlaseno, že pro rok 2021 (pokud to situace dovolí) bude
uspořádána spojená studijní cesta Sdružení a Křišťálového údolí.
5. Aktuální informace od členů
Martin Bauer (Krajská hospodářská komora Liberecký kraj, Sundisk)
- Iva Linderová se stala od 1.3. ředitelkou OKH Jablonci nad Nisou
- poděkování za spolupráci při zpracování apelu na vládu ohledně kompenzací a opatření
- aktuálně je v přípravě podpůrný program COVID 21 – administrativní zjednodušení;
stále běží program ANTIVIRUS
- firma Sundisk pokračuje v budování centra ve Spálově ve spolupráci s místní
samosprávou i krajským úřadem (rekonstrukce most, budovy a také úprava okolí)
Markéta Sabáčková (SML Liberec)
2021
- nové tiskoviny - aktuálně ve výrobě nová tiskovina – procházky po městě, mapa
Horního Hanychova s výlety
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-

nové propagační dárky – porigami
nový orientační systém pro turisty (využití dotačního programu MMR)
„Jedinečný Liberec“ – pro letošní rok téma rodáci
udržitelné cestování – využití MHD pro výlety
město Liberec kandiduje na Evropské město kultury 2028
město podalo přihlášku na Památka / stavba Libereckého kraje – kaple Božího hrobu

Ondřej Havlíček (ERN)
- nová publikace – Neznámé krásy ERN (https://www.ern.cz/files2/Turistika-ERN2020.pdf)
- v novém programovém období bude kladen důraz na to, aby projekty byly v souladu se
strategiemi nadřazených orgánů (kraj, DMO…) a zároveň, aby žádosti byly
administrativně zjednodušeny (v rámci fondu malých projektů)
Eva Šulcová (DMO Krkonoše)
- nárůst návštěvnosti v rámci KRNAP cca o 30% (jednodenní návštěvnosti)
2021
- Instagram Krkonoš spravován influencerem Janem Řeháčkem (Koperník) a příspěvky
budou zaměřeny na osvětu
- budou sníženy členské příspěvky od podnikatelů
- témata/ produkty - Pohádkové Krkonoše, Pojizerský Pacifik (rozšíření nabídky
navazujících aktivit, akcí), Krkonošská pivní stezka
- vydání turistických novin
Petr Vobořil (Statutární město Jablonec nad Nisou)
- nová organizace Kultura Jablonec, příspěvková organizace města
- zrušení Euroregionu Nisa pro rok 2020
- příprava Křehké krásy
Michal Prokop (města Česká Lípa)
- připravují se akce, které by podpořily zájem o samotnou Českou Lípu a nejbližší okolí
(akce na Vodním hradu Lipí, Otvírání Pekla…)
- bude vydána nová kniha o městě
- příprava malovaných map
- v loňském roce se osvědčila venkovní výstava „Zrcadla do historie“, připravuje se tak i
pro letošní rok
David Pastva (Křišťálové údolí, CV)
- přesun víkendu CV na termín 2. -3. 10. v návaznosti na Sklářské sympozium v Novém
Boru (IGS)
- příprava projektu křišťálových laviček, které by měly být rozmístěny po kraji
- projekt Paměti Křišťálového údolí – zaznamenání vzpomínek sklářů
- další ročník Společné vstupenky CV – rozšíření možností prodeje vstupenek, nejen
online
- Magazín CV ve spolupráci s Mladou Frontou – 30.4.
Marie Kárová (DMO Lužické a Žitavské hory)
- přesun Veletrhu cestovního ruchu na podzimní termín
- lávka přes Šébr bude otevřena v srpnu
- tématem pro rok 2021 – cyklistika – vytvoření promovideí + tipů na cyklovýlety
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-

užší spolupráce s Žitavskými horami – vzájemná propagace turistických cílů
propojení IGS a Lužické pivní stezky – „Pivo patří do skla“

Jitka Kořínková (Sdružení Český ráj)
- pokles přenocování, ale nárůst zájmu o turistické cíle
2021
- větší důraz na environmentální osvětu
- další práce na projektu Albrecht z Valdštejna
- bezbariérové trasy
- pro práci Sdružení důležité dokončení a schválení dokumentu - „Koncepce práce
s návštěvnickou veřejností“, který zpracovává Agentura ochrany přírody a krajiny
Lenka Červová (TUL)
- souvislá praxe (10 týdnů) studentů specializace cestovního ruchu v termínu březen 2022
– po dohodě je možné si praxi rozložit už od léta
Kateřina Horáčková (oddělení cestovního ruchu KÚLK)
Představení dotačních programů LK pro rok 2021
- veškeré informace k dotačním programům jsou na stránce - https://dotace.krajlbc.cz/cestovni-ruch

Dotační
program

Dotační
program

Dotační
program

Název: 7.6 Řemeslná a zážitková turistika
Alokace: 1.080.000 Kč
Účel: Podpora rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního
ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje
a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a
tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů.
Minimální výše dotace: 10 000 Kč, maximální - 50 000 Kč
Období realizace: 1.1. - 31. 12. 2021
https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch/7-6-remeslna-a-zazitkova-turistika-2021-nbspd454463.htm
Název: 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů
Alokace: 400 000 Kč
Účel: zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických
oblastech, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity na základě rozvoje
nadregionálních produktů a témat.
Minimální výše dotace: 30 000 Kč, maximální - 80 000 Kč
Období realizace: 1.1. - 31. 12. 2021
https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch/7-9-nbsp-podpora-nadregionalnich-temat-aproduktu-cestovniho-ruchu-2021-d454483.htm
Název: 7.10 Podpora rozvoje turistické infrastruktury - karavanová stání
Alokace: 3.000.000 Kč
Účel: pořízení servisní technologie (technologie karavanového stání) pro karavanové
stání pro obytné automobily a obytné přívěsy (výlevka chemických WC, elektrická
přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a další vybavovací prvky karavanového
stání) a související terénní úpravy
Minimální výše dotace: 100.000, maximální 500.000
Období realizace: 1.1. - 31. 12. 2022
https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch/7-10-rozvoj-doprovodne-turistickeinfrastruktury-karavanova-stani-2021-d454559.htm
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6. Různé
Sdružení cestovního ruchu aktuálně hledá účetní, která by spravovala účetnictví Sdružení –
případné kontakty posílejte na katerina.horackova@kraj-lbc.cz. Děkujeme.
Přílohy
1. Rozvaha a výsledovka 2019
2. Rozvaha a výsledovka 2020
3. Rozpočet 2021

Zapsala dne 25. 3. 2021
Kateřina Horáčková
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