
Slovo hejtmana 
(města a obce červenec–srpen 2020) 

Koronavirové období zasáhlo prakticky všechny součásti našeho života. 
Domácnosti i zaměstnání, finanční situaci rodin, mnohdy jejich vzájemnou 
pohodu, zvláště citelně byli poznamenáni podnikatelé. Jednou 
z nejzávažněji postižených oblastí byl cestovní ruch – se všemi jeho 
podobami, protože ho zasáhla karanténní opatření – tedy hlavně omezení 
pohybu a setkávání občanů. 

Všichni vnímáme nutnost probuzení této oblasti lidské činnosti – zvláště 
v době začínající turistické sezóny. Platí to i pro náš kraj – pro Vysočinu, 
kde jsou právě volnočasové aktivity pro mnoho lidí nejen zdrojem 
příjemného odpočinku, ale i podstatným pramenem základních příjmů. 
Ztráty z uplynulých měsíců budou podnikatelé jen obtížně dohánět. 
Negativní vliv na cestovní ruch nemá jen doba od vyhlášení nouzového 
stavu do znovuotevření atraktivit, ubytovacích a stravovacích kapacit, ale 
také pokles zahraničních návštěvníků, omezení konferenční turistiky, 
nemožnost konání „velkých“ akcí sportovních i kulturních a další. Na 
krajském úřadě si to uvědomujeme a připravili jsme řadu opatření na 
pomoc této oblasti. 

Rozhodli jsme se mezi jiným vyhlásit soutěž „Vysočina – moje dovolená“, 
v rámci které se mohou podnikatelé, spolky, příspěvkové organizace 
nezřizované krajem či obecně prospěšné společnosti zapojit do tvorby 
nové či inovované ucelené nabídky služeb na určitém území Kraje 
Vysočina – jde především o konkurenceschopné produkty v oblasti 
cestovního ruchu na trhu ovlivněném pandemií COVID-19. Dalšími 
podpůrnými opatřeními Kraje Vysočina je také program na podporu 
marketingových aktivit „Marketing v cestovním ruchu 2020“. Uvažujeme 
o finančním zvýhodnění pro návštěvníky ubytovacích zařízení či o slevách 
ze vstupného do krajem zřizovaných kulturních a turistických míst. 
O těchto benefitech budeme ještě jednat. Vše je odvislé mimo jiné od toho, 
jakou finanční pomoc bude moci Kraj Vysočina uvolnit. 

My všichni můžeme osobně pomoci našemu regionu i tím, že svou 
dovolenou budeme orientovat právě na krásná místa Vysočiny – a těch 
není málo.  
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