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Zápis z 9. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch (PS CR) 

Termín jednání: 29. dubna 2019 
Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo       
nám. 3, místnost č. 240 
Účastníci jednání: viz prezenční listina 
Výsledky hlasování: pro/proti/zdržel se 
 
Program jednání: 

1. Marketingová strategie EuroVelo tras  téma bylo představeno a prezentováno v rámci dopoledního 

semináře. Na PS CR již dále nebylo projednáváno. 

1. Představení činnosti Centrály cestovního ruchu jižní Moravy pro rok 2019 

2. Představení a úloha destinačních společností v JMK 

3. Další vývoj webů www.jizni-morava.cz  a www.cyklo-jizni-morava.cz 

4. Příprava projektů v oblasti cestovního ruchu na území JMK 

5. Diskuze a dotazy 

 
Zahájení: 
- Ve 13:00 hodin garantka pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch (dále také „PS“, „PS CR“) – Ing. 

Pavla Pelánová – přivítala přítomné členy a hosty PS a představila program jednání. K 29.4.2019 má PS celkem 
22 členů. Pro přijetí případných usnesení je tedy potřeba 12 hlasů. 
 

- Na základě doručených návrhů nominací bylo členy PS hlasováno o doporučujícím usnesení pro RSK JMK: 
 

- Usnesení č.1/2019 
Pracovní skupina/regionální kolegium (PS) na základě doručených nominací doporučuje RSK JMK rozšířit  
personální obsazení PS o zástupce destinační společnosti: ZnojmoRegion, z.s. v následujícím složení: 
Navržený člen: Bc. Irena Navrkalová 
Navržený náhradník za člena: Ing. Šárka Jana Janderková 

16/0/0 
 

- Usnesení č.2/2019 
Pracovní skupina/regionální kolegium (PS) na základě doručených nominací doporučuje RSK JMK rozšířit  
personální obsazení PS o zástupce destinační společnosti: Pálava a Lednicko-valtický areál, z.s. v následujícím 
složení: 
Navržený člen: Mgr. Radek Galousek 
Navržený náhradník za člena: RNDr. Libor Kabát 

16/0/0 
 

- Usnesení č.3/2019 
Pracovní skupina/regionální kolegium (PS) na základě doručených nominací doporučuje RSK JMK rozšířit  
personální obsazení PS o zástupce destinační společnosti: Brněnsko z.s. v následujícím složení: 
Navržený člen: Michal Burian 
Bez náhradníka 

16/0/0 
 

- Usnesení č.4/2019 
Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch (PS) vzhledem k personálním změnám v instituci Letiště 
Brno a.s. a na základě doručených nominací doporučuje RSK JMK na funkci člena PS a jeho náhradníka přijmout:  

http://www.jizni-morava.cz/
http://www.jizni-morava.cz/
http://www.cyklo-jizni-morava.cz/
http://www.cyklo-jizni-morava.cz/
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Nově navržený člen: Martin Vild 
nově navržený náhradník za člena: Ing. Eliška Mikulášková 

16/0/0 
 

Aktuální počet členů v PS CR: 22 
Usnesení č.1–4/2019 byla přijata nadpoloviční většinou všech členů. 

 
1. Představení činnosti Centrály cestovního ruchu jižní Moravy (CCRJM) pro rok 2019 

- Paní Ing. Pavla Pelánová představila členům PS CR současné aktivity a organizační strukturu CCRJM. V krátkosti 

byl představen nový „brand“ manuál a dále statistická data o návštěvnosti Jihomoravského kraje za rok 2018 

(JMK). JMK je druhým nejnavštěvovanějším krajem v České republice. Data o návštěvnosti jsou doposud 

získávána z výstupů hromadných ubytovacích zařízení. V budoucnu se počítá se zpřesněním sběru dat díky 

plánované analýze dat mobilních operátorů. Ze strany CCRJM byl dále představen projekt s gastro tématikou 

„GOURMET JIŽNÍ MORAVA“ a aktuální marketingové výzvy v rámci kampaně Jižní Morava z jiného úhlu, která je 

zaměřena na podporu domácího cestovního ruchu (okoštuj, zaber, spusť se, zavrť se, otevři oči, poznej víc) 

s cílem geografického i časového rozptýlení návštěvnosti JMK a prodloužení délky pobytu.  

- Host PS CR – paní Silvie Zámečník (manažerka pro strategii a rozvoj Moravia Convention Bureau) dále 

představila činnost Moravia Convention Bureau (MCB), která je specializovanou součástí CCRJM zaměřující se na 

podporu kongresové a konferenční turistiky v Brně a celém regionu. MCB pro svou činnost hledala inspiraci po 

vzoru pražských, vídeňských a barcelonských organizací podobného typu. V roce 2019 MCB řeší novou strategii, 

schází se s významnými hráči na poli MICE turistiky (MICE = meetings, incentives, conferences, events), 

redesignuje logo MCB, vytváří infomateriály pro účastníky konferencí, zabývá se možnostmi zvýhodněných 

balíčků (doprava, doprovodný program) pro účastníky konferencí, účastní se konferencí zaměřených na MICE 

turistiku (Frankfurt, Barcelona), aktivně nabízí město Brno jako ideální místo pro konferenci v rámci asociace 

ICCA a UIA.  

- Další informace k tomuto bodu naleznete v prezentaci v příloze č. 1 – Prezentace CCRJM a Moravian Convetion 

Bureau. 
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2. Představení a úloha destinačních společností v JMK 

 

- V rámci druhého bodu jednání bylo představeno 5 oblastních destinačních managementu v území JMK:  

 
- Zástupci CCRJM zhodnotili dosavadní spolupráci s DMO pozitivně. V rámci diskuze členů PS CR se zástupci DMO 

bylo prodiskutováno téma předávání informací mezi TIC a DMO navzájem. Z dialogu vyplynulo jako vhodné 

řešení do budoucna usilovat o partnerskou dohodu ve smyslu spolupráce TIC a DMO, která by pomohla 

definovat jednotlivé kompetence daných organizací. 

- Cílem marketingu DMO by mělo být propagovat nejen zprofanovaná místa v území JMK, ale i ta doposud méně 

turisticky navštěvovaná. 

- CCRJM hodnotí dosavadní relativně krátkou spolupráci s DMO pozitivně – spolupráce je aktivní, oboustranně 

přínosná. CCRJM pravidelně komunikuje s DMO své záměry, sbírá od DMO podklady pro své komunikační 

aktivity.  

- Příkladem jedné z posledních větších společných aktivit byla tisková konference (11. 4. v Otevřené zahradě), 

jejímž cílem bylo představit turistická lákadla letošní sezóny v jednotlivých turistických oblastech JMK.  

 

3. Další vývoj webů www.jizni-morava.cz  a www.cyklo-jizni-morava.cz 

- CCRJM informovala členy PS CR, že web www.jizni-morava.cz bude do léta zmodernizován a pozměněn tak, aby 

se přizpůsobil současným trendům. Nad proměnou webového portálu www.cyklo-jizni-morava.cz probíhá na 

Kraji diskuze o budoucnosti tohoto webu (zda web aktualizovat a jak jej přizpůsobit současné poptávce). 

Z obecných nedostatků obou webů je možno zmínit četnost a duplicitu některých informací, stejně tak jako 

nedostatečnou marketingovou atraktivitu publikovaných témat. Nad příčinami těchto nedostatků proběhla mezi 

členy PS CR krátká diskuze o potřebě sjednocení informací a také otázkou volby kritérií při výběru dodavatele 

webu (v praxi vysoutěžená nejlevnější nabídka nepřináší dlouhodobě uspokojivé výsledky a potřebnou 

„přitažlivost“ webových stránek propagujících cestovní ruch v území JMK).  

http://www.cyklo-jizni-morava.cz/
http://www.cyklo-jizni-morava.cz/
http://www.jizni-morava.c/
http://www.jizni-morava.c/
http://www.cyklo-jizni-morava.cz/
http://www.cyklo-jizni-morava.cz/
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4. Příprava projektů v oblasti cestovního ruchu na území JMK 

- Pan Ing. Pavel Fišer, Ph.D. (Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK) informoval členy PS CR o aktuálních projektech 

s cyklistickou tématikou: 

- Od podzimu 2016 je v realizaci cyklo projekt s akronymem: „Kultura a příroda na Zeleném pásu“. Projekt je 

realizován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Cílem projektu je spolupráce 

Jihomoravského kraje a ostatních projektových partnerů v oblasti společné systémové propagace 

zpřístupněných přírodních a kulturních památek podél cyklostezky EuroVelo 13 za účelem zvýšení prestiže a 

propagace přeshraničního území (bližší informace k projektu a jeho aktivitám naleznete zde:  http://www.cyklo-

jizni-morava.cz/eurovelo13---aktivity).  

- Ve fázi projektového záměru se v současnosti nachází projekt: „Podpora budování bezpečné infrastruktury pro 

cyklisty a její propagace v rámci přeshraniční spolupráce JMK a TTSK“. Cílem projektu bude mj. vybudování 

transbordéru jako bezpečného propojení obou břehů řeky Moravy ve směru na plavební komoru VNOROVY II 

a napojením na EV 4 a Moravskou stezku (č.47)  Strážnici, Petrov, Sudoměřice a Skalicu, zpevnění úseku koruny 

cesty u výstupu a nástupu na transbordér v délce 150 m, zastřešené zázemí pro cyklisty se sociálním zařízením 

včetně vodovodní přípojky u horní plavební komory v katastrálním území Vnorovy. Více informací k výše 

uvedeným projektům naleznete v prezentaci v příloze č. 2 – Cyklo projekty. 

 

- Další připravované cyklo projekty v území JMK: 

1. Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim (předpokládaný termín zahájení stavby 2019-2020 v případě zajištění 

finančních prostředků z dotačních titulů) 

2. BLANSKO ČKD – NOVÝ HRAD – na mezinárodní trase EuroVelo 9 – řešení nebezpečného úseku cyklostezky 

na „Jantarové stezce“ a mezinárodní dálkové trase EuroVelo 9 v úseku od silničního mostu pod Novým 

Hradem až po most u ČKD Blansko 

3. Cyklostezka Rebešovice-Bobrava v návaznosti na cyklistickou stezku Brno-Vídeň (předpokládaný termín 

zahájení stavby 2020 v případě zajištění finančních prostředků z dotačních titulů) 

4. Cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny (předpokládaný 

termín zahájení stavby 2020) 

5. Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby na cyklistické stezky v úsecích B1 

„lávka u mlýna – Anenské údolí a B2 „MK Anenské údolí – silnice č. 374" 

 

5. Diskuze a dotazy 

- V rámci závěrečné diskuze byl ze strany paní Ing. Ivany Lukáškové (Odbor regionálního rozvoje KrÚ JMK) zmíněn 

pořad „Krajinou vína“, který aktuálně vysílá Česká televize vždy ve čtvrtky od 21:30 hodin. Pořad mj. propaguje 

také cestovní ruch na jižní Moravě. 

 
Závěr 
- Ing. Pavla Pelánová poděkovala za účast na jednání PS CR a diskuzi. Jednání PS bylo ukončeno ve 14:50 hodin. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Prezentace CCRJM a Moravian Convetion Bureau 
Příloha č. 2 – Cyklo projekty 
 
Zapsal: Mgr. Vojtěch Kasina, v.r. 
 
Schválila: Ing. Pavla Pelánová, v.r.  

http://www.cyklo-jizni-morava.cz/eurovelo13---aktivity
http://www.cyklo-jizni-morava.cz/eurovelo13---aktivity
http://www.cyklo-jizni-morava.cz/eurovelo13---aktivity
http://www.cyklo-jizni-morava.cz/eurovelo13---aktivity

