
 

 

  

Z á p i s  

z jednání odborné pracovní skupiny Cestovní ruch 

které se uskuteční 29. 6. 2020 od 9:00 hod. ve školící místnosti (vchod A) Třanovice č.p.1 

1. Přivítání, role a název odborné pracovní skupiny 

Předseda MAS Pobeskydí, Jaroslav Votýpka, přivítal přítomné na jednání pracovní 
skupiny a předal slovo facilitátorovi Davidu Chovančíkovi. Zapisovatelkou byla 

stanovena Krystyna Nováková a ověřovatelem zápisu David Chovančík. 
David Chovančík seznámil přítomné s cíli a rolí pracovní skupiny: zmapování a 
koordinace rozvoje cestovního ruchu, vytipování projektů.  

Byl určen název pracovní skupiny Cestovní ruch (všichni pro). 

 

2. Stručné představení činnosti MAS nejen v oblasti cestovního ruchu 

Následně byly přítomným představeny základní informace o cestovním ruchu 

v Pobeskydí a dosavadní podpoře MAS v této oblasti a výhled do budoucna. 

Přiblížena územní působnost MAS a působnost přítomných zástupů destinačních 
managementů (Beskydy-Valašsko a Těšínské Slezsko). 
(více viz přiložená prezentace) 

 

3. Představení činnosti a plánů přítomných ve vazbě na cestovní ruch 

Jednotliví přítomní představili své aktivity a připravované projekty. Zmíněno bylo: 

- projekty výstavby cyklostezky v mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady 

- Cykloturistika je nosné téma cestovního ruchu v mikroregionech a Pobeskydí 
- Inspirace pro rozvoj cestovního ruchu a cykloturistiky v obcích, rozvoj agroturistiky 

- Cyklotrasa Olše – Olza s nabíjecími stanicemi (částečně zasahuje do Pobeskydí) 
- Beskydy-Valašsko připravuje projektu na cykloturistiku; destinační management 

tvoří produkty, financováno z MSK, fond cestovního ruchu (města a obce přispívají 
a na jejich území soustředí činnost placena z fondu), Beskydy jsou známé horskou 

turistikou a cykloturistikou, chybí ovšem propojení cyklostezek. Destinační 
management Beskydy-Valašsko připravuje produkt pro rodiny s dětmi, který si 

dává za cíl (mezi jinými) zmapování cílů pro rodiny s dětmi a jejich propojení 
cyklotrasami a cyklostezkami. 

- MAS Pobeskydí podporuje i zemědělce, výrobce potravin, kteří mají kvalitní 
produkty, které je možno nabídnout návštěvníkům 

- Regionální značka Beskydy – originální produkt – garance kvality a místa původu, 
vhodné pro doplnění cestovního ruchu 

 

4. Diskuse k možnostem spolupráce na úrovni MAS 

Paní Konvičná představila blíže činnost fondu cestovního ruchu. Fond je určen pro 

financování a spolufinancování projektů a tvorbu produktů cestovního ruchu. Na 

projektech se podílí finančně i dotčené subjekty (např. u pivní stezky dotčené 
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pivovary). 

Problémy cestovního ruchu: 
- Potřeba navázat funkční spolupráci s podnikateli 

- Chybí komunikace 

- Potřeba pokračovat a nepřestávat organizovat pracovní setkání, předávat 
informace 

Příležitosti: 

- Vhodné řešení Fórum cestovního ruchu (setkání, kontakty) 

- Námět – traily, zatraktivnění trasy o alternativní trasy v terénu 

- Pivní stezka, Beskydy Card 

- Pro zájemce o rozvoj cestovního ruchu v obci nebo zájemce o zapojení do 
projektů destinačních společností je vhodné, aby se aktivně účastnili a zapojovali 

do aktivit destinačního managementu 

- Informační centra mají stále význam, je to místo vhodné i pro prodej (rezervaci) 

produktů cestovního ruchu 

- Napojení produktů destinačního managementu (a stránek DM) na mapové 
aplikace – by bylo vhodné, ale jde o marketing, který je finančně náročný; aktuálně 
je to na aktivitě jednotlivých subjektů a síťování 

 

5. Plán práce odborné pracovní skupiny na rok 2020 a ukončení jednání 
 

Příprava workshopu k cykloturistice: příklady dobré praxe, představení novinek v doprovodné 
infrastruktuře (termín výhledově podzim/zima 2020/2021) 

 

Setkání k přípravě strategie – další termín v 14. 9. 2020 

 

 

Přílohy: Prezentace, prezenční listina 

 

Zapsala: Krystyna Nováková 

 

Ověřil: David Chovančík 



Jednání odborné pracovní skupiny
Cykloturistika a cestovní ruch

Třanovice – 29. 06. 2020



Program:

1. Úvod, role a název odborné pracovní skupiny
2. Stručné představení činnosti MAS nejen v oblasti cestovního 

ruchu

3. Představeni činnosti a plánů přítomných ve vazbě na 
cestovní ruch

4. Diskuse k možnostem spolupráce na úrovni MAS
5. Plán práce odborné pracovní skupiny na rok 2020 a 

ukončení jednání



Úvod, role a název odborné pracovní skupiny
• Pracovní skupina by měla zmapovat a koordinovat rozvoj cestovního ruchu na

území MAS ve vztahu k novému programovému období 2021+, kdy se očekává
možnost čerpání dotačních prostředků na podporu cestovního ruchu (zejména
cykloturistiky a cyklodopravy)

• Jde zejména o vytipování projektů, který by mohly být realizovány v období 2021+
a koordinace s dalšími návaznými projekty v území MAS

• Důležitou rolí by měla být spolupráce s destinačními společnostmi turistických
oblastí, které se nacházejí na území MAS –> Beskydy-Valašsko a Těšínské Slezsko

• Název pracovní skupiny: Cestovní ruch (?)



Návštěvnost atraktivit

2016 2017 2018

Archeopark Chotěbuz - Podobora 24 291 23 968 18 716

Návštěvnické centrum Pivovaru Radegast 48 383 28 385 43 091

Hrad Hukvaldy 58 672 66 638 73 947

Kostel sv. Maxmiliána Hukvaldy - 23 035 27 829

Kostel sv. Antonína Paduánského Prašivá - 7 793 7 787

Lysá Hora +/- 750 000



Cestovní ruch a cyklodoprava

• Na území Pobeskydí – 28 značených cyklotras (celkem 406 km)
• Příprava cyklostezek velmi náročná, v území je připravováno 

několik rozsáhlejších projektů (např. cyklostezky okolo přehrad)
• Dvě turistické oblasti: Beskydy – Valašsko (Destinační 

management turistické oblasti Beskydy-Valašsko o. p. s.)  a 
Těšínské Slezsko (Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem 
v Třinci)

• Regionální značka: Beskydy – originální produkt



Stručné představení činnosti MAS nejen v 
oblasti cestovního ruchu

• V programovém období 2014 – 2020 MAS přímo nepodporovala cestovní 
ruch

• Nepřímo bylo možno žádat:
IROP: budování cyklostezek v návaznosti na cyklodopravu

PRV: výstavba občanské vybavenosti (odpočívadla, nabíjecí stojany, atd.) a 
agroturistika

Projekty před realizací: 
PRV: Obecní mobiliář - Horní Tošanovice, Hukvaldy a Nošovice
IROP: Cyklostezky – Ropice a Třanovice
Projekty realizované:
IROP: Zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty v centru obce Pražmo



Programové období 2021+
Dobré myšlenky pro Pobeskydí

V letošním roce probíhá příprava nové strategie MAS Pobeskydí na 
programové období 2021–2027.

Příprava bude zaměřena na 3 základní části strategie: 
- analýzu území, jeho potřeb a problémů, 
- návrh cílů a opatření k realizaci,
- akční plány jednotlivých programů.
Naším cílem je najít dobré myšlenky, které posunou Pobeskydí dál a 
dají naší místní akční skupině smysluplnou náplň na dalších 7 let.

Příprava strategie je realizována v rámci projektu "Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí" 
(IROP) a projektu "Strategie Pobeskydí 2021+" (Moravskoslezský kraj)



Programové období 2021+
Cyklodoprava (IROP 2)

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací 
pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za 
službami, včetně doprovodné infrastruktury (?)

• Doprovodná cyklistická infrastruktura (?)
• Zvažuje se i cyklistická infrastruktura s vazbou na                      

cestovní ruch (?)



Programové období 2021+
Veřejná infrastruktura udržitelného 

cestovního ruchu (IROP 2)
• Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení) s preferencí 
integrovaných řešení (?)

• Budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních a 
lokálních turistických tras (?)

• Naučné stezky (?)
• Rekonstrukce stávajících a budování nových turistických 

informačních center (?)







Představeni činnosti a plánů přítomných ve 
vazbě na cestovní ruch

• Kdo jsem ?

• Koho zastupuji ?

• Co je pro mě nosné téma v cestovním ruchu ?



Diskuse k možnostem spolupráce na úrovni 
MAS

• Spolupráce s destinačními společnostmi turistických oblastí (?)
• Spolupráce s Mikroregiony (?)
• Síťování partnerů v území MAS (?)
• Klíčové projekty cestovního ruchu v oblasti (?)



Plán práce odborné pracovní skupiny na 
rok 2020



Děkujeme za pozornost a za účast!

o Mgr. David Chovančík, facilitátor odborné PS MAS 
Pobeskydí, z. s.

o Emailová adresa: chovancik@pobeskydi.cz


