
Protokol  

Workshop na téma „Kultura a cestovní ruch“ v rámci projektu "ConnReg AT-CZ" 

dne 5.5.2022 v Hornu  

 

Výchozí situace: 

Projekt Connecting Regions (ConnReg) AT-CZ si klade za cíl propojovat regionální rozvoj organizovaný na 

úrovni krajů a spolkových zemí v programovém území Rakousko-Česká republika a prohlubovat jej i 

v nadcházejícím programovém období INTERREG AT-CZ 2021-2027.  

V rámci přeshraniční spolupráce hrají regionální aktéři rozhodující roli. V relevantních tematických 

oblastech je třeba evidovat aktuální projektové záměry, poskytnout platformu pro síťování, výměnu 

zkušeností a vyhledání projektových partnerů, a zpracovat na tomto základě pro nadcházející programové 

období INTERREG AT-CZ 2021-2027 dobře připravené a koordinované přeshraniční projekty se strategickou 

relevancí.   

Akce, které se účastnilo zhruba 80 účastníků, byla simultánně tlumočena a přinesla intenzivní vzájemnou 

komunikaci a bohatou diskuzi. Všichni účastníci ocenili prezenční formát akce. Prezentace a seznam 

účastníků jsou přílohou tohoto protokolu.  

Agenda: 

 registrace 09:30 – 10:00  

 přivítání a úvod, Jitka Kössler a Oldřich Sklenář (ConnReg AT-CZ) 

 informace o aktuálním stavu programového období INTERREG AT-CZ 2021-2027 – Martin Kavalek  (řídící 

orgán INTERREG CZ-AT) 

 rozdělení do pracovních skupin a diskuze o případných aktivitách a projektechu  4 tematických stolů 

(kultura 1+ 2, cestovní ruch 1+2) 

 shrnutí výstupů (Hannes Schaffer) 

 neformální občerstvení a síťování, celková moderace Hannes Schaffer 



Informace o budoucím vývoji a rámcových podmínkách Interreg CZ-AT 2021 - 

2027 

Následující obrázky znázorňují strukturu příštího programu Interreg. 

 

 

Příspěvky ke specifickému cíli Kultura a cestovní ruch 

• strategické zaměření projektů cestovního ruchu a kultury v regionech (žádné “stand-alone” 

projekty) 

• resilience sektoru cestovního ruchu díky inovativním řešením a zvýšení udržitelnosti pracovních 

míst a služeb 

• znalosti a dovednosti odborných pracovních sil v sektoru cestovní ruch, s cílem lepší připravenosti 

na budoucí krizová období 

• zaměření na inovace a využití nových podnikatelských možností 



Výsledky pracovní skupiny „Kulturní dědictví“ - moderace: Jitka Hrodějová (RK 

JČ) a Andrea Schwecherl (RK Wien) 

Účastníci z Moravské galerie Brno, města Jihlava, MAK Wien 

Projektové záměry 

Josef Hoffmann - Artist in residence: z rodného domu J. Hoffmanna v Brtnici (Vysočina) má 

být vybudováno vzdělávací a seminární centrum; cílová skupina: studenti a pedagogové; 

Zaměření nejen na J. Hoffmanna, ale také na všechny osobnosti, které žily v tomto CZ-AT 

regionu ve stejné době a působily zde na umělecké či vědecké úrovni, jako např. Gustav 

Mahler, Franz Kafka, Adolf Loos, Joseph Schumpeter; 

Projektový záměr je od MAK, Wien; podání žádosti je plánováno nejdříve na podzim 2023  

Příp. vhodná vazba na záměr města Jihlavy v podobě iniciativy k osobě Gustava Mahlera  

iniciováno navázání kontaktu. 

Koncepční umění šedesátých až devadesátých let minulého století  ve středoevropském 

kontextu: záměr Moravské galerie Brno; komunikace a sdílení obsahů s MUMOK ve Vídni Wien 

a Lentos v Linci již probíhá; 

Námětem je český umělec, jde o výzkum a sdílení zkušeností z tohoto období; výsledkem 

má být digitální archiv   příp. možné realizovat také v oblasti výzkumu; 

Artotéky jako nástroj pro neformální vzdělávání: záměr Moravské galerie Brno; byl již 

navázán kontakt s muzei ve Vídni, Linci a Kremsu, a byly sdíleny první informace 

Cílová skupina: žáci, znevýhodněné skupiny, které mají obtížný přístup k umění; zpracování 

vzdělávacích programů pro tyto skupiny, transfer know-how z AT do CZ, ale také využití 

zkušeností např. z DE  příp. také možnost vzdělávání v SO 

 

Okružní trasa ke gotickým kostelům: námět jihočeské centrály cestovního ruchu, ještě velmi 

čerstvý, hledá se partner v AT  



Otázky:  

Předfinancování: nadále není možné 

 

 

Výsledky pracovní skupiny „Cestovní ruch“ - moderace Francois-Edouard 

Pailleron (DR),  

Úvodem se všichni účastníci této skupiny představili a referovali o svých zkušenostech s přeshraničními či 

jinými projekty. Zmínili také jejich náměty k případným tématům, které by rádi řešili s partnery ze 

sousední země. Následně kladli moderátorům skupiny (regionální koordinátoři z Dolního Rakouska a 

Vysočiny) otázky k investicím, způsobilosti nákladů, relevanci navržených témat atd. Moderátoři jim 

doporučili relevantní organizace v sousední zemi, které by mohly fungovat v roli projektového partnera. 

Kromě toho jim byla přislíbena podpora při navázání kontaktu. Důraz byl přitom kladen na přeshraniční 

dopad spolupráce a nutnosti strategického rámce, který musí být projekty v oblasti kultury a cestovního 

ruchu v souladu s požadavky Evropské komise splněn, aby nedocházelo k realizaci „náhodných“ projektů. 

Účastníci představili velmi zajímavá témata pro budoucí projekty, jako např. AT-CZ- gotické stezky, 

historické hliněné stavby, šlechtické a královské rodiny, stará lidová řemesla, změna kulturní krajiny 

v období 1950-2050 a mnoho dalších. Některé projektové záměry jsou teprve v počátcích a jsou proto 

vyhledáváni partneři a obsahy, k čemuž byla využita příležitost k navazování kontaktů v rámci workshopu. 

Jiné projektové záměry mají naopak již partnery z předchozích projektů a chtěli by na úspěšnou 

přeshraniční spolupráci navázat s novými tématy. 



 

 

 

Výsledky pracovní skupiny „Přírodní cestovní ruch“ – moderace Thomas Huemer 

(Spolková země Horní Rakousko), Monika Knettigová (Jihomoravský kraj) 

Účastníci: zelená skupina  „příroda“ 

 

DĚDICTVÍ RYBNIČNÍCH KRAJIN V JIŽNÍCH ČECHÁCH A VE WALDVIERTELU – DU KREMS 

Projektoví partneři: DU Krems, PP z Waldviertelu a jižních Čech (síť již existuje), příp. PP z jižní Moravy 

(Lednice, Mendelova univerzita Brno) 

Cíl: Zachování a zviditelnění dědictví rybničních krajin Waldviertel/jižní Čechy 

Dědictví těchto rybničních krajin by mělo být zachováno i do budoucna. Prioritním cílem je ochrana 

přírodního dědictví a uchování (nehmotného) kulturního dědictví, které je s rybniční krajinou spojeno. 

Současně by mělo být toto přírodní a kulturní dědictví turisticky zpřístupněno (např. dostupnost na jízdním 

kole). 

V současné době probíhají přípravy k podání žádosti o zařazení na seznam světového přírodního dědictví 

UNESCO. Plánovaný projekt v programu AT-CZ by mohl být kromě jiného přípravou podání takové žádosti. 

Cílové skupiny: osoby zajímající se o oblast kultury, rodiny, sportovci 

 



 

 

KROKY K ENERGETICKÉ NEZÁVISLOSTI V OBLASTI STÁVAJÍCÍCH OBYTNÝCH BUDOV 

Projektoví partneři: DU Krems, další PP z Rakouska a PP z CZ nejsou ještě stanoveni (existuje již síť v oblasti 

výzkumu) 

Cíl: udržitelná výstavba ve stávající zástavbě 

Budoucí projekt by mohl navázat na základní výzkum (národní) a propojit zkušenosti z CZ a AT v této 

oblasti. Cílem je optimalizace životního cyklu stávajících obytných budov a zvýšení jejich energetické 

efektivity („šedá energie“, „demolice vs. novostavba“). Velká pozornost by byla věnována také tématice 

„vytápění“. 

Cílové skupiny: ještě třeba definovat (pravděpodobně developeři, aktéři ze stavebního průmyslu, 

z ekonomiky 

 

 



Projektové náměty na malý projekt (FMP) 

Žadatel: MAS Rozkvět (místní akční skupina) – jižní Čechy  

1. – Omezení světelného znečištění ve větších městech, které je způsobováno nasvícením kulturních 

památek – „návrat“ hvězdné oblohy. Pilotní nasvícení jedné z vybraných památek. Možná vazba 

na následující projekt – cisterciácké kláštery. 

 

2.  – Propojení cisterciácké stezky cisterciáckých klášterů 

V rámci FMP má být tato stezka mezi kláštery na rakouském a českém území 

propojena a propagována. Hledání vhodných metod a prostředků. 

Na české straně vhodné – klášter ve Vyšším Brodě (jižní Čechy), Žďár nad Sázavou 

(Vysočina), Předkláštěří u Tišnova (jižní Morava), in Rakousku Stift Zwettl (DR). 

 

Výsledky pracovní skupiny „Cestovní ruch“  – moderace Johannes Miesenböck (RM 

OÖ), Romana Sadravetz (NÖ Regional GmbH), Blanka Douchová  (Jihočeský kraj) 

 

Zástupci institucí z oblastí kultura, cestovní ruch, státní správa a univerzit se zajímali především o 

informace o novém programu, navázání kontaktu s novými partnery a výměnu zkušeností pro budoucí 

projektové záměry. Některé projektové záměry jsou již konzultovány s regionálními koordinátory, pro jiné 

projektové záměry připravili partneři projektové obsahy a čekají na další informace, např. zjednodušení 

administrativní náročnosti v rámci FMP. 

 

 

Projektové záměry v novém programovém období Interreg AT-CZ 2021-2027 

 

EUROVELO 13, KULINÁŘSTVÍ A KULTURA  

Historie na kole, pěší turistika 

 hledá se partner, příp. rozšíření o nové projektové partnery 



 follow up projekt 

PP: Weinviertel Tourismus GmbH, Poysdorf, AT 

 

DIGITALIZACE V CESTOVNÍM RUCHU 

Rozšíření studií – programů, vzdělávání akademiků, výzkumy, kultura a cestovní ruch 

 rozšíření projektu 

 hledání partnera 

PP: Vysočina Tourismus, Vysoká škola polytechnická Jihlava, CZ 

 

KULTURNÍ TRANSFERY VE VÝŽIVĚ/ NÁPOJÍCH 

Kuchyň v 19. století ve Vídni, české recepty ve Vídni jako přínos pro vídeňskou kuchyni 

 hledání partnera – školy, knihovny, muzea 

 follow up projekt 

PP: Österreichisches Geselschafts- und Wirtschaftsmuseum Wien - AT, Moravské zemské 

muzeum- CZ 

 

CESTA ČASEM V RAKOUSKO-MORAVSKÉM PŘÍHRANIČÍ 

Geologický projekt (Fossilienwelt Stetten/Svět zkamenělin, Museum Wien, Moravské zemské 

muzeum) 

 projekt byl již jednou konzultován s regionálními subjekty 

PP: Naturhistorisches Museum Wien, AT (Přírodovědné muzeum Vídeň) 

 

A. MUCHA / NAPOLEON / ARCHEOLOGIE 

Propojení archeologických lokalit 

 případné rozšíření o projekt FMP AT-CZ 

 hledání partnera (také na Slovensku)  

 propojení 

PP: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení cestovního ruchu 

 

ZNOJMO JAKO HISTORICKÝ MOST MEZI MORAVOU A RAKOUSKEM 

Realizace hradní výstavy, prezentace dramatické historie 20. století.  

 Projekt s investicí (sanace dvou budov) 

 hrad -měšťanské domy – stálá výstava) 

 hledání partnera v DR (případně Gars nebo Klosterneuburg) 

PP: město Znojmo/ krajský úřad Jihomoravského kraje 

 

SKLEPNÍ ULIČKY 

Kulturně historická zvláštnost ve Weinviertelu- 1100 sklepních uliček, digitalizace/provázání 

jedinečného spojení Weinviertel + Jihomoravský kraj  

 hledání partnera pro technickou část projektu 

 propojení DR / Jihomoravský kraj 



PP: Weinvierteltourismus GmbH 

 

CISTERCIÁCKÉ KLÁŠTERNÍ KRAJINY 

Cyklistika/turistika, podpora lokálního cestovního ruchu 

Digitalizace, inventarizace krajin a vizualizace kulturního dědictví (App/3D) 

Kulinářská a lokální produkce 11.-19. st, zapojení gastronomických škol, digitální kuchařka 

Jižní Morava - Vyšší Brod, kraj Vysočina – Žďár nad Sázavou 

 hledání partnera v HR 

 klášter Zwettl jako partner 

 hledání partnera pro marketing a digitalizaci 

 nový projekt 

 

Fotografie z akce 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


