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Průvodní dopis ředitelky Odboru cestovního ruchu MMR 

zasílaný krajům 

  



Věc: Žádost o spolupráci 

 

Vážená paní, 

vážený pane, 

obracím se na Vás s následující žádostí o spolupráci. Na základě výsledků jednání Čtvrtého zasedání 

konference smluvních stran k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat konaného 

24. 9. 2014 v Mikulově byla schválena aktualizovaná „Strategie rozvoje udržitelného cestovního 

ruchu v Karpatech“ jako jedinečné udržitelné destinace na území 7 členských zemí Karpatské 

úmluvy. Nový akční plán smluvních stran Karpatské úmluvy bude podporovat rozvoj cestovního ruchu 

se zaměřením na všechna roční období v zájmu ekonomického oživení této destinace.  

Cílem naší práce je na základě již dříve provedeného a nyní částečně aktualizovaného hodnocení 

potenciálu cestovního ruchu v jednotlivých obcích karpatského regionu v ČR zjistit stávající 

osvědčené a další připravované udržitelné záměry a produkty cestovního ruchu na úrovni krajů, 

území místních akčních skupin (MAS), dobrovolných svazků obcí i obcí, případně je upravit a dotvořit 

a následně vybrat ty nejperspektivnější k další podpoře.  

Součástí naší práce by mělo být rovněž zjištění, které oblasti s kvalitním přírodním, kulturním i dalším 

potenciálem v oblasti Karpat jsou dosud nedostatečně využity. To vše při respektování limitů 

vyplývajících z ochrany přírody, památkové péče a dalších.  

Tuto činnost budou pro Ministerstvo pro místní rozvoj provádět odborníci z Ústavu územního rozvoje 

v Brně – organizační složky státu řízené Odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. 

Žádám Vás laskavě, abyste jim v rámci svých pracovních možností poskytli maximální součinnost, 

která by ostatně měla prospět dalšímu rozvoji cestovního ruchu ve Vašem kraji. Jednotlivé 

mikroregiony a MAS budou oslovovány za tímto účelem samostatně.  

Za Vaši spolupráci a poskytnuté podklady Vám předem velmi děkuji. 

S pozdravem 

 

Ing. Martina Pavlásková, ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazník pro kraje



    
 

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 

Ústav územního rozvoje 
Jakubské nám. 3, P. O. BOX 234 

658 34 Brno, Česká republika 

Tel.: +420 542 423 111 

IČ: 60556552 

E-mail: sekretariat@uur.cz 
Internet: www.uur.cz 

 

 
Naše značka 
--- 
 
Vyřizuje / Telefon / E-mail 
I. Kyselka / +420 542 423 146 / kyselka@uur.cz 
 
Datum 
Brno, 9. 3. 2015 

dle rozdělovníku 

 
 

 
Vážená paní, vážený pane,  

 

na základě přiloženého dopisu ředitelky Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj se na Vás 
obracíme s následující žádostí o spolupráci.  

Posíláme Vám dotazník, který by měl co nejlépe zjistit priority cestovního ruchu v karpatské oblasti Vašeho 
kraje. Dotazník si prosím prostudujte, ale není třeba na něj písemně odpovídat.  

Kolegové z výše uvedeného odboru požadují, abychom v součinnosti s Vámi v každém kraji zorganizovali 
kulatý stůl, na kterém bychom Vám představili Karpatskou úmluvu a možnosti vyplývající ze Strategie 
udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Karpatech. Následně vysvětlíme smysl a jednotlivé otázky 
dotazníkové akce, kterou mezitím rozesíláme zástupcům místních akčních skupin (MAS) a dobrovolných 
svazků obcí (DSO), odpovíme na případné dotazy a přijmeme Vaše podněty. Poté níže uvedené otázky 
probereme s Vámi a dalšími aktéry na úrovni kraje. Na tento kulatý stůl můžete dle vlastního uvážení 
pozvat kromě příslušných pracovníků krajského úřadu například zástupce destinačních agentur, centrál 
cestovního ruchu, dotčených MAS, DSO, správ dotčených CHKO, Klubu českých turistů, nositele 
a organizátory regionálních značek a možné další aktivní aktéry cestovního ruchu v karpatské části Vašeho 
kraje.  

Budeme Vás telefonicky kontaktovat, abychom s Vámi dohodli podrobnosti dalšího postupu prací. Do té 
doby bychom Vás požádali o zaslání dokumentů, programů a strategií Vašeho kraje řešících problematiku 
rozvoje cestovního ruchu (v podobě odkazů či v elektronické podobě). 

V příloze posíláme i územní vymezení karpatské oblasti ve Vašem kraji (jmenovitě dle obcí) a Strategii 
rozvoje udržitelného cestovního ruchu v Karpatech. Všechny materiály Vám budou rovněž zaslány 
v digitální podobě e-mailem. 

 

Otázky pro kulatý stůl:  

1. Které produkty cestovního ruchu na území karpatské oblasti Vašeho kraje se jeví jako 
nejúspěšnější a vhodné pro další rozvoj a podporu. Jedná se nám o veškeré udržitelné produkty 
spojené s poznávací pěší turistikou, cykloturistikou, ekoturistikou a agroturistikou, zimními i letními 
sporty, gastronomií, kulturními památkami, přírodními zajímavostmi, lázeňstvím, církevní a poutní 
turistikou a dalšími? 

2. Které takové produkty již existují v podobě projektů (projektových fiší) a o kterých dalších (např. na 
úrovni zatím nehotových záměrů) uvažujete?  

3. Která území v karpatské oblasti Vašeho kraje se Vám jeví jako turisticky zajímavá a přitom po této 
stránce nedostatečně využitá, tedy kam by se mohla zaměřit podpora cestovního ruchu, případně 
jaké produkty? 

4. Ve kterých územích v karpatské oblasti Vašeho kraje se naopak v nejvyšší sezóně koncentruje 
návštěvnost více, než umožňuje jejich kapacita? 

5. Jaké a v kterých místech se jeví největší překážky rozvoje cestovního ruchu a v čem by k tomu 
Ministerstvo pro místní rozvoj například na úrovni mezirezortních jednání mohlo přispět? 

6. Existují ve Vašem kraji produkty či jejich záměry, které mají mezinárodní/přeshraniční charakter? 

http://www.uur.cz/


 
 
 

 

Za rozmyšlení a přípravu Vašich odpovědí Vám děkujeme a budeme se těšit na osobní setkání, které si 
s Vámi v brzké době dovolíme dohodnout.  

 
Za kolektiv pracovníků Ústavu územního rozvoje v Brně 

 

 

 

 

 ................................................... 

 Ing. Igor Kyselka, CSc. 

 

 

Přílohy:  

Územní vymezení karpatské oblasti na území kraje. 

Strategie rozvoje udržitelného cestovního ruchu v Karpatech.  

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodní dopis ředitelky Ústavu územního rozvoje 

zasílaný místním akčním skupinám a dobrovolným svazkům obcí 



    
 

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 

Ústav územního rozvoje 
Jakubské nám. 3, P. O. BOX 234 

658 34 Brno, Česká republika 

Tel.: +420 542 423 111 

IČ: 60556552 

E-mail: sekretariat@uur.cz 
Internet: www.uur.cz 

 

 
Naše značka 
 
 
Vyřizuje / Telefon / E-mail 
I. Kyselka / +420 542 423 146 / kyselka@uur.cz 
 
Datum 
Brno, 9. 3. 2015 

dle rozdělovníku 

 
 

Věc: Žádost o spolupráci 

 

Vážená paní, vážený pane,  

 

obracím se na Vás s následující žádostí o spolupráci. Na základě výsledků jednání Čtvrtého zasedání 
konference smluvních stran k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat konaného 
24. 9. 2014 v Mikulově byla schválena aktualizovaná „Strategie rozvoje udržitelného cestovního ruchu 
v Karpatech“ jako jedinečné udržitelné destinace na území 7 členských zemí Karpatské úmluvy. Nový 
akční plán smluvních stran Karpatské úmluvy bude podporovat rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na 
všechna roční období v zájmu ekonomického oživení této destinace.  

Náplní naší práce je za účelem další cílené podpory cestovního ruchu v Karpatech zjistit na základě již 
dříve provedeného a nyní částečně aktualizovaného hodnocení potenciálu cestovního ruchu v jednotlivých 
obcích karpatského regionu v ČR stávající osvědčené a další připravované udržitelné záměry 
a produkty cestovního ruchu na úrovni území místních akčních skupin (MAS), dobrovolných svazků obcí 
(DSO) – mikroregionů i obcí, případně je upravit a dotvořit a následně vybrat ty nejperspektivnější 
k další podpoře.  

Součástí naší práce by mělo být rovněž zjištění, které oblasti s kvalitním přírodním, kulturním i dalším 
potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti Karpat jsou dosud nedostatečně využity. To vše při 
respektování limitů vyplývajících z ochrany přírody, památkové péče a dalších.  

Tuto činnost budou pro Ministerstvo pro místní rozvoj provádět odborníci z našeho Ústavu územního 
rozvoje v Brně – organizační složky státu řízené Odborem územního plánování Ministerstva pro místní 
rozvoj. Žádám Vás laskavě, abyste jim v rámci svých pracovních možností poskytli maximální součinnost, 
která by současně měla prospět dalšímu rozvoji cestovního ruchu na území Vašich MAS a DSO. Krajské 
úřady a další organizace na úrovni krajů budou oslovovány za tímto účelem samostatně. Počítá se, že na 
krajské úrovni bude k tomuto účelu uspořádán informační kulatý stůl.  

 

Za Vaši spolupráci a poskytnuté podklady Vám předem velmi děkuji. 

S pozdravem 

 

 

 

 

 ................................................... 

 Ing. Alena Navrátilová 

pověřená řízením Ústavu územního rozvoje  

http://www.uur.cz/


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazník pro místní akční skupiny 

 



    
 

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 

Ústav územního rozvoje 
Jakubské nám. 3, P. O. BOX 234 

658 34 Brno, Česká republika 

Tel.: +420 542 423 111 

IČ: 60556552 

E-mail: sekretariat@uur.cz 
Internet: www.uur.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naše značka 
--- 
 
Vyřizuje / Telefon / E-mail 
J. Drbušek / +420 542 423 139 / drbusek@uur.cz 
 
Datum 
Brno, 9. 3. 2015 

dle rozdělovníku 

 

Věc: Dotazník pro místní akční skupiny 

 

Vážená paní, vážený pane,  
 
na základě přiloženého dopisu ředitelky Ústavu územního rozvoje se na Vás obracíme s následující 
žádostí o spolupráci.  

Posíláme Vám dotazník, který by měl co nejlépe zjistit priority cestovního ruchu na území Vámi 
zastupovaného místní akční skupiny (dále MAS) za účelem jejich případné následné podpory. Prosíme 
Vás o stručné odpovědi, případně o odkazy na příslušné části Vašich rozvojových dokumentů, kde se lze 
dozvědět k dané otázce více. V příloze posíláme i územní vymezení karpatské oblasti ve Vašem kraji 
(jmenovitě dle obcí). 

 
Zajímá nás tedy především:  

Název Vámi zastupované MAS ......................................................... 

 
1. Jak hodnotíte turistickou atraktivitu (potenciál) Vaší MAS ve stupnici 1–5? 

1 velmi vysoká, 5 minimální 

 

2. Jak hodnotíte skutečné turistické využití území Vaší MAS vzhledem k jeho atraktivitě (potenciálu)? 

1 přetížené, 2 optimálně využité, 3 téměř dostatečně využité, 4 částečně využité, 5 turisticky dosud 
téměř neobjevené 

 

3. Existuje rozvojová strategie Vaší MAS?  

Prosím zakřížkujte správnou odpověď. Pokud máte uvedený dokument, doplňte prosím jeho název.  

 ano  Název dokumentu ......................................................... 

ne 
 

Pokud existuje rozvojová strategie MAS, má část věnovanou cestovnímu ruchu a turistice?   

ano  

ne 

 

Má Vámi zastupovaná MAS samostatnou strategii rozvoje cestovního ruchu?   

ano  Název dokumentu.......................................................... 

ne    

Pošlete nám prosím odkaz na tyto dokumenty. 

http://www.uur.cz/
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Následující otázky se týkají pouze obcí nebo území v karpatské oblasti – viz přiložená mapa. 

4. Existují ve Vaší MAS konkrétní projekty zaměřené na cestovní ruch a jeho rozvoj, případně záměry? 

 Již probíhající projekty – uveďte prosím jejich název:  

1) ......................................................................... 

2) ......................................................................... 

3) ......................................................................... 

 Plánované projekty – uveďte prosím jejich název:  

1) ......................................................................... 

2) ......................................................................... 

3) ......................................................................... 

 

5. Které produkty cestovního ruchu na území Vaší MAS se jeví jako nejúspěšnější a vhodné pro další 
rozvoj a podporu. Jedná se nám o veškeré udržitelné produkty spojené s poznávací pěší turistikou, 
cykloturistikou, ekoturistikou a agroturistikou, zimními i letními sporty, gastronomií, kulturními 
památkami, přírodními zajímavostmi, lázeňstvím, folklórem, církevní a poutní turistikou a další. 

Prosím uveďte 

 …………………………………………………………………………………………................................ 

 

6. Jaké jsou nejvýznamnější nehmotné atraktivity podporující cestovní ruch ve Vámi zastupované MAS 
v současné době (jarmarky, festivaly, výstavy, přeshraniční setkání atd.). 

Uveďte prosím název, zaměření a místo konání akce 

…………………………………………………………………………………………................................ 
 
 

7. Které obce nebo území v karpatské oblasti Vaší MAS se Vám jeví jako turisticky zajímavé a přitom po 
této stránce nedostatečně využité, tedy kam by se mohla zaměřit podpora cestovního ruchu, případně 
jaké produkty? 

Prosím uveďte 

…………………………………………………………………………………………................................ 

 

8. Ve kterých územích – obcích v karpatské oblasti Vaší MAS se naopak v nejvyšší sezóně koncentruje 
návštěvnost více, než umožňuje jejich kapacita? 

Prosím uveďte 

………………………………………………………………………………………….............. 
 

9. Kde vidíte největší problémy a střety, využívání potenciálu cestovního ruchu ve Vámi zastupované 
MAS. Jaké a v kterých místech se jeví největší překážky rozvoje cestovního ruchu a v čem by MMR 
například na úrovni mezirezortních jednání mohlo přispět k jejich řešení? 

Prosím uveďte 

………………………………………………………………………………………….............. 
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10. Existují ve Vaší MAS produkty cestovního ruchu či jejich záměry, které mají mezinárodní/přeshraniční 

charakter? 

Prosím uveďte kde a jaké 

………………………………………………………………………………………….............. 
 

Kontaktní osoba za MAS:     Jméno a příjmení ......................................................... 

    Tel. ............................................................................. 

 
 

Za přípravu Vašich odpovědí Vám děkujeme a věříme, že náš průzkum následně přispěje k rozvoji 
cestovního ruchu v obcích Vámi zastupované MAS.  

 

Kontaktní osoby pro případné dotazy: 

 Jan Drbušek, tel. 542 42 31 39, e-mail: drbusek@uur.cz  

 Vladimíra Labounková, tel. 542 42 31 29, e-mail: labounkova@uur.cz  

 

 

 

Za kolektiv pracovníků Ústavu územního rozvoje v Brně 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: V příloze naleznete mapu s vymezením obcí náležejících do Karpat, které sledujeme a které 
mají nárok na podporu. Týká se to všech uvedených obcí, které mají na území Karpat aspoň 1 % plochy.  

 

 

 

 

 

mailto:drbusek@uur.cz
mailto:labounkova@uur.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazník pro dobrovolné svazky obcí – mikroregiony 

 



    
 

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 

Ústav územního rozvoje 
Jakubské nám. 3, P. O. BOX 234 

658 34 Brno, Česká republika 

Tel.: +420 542 423 111 

IČ: 60556552 

E-mail: sekretariat@uur.cz 
Internet: www.uur.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naše značka 
--- 
 
Vyřizuje / Telefon / E-mail 
V. Labounková / +420 542 423 129 / labounkova@uur.cz 
 
Datum 
Brno, 9. 3. 2015 

dle rozdělovníku 

 

Věc: Dotazník pro dobrovolné svazky obcí – mikroregiony 

 

Vážená paní, vážený pane,  
 
na základě přiloženého dopisu ředitelky Ústavu územního rozvoje se na Vás obracíme s následující 
žádostí o spolupráci.  

Posíláme Vám dotazník, který by měl co nejlépe zjistit priority cestovního ruchu na území Vámi 
zastupovaného dobrovolného svazku obcí (DSO) – mikroregionu za účelem jejich případné následné 
podpory. Prosíme Vás o stručné odpovědi, případně o odkazy na příslušné části Vašich rozvojových 
dokumentů, kde se lze dozvědět k dané otázce více. V příloze posíláme i územní vymezení karpatské 
oblasti ve Vašem kraji (jmenovitě dle obcí). 

 
Zajímá nás tedy především:  

Název Vámi zastupovaného DSO ......................................................... 

 
1. Jak hodnotíte turistickou atraktivitu (potenciál) Vašeho DSO – mikroregionu ve stupnici 1–5? 

1 velmi vysoká, 5 minimální 

 

2. Jak hodnotíte skutečné turistické využití Vašeho mikroregionu vzhledem k jeho atraktivitě (potenciálu)? 

1 přetížené, 2 optimálně využité, 3 téměř dostatečně využité, 4 částečně využité, 5 turisticky dosud 
téměř neobjevené 

 

3. Existuje aktuální rozvojová strategie DSO – mikroregionu?  

Prosím zakřížkujte správnou odpověď. Pokud máte uvedený dokument, doplňte prosím jeho název.  

 ano  Název dokumentu ......................................................... 

  ne 

 

Pokud existuje aktuální rozvojová strategie DSO, má část věnovanou cestovnímu ruchu a turistice?   

ano  

ne 

 

Má Vámi zastupovaný DSO – mikroregion samostatnou aktuální strategii rozvoje cestovního ruchu?   

ano  Název dokumentu.......................................................... 

ne        

Pošlete nám prosím odkaz na tyto dokumenty. 

http://www.uur.cz/
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Následující otázky se týkají pouze obcí nebo území v karpatské oblasti – viz přiložená mapa. 

4. Existují v DSO – mikroregionu konkrétní projekty zaměřené na cestovní ruch a jeho rozvoj, případně 
záměry? 

 Již probíhající projekty – uveďte prosím jejich název:  

4) ......................................................................... 

5) ......................................................................... 

6) ......................................................................... 

 Plánované projekty – uveďte prosím jejich název:  

4) ......................................................................... 

5) ......................................................................... 

6) ......................................................................... 

 

5. Které produkty cestovního ruchu na území Vašeho DSO – mikroregionu se jeví jako nejúspěšnější 
a vhodné pro další rozvoj a podporu. Jedná se nám o veškeré udržitelné produkty spojené s poznávací 
pěší turistikou, cykloturistikou, ekoturistikou a agroturistikou, zimními i letními sporty, gastronomií, 
kulturními památkami, přírodními zajímavostmi, lázeňstvím, folklórem, církevní a poutní turistikou 
a další. 

Prosím uveďte 

 …………………………………………………………………………………………................................ 

 

6. Jaké jsou nejvýznamnější nehmotné atraktivity podporující cestovní ruch ve Vámi zastupovaném DSO 
– mikroregionu v současné době (jarmarky, festivaly, výstavy, přeshraniční setkání atd.)  

Uveďte prosím název, zaměření a místo konání akce 

…………………………………………………………………………………………................................ 
 
 

7. Které obce nebo území v karpatské oblasti Vašeho DSO – mikroregionu se Vám jeví jako turisticky 
zajímavé a přitom po této stránce nedostatečně využité, tedy kam by se mohla zaměřit podpora 
cestovního ruchu, případně jaké produkty? 

Prosím uveďte 

…………………………………………………………………………………………................................ 

 

8. Ve kterých územích – obcích v karpatské oblasti Vašeho DSO – mikroregionu se naopak v nejvyšší 
sezóně koncentruje návštěvnost více, než umožňuje jejich kapacita? 

Prosím uveďte 

………………………………………………………………………………………….............. 
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9. Kde vidíte největší problémy a střety, využívání potenciálu cestovního ruchu ve Vámi zastupovaném 
DSO – mikroregionu. Jaké a v kterých místech se jeví největší překážky rozvoje cestovního ruchu 
a v čem by MMR například na úrovni mezirezortních jednání mohlo přispět k jejich řešení? 

Prosím uveďte 

………………………………………………………………………………………….............. 

 
 

10. Existují ve Vašem DSO – mikroregionu produkty cestovního ruchu či jejich záměry, které mají 
mezinárodní/přeshraniční charakter? 

Prosím uveďte kde a jaké 

………………………………………………………………………………………….............. 

 

Kontaktní osoba za DOS:     Jméno a příjmení ......................................................... 

    Tel. ............................................................................. 

 

 

 

 

Za přípravu Vašich odpovědí Vám děkujeme a věříme, že náš průzkum následně přispěje k rozvoji 
cestovního ruchu v obcích Vámi zastupovaného DSO – mikroregionu.  

 

Kontaktní osoby pro případné dotazy: 

 Vladimíra Labounková, tel. 542 42 31 29, e-mail: labounkova@uur.cz  

 Igor Kyselka, tel. 542 42 31 46, e-mail: kyselka@uur.cz  

 

 

 

Za kolektiv pracovníků Ústavu územního rozvoje v Brně 

 

 

 

  

 

 

 

Poznámka: V příloze naleznete mapu s vymezením obcí náležejících do Karpat, které sledujeme a které 
mají nárok na podporu. Týká se to všech uvedených obcí, které mají na území Karpat aspoň 1 % plochy.  
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