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Memorandum o spolupráce mezi Ústeckým a Karlovarským krajem
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Důvod předložení:
Spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ústeckým a Karlovarským krajem
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Bez nároku na rozpočet

Projednáno:
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Přílohy: 

15.4-1 Název: bod 15.4 priloha 1.pdf
Memorandum o spolupráci v oblasti 
cestovního ruchu mezi Ústeckým a 
Karlovarským krajem

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ústeckým a Karlovarským krajem dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Ústecký kraj dlouhodobě spolupracuje s okolními kraji na rozvoji a podpoře cestovního ruchu. S Libereckým 
krajem již máme od roku 2014 uzavřené Memorandum o spolupráci v cestovním ruchu. Se Středočeským 
krajem spolupracujeme úzce především v oblasti budování Labské stezky a také propagaci Labe jako vodní 
cesty. S Karlovarským krajem je úzká spolupráce především v oblasti Krušných hor a cyklostezky Ohře. Nyní 
po vzájemné dohodě krajů předkládáme návrh znění Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým a 
Karlovarským krajem v oblasti cestovní ruchu (celé její znění je v příloze č. 1)

Spolupráce v oblasti cestovního ruchu se zaměří v budoucnu především na aktivity, které se věnují:
• rozvoji a podpoře turistických regionů
• zejména rozvoji a podpoře kategorizace destinačního managementu se zaměřením na oblast Krušných hor, 
a to na principu 3K (koordinace, kooperace a komunikace) a za účasti všech místních aktérů,
• vývoji v lázeňství a balneologii a podpoře spolupráce veřejných výzkumných institucí – Institut lázeňství a 
balneologie, v.v.i. a Výzkumný ústav balneologický – Lázně Mšené, v.v.i.
• turistické infrastruktuře (např. pěší turistika, cykloturistika, sezónní doprava cyklobusů atd.),
• zejména projektům Hřebenovka, cyklostezka Ohře, Krušnohorská bílá stopa, Krušnohorská cyklomagistrála 
atd.
• společným prezentačním a marketingovým aktivitám v tuzemsku i v zahraničí (např. veletrhy, prezentační 
akce atd.)
• rozvoji bezbariérové turistiky
• rozvoji a podpoře turistických produktů a regionálních produktů.
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