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Informativní zpráva – Přehled zahraničních pracovních cest za
leden–březen 2022
Anotace
Informativní zpráva – Přehled zahraničních pracovních cest za leden–březen 2022

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bez usnesení

Stanoviska
Rada města Brna na své schůzi č. R8/215 dne 20. 4. 2022 vzala na vědomí „Přehled
zahraničních pracovních cest za leden–březen 2022“.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Ivo Bednář
vedoucí odboru - Odbor zahraničních vztahů
28.4.2022 v 13:40
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:15
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Magistrát města Brna
Odbor zahraničních vztahů

PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST ZA LEDEN–BŘEZEN 2022
20.–23. 1. 2022

LITVA, VILNIUS, KAUNAS

Slavnostní zahájení programu Evropské hlavní město kultury Kaunas 2022
Pořadatel:
Město Kaunas
Ing. Marek Fišer, člen Rady města Brna
Návštěva Vilniusu a Kaunasu byla spojená především se zahájením programu Evropského hlavního města kultury
(EHMK), kterým je pro rok 2022 společně s městy Novi sad a Esch-sur-Alzette také Kaunas, partnerské město Brna.
Brno zahájilo v loňském roce přípravy přihlášky do prvního kola projektu EHMK pro rok 2028, proto byla cesta důležitá
nejen jako inspirace, ale také jako příležitost pro navázání spolupráce s dalšími evropskými městy. Na programu Kaunas
2022 se navíc podíleli brněnští umělci z INDUSTRY, kteří spolupracovali na výstavě Modernism for the Future 360/365.

23.–26. 1. 2022

ITÁLIE, ŘÍM

Workshop k přípravě replikačního a investičního plánu k projektu RUGGEDISED
Pořadatel:
ISINNOVA

Zahraniční pracovní cesta se uskutečnila z důvodu organizace dvoudenního workshopu za účasti všech tří Fellow měst
projektu RUGGEDISED (Brno, Parma, Gdaňsk). Setkání bylo věnováno především přípravě tvorby replikačního
a investičního plánu jako hlavního výstupu pro Brno v rámci tohoto projektu. Dvoudenní workshop byl organizován
společností ISINNOVA v Římě, která je hlavním koordinátorem tohoto projektového výstupu.

22. 2. 2022

RAKOUSKO, VÍDEŇ

Zkušební jízda přímého vlaku Brno – letiště Vídeň
Pořadatel:
Město Brno, Jihomoravský kraj, letiště Vídeň
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Bc. Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna
JUDr. Jiří Oliva, 3. náměstek primátorky města Brna
Ing. Marek Fišer, člen Rady města Brna
Ing. David Grund, člen Rady města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna
Ing. Petr Kratochvíl, člen Rady města Brna
Mgr. Jaroslav Suchý, člen Rady města Brna
Kristýna Černá, členka Zastupitelstva města Brna

Dne 22. 2. 2022 se uskutečnila zkušební jízda přímého vlaku z brněnského hlavního nádraží na vídeňské letiště. Česká
delegace byla vedena primátorkou města Brna, za Jihomoravský kraj byl jako nejvyšší představitel přítomen statutární
náměstek hejtmana Lukáš Dubec – oba politici během jízdy podepsali „Deklaraci statutárního města Brna
a Jihomoravského kraje na podporu zlepšení dopravní dostupnosti“, jež byla schválena Radou města Brna i Radou
Jihomoravského kraje. Pracovní setkání české a rakouské strany přispělo k dalšímu posunu v jednáních týkajících se
zavedení pravidelné přímé vlakové linky Brno-Letiště Vídeň, zkušební jízda se setkala se značným ohlasem
v rakouských médiích.
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24.–27. 2. 2022

LUCEMBURSKO, ESCH-SUR-ALZETTE

Evropské hlavní město kultury v Esch-sur-Alzette
Pořadatel:
Město Esch-sur-Alzette
Ing. Marek Fišer, člen Rady města Brna

Esch-Sur-Alzette je jedním z trojice měst, která pro rok 2022 získala titul Evropské hlavní město kultury (EHMK). Dne
26. února proběhlo slavnostní zahájení této akce, na kterém byli kromě místních kulturních i politických představitelů
přítomni také zástupci dalších chystaných i kandidátských měst EHMK. Pro úspěšnou kandidaturu města Brna na tento
titul je důležité nejen navázání partnerství napříč celou Evropou, ale i sledování trendů a aktuálních témat v oblasti
kultury a kulturního rozvoje. Evropské hlavní město kultury je nejstarší a největší kulturní akce, pořádaná pod záštitou
Evropské unie. Její pořádání je prestižní a vítěznému městu přináší rozsáhlé benefity nejen v oblasti kultury.

3.–4. 3. 2022

RAKOUSKO, ST. PÖLTEN

Mezinárodní projekt Interreg – pracovní jednání
Pořadatel:
Město St. Pölten, Středisko volného času Lužánky, Magistrát města Brna
Ve spolupráci s partnerským městem St. Pöltenem se podařilo získat finanční prostředky na realizaci mezinárodního
projektu v rámci Evropských fondů malých projektů Interreg Rakousko – Česká republika (Kleinprojektefonds Österreich
– Tschechische Republik). Cílem zahraniční pracovní cesty bylo organizační projednání a zajištění koordinace
mezinárodních projektů Interreg společně s partnery těchto projektů a se zástupci magistrátu města St. Pöltenu. Dále
proběhla pracovní jednání o společných projektech v rámci partnerství měst Brna a St. Pöltenu.

12.–29. 3. 2022

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, DUBAJ

Prezentace ČR s názvem Micro & Macro na EXPO Dubaj
Pořadatel:
Česká republika, město Brno, Jihomoravský kraj
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna (14.–20. 3. 2022)
JUDr. Jiří Oliva, 3. náměstek primátorky města Brna (19.–23. 3. 2022)
Bc. Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna (24.–29. 3. 2022)
Ing. Marek Fišer, člen Rady města Brna (24.–29. 3. 2022)

Cílem zahraniční pracovní cesty byla účast na EXPO Dubaj. Město Brno se po celý březen mezinárodně prezentovalo
prostřednictvím dvou rotačních expozicí; dle bezprostředních ohlasů velmi povedeně. Na místě došlo ke kontrole
realizace expozice věnované odkazu G. J. Mendela a převzetí expozice Micro Macro včetně instruktáže obslužného
personálu. Společná expozice statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a soukromých společností z oblasti
elektronové mikroskopie a vesmírného průmyslu se setkala s velkým úspěchem; odhadem ji během 14 dnů navštívilo
přes 300 000 osob. Obě rotační expozice přispěly k mezinárodní propagaci města jako atraktivní destinace a také centra
vědy, výzkumu a inovací.

17.–18. 3. 2022

NĚMECKO, BERLÍN

Pracovní jednání o uprchlické krizi
Pořadatel:
CDU Berlín
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna

Cílem zahraniční pracovní cesty byla účast na pracovním jednání s vysokými představiteli CDU v Berlíně, které se
týkalo aktuální uprchlické krize související s vojenským napadením Ukrajiny Ruskem. Hlavním přínosem bylo získání
zkušeností od německých partnerů, které souvisí s nedávnou uprchlickou krizí v Evropě, jejíž velká část se týkala právě
Spolkové republiky Německo.

Magistrát města Brna | Odbor zahraničních vztahů
Husova 12 | 601 67 Brno | www.brno.cz
2

Strana 4 / 5

17.–20. 3. 2022

POLSKO, KATOVICE

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
Pořadatel:
CzechTourism Polsko

Cílem zahraniční pracovní cesty byla účast na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GLOBalnie. Město Brno se
aktivně prezentovalo v rámci expozice agentury CzechTourism na stánku společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní
Moravy. Město Brno bylo na veletrhu prezentováno jako živé město se špičkovou gastronomií, unikátní architekturou a
jako skvělé místo, odkud podnikat jednodenní výlety do regionu. Vzhledem k velkému povědomí o Brně a jižní Moravě,
které prokázali návštěvníci veletrhu, se potvrdilo, že má smysl se veletrhu účastnit a směřovat na polské návštěvníky
kampaně cestovního ruchu, posilovat image města a představovat turistickou nabídku.

28.–30. 3. 2022

FRANCIE, PAŘÍŽ

Press day ADONET
Pořadatel:
ADONET, CzechTourism Francie
Účelem zahraniční pracovní cesty byla účast na tzv. Press Day, který pořádala asociace ADONET (Asociace
sdružující zahraniční tourist boardy ve Francii) a na který byli pozváni novináři a influenceři zaměřující se na
cestovní ruch (gastronomii, kulturu, sporty…). Účast na Press Day byla skvělou příležitostí, jak zviditelnit město
Brno nejen v rámci České republiky. Vyvrcholením celé akce bylo vyhlášení „Plume d'Or“, což je vyznamenání
novináře, který udělal maximum pro propagaci zahraničního cestovního ruchu.

29. 3. – 3. 4. 2022

FRANCIE, LA ROCHELLE

Inaugurace mostu Jean Louis Raduit de Souches a čtvrti Renaissence
Pořadatel:
Město La Rochelle
Ing. Marek Fišer, člen Rady města Brna

Cílem zahraniční pracovní cesty byla prezentace brněnské kultury ve významných českých institucích v Paříži,
inaugurace mostu Jean-Louis Raduit de Souches a čtvrti Renaissance v La Rochelle a navázání nových kontaktů
a nastartování možné budoucí spolupráce. V rámci pracovní cesty do Francie byly navázány důležité kontakty, které
budou postupně poskytnuty pracovníkům odborných útvarů v rámci Odboru kultury a příspěvkovým organizacím
v oblasti kultury. Ředitelka TIC BRNO, p. o., a ředitel Muzea města Brna, p. o., navázali komunikaci přímo s aktéry
kulturní scény prostřednictvím přítomných zástupců města La Rochelle. Řešila se spolupráce na konkrétních hudebních
a historicko-muzejních projektech. Zástupci La Rochelle projevili zájem zejména o rezidentní pobyty umělců
a spolupráci na projektu Brno město hudby UNESCO.

30. 3. – 4. 4. 2022

NĚMECKO, HAMBURK

Konference a Valné shromáždění European Cities Marketing
Pořadatel:
European Cities Marketing
Ve dnech 30. 3. až 2. 4. 2022 probíhala valná hromada European Cities Marketing, na které bylo schváleno
přejmenování organizace na City Destinations Alliance (CityDNA), navýšení členského příspěvku a volba nových členů
předsednictva. Na následující odborné konferenci byla prezentována témata se zaměřením na situaci a trendy po
COVID-19, tj. nábor zaměstnanců, přitažlivost pro turisty, případové studie inspirativního marketingu Vídně, Viva con
Agua. Dalším tématem byla udržitelnost na příkladu města Glasgow nebo použití dat v reálném čase Madridu a Janova.
Formát konference umožňoval navázat i osobní kontakty, prezentovat město Brno a diskutovat současné problémy,
které jsou do jisté míry podobné v celé Evropě.

Zpracoval: OZV/
8. 4. 2022

Magistrát města Brna | Odbor zahraničních vztahů
Husova 12 | 601 67 Brno | www.brno.cz
3

Strana 5 / 5

