
Vážení členové a partneři DMO Moravský kras a okolí! 
 
  
Dva měsíce utekly jako voda a opět vám přinášíme zprávu o dění v destinaci v Moravském 
krasu a okolí za uplynulé období.  
 
  
Dění v DMO září/říjen 2022 
1. Certifikace DMO Moravský kras a okolí 
Obdrželi jsme certifikaci jako jediná Oblastní organizace destinačního managementu 
v turistické oblasti Moravský kras a okolí. Tato certifikace byla získána s vysokým bodovým 
hodnocením (95 bodů ze 100). Závěrečná zpráva oceňuje zejména Moravský kras a okolí jako 
území se silnými předpoklady a potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu a kvalitně 
zpracovanými strategickými dokumenty (dostupné zde). Certifikace je platná do 10.10.2023, 
poté je nutno zažádat o recertifikaci.  
 
2. PR a prezentace DMO Moravský kras a okolí: 
4.9.22 Dožínková slavnost Vísky 
24.-25.9. Husí slavnosti Boskovice 
20.-23.10. veletrh cestovního ruchu GO a Regiontour Brno 
 
3. Pokračujeme v oslovování a získávaní nových členů/partnerů – současný stav (8.11.) je 
60 členů/partnerů (seznam k dispozici: https://www.moravskykras.eu/partneri) 
 
4. Sociální sítě: 
FB @moravskykras.eu – plynulé zvyšování počtu sledujících i „to se mi líbí“. Dosáhli jsme 
zatím největšího organického dosahu jednoho příspěvku (cca 13 500osob) i dosahu celé FB 
stránky (cca 16 000 osob). Nejoblíbenější jsou příspěvky s tipy na výlety pro děti/po 
turistických cílech v přírodě. V příspěvcích probíhá rovněž i prezentace členů a partnerů. 
IG @moravsky_kras_a_okoli – zvyšování dosahu i počtu sledujících (k 8.11 DOPLNIT). Všem 
děkuji za častější zmiňování obou profilů ve vlastních příspěvcích na sociálních sítích, prosím 
pokračujte J 
 
5. Propagační materiál: 
Vizuál bude představen na Setkání všech členů a partnerů, nyní čekáme na grafiku CCRJM a 
doplňujeme fotografiemi. Následně předáme do tisku a proběhne distribuce mezi členy a 
partnery. 
  
  
  
Plánované projekty/akce 
Oslavy sv. Martina: 
Vytvořili jsme samostatnou webovou podstránku (DOPLNIT ODKAZ), věnovanou tradici sv. 
Martina. Zde prezentujeme členy a partnery, kteří do oslav určitým způsobem zapojí. 
V případě, že svoji akci nevidíte a chtěli byste se ještě zapojit, dejte mi prosím vědět. Stránku 
budeme zmiňovat ve všech příspěvcích na sociálních sítích věnované oslavám sv. Martina. 
 



Advent: 
Stejně jako vítání sv. Martina plánujeme vytvoření podstrany k adventnímu období 
v Moravském krasu a okolí. V případě, že plánujete adventní trhy, budete mít speciální 
adventní menu, uspořádáte adventní dílničky pro děti, apod. pošlete mi tuto informaci 
s podklady, abych vás mohla zařadit do prezentace.  
 
Bílou stopou: 
Česká centrála cestovního ruchu – Czechtourism plánuje vytvořit interaktivní mapu 
běžeckého lyžování (tras) na portálu www.kudyznudy.cz. V případě, že disponujete 
informacemi o běžeckých tratích (mapy, fotky, aktuální získávání dat o sněhových 
podmínkách) ozvěte se mi. Moravský kras a okolí jako jeden z mála v Jihomoravském kraji 
disponuje dobrými sněhovými podmínkami – možnost mimosezóního vytížení pro ubytování 
a restaurace! 
 
Prázdniny na venkově: 
Byli jsme osloveni projektem Prázdniny na venkově (projekt Svazu venkovské turistiky a 
agroturistiky), který sdružuje a certifikuje ubytovací kapacity. Za cíl si klade vybudování 
prestižní značky, která by prezentovala v rámci celé ČR ubytovací kapacity na venkově. 
V případě, že byste se chtěli do projektu zapojit, kontaktujte mě prosím a domluvili bychom 
se na společném postupu.  
  
 
Více o činnosti i plánech DMO Moravský kras a okolí Vám představíme na Setkání 22.11.22. 
 
Děkuji Vám za pozornost a v případě, že byste si přáli mně cokoliv sdělit, stačí odpovědět na 
tento e-mail J 
  
Těším se s Vámi na viděnou! 
  
Petra Krylová 
--  
DMO Moravský kras a okolí, z.s. 
www.moravskykras.eu 
 
 
 
 
 
 


