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Pracovní skupina „Kulturní dědictví a cestovní ruch“ 
Zápis z jednání, které proběhlo dne 1.10.2013 od 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu 

v Chotěšově 

(přítomní viz. prezenční listina) 

 
Program setkání: 

16:00 – 16:15 Úvod, zahájení 
16:15 – 16:30 Tvorba integrované rozvojové strategie MAS Radbuza 
16:30 – 17:30 Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Kulturní 

dědictví a cestovní ruch“ 
17:30 – 17:45 Závěr jednání pracovní skupiny 
 
Očekávání účastníků: 

– Finanční podpora pro obecní památky 

– Strategie ubytovacích kapacit, kulturní památky 

– Získání prostředků, výměna zkušeností, přilákání turistů do území 
– Rozšíření obzorů 

– Zájem o rozvoj obcí a území 
– Zviditelnění významných památek, finanční podpora pro památky 

 

Tvorba integrované rozvojové strategie MAS Radbuza 
Popis a plán tvorby integrované rozvojové strategie MAS Radbuza prezentoval na jednání 
pracovní skupiny Tomáš Svoboda (CpKP). Obecnou prezentaci k pracovním skupinám je 
možné stáhnout na internetových stránkách MAS Radbuza (www.mas-radbuza.cz) v rubrice 

Strategie území. 

 

Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Kulturní dědictví a cestovní 

ruch“ 
Hlavním úkolem pracovní skupiny bylo odpovědět na otázku: 

„Jaké aktivity by měla MAS Radbuza podporovat či realizovat v tématické oblasti Kulturní 

dědictví a cestovní ruch v období 2014 – 2020?“ 

 

Následující aktivity jsou výstupem diskuse k výše uvedené otázce: 

– Podpora měkkých kulturních akcí vycházejících z tradice (dožínky, zabijačky, atd.) 

– Podpora budování a údržby naučných stezek, podpora tvorby jednotlivých zastávek na 

naučné stezce 

– Podpora vzniku klášterní zahrady – parku, rekonstrukce prostranství v okolí památek 

– Podpora vzniku kulturních center (muzeum, galerie, prostor k setkávání, ...) 

– Podpora propagace památek v rámci cestovního ruchu, podpora propagace 

ubytovacích a stravovacích zařízení 

– Podpora vzniku informačních center 

– Najít dominantní téma (témata) pro oblast cestovního ruchu (historie kláštera 

Chotěšov, hornictví, baroko), které bude (budou) rozpracováno v rámci turistické a 
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cykloturistické infrastruktury a bude hlavním nástrojem propagace a interpretace 

území. 

– Propojit téma hornictví s naučnými stezkami, možná hornické expozice, případně 

informace v IC 

– Podpora vzniku propagačních, informačních materiálů (turistické a cykloturistické 

cesty); významných osobností 

– Podpora rekonstrukce nemovitých i movitých kulturních památek, drobných 

historických a sakrálních staveb 

– Mapování památek a časosběrná dokumentace 

– Podpora integrovaných projektů zaměřených na propagaci akcí a památek v regionu 

– Podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích kapacit 

– Podpora vzniku nových cyklostezek, údržby stávajících cyklotras včetně jejich 

vybavení 

– Podpora zajištění častějšího zajištění vstupů do památek 

– Podpora hipoturistiky 

– Podpora přírodních atraktivit, sportovních prostranství a atraktivit 

– Podpora vzdělávání v oblasti cestovního ruchu 

– Podpora vzniku a obnovy lokálních expozic, muzeí 

– Podpora stavebně historického průzkumu, historické archivní dokumentace, sběru dat, 

atd. 

 

Závěr pracovní skupiny 
Další jednání pracovní skupiny proběhne na konferenci MAS Radbuza. Termín konference 

bude upřesněn managamentem MAS Radbuza. 

 

Zapsal: 

Václav Kubernát (MAS Radbuza) 

Tomáš Svoboda (CpKP) 


