Zápis z jednání
Rady pro Strategii cestovního ruchu
č. 1/2018 konaného dne 4. září 2018
Přítomni:
1. Fischerová Jana

7. Čihák Tomáš

2. Pacal Pavel

8. Šmarda Michal

3. Seidl Ladislav

9. Fabeš Roman

4. Stejskal Petr

10. Charouzek Gustav

5. Vondráková Zuzana

11. Janoušková Eva

6. Fryšová Iveta
Nepřítomni (omluveni):
1. Horký Richard
Hosté:
1. Švarcová Veronika
2. Černý Jakub
Program jednání:
1. Zahájení.
2. Základní informace o schválené Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina
na období 2017-2025.
3. Představení návrhu Jednacího řádu Rady pro Strategii CR, volba místopředsedy.
4. Projednání Roční zprávy o realizaci Strategie CR.
5. Představení hlavních aktivit Vysočina Tourism v roce 2018.
6. Diskuze, různé.
7. Závěr.
1. Zahájení
Jana Fischerová, předsedkyně Rady pro Strategii CR (dále také jen „RSCR“), přivítala všechny
přítomné, poděkovala za projevený zájem podílet se na činnosti RSCR a zahájila jednání.
Na úvod pozvala všechny členy od 17 hod na slavností zahájení Dnů otevřených ateliérů, které se
konalo po skončení jednání na prostorách krajského úřadu, a vyzvala jednotlivé členy
k vzájemnému představení. V průběhu představování se na jednání dostavil pan Šmarda, pan
Charouzek, pan Černý a paní Fryšová.
Na závěr dle počtu přítomných členů předsedkyně konstatovala, že je RSCR usnášeníschopná.
2. Základní informace o schválené Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina
na období 2017-2025
Předsedkyně seznámila přítomné s procesem zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu
v Kraji Vysočina na období 2017-2025 (dále také jen „Strategie CR“) a stručně představila dílo.
Zuzana Vondráková, manažer Strategie CR, blíže okomentovala návrhovou část a proces
implementace Strategie CR.
Kompletní dokumentace ke Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období
2017-2025 je k dispozici na: https://www.kr-vysocina.cz/strategie-rozvoje-cestovniho-ruchu-v-nbspkraji-vysocina-na-obdobi-2017-2025/d-4086471/p1=3932.

3. Představení návrhu Jednacího řádu Rady pro Strategii CR, volba místopředsedy
Předsedkyně okomentovala zaslaný podkladový materiál, Zuzana Vondráková krátce představila
základní pravidla. Jana Fischerová vyzvala přítomné k diskuzi nad návrhem Jednacího řádu Rady
pro Strategii CR a následně k nominaci člena Rady pro Strategii CR na pozici místopředsedy. Na
pozici místopředsedy byl navržen pan Pavel Pacal.
Usnesení 01/01/2018/RSCR
Rada pro Strategii CR
schvaluje
Jednací řád Rady pro Strategii CR.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 02/01/2018/ RSCR
Rada pro Strategii CR
volí
Pavla Pacala, náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního
řádu, Fondu Vysočiny a zástupce oblastního destinačního managementu Rozvoj Třebíčska,
místopředsedou Rady pro Strategii CR.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
4. Projednání Roční zprávy o realizaci Strategie CR
Zuzana Vondráková okomentovala podkladový materiál. Roční zpráva o realizaci Strategie CR
obsahuje zhodnocení realizovaných aktivit za rok 2017 (období, kdy probíhalo zpracování
koncepčního materiálu) a také za dílčí část roku 2018 (informace aktuální k 31. 7. 2018).
Příloha, Výroční zpráva Vysočina Tourism za rok 2017, je k dispozici na:
http://www.vysocinatourism.cz/index.php?akce=clanek&id_clanek=728.
Usnesení 03/01/2018/ RSCR
Rada pro Strategii CR
bere na vědomí
Roční zprávu o realizaci Strategie CR.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Představení hlavních aktivit Vysočina Tourism v roce 2018
Tomáš Čihák, ředitel příspěvkové organizace Vysočina Tourism, představil hlavní aktivity
organizace v roce 2018, již realizované a také plánované na následující měsíce. Zmíněna byla
zejména činnost organizace ve vazbě na prioritní oblast C: Efektivní marketing destinace
a strategie značky, Strategie CR, představena byla činnost kanceláře Vysočina Film Office, tvorba
nového turistického portálu a plán zavedení turistické karty na území Kraje Vysočina.
Následovala diskuze na téma nového turistického portálu a zavedení turistické karty na Vysočině.
Obě témata budou blíže představena na následujícím jednání RSCR.
6. Diskuze a různé
Termín příštího jednání byl stanoven na úterý 27. listopadu 2018 od 14.30 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B-3.15.
Předsedkyně Jana Fischerová informovala, že dne 21. 8. 2018 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou na
Zámku Kinských setkání 7 krajů spojené s představením připravovaného projektu OPUS SANTINI,
který iniciuje za podpory Kraje Vysočina Spolek Putováním za Santinim.
Dále Jana Fischerová zmínila nabídku z okresu Bamberg (Bavorsko, Německo) k zapojení Kraje
Vysočina, resp. příslušné MAS, do připravovaného mezinárodního projektu LEADER: titul
„Evropské dědictví“ (European Heritage Label) pro cisterciáckou klášterní krajinu ve střední
Evropě. Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu, následně doplnila
bližší informace k projektu.
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Michal Šmarda, zástupce oblastní organizace destinačního managementu Koruna Vysočina, se
dotázal na reálnost vyhlášení krajské podpory organizací destinačního managementu v letošním
roce. Na toto téma následně proběhla diskuze.
V průběhu diskuze na téma podpory organizací destinačního managementu svou přítomnost
omluvila Jana Fischerová, která pověřila vedením jednání místopředsedu Pavla Pacala.
7. Závěr
Pavel Pacal, místopředseda RSCR, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.
Přílohy:
 podklady k bodu 3) - Jednací řád Rady pro Strategii CR a Manuál činnosti strategického týmu
 podklady k bodu 4) - Roční zpráva o realizaci
 podklady pro příští jednání – studie „Příprava realizace turistické karty Kraje Vysočina“

Ing. Jana Fischerová, CSc.
Předsedkyně Rady pro Strategii CR

Ing. Zuzana Vondráková
Manažer Strategie CR
Zpracovala a zapsala: Zuzana Vondráková dne 4. září 2018.
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