Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje
Pracovní skupina / regionální kolegium pro cestovní ruch

Záznam z videokonference z 11. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro
cestovní ruch (PS CR)
Termín jednání: 17. března 2021
Jednání proběhlo formou videokonference
Účastníci videokonference:

Instituce
Centrála cestovního ruchu – Jižní
Morava
Jihomoravský kraj
Regionální rozvojová agentura jižní
Moravy
Letiště Brno a. s.
MAS Moravský kras
ECEAT
Asociace průvodců ČR
Asociace hotelů a restaurací ČR
Veletrhy Brno
Národní vinařské centrum
Turistické informační centrum Brno
Turistické informační centrum Mikulov
Zámek Slavkov u Brna
Masarykova univerzita
DMO Znojemsko a Podyjí – DS: Znojmo
Region, z.s.
DMO Pálava a Lednicko-valtický areál,
z.s. - DS: Pálava a Lednicko-valtický
areál, z.s.
DMO Brněnsko z.s.
DMO Slovácko: Turistická asociace
Slovácko, z.s.
Magistrát města Brna
Klub českých turistů
Jihomoravský kraj
ANNO JMK
ORR KrÚ JMK

Účastníci videokonference
Pavla Pelánová
Ivana Lukášková
Libor Opluštil
Martin Vild
Petr Revenda
Pavel Pichler
Marina Sedláková
Beatricie Vojtková
Petr Maliňák
Pavel Krška
Jan Janulíková
Petra Kovářová
Marcela Koňáková
Eva Oubělická
Martin Šauer
Irena Navrkalová
Marie Tesařiová
Radek Galousek
Libor Kabát
Michal Burian
Zdeněk Šmýd

Markéta Soukupová
Pavel Rabušic
František Lukl
Alena Máčová
Ivo Minařík
Tomáš Kubíček
Jaroslav Keprt
Vojtěch Kasina
Potvrzená účast: 15 členů/náhradníků s hlasovacím právem
(z aktuálně celkových 22 člensky zastoupených institucí, zbytek hosté, či nově navržení zástupci PS)
Hlasování: pro – proti – zdržel se
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Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod a organizační změny v PS
Aktualizace Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
Realizované a připravované cyklo projekty
Představení činnosti v oblasti cestovního ruchu v roce 2020 a plán pro rok 2021
Různé, diskuse a závěr

Zahájení:
- V 16:00 hodin garantka pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch (dále také „PS“, „PS CR“) –
Pavla Pelánová – přivítala přítomné členy a hosty PS a představila program jednání.

-

-

-

1. Úvod a organizační změny v PS
Ve středu 17. března v 16:00 hodin přivítala garantka pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch
(PS) – paní Pelánová – a zástupce za Jihomoravský kraj – pan Lukl – členy a hosty videokonferenčního jednání PS.
Po představení programu jednání se PS konsensuálně usnesla doporučit Regionální stálé konferenci pro území
Jihomoravského kraje (RSK JMK) následující organizační změny:
Návrh na nově zastoupenou instituci v PS:
Destinační organizace:
Navržený člen:
Navržený náhradník za člena:

Turistická asociace Slovácko, z.s.
Zdeněk Šmýd
Ing. Josef Smetana

Návrh na personální změny již zastoupených institucí:
KČT – JMO
Nově navrhovaný člen:
Stávající člen:
Ing. Pavel Rabušic
Ing. Luděk Leder
SMB
Nově navrhovaný člen:
Stávající člen:
Kristýna Černá
MgA. Barbora Podhrázská
nově navrhovaný náhradník za člena:
Stávající náhradník:
Ing. Markéta Soukupová, MBA
nebyl nominován
JMK
Nově navrhovaný člen:
Stávající člen:
Mgr. František Lukl, MPA
Ing. Petr Hýbler
15-0-0
usnesení konsensuálně přijato

-

2. Aktualizace Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
Za odbor regionálního rozvoje (ORR) byly členům PS představeny aktuální informace k procesu tvorby Strategie
rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (SRJMK 2021+) - viz prezentace v příloze č. 1. S ohledem na vývoj
strategického dokumentu a možnosti participace na něm byli členové PS požádání o případné připomínkování
dokumentu (aktuální verze dokumentu s připomínkovým archem byla členům PS zaslána emailem s termínem
pro zaslání připomínek do konce března 2021 na emaily: kubicek.tomas@jmk.cz v kopii s fiser.pavel@jmk.cz.
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-

-

-

-

-

3. Realizované a připravované cyklo projekty
Za odbor regionálního rozvoje JMK (ORR) představil krajský cyklokoordinátor Jaroslav Keprt aktuální investiční
akce z oblasti rozvoje cykloturistiky.
Byly představeny informace z probíhajících stavebních prací cyklostezky umístěné při silnici I/52 na straně
střední nádrže vodního díla Nové Mlýny II. Celkové náklady na realizaci cyklostezky budou v hodnotě 119 mil.
Kč, úsek cyklostezky bude 2,7 km dlouhý. Dalším probíhajícím cykloprojektem je stavba cyklostezky mezi Brnem
a Jinačovicemi i zde vyroste úsek dlouhý téměř 3 km, který v budoucnu bude pokračovat až do Kuřimi.
Podrobnosti a informace o dalších cyklo-projektech naleznete v příloze č.2.
4. Představení činnosti v oblasti cestovního ruchu v roce 2020 a plán pro rok 2021
Za oddělení cestovního ruchu představila informace paní Lukášková. Vyjma pravidelné dotační činnosti
spolupracovalo oddělní cestovního ruchu na společném „pivním průvodci po kraji“, ten snad, pokud situace
okolo opatření spojených s COVIDem dovolí, bude v brzké době představen i širší veřejnosti. Oddělení
cestovního ruchu chystá také novou strategii rozvoje cestovního ruchu. Vedle pokračující projektové činnosti je
zřejmé, že akce se zaměřením na cestovní ruch a kulturu jsou COVIDem utlumeny. Tento trend potvrdili
i zástupci jednotlivých destinačních managementů společně s garantkou PS.
Za CCRJM byla členům PS představena data o cestovním ruchu a návštěvnosti JMK za minulé roky. Dále byly
představeny propagační kampaně CCRJM #mimodavy, „Světové Česko“ a „Je čas přepsat pravidla“.
Za město Brno (MMB) představila informace paní Soukupová: podobně jako data z CCRJM i data z MMB za roky
2019 a 2020 ukázala propad jak v počtu návštěvníků Brna, tak v počtu přenocování či průměrné délky pobytu.
V rámci podpory cestovního ruchu byly např. odpuštěny platby ubytovacím zařízením za pobytové taxy (612/2020) a s ohledem na posílení bezpečnostních opatření bylo umístěno 15 mobilních dezinfekčních stojanů
u hlavních turistických cílů. Pro rok 2021 je mj. v plánu příprava strat. dokumentu: Program rozvoje cestovního
ruchu města Brna 2021–2025, dále marketingová komunikační kampaň „Brno True Story 2021–2023“ či reflexe
dopadů COVIDu a téma stabilizace cestovního ruchu. Na paní Soukupovou navázal s dalšími informacemi pan
Pichler (za poradenství cestovního ruchu a platformu Travelbakers). Pan Pichler představil členům PS aktivity
v rámci tvorby Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna (zdůrazněny byly procesy, kooperace a synergie
zainteresovaných subjektů: MMB, TIC Brno, DS Brněnsko, JMK, CCRJM a dalších).
Vedle informací za CCRJM a MMB byly dále představeny informace o aktivitách z oblasti cestovního ruchu ze
strany zástupců DMO z JMK. Vedle zhodnocení loňské sezóny a některých realizovaných aktivit se i zde
potvrzuje trend „dopadů“ COVIDu, který má logický přesah i do činností letošního roku. Prezentace CCRJM,
MMB, pana Pichlera a jednotlivých DMO budou poskytnuty účastníkům jednání prostřednictvím příloh zápisu
(viz přílohy č.3–8).
5. Různé, diskuse a závěr
V rámci diskuse PS zazněly výhrady k některým informacím prezentovaným v rámci představení aktivit
destinační společnosti Pálava a Lednicko-valtický areál, z.s. Po krátké výměně názorů a snaze vyjasnění si
některých informací bylo členům a hostům PS poděkováno za aktivní participaci na jednání PS.
Videokonferenční jednání PS skončilo v 18:00 hod.

Výstupy z jednání:
1) Předložit ke schválení RSK JMK doporučení k personálním změnám v rámci PS (viz 1. bod jednání).
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2) Rozeslání aktuální verze SRJMK 2021+ k připomínkám členům PS s termínem pro zaslání připomínek do
konce března 2021 na emaily: kubicek.tomas@jmk.cz v kopii s fiser.pavel@jmk.cz.
Přílohy:
Příloha č. 1 – SRJMK 21+
Příloha č. 2 – Cykloprojekty
Příloha č. 3 – CCRJM
Příloha č. 4 - DS Brněnsko
Příloha č. 5 - TA_SlOVÁCKO
Příloha č. 6 - DMO Pálava a LVA
Příloha č. 7 – MMB
Příloha č.8 – pan Pichler (Program rozvoje CR)
* Přílohy byly poskytnuty členům a hostům z jednání PS v rámci připomínkování zápisu, zápis bez příloh bude
publikován na webu rskjmk.cz v sekci PS.

Zpracoval: Vojtěch Kasina v.r.
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