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Zápis ze zasedání pracovní skupiny, č. 4 
 
Datum: 28. 4. 2009, 10.30 – 12.00, Teplice nad Bečvou, salonek sanatoria Moravan  
Přítomni: Jana Černá (MěÚ Hranice), Milan Bartoš (Městské kulturní zařízení Hranice), 

Blanka Hlaváčková (Penzion Ostravanka), Lenka Dočkálková (MIC), Marcela 
Tomášová (HRA), Michaela Randáčková (HRA), pracovní skupina Kolonowskie 
(dle prezenční listiny) 

 
1) Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu regionu Hranicko – polské pracovní 

skupině byl představen návrh analýzy, tak jak byla přístupná na webu 
regionhranicko.cz a kde ji mohla veřejnost připomínkovat. Jednotlivé kapitoly byly 
podrobněji probrány a bylo vysvětleno, jak se na vypracování analýzy pracovalo, jakým 
způsobem byla vytvářena a jaký je její smysl.  

2) Návrh produktový balíčků – členové polské pracovní skupiny byli seznámeni s návrhy 
jednotlivých produktových balíčků. Bylo jim představeno, co produktové balíčky 
znamenají, co mohou obsahovat a jak bude probíhat jejich distribuce. Byli také vyzváni 
k navržení jejich produktů a k navržení společného produktu. Z regionu Hranicko 
navrženy tyto produkty: 

 - lázeňství 
 - přírodní zajímavosti 
 - pěší a cyklo turistika 
 - technické a kulturní památky 
 - muzea a expozice 
 - místní produkty 
 - sport 
 - církevní památky 
 - akce + gastro 
3) Byly představeny indikátory, které jsme navrhli do doplňkové analýzy potenciálu 

cestovního ruchu a podle kterých bychom měli sledovat návštěvnost našeho regionu. 
Byla objasněna důležitost indikátorů, z jakých důvodů byly zvoleny.   

4) Ania Szaton krátce představila způsob zpracování a časový harmonogramu dokončení 
analýzy potenciálu cestovního ruchu v regionu Dolna Mala Panew.  

5) Závěr, různé – upozornění polské pracovní skupiny, ale především koordinátora na to, 
abychom dodržovali harmonogram projektu, abychom stihli realizovat všechny plánované 
akce a dosáhli všech cílů a výstupů projektu.  
 
Další zasedání české pracovní skupiny bude svoláno pravděpodobně začátkem června 2009. 
Do té doby bude k dispozici finální verze doplňkové analýzy potenciálu cestovního ruchu 
regionu Hranicko. 
 
Zapsala: Michaela Randáčková 
  Hranická rozvojová agentura, z.s. 
  m.randackova@regionhranicko.cz, 733137754 
 
 


