Zpráva z akce
„Venkovský cestovní ruch – šance místních komunit“
5. – 6. května 2022
Nový Jičín

Konference s názvem „Venkovský cestovní ruch – šance místních komunit“ byla připravena již na
podzim roku 2021, z důvodu aktuální situace spojené s covidovou pandemií jsme ovšem její termín
realizace přesunuli na jaro roku 2022. Program 2-denní konference byl zacílen na prezentaci příkladů
především realizací projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) sloužící k přímé čí nepřímé podpoře
venkovského cestovního ruchu. Dále na organizační i socioekonomická témata vážící se
k problematice venkovského cestovního ruchu, bez nichž nelze úspěšně a efektivně plánovat budoucí
investice do lokální podpory cestovního ruchu. Klíčový akcent byl kladen na racionalitu a efektivitu
vynakládání prostředků z veřejných zdrojů tak, aby došlo k reálné podpoře tohoto ekonomického
sektoru bez fatálních škod na prostředí a stabilitě místních komunit.
V tomto kontextu se organizátorům podařilo sestavit velice zajímavý, smysluplný a koncepčně
přehledný program, který přitáhl pozornost mnoha účastníků z řad starostů, místních akčních skupin,
podnikatelů v sektoru cestovního ruchu, destinačních společností a rovněž zástupců státní správy
a dalších partnerů Celostátní sítě pro venkov (CSV).

Seminář v konferenčních prostorách Hotelu Praha v Novém Jičíně zahájil předseda MAS Lašsko
a koordinátor animačních činností Dalibor Kvita. Přivítal všechny zúčastněné a zvláště hosty
a přednášející. Jejich hojná účast byla velmi pozitivně vnímána, protože poskytovala velice pestrou
škálu názorů během mnoha diskuzí. V rámci úvodu zdůvodnil Dalibor Kvita záměr přípravy konference
na dané téma s ohledem na obecně neuspokojivé důsledky turistického ruchu ve venkovských
oblastech, zvláště ve vybraných lokalitách.
Poté již následovala řada zajímavých prezentací. Michal Medek, ředitel Ústavu pro interpretaci
místního dědictví, zahájil první blok přednášek prezentací případové studie Štramberk - detailní
analýza cestovního ruchu v návštěvnicky zatížené obci jako podklad pro plánování investic do rozvoje
cestovního ruchu z PRV i dalších evropských i národních zdrojů. Přednáška se podrobně zabývala
kvalitativní i kvantitativní analýzou návštěvnosti, průzkumem mezi aktéry cestovního ruchu
a obyvateli a podrobnou ekonomickou analýzou.
Martin Hrnčárek, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Rožnov p. R. a Martin Beníček, vedoucí
odboru školství a kultury Městského úřadu Rožnov p. R., okomentovali prezentaci zaměřenou na
problematiku finančních toků vztažených k cestovnímu ruchu ve městě. Cílem bylo srovnat dvě silně
navštěvovaná blízká města s odlišnými podmínkami týkajícími se cestovního ruchu.
Druhý blok představovaly prezentace především zástupců a členů místních akčních skupin
Moravskoslezského kraje. Příklady realizací projektů z PRV zacílených na rozvoj návštěvnické
infrastruktury z pohledu žadatelů a administrátorů prezentovali David Pavliska, místostarosta
Frýdlantu nad Ostravicí, Daniela Ražnoková z MAS Region Poodří, František Kopecký z MAS Hranicko,
Kateřina Červenková z Národního geoparku Kraj blanických rytířů, Petr Karlubík z MAS Jablunkovsko,
Petra Chroustová z Národního geoparku Krajina břidlice. Projekty prezentovali především
prostřednictvím ilustrací pořízených před realizací, v průběhu a po ukončení realizací projektů, kdy
hovořili o nutnosti pravidelné údržby a o tom, co nebylo zcela vyhovující a čeho by se v budoucnosti
vyvarovali. Prezentace vyvolaly mnohé dotazy z řad účastníků, diskuze byla živá a inspirující.
Příklady realizovaných projektů z PRV zacílených na rozvoj návštěvnické infrastruktury a podporu
investic na založení a rozvoj nezemědělských činností z pohledu kontrolorů Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF)) komentoval Radim Petr, vedoucí Oddělení metodiky LEADER SZIF
v Praze. Především prostřednictvím fotografií z kontrolních pracovišť napříč ČR poukazoval na chybné
a nevhodně zvolené kroky a postupy při administraci projektů, realizovaných z opatření
LEADER/článku 20 (muzea, expozice, stezky, veřejná prostranství apod.).
Exkurzní část proběhla v příměstské rekreační zóně Skalka, kde byly účastníkům mimo jiné
prezentovány projekty, realizované za podpory dotací z PRV městem Nový Jičín, Kamenné divadlo
a Zvěrokruhová zahrada. Průvodcem nám byl místostarosta města Nový Jičín Ondřej Syrovátka.

I následující konferenční den přinesl spoustu zajímavých informací. Barbora Dvořáková ze Sdružení
pro interpretaci místního dědictví se s prezentací „Proč a co vše plánovat před investicí“ zaměřila na
opomíjenou potřebu kvalitního a odpovědného plánování před zamýšlenou investicí, nezbytnou
předcházející vlastní projektovou přípravu. Čerpání dotací rozebrala z pohledu nástroje, který je
významnou podporou, ale ne za každou cenu. Zdůraznila smysluplnost, efektivnost a kvalitu čerpání
a využití dotací.
Ondřej Vítek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s prezentací s názvem: „Jak a kde získat data
o návštěvnících a k čemu je využít“ představil metody a nástroje získávání kvantitativních dat
o návštěvnosti v terénu, prezentoval výsledky své analýzy, mnohdy velmi překvapivé.
Jan Kraut se s prezentací „Podtržení či popření místa“ zaměřil na problematiku mnohdy nevhodných,
zcela laických, ale i odborných architektonických intervencí v krajině a jejich dopadem na další
fungování lokalit i komunit v nich žijících. Zásahy lidské potřeby vstupovat do krajiny komentoval jako
„parazity“ či „završení“.
Pavel Dvořák, zástupce Lašského muzea, poukázal na dění v cestovním ruchu z pohledu historika.
Zamýšlel se nad historií turismu ve světle historických a společenských změn v posledních třech stech
letech, které dávají historický rámec našim dnešním činům v této problematice.
Jiří Siostrzonek a Ondřej Durczak z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě s příspěvkem
„Klam ve fotografické prezentaci cestovního ruchu a jeho důsledky“ otevřeli ožehavé téma chtěných
i podvědomých manipulací s obrazovým materiálem, který následně probouzí falešná očekávání
u návštěvníků. Prostřednictvím mnoha velmi zajímavých fotografií nás uvedli do světa zachyceného
optikou skutečných profesionálů.
Diskuze byla bohatá během celého programu konference, také v pauzách mezi přednáškami a během
občerstvení docházelo k podnětným rozhovorům a navazování nových pracovních kontaktů. Přizvaní
hosté se zúčastnili se zájmem celé konference, aby se mohli dále inspirovat, ale také doplňovat svými
poznatky a zkušenostmi prezentace svých kolegů. To samozřejmě velmi ocenili všichni zúčastnění.
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