
                                                                                                      
 

Pracovní skupina „Cestovní ruch“ 

Zápis z jednání, které proběhlo dne 12. 3. 2013 od 10:00 v zasedací místnosti obecního úřadu 

v Poustce 

(přítomní viz. prezenční listina) 

 

Program setkání: 

10:00 – 10:15 Úvod, zahájení 

10:15 – 10:30 Tvorba integrované rozvojové strategie MAS 21 

10:30 – 11:30 Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Cestovní 

ruch“ 

11:30 – 11:45 Závěr jednání pracovní skupiny 

 

Očekávání účastníků: 

– Zohlednit již navržené aktivity/postupy/závěry z příprav alternativních strategií (M. 

Ašsko) 

– Postupy a aktivity využitelné pro Svazek obcí Kamenné vrchy 

– Postupy a aktivity využitelné pro Mikroregion Chebsko 

– Definovat priority v oblasti cest. ruchu  (pro obce) 

– Definice aktivit pro spolupráci podnikatelů, obcí 

– Definovat role aktérů – MAS, obce, podnikatelé. Definovat parametry spolupráce 

 

Tvorba integrované rozvojové strategie MAS 21 

Popis a plán tvorby integrované rozvojové strategie MAS 21 prezentoval na jednání pracovní 

skupiny Tomáš Svoboda (CpKP). Prezentaci k tomuto bodu je možné stáhnout na 

internetových stránkách MAS 21 (www.mas21.cz) v rubrice Strategie 2014 – 2020. 

 

Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Cestovní ruch“ 

Hlavním úkolem pracovní skupiny bylo odpovědět na otázku: 

Jaké aktivity by měla MAS 21 podporovat či realizovat v tématické oblasti Cestovní ruch 

v období 2014 – 2020? 

 

Následující aktivity jsou výstupem diskuse k výše uvedené otázce: 

– Je nutné, aby se definovala pozice MAS v oblasti cestovního ruchu: 

 Rozdělování prostředků mezi subjekty v regionu  

 Propagace regionu mezi subjekty-aktéry působící v cest. ruchu 

 Vymezit vhodné subjekty cest. ruchu a iniciovat setkání, na kterém dojde 

k vydefinování rolí a aktivit; 

– Koordinace přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu; 

– Vytvoření databáze možných německých partnerů; 

– MAS by měla působit jako mediátor koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu 

v regionu; 

– Podpora tvorby studií pro cest. ruch s regionálním záměrem (regionální charakter musí 

být posíleno); 

– Podpora začínajících podnikatelů a vytvoření podmínek pro podnikání – (např. tvorba 

(cyklo)stezky, zvelebování lokalit); 

– Podpora budování infrastruktury pro cest. ruch; 

– Podpora marketingu cestovního ruchu; 

http://www.mas21.cz/


                                                                                                      
 

– Regionální značka (vydefinovat působnost a systém certifikace, financování 

udržitelnosti) vč. zajištění marketingu/propagace; 

– Podpora vzdělávání v oblasti cestovním ruchu; 

– Spoluprácí s médii vytvářet pozitivní image regionu; 

– Navázat na projekt spolupráce „Vzdělaný venkovan“ (např. komunikace mezi obcemi, 

NNO atd.…) ; 

– Zapojení aktivních subjektů působících v oblasti cest. ruchu ve Františkových lázních 

(informovanost o aktivitách MAS, zapojení do pracovních skupin); 

– Podpora agroturistiky; 

– Podpora (obnovy) tradičních (spolkových) aktivit v obcích (masopusty, poutě, 

jarmarky, DHS…); 

– Podpora budování cyklostezek, naučných stezek; 

– Využití regionální orální historie; 

– Podpora tvorby specifických informační materiálů (orální historie, průmyslové 

památky, historické osobnosti); 

– Propojení regionálních atraktivit do „turistického produktu“ (turistické známky, hradní 

známky; benefity pro návštěvníky); 

– Podpora vytváření turistických balíčků; 

– Využívání systému „Inovačních voucheru“; 

– Zabezpečení údržby lyžařských tras (nákup techniky); 

– Podpora nových aktivit pro zimní sezónu (mushering, skiering …); 

– Mapování zázemí pro cest. ruch a koordinace jeho diverzifikace; 

– Přenos zkušeností – příklady dobré praxe, veletrhy; 

– Inovace propagačních aktivit (audiovizuální forma, natáčení videí - youtube) - 

Výchova „nového turisty“ ; 

– Vytvoření strategie PR (uvnitř x vně regionu); 

– Podpora informovanosti o regionu v každé obci (zavedení informačních služeb - obce, 

podnikatelé; informační tabule atraktivit obcí);  

– Podpora zřizování infocenter (zejména Svazek obcí Kamenné vrchy); 

– Zlepšit kvalitu poskytovaných služeb stávajících infocenter; 

– Kraj živých vod (studie pramenů Chebska + jejich obnova) – navázat propagaci 

výstupů projektu směrem k turistům; 

 

Závěr pracovní skupiny 

Další jednání pracovní skupiny proběhne na konferenci MAS 21. Termín konference bude 

upřesněn managamentem MAS 21. 

 

Zapsal: 

Daniel Leon (CpKP) 

Tomáš Svoboda (CpKP) 


