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Struktura SRR 21+

» Vize

» Globální cíl

» Strategické cíle
• Silná metropolitní území

• Aglomerace

• Regionální centra a jejich zázemí

• Strukturálně postižené kraje

• Hospodářsky a sociálně ohrožená

území

• Veřejná správa

» Specifické cíle – tematické cíle

» Typová opatření



SRR ČR 2021+: Propagace

• Nové stránky SRR 21+ na webu 
územní dimenze
» Zaregistrovány domény srr21.cz a 

prolepsiregiony.cz

• Prezentace formou Story Map 
(včetně interaktivní mapy)

• Mapová aplikace 
http://egis.uur.cz/portal

• Leták, brožura

• Motto: „pro lepší regiony“

• #prolepsiregiony

http://egis.uur.cz/portal


Akční plán SRR 2021–2022

• Smyslem je vytvořit aktivity šité na míru jednotlivým typům 
území

• Rozpracování navržených typových opatření

• Proběhla série setkání expertních pracovních týmů k jednotlivým 
oblastem AP SRR21+ (zástupci rezortů, odborných institucí, 
akademické sféry, regionální úroveň, ...)

• Pro tvorbu jsou využity stejné pracovní skupiny jako pro SRR21+



Kultura a cestovní ruch

Metropolitní území
a území Aglomerací

Regionální centra 
a venkovské zázemí

Hospodářsky a sociálně 
ohrožená území

• Propojení aktérů 
kreativního průmyslu

• Kulturní a kreativní 
centra a klastry

• Kulturní památky

• Propojení kultury a CR

• Aktivní role kulturních 
institucí

• Kulturní památky

• Podpora regionálních 
tradic a řemesel

• Rozvoj spolkového života



Kultura a cestovní ruch

1.3.13 - Vytváření kreativních a kulturních center a klastrů

(sloučena s 2.3.8 Vytváření kreativních a kulturních center a klastrů)

- Provázanost se Strategií KKR (Kulturní a kreativní průmysl) na MK

- Definice pro Kreativní centrum

- Zaměření na budování a rozvoj infrastruktury

- Možné financování: ITI – OP TAK a OP JAK, přes MAS



Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021+

• Aktuální stav:

• Dokončena pracovní verze dokumentu

• Příprava závěrečného připomínkování a projednávání s partnery 

(odhad do poloviny února 2020)

• Následně zahájení konzultace s MŽP k SEA

• Svolání Meziresortní koordinační komise pro CR za účelem projednání Strategie

• Předložení Vládě ČR (30. 6. 2020)

• Paralelně zahájení přípravy Akčního plánu Strategie na roky 2021-2022 ve 
spolupráci s partnery.



Změna oproti stávající Koncepci CR…

▪ Méně teorie

▪ Větší zapojení partnerů do procesu tvorby (profesní svazy, Fórum CR, Asociace krajů, CzechTourism, KČT, České 

dědictví UNESCO, IPR HMP, SMO ČR, resorty MK, MPO, MŠMT, Národní památkový ústav, zástupci podnikatelů 

a další)

▪ Větší kritičnost a sebereflexe. Snaha o větší konkrétnost navrhovaných opatření

▪ Snaha o provázání s dalšími sektorovými a zastřešujícími politikami

▪ Větší důraz na místní obyvatele a udržitelnost, monitoring a vyhodnocení dopadů CR

▪ Provázání na přípravu programového financování

▪ Snaha o zvýšení významu dokumentu (schvalování Akčních plánů vládou). Větší zapojení resortů do 

implementace

▪ Zdůraznění role podnikatelů v rozvoji CR

▪ Důraz na spolupráci a koordinaci aktivit. Podpora informovanosti

▪ Snaha o srozumitelnost



Přehled priorit a opatření

1) Systém 2) Nabídka / Zážitky 3) Poptávka / Návštěvníci 4) Data a inovace 5) Lidé

1.1 Vícezdrojový systém financování 
řízení a rozvoje cestovního ruchu

1.2 Nastavení systému řízení CR

1.3 Zajištění akceschopnosti Horské 
služby, o. p. s.

1.4 Zlepšení meziresortní a 
mezioborové koordinace rozvoje CR 
a upevnění pozice CR v hospodářské 
politice státu, rozvoj mezinárodní 
spolupráce v oblasti CR

1.5 Rozvoj a upevnění spolupráce s 
profesními asociacemi a sdruženími

1.6 Podpora rovných podmínek 
podnikání a zaměstnávání v CR, 
ochrana spotřebitele

2.1 Podpora budování a 
modernizace infrastruktury 
cestovního ruchu

2.2 Využití a zachování potenciálu 
kulturního, technického a 
přírodního dědictví a kulturní 
krajiny

2.3 Kontinuální rozvoj Českého 
systému kvality služeb (ČSKS)

2.4 Prevence a zmírnění dopadů CR 
na životní prostředí a místní 
obyvatele

3.1 Podpora integrovaného systému 
marketingové komunikace

3.2 Cílená podpora příjezdového 
cestovního ruchu

4.1 Profesionální, sdílený a 
digitalizovaný systém sběru, 
vyhodnocení a interpretace 
klíčových statistických dat a 
výzkumu pro oblast CR

4.2 Systém popularizace a sdílení 
důležitých informací o řízení a vývoji 
CR se širokou veřejností

4.3 Systém informování a 
komunikace s podnikateli

4.4 Využívání SMART řešení při 
sdílení dat, informací a příkladů 
dobré praxe

5.1 Systém vzdělávání v oblasti CR 
postavený na úzké spolupráci a 
komunikaci poskytovatelů služeb a 
vzdělávacích institucí

5.2 Podpora uplatnění v CR –
systém rekvalifikací a dalšího 
vzdělávání

5.3 Budování pozitivního vztahu 
rezidentů k CR
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