Zápis č. 6
ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 12. 9. 2013

Přítomni:

Nepřítomni:

Ing. Miroslav Marek - předseda

Ing. Marian Jurečka

Bc. Milan Blaho

Bc. Lucie Tesařová

Ing. Vladimír Čépe

Omluveni:

Jan Jančí

Ing. Michal Blaško

Kurincová Alena

Ing. Zdeněk Potužák

Ing. Vladimír Mikulec

Bc. Pavel Šoltys, DiS.

Kamil Veselý

Mgr. Markéta Záleská

Miroslava Vlčková

Pavel Zatloukal

Ing. Blanka Vysloužilová, MBA

Tajemník výboru:

Ing. Lubomír Žmolík

Alena Křetínská
Hosté:
PhDr. Jan Závěšický
Mgr. Djamila Bekhedda
Bc. Hedvika Dostálová

Program:
1.

Kontrola usnesení

2.

Prezentace přípravy zřízení Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje

3.

Aktualizace „Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014
– 2020“ – návrhová část

4.

„Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 – 2016“
– analytická část

5.

Informace o běžeckém lyžování v Jeseníkách Olomouckého kraje

6.

Různé

Zápis:
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1.

Kontrola usnesení
Ing. Miroslav Marek se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky k usnesení a
zápisu z minulého zasedání Výboru. Nikdo z členů nevznesl žádnou připomínku,
všechny body usnesení z minulého jednání byly pouze informativního charakteru.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

2.

Prezentace přípravy zřízení Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje
Ing. Miroslav Marek sdělil, že zatím neexistuje materiál pro předložení do komisí,
výborů, ROK a následně ZOK. Současný obsáhlý materiál bude zkrácen a doplněn
o relevantní informace a k dispozici by měl být v druhé polovině října, kdy se počítá
i s jeho projednáním ve V-RCR. V listopadu jej projednají i další dotčené komise a
výbory. Materiál ke vzniku CCRROK bude předložen ROK 12. 12. a ZOK 20. 12.
2013. Centrála bude založena ještě v roce 2013 dle stávající legislativy, poněvadž
změna Občanského zákona platná od 1. 1. 2014 by založení komplikovala.
Další jednání V-RCR bude dohodnuto v návaznosti na dodání podkladů k založení
CCRROK, předpoklad 2. polovina října.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

3.

Aktualizace „Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na
období 2014 – 2020“ – návrhová část
A. Křetínská uvedla, že cílem dokumentu je připravit plány na další období, které
budou provázané s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu. Návrhová část PRCR
OK navazuje na její 4 základní priority a obsahuje přes 90 aktivit. Tento počet je
dán i dobou, pro kterou se dokument zpracovává.
Bc. Dostálová: Návrhovou část projednala Pracovní skupina dne 12. 8. Zásadní
připomínky nebyly. Úpravy se týkaly jen upřesnění opatření pro handicapované
návštěvníky a na základě významu cestovního ruchu pro Jeseníky bude toto
odvětví označeno jako klíčové. Akční plán, který se v současné době zpracovává,
konkretizuje jednotlivé aktivity z návrhové části, zejména na období 2014 - 2017,
kde budou uvedeny jak finanční rámce, tak i konkrétní garanti za jednotlivé aktivity.
Pro období do roku 2020 budou informace rámcové a upřesněny budou v rámci
aktualizace Akčního plánu, která by měla proběhnout v roce 2017. Dokument by
měla projednat ROK 19. 10. 2013, následně bude provedeno hodnocení SEA, aby
mohlo ZOK dokument schválit na svém zasedání dne 20. 12. 2013.
J. Jančí: Materiál se nezabývá oblastí Konicka a Kladecka, kde je třeba řešit
dopravní dostupnost.
Mgr. Bekhedda: SM - SCR nyní zpracovává strategii této oblasti pro mikroregion
Konicko, kde je oblast na 2. místě co se týká krajinného potenciálu. Toto bude
promítnuto i do dalších strategií Olomouckého kraje, které se budou zaměřovat na
oblast Libavé a také Konicka v rámci integrovaného přístupu.
Ing. Žmolík: Některé navržené aktivity se opakují již několik let, avšak zatím nebyly
realizovány. Místo budování nového letiště navrhuje spolupracovat se stávajícími
letišti V Ostravě, Brně či Pardubicích. V oblasti dopravy byla již vytvořena dobrá
vnitřní síť, avšak chybí napojení na přístupové cesty. Odpočívadla a toalety sice
chybí, avšak kvůli velké fin. náročnosti tuto problematiku nikdo neřeší. Je potřeba
více finančních zdrojů z kraje, státu i EU.
Ing. Čépe: PRCR má být i oporou pro žadatele o dotace, proto je třeba uvést
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problémové oblasti.
M. Vlčková: V pracovní skupině by měli být zástupci oblastí, které jsou problémové.
Mgr. Bekhedda: SM - SCR komunikuje se svými členy a potřeby jednotlivých lokalit
přenáší prostřednictvím pracovní skupiny i do strategií. Pracovní skupinu netvoří
zástupci jednotlivých lokalit, ale odborníci z jednotlivých oblastí cestovního ruchu.
Ing. Vysloužilová: Jako členka pracovní skupiny za oblast hotelnictví iniciovala
úpravu i ve vztahu k venkovským oblastem, aby byly podporovány i ubytovací
kapacity nižších standardů.
PhDr. Závěšický: Je třeba vedle statistik ubytování uvádět i statistiku přínosů
cestovního ruchu do rozpočtu státu a obcí.
Výbor bere na vědomí Návrhovou část Programu rozvoje cestovního ruchu
Olomouckého kraje na období 2014 - 2020. Souhlasí s dopracováním Akčního
plánu v intencích Návrhové části a následným předložením dokumentu do
ROK k odsouhlasení pro zahájení hodnocení SEA.
4.

„Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 –
2016“ – analytická část
A. Křetínská uvedla, že zpracování Marketingové studie bylo zahájeno v roce 2013.
Při zpracování došlo k posunu termínu kvůli opoždění statistik. Členům Výboru byla
předložena 2. verze, kterou dne 26. 8. 2013 projednala pracovní skupina.
Připomínky byly částečně dopracovány. Doplněno však musí být zhodnocení
statistických údajů a dopracovat je třeba i kapitoly týkající se MICE a
marketingového auditu. Další jednání pracovní skupiny se uskuteční 17. 9. 2013.
Dopracované materiály budou předloženy V-RCR v 2. polovině října.
Bc. Dostálová doplnila, že se započalo se zpracováním Návrhové části a Akčního
plánu, který je třeba promítnout i do Akčního plánu PRCR OK. Současně probíhá
také dotazníkové šetření, které by mělo být uzavřeno do 20. 9. 2013.
Předpokládaný termín dokončení Marketingové studie je 31. 10. 2013.
Ing. Čépe: MS uvádí, že potenciál Olomouckého kraje převyšuje rámec ČR a
Evropy. Avšak potenciál Olomouckého kraje se jeví srovnatelný s okolními regiony.
Navrhuje upřesnit, či doplnit do analýzy, v čem je tato výjimečnost.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

5.

Informace o běžeckém lyžování v Jeseníkách Olomouckého kraje
Ing. Marek souhlasí s navýšením příspěvku na údržbu LBT, avšak pro schválení
financí v rámci rozpočtu je nutné předložit ZOK přesné požadavky včetně jasného
zdůvodnění (ekonomické a technické podklady). To zatím nebylo dodáno.
Ing. Žmolík: ZOK často řeší financování J - SCR, které zahrnuje různé projekty.
Finance na LBT je třeba oddělit od ostatních aktivit. Finance jsou třeba ne jen na
zajištění provozu roleb, ale i na údržbu, obnovu, školení personálu apod.
PhDr. Závěšický: zaslaný materiál je výstupem z pracovní skupiny. Pro V-RCR
bude dopracován dle požadavků.
Ing. Mikulec: Údržba LBT je pro Jeseníky zásadní. Původní záměr počítal
s údržbou 450 km. V současné době se udržuje cca 380 km a zapojeno je 13
subjektů. Problémem je i nezájem subjektů na klíčových trasách – Červenohorské
sedlo a Skřítek. Oblast Skřítku, která má výbornou dostupnost, dobré sněhové
podmínky nemá rolbu na údržbu. Údržbu nabízí subjekt z Hraběšic, ale chybí
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podpora okolních obcí. Červenohorské sedlo potřebuje obnovit techniku pro
zajištění kvalitní údržby. Údržbu LBT nelze opomíjet, poněvadž by Jeseníky
přestaly být konkurenceschopné vůči ostatním horám.
Ing. Marek: Navrhl zmapovat velké subjekty, které by se mohly fin. podílet na
údržbě LBT a jejich zapojení zohlednit např. při udělování krajských dotací.
Ing. Mikulec: J - SCR se snaží jednat i s obcemi. Bohužel podpora se mění se
změnou představitelů. Je potřeba, aby poskytnuté finance zůstaly v dané lokalitě.
Ing. Čépe: Jaká je role CHKO?
PhDr. Závěšický: CHKO se účastní jednání při stanovení udržovaných LBT a
uděluje povolení. Nefinančně přispívají i Lesy ČR prořezem cest a odstraněním
namrzlého ledu po sezóně (jedná se cca o 100 tis. Kč).
Ing. Vysloužilová: Podnikatelé se podílí formou odvodu poplatků obcím. Obce by je
pak měly použít na financování těchto aktivit.
Ing. Marek: Otevřel otázku možné údržby LBT i na Střední Moravě.
Mgr. Bekhedda: Zájem o údržbu již v minulosti projevili v Radíkově a okolí
Moravského Berouna.
M. Vlčková: Záměrem je nárokovat odpovídající finance z rozpočtu OK na rok 2014.
Stále však nejsou potřebné podklady. M. Vlčková požádala o předložení vyúčtování
příspěvku za rok 2012.
Ing. Mikulec: Pokud bude příslib financování na údržbu LBT z rozpočtu OK, bude
možné získat i příspěvky od podnikatelů na pořízení rolby.
Ing. Marek: Je potřeba co nejdříve dodat podkladový materiál s odůvodněním
požadavku na finanční příspěvek, který zatím nebyl předložen.
A. Křetínská: Informovala o krácení rozpočtu OK pro rok 2014 o 5 %.
Ing. Marek: Údržba LBT by neměla být řešena z Významných projektů, ale měla by
být zařazena jako jedna z podporovaných aktivit rozpočtu. Podkladový materiál pro
zdůvodnění tohoto požadavku zašle PhDr. Závěšický v dostatečném termínu před
konáním zasedání V-RCR.
M. Vlčková: Tento materiál požaduje V-RCR již cca půl roku a zatím nebyl
předložen.
Výbor bere na vědomí informace k tomuto bodu jednání a požaduje
předložení podkladů k této problematice na dalším zasedání.
6.

Různé
A. Křetínská v rámci Různého pozvala členy V-RCR na tiskovou konferenci
k zahájení zimní turistické kampaně, která se koná 17. 9. 2013 v 9:00 hod. v hotelu
Clarion v Olomouci.
Mgr. Bekhedda tlumočila žádost Ing. Potužáka projednat problematiku
cykloturistiky. V jiných krajích došlo k přeznačení tras Eurovelo. Je potřeba zajistit i
v OK. Dále informovala o problému jazykového vybavení personálu v turistických
cílech. Objevují se negativní reakce na webu. Informovala také o iniciativě Polska
získat finanční podporu pro oblast Karpat, čehož by mohla využít i ČR. Na závěr
uvedla, že Střední Morava je jednou z testovacích lokalit v rámci projektu Český
systém kvality služeb, který realizuje MMR
PhDr. Závěšický tlumočil pozitivní ohlasy na návštěvu ruského konzula, který zavítal
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i do Jeseníků. Byla navázaná spolupráce a lze očekávat, že jednání s ruskou
sranou budou pokračovat.

V Olomouci dne 17. 9. 2013
Zapsala: Bc. Hedvika Dostálová

……………………………….
Ing. Miroslav Marek
předseda Výboru
Přílohy: Prezenční listina
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