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Seznam zkratek a pojmů
3K
ACR
B2B
B2C
CCRJM
CzT
CR
DCR
Decision makers
DMO
Generace X, Y, Z
HUZ
Incoming
JMK
KPI
MICE
MK
Outgoing
Outdoor
TO
TIC

Komunikace – koordinace – kooperace
Aktivní cestovní ruch, incoming, příjezdový cestovní ruch ze zahraničí
Vztah mezi obchodními společnostmi
Vztah mezi obchodní společností a koncovým zákazníkem
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava z.s.p.o.
Czechtourism
Cestovní ruch
Domácí cestovní ruch
Osoby vybavené pravomocí udělat přímé rozhodnutí
Destination Management Organisation, organizace destinačního managementu
Označení segmentů ekonomicky aktivního obyvatelstva z pohledu CR
Hromadná ubytovací zařízení
Viz ACR
Jihomoravský kraj
Key Performance Indicator = ukazatel výkonnosti
Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions – de facto obchodní a profesní CR
Moravský kras
Odjezdy našich občanů do zahraničí na dovolenou
Prezentace ve venkovním prostředí (bannery, billboardy apod.)
Turistická oblast
Turistické informační centrum

3

Strategie destinačního managementu a marketingu turistické oblasti Moravský kras 2021-2025

1. ÚVOD
Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Moravský kras 2021-2025 (dále jen Strategie) je
připravena jako základní strategický dokument pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Moravský kras.
V maximální možné míře navazuje na dříve zpracované podklady, zejména Komunikační strategii.
Důsledkem celosvětové pandemie covid-19 je řada hlubokých změn v cestovním ruchu. Ze dne na den se
množství aktivit přesunulo do online prostředí, na dlouhé měsíce prakticky „vypnut“ jakýkoliv cestovní ruch a
nemožnost vycestovat do zahraničí po uvolnění domácích restrikcí vedla v roce 2020 (a podobně i v roce 2021)
k přetěžování a poškozování cenných chráněných lokalit Moravského krasu jednodenními návštěvníky, aniž by
přinášeli příjem místním ekonomikám.
Cestovní ruch a navazující ekonomická odvětví v segmentu služeb tedy procházejí radikální proměnou. Je to
výzva, která čeká všechny destinace. Kdo dříve ji zvládne, ten bude mít náskok před konkurencí. Potřebné
nástroje a techniky jsou kromě partnerství a spolupráce, lidově „táhnout za jeden provaz“, zejména
profesionální destinační management a marketing. Proto lze pandemii lze proto vnímat jako příležitost
k přemostění úzkých míst, jejichž řešení nebylo v dobách hojnosti prioritou. Smyslem Strategie je k tomuto cíli
vyznačit cestu.
Hlavní cíle dokumentu jsou:
•
•
•
•
•

analyzovat potenciál destinace, její postavení, její úzká místa z širšího pohledu a navrhnout způsob
jejich eliminace;
přispět k nastavení efektivní organizace a řízení cestovního ruchu v destinaci, které v současnosti
prochází hlubokými systémovými změnami;
v návaznosti na to navrhnout rámec pro sestavení konkurenceschopného produktu destinace, který
odpovídá požadavkům cílových trhů;
pomoci nastavit základní směry marketingové komunikace destinace a potřebné vertikální propojení
na Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava;
připravit Strategii jako podklad k certifikaci destinačního managementu.

Cílem dokumentu není nastavit detailní marketingové aktivity, ale určit obecný rámec. Konkrétní produkty a
činnosti musí vycházet z výsledků jednání s relevantními partnery, zejména CCRJM, stejně jako i s partnery
v destinaci.

4

Strategie destinačního managementu a marketingu turistické oblasti Moravský kras 2021-2025

1.1. VÝCHODISKA
V současnosti se na trhu cestovního ruchu na straně konzumentů (návštěvníků, turistů) vyskytuje široká škála
ekonomicky aktivních lidí se zcela odlišnými požadavky, chováním a vnímáním.
•
•

•

Starší generace (označovaná někdy X, „už prázdné hnízdo“, 50+, zralí dospělí a podobně) nebývá
neustále online, ale toto prostředí jim není cizí. Často preferuje vyšší standard služeb, není jí cizí
požitkářství – hédonismus a je vnímavá ke kulturním zážitkům.
Nejpočetnější cestovatelská skupina je ve věku rodičů (generace Y, mileniálové). Mobilní telefon je
nepostradatelnou součástí jejich denního života, používají jej k rozsáhlému spektru činností. Často
jsou dobře situovaní, cestují bez obav i s dětmi a očekávají, že turistická nabídka cílové destinace jim
v tom vyjde vstříc.
Nejmladší generace (generace Z, „ještě prázdné hnízdo“) v ekonomicky aktivních činnostech začíná,
jejich způsoby komunikace, používané platformy a očekávané služby a provozované aktivity se
zásadně liší od obou předchozích skupin.

Je zřejmé, že v distribuci informací hrají prim online kanály, tiskoviny mají dnes specifické postavení. Online
prostředí usnadňuje komunikaci a snižuje náklady, na druhou vede k opačnému extrému, kdy každý aktér má
potřebu zřizovat své vlastní profily pro cestovní ruch na sociálních sítích. Nechtěným výsledkem je zahlcení
potenciálních uživatelů přemírou konkurujících si informací o jednom a tomtéž a vzájemná „kanibalizace“
aktérů v jedné destinaci. Důsledkem je omezený počet uživatelů (fanů, followerů) každého z konkurenčních
profilů a tím i celková slabost účinku.
Další otázkou je schopnost správců jednotlivých profilů využít naplno předností online technologií. Počet
„lajků“ ještě neznamená fyzického návštěvníka, podstatné je zacílení, kombinování marketingových nástrojů
s předem definovaným účelem a cílem. K němu nevede prostá existence například městského facebooku, kde
se mezi oznámeními o kontrole spalinových cest, změně úřední doby a programem kina objevují posty pro
turisty. Situaci rovněž neusnadní, když turistické informace prezentuje každý aktér po svém, jinak, s jinými
doporučeními. Zde více než kde jinde „méně znamená více“ - hlavní informační kanál pro turistické účely by
měl být za turistickou oblast pouze jeden.
Současně online kanály nemají být jinou formou papírových letáků, výčtem památek, encyklopedií historie
toho či onoho místa. Nad textovými informacemi nabývají vrchu fotky a videa, nutná je akce, vtažení
návštěvníků do příběhu, emoce. V tomto směru doporučujeme řídit se heslem „památky počkají“.
Budoucnost tedy spočívá ve spolupráci a partnerství, v propojování, v synergii. Cílem je provázat aktivity dosud
samostatné, málo navazující, směřující různým směrem, odstranit duplicity a mobilizovat vnitřní rezervy.
Základním principem, jímž se řídí přední destinace (a který lze vřele doporučit), je tzv. princip 3K
(komunikace – koordinace – kooperace). A i když se řídící struktury cestovního ruchu bez politické podpory
neobejdou, cestovní ruch samotný je regulérní byznys a politické zásahy do něj jsou toxické. Proto by měla
být řídící struktura cestovního ruchu co nejvíce nezávislá na volebním cyklu.
Východiska - shrnutí: Hlavním úkolem managementu destinace Moravský kras a okolí je zachytit strukturální
změny v přístupu a řízení cestovního ruchu akcelerované pandemií covid-19. Jde především o přesun aktivit do
online prostředí, zejména pak o hlubokou, systematickou dlouhodobou pragmatickou spolupráci na principu
3K. Cestovní ruch je silně konkurenční byznysové prostředí, proto by měl být management co nejvíce chráněn
před zásahy politické sféry a měl by být co nejvíce nezávislý na volebním cyklu.
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2. ANALYTICKÁ ČÁST
2.1. ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
Hodnocení významu jednotlivých faktorů vnitřního prostředí a jejich využitelnosti pro cestovní ruch je do
značné míry subjektivní, zejména pokud jejich význam hodnotí ti, kterým je daná problematika, resp. oblast,
blízká. Další otázkou je, zda lze danou atraktivitu objektivně využít, případně změnit nebo přizpůsobit její
využití a kolik prostředků je třeba do cestovního ruchu investovat, proč a k čemu – potřeby cestovního ruchu
stojí velmi často na konci priorit odpovědných osob. Do odborné práce destinačního managementu se také
často mísí místní politické zájmy a soupeření jednotlivých měst a obcí o větší pozornost. Výsledkem pak bývá
namísto emotivního sdělení, které motivuje k cestě, nezajímavá kompromisní encyklopedie, kde jednotliví
aktéři pečlivě sledují, na jakém místě a kolikrát se jejich atraktivita objevuje. Cestovní ruch je tvrdé
konkurenční prostředí postavené na emocích, nepracuje s kompromisy a demokratickými postupy.
Encyklopedické, konzervativní, byť politicky vyvážené využití faktorů vnitřního prostředí v cestovním ruchu
je zcela neúčinné a škodlivé.

2.1.1.

Klíčové oblasti rozvoje CR TO

Za účelem zjištění hlavních oblastí rozvoje cestovního ruchu byly provedeny hloubkové strukturované
rozhovory s relevantními osobami v turistické oblasti. Rozhovory byly vedeny se záměrem získat co nejširší a
nejobjektivnější pohled na potřeby TO zevnitř. Následující kapitoly jsou kompilátem těchto rozhovorů a
zobecňují vyjádření jednotlivých respondentů, v některých případech jsou zachovány emotivnější formulace,
které přesněji popisují současný stav. Celkem bylo dotazováno 14 respondentů, kteří reprezentují klíčové
aktéry v oblasti cestovního ruchu – samospráva, státní správa, nevládní organizace, podnikatelé. Pro
přehlednost byly závěry setříděny do ucelených kategorií:
•
•
•

Management CR
Marketing a produkty
Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu

M ANAGEMENT CR
●
●
●
●
●
●
●

MAS má příliš mnoho projektů, úkolů a činností; rozhoduje těžkopádně, místo řízení úřaduje; chybí jí
odborníci na CR s vizí a schopností ji realizovat;
Pro DMO dnes pracují jen srdcaři-dobrovolníci; to je neudržitelné; máme-li mít úroveň, musíme
angažovat a zaplatit odborníky;
Role (DMO, města a obce, podnikatelé, TIC) nejsou jasně stanoveny;
Existující strategie není reálný podklad pro řízení, byla připravena kvůli dotaci z kraje; chybí skutečný
jednotný koncept respektovaný všemi;
Nejsou stanoveny žádné indikátory, které řeknou, že jsme dospěli tam, kam jsme plánovali dospět;
neměříme, tudíž nemůžeme řídit;
Nová organizace může skončit na přílišných očekáváních a neochotě ji finančně příslušně vybavit;
Města jsou základní partneři, s jejich financemi nová DMO stojí a padá; rivalita „tradičních“ soků
Blansko versus Boskovice přetrvává;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Města by DMO neměla řídit, ale kontrolovat; za její odborný chod je odpovědný manažer; ten musí
mít volné ruce, byť platí „důvěřuj, ale prověřuj“;
Produkty a kampaně pro města by měla dělat DMO, aby to mělo jednu formu, vizuál, směr;
Cestovní ruch a jeho potřeby jsou běžnými komunálními politiky těžko vnímány; peníze schválí
maximálně na kulturu;
Je třeba odstranit duplicity, kdy přispíváme DMO a současně tytéž činnosti zadáváme po své linii a
platíme znovu;
Zájem o spolupráci a společný postup je malý, ani členové nepostupují ve shodě, chybí synergie;
Je třeba pracovat primárně pro členy, kdo se nechce zapojit, nemůže čekat benefity;
Není jasné, kolik poplatků z pobytu se vybere;
S podnikateli je třeba systematicky mluvit jejich jazykem, konkrétně; zatím to nikdo neudělal;
současně není řešením podnikatelům za veřejné prostředky poskytovat bezplatné plnění;
TIC slouží jako „první bojová linie v místě“, nemá suplovat úkoly DMO, ale být pro DMO servisem a
prodlouženou rukou;
Rozdíly mezi TIC s celoročním a sezónním provozem jsou někdy až příliš velké, je rovněž potřeba posílit
vzájemnou komunikaci.

M ARKETING A PRODUKTY
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MK není v reklamě vidět, marketing nelze dělat na koleně s dobrovolníky;
K motivaci k cestě musí primárně sloužit online, na místě (v TIC, v hotelu) návštěvníci potřebují spíše
tiskoviny a osobní radu; proto nelze distribuci novin považovat za aktivní marketing;
Málo se pracuje se sdělením, že kras nejsou jenom jeskyně;
Nevíme, na koho se soustředit; existující komunikační strategie je příliš široká; není možné obsloužit
na úrovni všechny cílové skupiny, které popisuje;
Města a obce jsou členy, ale propagaci jedou po své linii, místo aby prostředky sdružily v DMO; pokud
budou 3 hlavní FB profily, 3 hlavní weby a budou se oživovat 2 hlavní územní celky, nikam se
neposuneme; měli bychom se držte rozdělení podle nového webu;
Každý se prezentuje po svém; nemáme jednotný vzhled materiálů, nenavazují na sebe, neodkazují na
sebe vzájemně; to by měla řešit DMO;
Tradiční postupy ala encyklopedie, čím více tím lépe, mít něco pro každého, není cesta; rozpočet, který
máme k dispozici na marketing se pak rozdělí na příliš mnoho malých kampaní s malou váhou, ty pak
nejsou vidět;
MK nejsou jen jeskyně a Macocha, návštěvníky je třeba redistribuovat v čase i prostoru a dostat je do
okrajových oblastí, jako je Kunštát, Velké Opatovice atd.
Nemáme loajální stálé klienty, do krasu přijedou 3x za život – na školní výlet, s vlastními dětmi a pak
jako důchodce autobusem;
MK má potenciál pro adrenalin; jsou zde singletraily, horolezectví, speleoferaty a další; aktivní
sportovci to znají, ale musíme to umět prodat i těm novým;
Neumíme mluvit s mladými lidmi a za DMO nemáme dostatečnou nabídku pro rodiny s dětmi, jedna
hra (Krasík) a western je málo;
Na rodiny s dětmi jsme nejlépe připraveni;
Máme zimní nabídku, ale málo ji promujeme;
MK je ideální pro aktivní seniory, ubytování je cenově dostupné;
Brno může sloužit jako dobrý zdroj návštěvníků, současně odsává peníze z regionu (utrácí se v Brně,
ne v MK);
Adam Ondra jako ambasador MK, nepracujeme s ním;
Potřebujeme sezónní kartu.
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P ODMÍNKY PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hluboké podfinancování DMO, nedostatečné financování zvenku i zevnitř vede k dosavadním
nepřesvědčivým výsledkům;
Chybí parkoviště, doprava je slabé místo, do Skalního mlýna jede málo busů; navíc rekonstrukce
vlakového spojení Brno-Blansko bude komplikovat situaci nejméně do konce roku 2022, následně má
být provoz omezen;
Množí se dopravní konflikty pramenící z kůrovcové těžby dřeva; těžká doprava devastuje silnice;
Odlesnění dělá krajinu MK vizuálně neatraktivní, až deprimující;
Cyklistika je v MK populární, ale často se kříží u jeskyní s motorovými vozidly;
Chybí ubytování vyšších tříd a zážitkové restaurace;
Máme výrobky Moravský kras, ale nejsou v obchodech, dostat se k nim bývá složité;
V oboru chybí kvalifikovaná pracovní síla; nevyužíváme potenciál odborných škol, které je nutné
zapojit;
Hrozbou je přetěžování řady cenných lokalit a sezónnost;
Okrajové oblasti destinace potřebují budovat základní infrastrukturu, v konkrétních lokalitách chybí i
stravování o víkendu; nutností je v těchto oblastech vzdělávat, informovat, motivovat k podnikání,
využít všechny prostředky, které se nabízejí;
Potenciál je ve spolupráci s Pardubickým krajem – Jevíčko (historické město s potřebnou
infrastrukturou), šamotové doly;
Příležitostí je nová cyklostezka Jevíčko-Opatovice.

Klíčové oblasti rozvoje – shrnutí: Klíčovými oblastmi pro rozvoje CR v TO Moravský kras a okolí jsou podle
hloubkových rozhovorů Management cestovního ruchu, Marketing a produkty CR a Podmínky pro rozvoj CR.
V této struktuře jsou dále rozpracovány do GAP analýzy i do návrhové části.

2.1.2.

Lokalizační faktory

Na lokalizační faktory pohlížíme jako na možné “neférové” výhody TO, spouštěče jednoznačných pozitivních
asociací a emocí, jejichž výsledkem je uskutečnění cesty do TO, jako na součást „DNA“ destinace. Smyslem
kapitoly proto je výběr toho, co má dostatečnou váhu ovlivnit tvář a směr cestovního ruchu destinace
s ohledem na konkurenci, resp. nezbytnost odlišit se.
Z pohledu destinace je nutné rozlišovat mezi výběrem lokalizačních faktorů pro DCR a ACR.

DCR
Samotný marketingový název Moravský kras je jedinečný a v segmentu DCR je jednoznačnou výhodou.
Vyvolává nezaměnitelné asociace (jeskyně, propasti, horolezectví, přírodní bohatství atp.), dá se podvědomě
umístit na mapu ČR. To ale vede jednak k přetěžování nejatraktivnějších lokalit (Punkevní jeskyně, Macocha)
v některých termínech, jednak k tlaku na dopravu a infrastrukturu v citlivých přírodních územích a rovněž
k přehlížení oblastí a atraktivit ležících mimo krasovou oblast, avšak náležejících do destinace, tj. turistické
oblasti. Přesto lze říci, že pro DCR je název Moravský kras zásadním spouštěčem (dovětek „a okolí“
v administrativním názvu destinace je z tohoto pohledu zcela neúčinný). Prioritním úkolem je umožnit
oblastem mimo krasovou oblast z názvu benefitovat.
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ACR
Zcela jiná je situace v ACR. TO má na svém území modrotiskovou dílnu, zařazenou na seznam UNESCO a
jakkoliv je toto označení mezinárodně srozumitelné a má velkou váhu, význam pro ACR nelze přeceňovat.
Analýza obchodní pozice Moravského krasu na zahraničních trzích cestovního ruchu není k dispozici, lze se
však opřít o analýzy pozice celé jižní Moravy. Poměr mezi DCR a ACR v Jihomoravském kraji činí za 1. pololetí
2021 přibližně 85% (DCR) ku 15% (ACR), přičemž hlavní zdrojovou zemí je Slovensko (viz
https://tourdata.cz/regionalni-reporty/huz-2021-jihomoravsky-kraj/). Nejinak tomu bude je i v případě
Moravského krasu. Destinace velikosti turistické oblasti má ale sotva dostatek zdrojů na účinnou investici do
ACR, pokud ACR není v TO dominantní. Proto je u ACR nezbytná spolupráce s CCRJM, současně ale orientace
na DCR zůstává i nadále dominantní.

P ŘÍRODNÍ , KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ ATRAKTIVITY
Hlavní atraktivity byly definovány v rámci přípravy nového webu www.moravskykras.eu v roce 2021.
Atraktivity jsou propojeny jednotlivými výlety na kole nebo pěšky, jejich seznam uvádí tabulka v Příloze.
Zajímavým prvkem je neobyčejná koncentrace zámků a odkaz na známé umělce. Vše je přeneseno do claimu
MORAVSKÝ KRAS, krajina tří básníků, sedmi zámků a tisíce jeskyní. Dalším krokem je vertikální propojení
těchto nabídek s komunikačními kanály CCRJM, které atraktivity a výlety TO zatím zcela nepřebírají a
prezentují svůj výběr (CCRJM vytvořila svůj obsah dříve, než jej sestavila DMO MK). S tím souvisí rozdělení
území TO na 4 „podoblasti“:
•
•
•
•

Srdce Moravského krasu (míněno Blansko a okolí, hlavní krasová oblast)
Neobyčejný půvab Boskovic (míněny Boskovice a jejich okolí)
Kraj lesů, vod a strání (míněno Bílovicko, Křtinsko)
Krajina sedmi zámků (území nepokryté výše uvedenými)

To umožňuje víceméně rovnoměrně a vyrovnaně popsat celé území turistické oblasti, odlišnosti, tj. „chuť a
vůni“ jednotlivých podoblastí ve vazbě na potřebu odlehčit přetíženým lokalitám a návštěvnost převést na ty
méně navštěvované. Dosavadní destinační management v tomto směru odvedl kvalitní práci.

Lokalizační faktory – shrnutí:
Cestovní ruch je postaven na emocích. Ty lze vzbudit použitím unikátních „spouštěčů“ podnětů, „neférových
výhod“, kterými může destinace oslovit potenciálního návštěvníka a motivovat k cestě.
Hlavním spouštěčem zejména pro DCR je samotný název Moravský kras (dovětek „a okolí“ spouštěčem ale
není), z názvu však musí benefitovat všechny podoblasti destinace, které byly definovány při přípravě nového
webu v roce 2021. Byly rovněž vytipovány „TOP 10“ přírodní, kulturní a společenské atraktivity MK a vtěleny
do claimu MORAVSKÝ KRAS, krajina tří básníků, sedmi zámků a tisíce jeskyní.
Pro ACR je nezbytné spojit úsilí s CCRJM.
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2.1.3.

Realizační faktory

D OPRAVA
Dopravní situace v Moravském krasu není jednoduchá. Zatímco jižní část úzce a přímo navazuje na okraj Brna
a je de facto dostupná brněnskou MHD, většina návštěvníků přijíždí autem (viz také kap. Profil návštěvníka).
Turistickou oblastí prochází železniční koridor Brno-Česká Třebová s velkou frekvencí spojů. Otázkou je
návaznost hromadné autobusové dopravy obsluhující území mimo přímý dosah železniční tratě. Komplikací je
aktuální rekonstrukce trati Brno-Svitavy, která má trvat do roku 2023. Podrobné dopravní informace uvádí
web https://www.moravskykras.eu/prakticky. DMO má na kvalitu dopravy jen minimální vliv.

U BYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ A DALŠÍ SLUŽBY
Nedostatečná komunikace DMO s podnikateli byla opakovaně zmiňována ve strukturovaných rozhovorech.
Také počet aktivních členů DMO-podnikatelů je nízký, úspěch při přípravě produktů a jejich marketingu se bez
nich neobejde. Aktuální výběr či doporučení služeb ze strany informačních center uvádí web
https://www.moravskykras.eu/na-vikend-i-na-tyden,
resp. https://www.moravskykras.eu/gastronomie. Tyto podniky je možné považovat za potenciální členy či
partnery DMO, nutné je jejich aktivní oslovení a komunikace, viz také kap. Žádoucí plánování. Není nutné vše
řešit na členském principu, dostačující možností je volnější obchodní vztah (členské příspěvky podnikatel
daňově neuplatní), například v režimu „reklamní služby“. DMO nemá povinnost spolupracovat se všemi a
všechny propagovat. Vhodným modelem je spolupráce s těmi aktivními, ideálně s podniky s vyšším
standardem služeb s ohledem na potřebné cílové skupiny (viz kap. Žádoucí cílové skupiny, produkty,
propagace a plánování). Samostatnou kapitolou je nedostatek dobrého personálu, výzvou je spolupráce se
školami.
Okrajové oblasti, zejména okolí Velkých Opatovic, strádají absolutní absencí ubytovacích a stravovacích
kapacit. Řešení problému z pohledu návštěvníků by mohla napomoci „přeshraniční“ spolupráce
s Pardubickým krajem při přípravě a propagaci produktů. Žádoucí je propojení cyklotras až do Jevíčka, kde jsou
chybějící služby k dispozici. Zvláštní pozornost je třeba věnovat motivaci, vzdělávání a další podpoře možných
podnikatelů v oblasti, dalším momentem je soustředění se na vybudování nové atraktivní turistické nabídky,
například s využitím hornické činnosti a výroby šamotových výrobků.

I NFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ INFRASTRUKTURA
V klíčových místech DMO fungují turistická informační centra. Jejich seznam uvádí web
https://www.moravskykras.eu/prakticky. Ze strukturovaných rozhovorů vyplývají určité nedostatky jak
v prezentaci destinace, tak v jejich vzájemné komunikaci, kdy především v sezonních infocentrech v malých
obcích se často střídá personál. Úkolem DMO je proto systematická práce s TIC. Cílem je stabilní vzájemná
komunikace a jednotný postup v prezentaci informací navenek, jednotný jazyk, jednotný obrázek destinace.
Toho lze dosáhnout vzájemným prolinkováním webů TIC a webu DMO, provazbami sociálních sítí,
systematickou prezentací společné nabídky destinace připravené DMO, zajištěním distribuce společných
destinačních tiskovin. Samostatnou kapitolou je pak odborné vzdělávání. Aktivní vzájemné vztahy a vazby jsou
klíčové pro společný úspěch marketingových činností.

O RGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
Způsob řízení cestovního ruchu v České republice stanovuje národní agentura CzechTourism. Hlavním cílem je
zkvalitnění výkonu a efektivity činností organizací destinačního managementu, zvýšení kvality a efektivity
marketingových aktivit na domácím i zahraničním trhu. Schéma řízení je založeno na několika úrovních
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managementu, každou úroveň obsluhuje jiný typ organizace destinačního managementu. Na řídící „pyramidu“
CzT navazuje Ministerstvo pro místní rozvoj svými dotačními schématy. Rozdělení rolí a příslušných úkolů tak
přispívá k efektivnějšímu řízení cestovního ruchu v ČR při neexistenci příslušného zákona.
Schéma: Struktura řízení cestovního ruchu v ČR

Zdroj: Agentura CzechTourism - Implementačním manuál DMO ; upraveno pro podmínky JMK

A KTÉŘI CR – AKTUÁLNÍ STAV
Czech Tourism (CzT)
Národní marketingová organizace se primárně zaměřuje na podporu ACR. Jejím regionálním partnerem je
CCRJM. CzT je současně institucí hodnotící a certifikující krajské a oblastní DMO. Úspěšná certifikace ze
strany CzT je podmínkou pro možnost ucházet se o dotační prostředky MMR.
Jihomoravský kraj (JMK)
Kraj nezastává přímo funkci organizace destinačního managementu, je však zřizovatelem Centrály cestovního
ruchu Jižní Morava z.s.p.o. (CCRJM). Kraj má roli strategicko – řídící a roli financujícího orgánu CCRJM i DMO
MK.
DMO kraje – Centrála cestovního ruchu Jižní Morava (CCRJVM)
CCRJM realizuje své marketingové aktivity a koordinuje aktivity partnerů, zejména DMO. Úkolem CCRJM není
vytvářet produkty cestovního ruchu samostatně, shora, nýbrž sestavovat je z komponent vytvořených na
úrovni oblastních DMO formou vertikální spolupráce. Produkty s regionálním potenciálem (s potenciálem
oslovit v DCR celou ČR a také ACR) pak CCRJM propaguje ve spolupráci s CzT.
DMO turistické oblasti Moravský kras
Do konce roku 2021 je výkonem destinačního managementu pověřena MAS Moravský kras. Současně
probíhají úkony k založení nového subjektu specializovaného pouze na cestovní ruch, který má agendu DMO
od MAS Moravského krasu převzít. Nejbližším úkolem managementu je dosáhnout certifikace CzT a kladného
hodnocení ze strany CCRJM a JMK. Obojí je podmínkou pro získávání systémových prostředků na výkon
destinačního managementu ze strany JMK i nenárokových dotací ze strany MMR. V této souvislosti lze pouze
doporučit opatření, která by neměla být opomenuta:
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a) Výkonem destinačního managementu má být pověřen zkušený profesionální manažer; jeho úkolem
je odborné vedení DMO; manažer má být vybaven dostatečnými pravomocemi pro samostatné
rozhodování, které jsou vyváženy příslušnou odpovědností; konkrétním úkolem je realizace ročního
akčního plánu, dotační agenda, správa webu organizace, denní administrativa včetně komunikace se
členy a partnery; pro toto opatření je nezbytné vyčlenit nejméně cca 750 tis. Kč; na odměňování není
vhodné šetřit, manažer DMO je klíčová postava, od níž se odvíjí úspěch DMO;
b) Manažer sestavuje a vede stálý výkonný tým externích expertů, kteří zajišťují ad hoc odborné úkony
(interpretace a příprava produktů, vedení turistického webu, grafika, obsluha sociálních sítí,
účetnictví, výroba základních tiskovin apod.); experti nejsou zaměstnanci, působí ve fakturačním
režimu; pro toto opatření je vhodné vyčlenit min. 250 tis. Kč;
c) Nezastupitelnou úlohu pro stabilizaci provozu zejména po finanční stránce mají města a obce
turistické oblasti ve spolupráci s dalšími subjekty vč. podnikatelských; potřebný objem vlastních
prostředků lze na základě zkušeností stanovit na min. 500 tis. Kč/rok; dalších 500 tis. Kč zajistí
systémové financování ze strany JMK (je zde určitý plán na postupné navyšování až na 800 tis. Kč
v horizontu několika let); tento finanční objem umožní realizovat základní opatření a) a b);
d) Marketingové investice je možné zajistit pomocí nenárokových dotací MMR (z nich nelze financovat
provozní výdaje); je vyžadován 50% vlastní podíl prostředků k 50% prostředků MMR; z dosavadních
zkušeností s tímto zdrojem lze dovodit, že minimální objem dotovatelného projektu je 500 tis. Kč
(financování 50/50%); vlastní podíl dotace není vhodné odčerpat z opatření a), b); vyzkoušeným
řešením jsou mimořádné členské příspěvky těch subjektů, které budou z takového projektu
benefitovat – jednotlivá města, TIC, podnikatelé;
e) Nezastupitelná role samosprávy v oblasti financování provozu by neměla být spojena a řízením DMO,
ale s kontrolou manažera – pravomoci a odpovědnost jsou nedělitelné; není možné ponechat na
samosprávě pravomoci a po manažerovi požadovat odpovědnost za výsledek;
f) Strategie je vodítkem pro směřování DMO a činnosti manažera, aplikována je pomocí ročních
akčních plánů, které připravuje manažer a schvaluje nejvyšší orgán DMO.

U BYTOVACÍ POPLATKY
Jednotlivá města a obce stanovují poplatky samostatně. DMO nemá k dispozici kompletní přehled o jejich výši
a ta není promítnuta do členských příspěvků. Současně dochází k postupným změnám v poplatkové politice
na centrální úrovni. Dříve samostatný rekreační a ubytovací poplatek byl sjednocen od ledna 2020 do podoby
jednotného ubytovacího poplatku, jeho maximální výše činila 21 Kč os./noc (od roku 2021 pak 50 Kč).
Pokud by se na území DMO Moravský kras vybíraly ubytovací poplatky ve výši 21 Kč, pak by se teoretický
výnos pohyboval mezi cca 6,7 mil. Kč (2019) po 4,1 mil. Kč (2020) – viz kap. Poptávka, počet přenocování x
21 Kč.
Státní agentura CzechTourism připravuje systém zvaný e-Turista, který by usnadnil podnikům evidenci,
současně by umožňoval veličiny měřit třeba i na denní bázi. Současně je vhodné, aby se prostředky vybrané
od hostů v rámci jejich přenocování vracely viditelně zpět do cestovního ruchu, například v investicích do
marketingu prostřednictvím DMO, a tyto skutečnosti byly viditelně komunikovány. Tento přístup pomáhá
budovat cenné mosty mezi samosprávou, DMO a podnikatelským sektorem. Spuštění systému je otázkou spíše
delší doby, neboť jsou nutné legislativní úpravy řady zákonů. Inventura poplatkové politiky v destinaci
vlastními silami je prvním krokem k systémovým změnám ve financování DMO bez ohledu na aktuální stav
příprav státního systému.
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Realizační faktory – shrnutí:
Doprava – DMO má jen omezené možnosti přímo přispívat k šetrné a uživatelsky přívětivé dopravě v
Moravském krasu. Hlavní váha spočívá na obcích, městech, kraji.
Ubytování a stravování – Současný počet členů DMO MK v segmentu ubytování a stravování je nízký, přitom
není možné realizovat rozvoj TO bez jejich aktivní účasti. Ze strukturovaných rozhovorů vyplývá potřeba
systematické komunikace s podnikateli jejich jazykem. Prioritně je třeba se zaměřit na užší vztahy s podniky
vyššího standardu. Výzvou je podpora spolupráce se školami s cílem pomoci překlenout nedostatek dobrého
personálu. Okrajové oblasti zejména v okolí Velkých Opatovic, kde služby zcela chybějí, potřebují navíc nový
silný impuls v podobě specifické produktové nabídky pro CR, například ve vazbě na šamotovou výrobu. Cílem
je motivovat místní k rozvoji nových služeb ve vazbě na tuto nabídku.
Infocentra (TIC) jsou pro DMO nejbližšími partnery, úkolem DMO je systematická komunikace s nimi, budování
vzájemných propojení.
Restrukturalizace DMO je hlavní výzvou. Klíčovou postavou je manažer, nezbytností odpovídající mix
odpovědnosti a pravomoci, kontrola ze strany veřejného sektoru a odpovídající rozpočet. V něm dnes nefigurují
ubytovací poplatky, jejich přehled za destinaci není k dispozici. Provedení inventury vlastními silami je prvním
krokem k systémové změně financování CR s využitím ubytovacích poplatků. Stát sice připravuje systém eTurista, ale s ohledem na potřebu legislativních změn nejde o rychlý proces. Pokud by se vybíraly na celém
území DMO ubytovací poplatky ve výši 21Kč/os./noc, pak by se výnos pohyboval od cca 6,7 mil. Kč (2019) po
4,1 mil. (2020).

2.1.4.

Poptávka

Poptávku je třeba sledovat na základě stabilních metrik, které lze srovnávat v jednotlivých letech. To umožní
poznání, zda se daří plnit konkrétní úkoly vztažené k poptávce. Nejběžnějším indikátorem je návštěvnost HUZ,
k dispozici jsou i další metriky)1*. Celkový pokles návštěvnosti i pokles počtu zahraničních hostů v roce 2020
kvůli covidu je patrný.

N ÁVŠTĚVNOST HUZ DLE ČSÚ
Tab. Počet hostů HUZ
hosté
rezidenti
nerezidenti
rezidenti
nerezidenti

rok

SO ORP Blansko
SO ORP Boskovice
94 444
36 903
2 019
18 818
6 267
66 373
26 278
2 020
5 378
1 906

celkem
156 432
99 935

%
100
64

Zdroj: ČSÚ

1

Pozn: Z běžně dostupných dat ČSÚ nelze vyčíst návštěvnost v jednotlivých podoblastech (viz kap. Přírodní, kulturní a
společenské atraktivity), běžně dostupné je dělení na SO ORP, eventuelně jednotlivé obce.
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Tab. Přenocování HUZ
přenocování
rezidenti
+ nerezidenti

rok
2 019
2 020

ORP Blansko
ORP Boskovice
230 904
90 598
160 539
35 067

celkem
321 502
195 606

%
100
61

Zdroj: ČSÚ

Tab. Přenocování HUZ – vybrané obce
přenocování

Blansko

Boskovice

Sloup

Olešnice

Jedovice)*

2019

67 894

32 375

13 046

3 853

i.d.

2020

41 267

18 333

15 086

3 296

i.d.

Zdroj: ČSÚ )* i.d. = individuální (neveřejný) údaj

Statistika vztažená k HUZ nesleduje ubytované v jiných typech ubytování, ani nedokáže rozlišit jednodenní
návštěvníky – „výletníky“. Metrika je ale metodicky stabilní a k měření výkonu je vhodná. Pokud bude
pandemie covid slábnout, je reálné do roku 2024 dosáhnout stejného stavu jako v roce 2019 z pohledu
celkového počtu návštěvníků, V ideálním případě bude v roce 2025 viditelný další nárůst návštěvnosti.

N ÁVŠTĚVNOST DLE SIGNALIZAČNÍCH DAT
Signalizační data telefonních operátorů jsou novější metodou sledování statistických dat. Metoda je založena
na sledování pohybu SIM karet. Tuto analýzu pro oblastní DMO centrálně nakupuje v posledních letech
CCRJM. Metoda je vhodná ke sledování změn v indikátoru „výletník“, postihuje rovněž přenocování v jiných
typech ubytování než HUZ, je schopna rozlišit tendence v pohybech SIM karet, nebo kde byly karty
registrovány (zdrojový trh).
V případě potřeby je možné při zadávání analýz požadovat podrobnější členění nejenom na SO ORP, teoreticky
možné by byly i pohyby dle jednotlivých vysílačů.
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Zdroj: Analýza dat mobilních operátorů jižní Morava 2019
Z dat mobilních operátorů vyplývá (poslední dostupná data jsou z roku 2019)
•
•
•
•
•
•

vysoká sezónnost
nízký podíl zahraničních turistů
turistická návštěvnost (tedy s přenocováním) primárně z vlastního kraje
relativně silná turistická návštěvnost je z Prahy, Středočeského, Olomouckého, Moravskoslezského a
Pardubického kraje
nízká turistická návštěvnost je ze sousední Vysočiny a vzdálených krajů
v incomingu převažují okolní země.

Na základě těchto dat je možné stanovit rámcovou marketingovou strategii:
•
•
•

Soustředit se na posilování turistické návštěvnosti z jiných krajů než z jižní Moravy;
Soustředit se na domácí turisty, v silnějších zdrojových krajích promovat konkrétní balíčky, ve slabších
krajích promovat MK pomocí image kampaní;
Jednodenní výlety promovat jen v nízké sezóně ve všech podoblastech.

Z pohledu vývoje CR v TO MK a pro sledování výše stanovené strategie jsou žádoucí tyto trendy:
•
•
•
•
•

Nárůst návštěvnosti TO z jiných krajů než z jižní Moravy;
Nárůst návštěvnosti TO v nízké sezóně;
Stagnace návštěvnosti ve vysoké sezóně podoblasti „srdce MK“;
Nárůst návštěvnosti ve vysoké sezóně ve všech podoblastech mimo „srdce MK“;
Za tímto účelem je třeba pořídit podrobnější data, než jaká zajišťuje CCRJM.
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P ROFIL NÁVŠTĚVNÍKA
Aktuální profil existujících návštěvníků je možné zjistit pomocí tzv. trackingu. Pro potřeby (nejen) DMO jsou
k dispozici v sekci regionálních analýz na webu agentury CzechTourism. Data pro jednotlivé oblastní DMO
obecně nejsou v této sekci k dispozici. Pokud v jiných sekcích data prezentována jsou, pak pouze pro
certifikované DMO. Není však důvod domnívat se, že se profil návštěvníka DMO MK nějak zásadně liší od
profilu návštěvníka kraje.
Graf: Profil návštěvníka Jihomoravského kraje 2018/2019

Zdroj: https://tourdata.cz/regionalni-reporty/regionalni-analyza-2018-2019-jihomoravsky-kraj/

18

Strategie destinačního managementu a marketingu turistické oblasti Moravský kras 2021-2025

Z údajů jednoznačně vyplývají hlavní charakteristiky návštěvníků jižní Moravy, potažmo i TO MK:
•
•
•
•
•

Nejvyšší podíl na návštěvnosti má skupina 30-44 let, typicky dospělí s dětmi
Druhou nejvyšší návštěvnost má skupina 44-59 let, typicky prázdné hnízdo
Třetí nejvyšší návštěvnost vykazuje skupina 15-29, tedy studenti a mladí dospělí
Drtivá je převaha individuálních návštěvníků oproti skupinám prostřednictvím touroperátorů
Před 90% jich přijíždí autem nebo na motorce

Údaje z trackingu jsou použity v dalších kapitolách.

N ÁVŠTĚVNOST TURISTICKÝCH CÍLŮ
Návštěvnost turistických cílů vyhodnocuje na základě dostupných dat agentura CzechTourism, podrobnosti
uvádějí Tourdata.
Graf: Absolutní návštěvnost turistických cílů v roce 2020

Zdroj: https://tourdata.cz/data/navstevnost-turistickych-cilu-2020-jihomoravsky-kraj/

Tabulka potvrzuje, že návštěvnost MK táhnou jeskyně a zámky. To umožňuje využít koncentrace návštěvníků,
zatímco například čekají na vstup do jeskyní, k distribuci hlavní destinační tiskoviny pomocí jednoduchých
distribučních stojanů za účelem sdělení „kras nejsou jen jeskyně“ (viz kap. Žádoucí cílové skupiny, produkty,
propagace a plánování, odstavec Tiskoviny).

S OUČASNÉ A ŽÁDOUCÍ METRIKY
V současné době DMO nesleduje výkon (ani svůj, ani turistické oblasti, tzv. KPI) stálými metrikami. Jelikož platí,
že pokud „neměřím, neřídím“, je nezbytné sledování vybraných ukazatelů zavést do vlastní praxe a jejich
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dosažení bude součástí úkolů v návrhové části. Tyto postupy je třeba provázat s postupy a metrikami CCRJM,
která má jejich zavedení po celém kraji ve svých prioritách takto (konkrétní hodnoty budou stanoveny
v návrhové části):
•
•
•
•
•

Sledování HUZ ČSÚ
Sledování dat mobilních operátorů (nákup základní sady prostřednictvím CCRJM, rozšíření z vlastních
prostředků)
Dotazníkové šetření TIC a turistických cílů (kvalitativní šetření – jednotný formát z dílny CCRJM)
Alternativně šetření spokojenosti
Měření online prezentace pomocí odpovídajících nástrojů, např. Google Analytics

Zřejmé je soustředění se na turistickou návštěvnost (s přenocováním), sledování jednodenní návštěvnosti
z pohledu vývoje destinace jako celku není prioritou s ohledem na nižší ekonomický přínos pro MK. Naopak
podstatné je sledování vývoje zdrojových trhů ve smyslu marketingové strategie načrtnuté v kap.
Návštěvnost dle signalizačních dat.
Poptávka – shrnutí:
Vysoká sezónnost, výrazný podíl výletníků na celkové návštěvnosti a koncentrace návštěvnosti do „srdce
Moravského krasu“ jsou výchozími charakteristikami; místa s vysokou návštěvností (primárně jeskyně) je
vhodné vybavit pro distribuci tiskovin ve smyslu „MK nejsou jen jeskyně“..
Nejobjemnějším zdrojovým trhem u turistů i výletníků je vlastní kraj, významnými zdrojovými regiony jsou
okolní kraje s výjimkou Vysočiny, dále Praha a kraje Středočeský a Moravskoslezský. Malý podíl tvoří vzdálené
kraje.
V návštěvnosti převažují rodiny s dětmi, na druhém místě jsou to zralí dospělí, na třetím pak studenti a mladí
dospělí. S přehledem vede individuální návštěva a doprava vlastním autem nebo na motorce.
Aby bylo možné v roce 2024-2025 dosáhnout obdobné celkové návštěvnosti jako v roce 2019, je žádoucí
zintenzívnit marketingové činnosti tak, aby rostla návštěvnost s přenocováním, tj. posílení návštěvnosti z jiných
krajů než z vlastního. Jednodenní výlety zejména s využitím blízkosti města Brna pak promovat pro nízkou
sezónu, případně specificky pro málo navštěvované cíle. Přirozená návštěvnost jeskyní a propasti Macocha
může sloužit jako vhodný základ pro distribuci základní destinační tiskoviny s poukazem na „kras nejsou jen
jeskyně“.
Dosažené výsledky je nezbytné měřit sadou stálých postupů kompatibilních s CCRJM. Kvantifikace
požadovaných výsledků na základě metrik bude součástí stanovení KPI DMO MK.

2.1.5.

Značka destinace – brand („DNA“)

Existence jednoznačného brandu Moravský kras je jednou z nejsilnějších stránek turistické oblasti. Zejména
v DCR je to název známý, asociace jsou jednoznačné (jeskyně, propasti, příroda atp.). Rovněž zvolený claim
(byť trochu dlouhý) „krajina tří básníků, sedmi zámků a tisíce jeskyní“ navádí k tomu, že Moravský kras má i
jiné atraktivity a může budit i jiné asociace než ty „automatické“ (tedy jeskyně). Značka má jednoduchý a
srozumitelný vizuál a pro DCR není důvod na ní cokoliv měnit. V budoucnu je možné provést behaviorální
analýzu pro upřesnění sdělení a potvrzení směru komunikace (například www.behaviolabs.com).
V ACR (Moravian karst) je situace složitější – existuje celosvětově množství „karstů“, zeměpisný název
„Moravian“ není příliš známý a potenciální návštěvník jej těžko zařadí do České republiky. Podobný handicap
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má pro incoming i celý kraj. South Moravia nemá vybudovanou jednoznačnou emoční a asociační pozici na
zahraničních trzích, jako má například Praha. Pro incoming je třeba využít mezinárodně známé „spouštěče“,
jako je například UNESCO, nebo světoznámá jména (Janáček, Mucha, Mendel atp.). Spolupráce s CCRJM na
posílení ACR je jedinou dostupnou možností, jak uspět, neboť síla oblastní DMO pro ovlivnění zahraničních
trhů je nedostatečná. Ani existence modrotiskové dílny v TO zařazené na seznam UNESCO sama o sobě není
dostatečně silným argumentem k návštěvě Moravského krasu ze zahraničí a je potřeba tento turistický cíl
kombinovat s jinými i mimo samotnou TO. Tento úkol náleží především CCRJM.
Značka destinace – shrnutí:
Značka destinace je jednou z nejsilnějších stránek DMO pro DCR a není třeba na ní v nejbližším období pro DCR
cokoliv měnit. Pro ACR je cestou spolupráce s CCRJM.

2.1.6.

Cílové skupiny, produkty, propagace a plánování

C ÍLOVÉ SKUPINY A PRODUKTY
Přijatá Komunikační strategie Moravského krasu definuje velké množství cílových skupin. Protože každá cílová
skupina zejména z pohledu generací X, Y, Z potřebuje rovněž jiný způsob komunikace (viz kap. Východiska),
bylo by nutno realizovat velké množství kampaní s malým rozpočtem a bez šance cokoliv ovlivnit. Efektivní
marketing na tomto základě nemůže fungovat a postupy je třeba od základu změnit.
Za produkt lze považovat soubor služeb CR vybraných pro určitou cílovou skupinu a takto i promovaných, ať
už se jedná o produkty B2B nebo B2C. V této oblasti je DMO v počátcích, prvním krokem je vytvoření si jasné
struktury existujících možností ve vztahu k vybraným cílovým skupinám, resp. vybraným zdrojovým trhům.
Základem je současná struktura webu, kterou je třeba dále dopracovat včetně příslušných realizací (promo
kampaní). Vhodnou pomůckou je tzv. Produktová karta (viz Příloha).
Z předchozích analytických kapitol jednoznačně vyplývá definice klíčových cílových skupin:
•
•
•

Prázdné hnízdo
Rodiny s dětmi
Mladí dospělí

S výběrem cílových skupin souvisí typologie a témata produktů, vhodné distribuční kanály a odhad podílu
návštěvnosti, který současně naznačuje i váhu, důležitost toho či onoho segmentu pro TO.
Tab. Vazby cílovými skupinami, tématy a typologií produktů včetně vhodných distribučních kanálů
cílová skupina

témata

Prázdné hnízdo

nabídka TOP 10
celé DMO s
vybranými akcemi,
ubytováním,
doporučenými
výlety, službami,
gastronomií

Produkt

vhodné kanály

Užijte si Moravský
kras

Placené FB kampaně,
lifestylové magazíny,
Image destinační
tiskovina s širokou
distribucí, outdoor,
CCRJM

odhadovaný
podíl %

pozn.

50

Sofistikovaná distribuce
na cílových trzích,
nutná spolupráce s
partnery
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Rodiny s dětmi

Letní i zimní
radovánky včetně
ubytování se
zázemím pro děti,
MK hrou - pěšky
(nenáročně),
výstavy pro děti;
zvířata

Placené FB kampaně,
lifestylové magazíny pro
Moravský kras pro
ženy; stránka v image
děti
destinační tiskovině
Užijte si Moravský kras

Mladí dospělí

MTB, singletraily,
speleoferaty,
bouldering,
speleologie apod.

Instagram, TikTok,
Snapchat, FB atd.;
stránka v image
destinační tiskovině
Užijte si Moravský kras

Moravský kras
aktivně

40

Obsah by měl tvořit
specialista, doporučeno
je testování na cílové
skupině před uvedením
na trh;

10

Design produktů a
komunikace vždy se
zástupci cílové
skupiny

Zdroj: Vlastní zpracování

Hlavní skupinou je individuální klientela s vlastní dopravou. Skupiny (turistické autobusy, pobyty v přírodě,
tábory) jsou spíše doplňkem, distribuce informací k nim vyžaduje specifické postupy. Současně platí, že
Moravský kras jako potenciální cíl pro skupinové zájezdy je dostatečně znám a využíván, přesto skupiny tvoří
zanedbatelný podíl na návštěvnosti a není tedy z pohledu DMO efektivní jim věnovat větší pozornost.
Pro propagaci produktů, resp. MK, jsou nezbytné komplexní placené propagační kampaně. Proto lze
doporučit soustředit se primárně na solventní klientelu, aby byla zajištěna lepší návratnost investice do
propagace v podobě vyšších příjezdů a útrat v TO. Soustředit se na tzv. sociální cestovní ruch lze doporučit až
v další fázi. K jeho podpoře jsou třeba značné prostředky, kterých se managementu DMO nedostává a
specifické vybavení ve službách, přičemž ekonomická návratnost pro destinaci je omezená.

W EB
V první polovině roku 2021 pořídila DMO nový web. Web pracuje se 4 podoblastmi (viz rovněž kap. Přírodní,
kulturní a společenské atraktivity), jsou definovány hlavní atraktivity a sada výletů propojených až do telefonní
navigace v prostředí www.mapy.cz. Web je prozatím pouze v češtině. PPC kampaně nejsou používány.
Návštěvnost lze vyčíst z nástrojů systému wix. Existující web je dobrým základem pro kvalitní marketingovou
práci v nejbližším období. Pokud by měl objemově růst, zejména pokud by měl mít jazykové mutace, bylo by
vhodné jej technologicky dále povýšit.
Web je třeba chápat jako hlavní strukturovaný sklad informací, na něž je odkazováno všemi dalšími nástroji
a kampaněmi. Absolutním základem je dokonalá responzivita (funkčnost v telefonu). Důležitým úkolem je
pečlivá správa, využití všech dostupných SEO technik (web v současné době není na čelních pozicích ve
vyhledávačích), postupné technologické vylepšení s možným přechodem na vyspělejší systémy v souvislosti
s jazykovými mutacemi. Průběžné sledování výkonu (Google Analytics apod.) je stálou součástí péče o web.

F ACEBOOK , I NSTAGRAM A DALŠÍ SÍTĚ
https://www.facebook.com/Moravsk%C3%BD-kras-a-okol%C3%AD-355488761815877. Obsah je pravidelně
aktualizován vlastním obsahem Postupně roste počet fanů (aktuálně cca 1400), placené kampaně nejsou
využívány. Instagramový profil není založen, jiné sociální sítě nejsou používány.
Sociální sítě jsou hlavními nástroji s úkolem je motivovat k návštěvě Moravského krasu. U tagu Moravský
kras je však na FB poměrně rušno. Kromě vlastního profilu DMO existuje např. profil
https://www.facebook.com/moravsky.kras (cca 700 fanů), https://www.facebook.com/KrasMorava (cca
4500 fanů) atd. Projevuje se tak místní informační kanibalizace a za zvážení stojí pokus spojit profily do
jednoho. Toto řešení by destinaci zcela jistě pomohlo ve větší organické viditelnosti.
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Kvalita obsahu se projeví v nárůstu sledujících, nejbližším cílem pro FB DMO je 5 000, resp. 10 000 sledujících.
Tento výsledek nelze dosáhnout jen organických obsahem, nezbytné jsou placené kampaně jako součást
komplexních propagačních kampaní.
Zavádění dalších sociálních sítí, jako je Instagram, TikTok atd. je vhodné pouze v souvislosti s přípravou
produktů pro cílové skupiny, které tyto sítě používají.
V každém případě lze doporučit komunikaci svěřit externistům z příslušné cílové skupiny.

T ISKOVINY
V nedávné minulosti DMO vydala opakovaně tzv. Turistické noviny. Záměr demokraticky a vyváženě
prezentovat nabídku maxima členů nutně vedl k rozsáhlosti informací a relativně vysoké ceně za kus. Reakce
na obsah ze strany čtenářů byly veskrze pozitivní, distribuce prostřednictvím infocenter a poskytovatelů
služeb přímo v destinaci nemohla ovlivnit samotnou návštěvnost DMO (do infocenter přijde jenom zlomek
těch, co už v destinaci jsou), tento typ tiskovin má však význam pro rozprostření existující návštěvnosti. Je
však třeba upravit způsoby distribuce. Informace o jiných tiskovinách DMO využitelných pro účely cestovního
ruchu přímo v destinaci nemá zpracovatel k dispozici.
S odkazem na výše uvedenou tabulku lze doporučit k přípravě:
•

•
•
•
•
•

Hlavní destinační tiskovinu „Užijte si Moravský kras“; tiskovina rámcově představí 4 podoblasti, jejich
TOP10, vybrané akce, výlety, gastronomii, ubytování, nákupy, specifické programy (MK pro děti, MK
aktivně); požadována je převaha skvělých obrázků nad texty, snadné propojení na web pro další
informace (např. QR kódem), menší rozměr (a tím i cena za kus) a velký náklad; jazykové mutace CZ,
EN a DE;
Distribuce mimo TO prostřednictvím komplexních kampaní včetně výstav a veletrhů za účelem
budování pozice MK jako destinace pro dovolenou;
Distribuce v TO prostřednictvím infopointů (viz kap. Návštěvnost turistických cílů); součástí musí být
trvalá péče o doplňování a dobrý vzhled infopointů; tímto jednoduchým opatřením lze účinně působit
ve smyslu „kras nejsou jen jeskyně“;
Praktické zkušenosti říkají, že kvalitní materiály mají dobrý účinek a obavy z plýtvání „vezmu, kouknu,
hodím do koše“ nejsou na místě;
Další tiskoviny až po důkladném zvážení důvodů;
Obecně lze doporučit angažovat stálého profesionálního grafika odpovědného za budování a
naplňování jednotného vizuálního stylu výstupů destinace.

I NZERCE A PR ČLÁNKY
Motivace k návštěvě destinace byla realizována prostřednictvím opakované inzerce a kvalitních redakčních
článků v časopisu KAM, který je v nákladu cca 30 000 ks distribuován v Brně. S ohledem na povahu média lze
usuzovat, že tak lze oslovit zejména brněnské rezidenty za účelem jednodenního výletu. Nákladnost této
distribuční cesty je značná, zpětná vazba je prakticky nemožná, hlavní účel lze spatřovat v posilování pozice
značky.
Printová inzerce a PR články mají sloužit především k budování značky MK jako dovolenkové destinace. Podle
typu produktu a cílové skupiny se nabízejí lifestylové časopisy o přírodě, o historii, pro ženy. V případě
brněnského KAMu lze doporučit při dostatku prostředků podporu jednodenních výletů do MK mimo hlavní
sezónu. Součástí této agendy je angažmá stálého copywritera, který bude odpovědný za slovní podobu všech
textů.
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O UTDOOR
Prozatím nebyl využíván. Využití outdooru se jeví jako součást komplexních kampaní na vybraných cílových
trzích, například billboardová kampaň v Praze souběžně s články v lifestylových magazínech a FB placenými
kampaněmi.

V ELETRHY , VÝSTAVY
DMO se v minulosti účastnila veletrhů ve spolupráci s CCRJM, přímo na Go/Regiontour, nepřímo pak na
HolidayWorld v Praze. Pokles významu veletrhů nejenom jako důsledek pandemie, přesun množství aktivit
do online prostředí, které se promítá do malého zájmu o návštěvu veletrhů, vysoké náklady spojené s účastí
na veletrzích a výstavách – to vše odsouvá potřebu vlastní prezentace na běžných veletrzích na vedlejší kolej.
Smysl mohou nadále dávat specializované akce a společná prezentace vybraných produktů s dalšími
partnery, zejména CCRJM.

P LÁNOVÁNÍ
Dosavadní plánování je vedeno komunitními metodami a probíhá prostřednictvím tzv. destinačního kolegia.
Plánování nerespektuje zvyklosti a požadavky cestovního ruchu z časového hlediska. Kolegium je početné,
plánovací postupy jsou těžkopádné, chybí dostatečný odborný přístup (část členů kolegia stojí profesně mimo
CR). Existují tendence k vyvažování protichůdných zájmů jednotlivých aktérů s cílem oslabit potenciální rivalitu
zejména mezi městy. Plánování patří vedle slabého řízení k nejslabším oblastem současné DMO, plánovací
postupy je nezbytné radikálně změnit.
Aby bylo možné regionální produkty na profesionální úrovni sestavit a posléze je i účinně promovat
v odpovídajícím čase, je nezbytné vyspělé plánování na týmovém základě s využitím synergie, provázanosti,
jednotného postupu. Ze strukturovaných rozhovorů vyplývá potřeba komunikace, koordinace a kooperace
velmi zřetelně. Pro některé protagonisty (zejména představitele měst) může být obtížné se s tímto přístupem
vyrovnat, neboť předání určité části propagační agendy do cizích rukou (tedy do rukou DMO) vyžaduje
značnou důvěru. V tomto případě lze doporučit alespoň snahu o jednotný či příbuzný vizuál a pečlivou
koordinaci činností, aby nedocházelo k duplicitám.
Pracovní skupina
Vhodným nástrojem pro 3K plánování je neformální Pracovní skupina. Stálými členy rady by měli být klíčoví
aktéři CR v DMO (tj. decision makers) zastupující města a obce, podnikatelé, případně zástupci TIC. Nejde o
politický orgán, ale vysoce odborné profesní těleso. Plánovací proces je navázán na plánovací harmonogram
cestovního ruchu.
Plánovací harmonogram
Hlavní turistickou sezonou kraje a jeho turistických oblastí je léto. Tomu odpovídá i nastavení plánovacího
harmonogramu, resp. časového předstihu. Základní časový předstih pro přípravu produktů je 12–14 měsíců
pro konkrétní rok a má následující průběh:

I.

II.

Předkládání

III.

IV.

V.

VI.

Rozhodnutí

VII.

VIII.

Zpracování

IX.
Finalizace

X.

XI.

Prezentace

XII.

I.

II.

Prezentace
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návrhů
produktů

B2B

B2C

I.-II. Předložení návrhů produktů na následující rok, diskuse s odborníky, zhodnocení potenciálu,
doporučení kandidátů do dalšího kola
V.-VI. Finální výběr produktů radou pro následující sezónu
VII.- VIII. – Příprava základních parametrů produktu pro účely B2B
IX. Dopracování produktu předkladatelem, finalizace pro B2B
X.-XI. Prezentace B2B (přímo, kontraktační výstavy apod.)
I.-II. Prezentace B2C (veletrhy, kampaně)

Cílové skupiny, produkty, propagace a plánování – shrnutí:
Hlavní cílové skupiny pro TO MK jsou Dospělí s dětmi, Prázdné hnízdo a Mladí dospělí. Tato typologie odpovídá
rovněž pohledu na ekonomicky aktivní segmenty X, Y, Z. Každá ze skupin potřebuje jinou nabídku, jiný produkt
a jinými distribučními cestami. Všechny produkty se opírají o destinační web jako základní informační kanál.
Základním produktem je „Užijte si Moravský kras“ (pracovní název), hlavním sdělením je „kras nejsou jen
jeskyně“ (musí obsahovat 4 tematické podoblasti identické s dělením na webu). Hlavním úkolem produktu je
zvýšení návštěvnosti s přenocováním. Hlavními distribučními cestami jsou web (nutné je kvalitní technické a
obsahové SEO v kombinaci s placenými kampaněmi), FB (placené kampaně, organický obsah i dosah je
nedostatečný) a hlavní destinační tiskovina ve vysokém nákladu jako navazující přepracovaným obsahem na
dosavadní Turistické noviny, hlavní distribuční cesta tiskoviny jsou turistické cíle v čele s jeskyněmi.
Specializovaný produkt „Moravský kras pro děti“ by měl obsahovat hry a turistické cíle specializované na
dětské návštěvníky (v současné době je na webu pouze jedna hra a jeden cíl, což neodpovídá možnostem TO).
Hlavními distribučními cestami jsou sociální sítě FB i IG (ten je třeba založit a plnit), zejména pak placené
kampaně. Tiskovina není nezbytně nutná (potřebu lze řešit jednou stránkou v předchozím produktu), naopak
vhodné jsou PR články v lifestylových magazínech.
Specializovaný produkt „Moravský kras aktivně“ by měl obsahovat veškeré aktivní a adrenalinové možnosti
MK. Hlavními distribučními cestami jsou sociální sítě v nejširším slova smyslu (FB, IG, TikTok, Snapchat apod.).
Tiskovina není nezbytně nutná (potřebu lze řešit jednou stránkou v předchozím produktu). Zejména tento
produkt potřebuje distributora z příslušné cílové skupiny.
Všechny odborné úkoly by měly být svěřeny externím expertům (grafika, interpretace, placené kampaně na
sociálních sítích, copy atp.);
Nezbytnou součástí je 3K plánování navazující na časové potřeby CR. To by mohlo pomoci i při sdružování
potřebných prostředků.
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2.2.

ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

2.2.1.

Analýza konkurence

Hlavními přímými konkurenty jsou další krasové oblasti ČR. Moravský kras je však svou velikostí a proslulostí
předčí, výzvou je zlepšení propagace Moravského krasu zejména směrem ke vzdáleným krajům. Potenciál
mají prohlídky nejpopulárnějších turistických cílů krasu v nízké sezóně.
Nepřímou konkurencí jsou ostatní DMO Jihomoravského kraje. Pokud se návštěvník rozhodne pro jižní
Moravu, prvotními asociacemi a emocemi je víno, tedy oblasti na jih od Brna. Asociace jižní Moravy
s Moravským krasem není zdaleka tak silná. Posílení asociace jižní Morava = Moravský kras je společným
úkolem DMO MK a CCRJM.
Konkurenční výhodou je pro jednodenní výlety do krasu blízkost Brna jako zdrojového trhu, jeho snadná
dosažitelnost. Svou roli mohou sehrát také regionální produkty jako atraktivní důvod k cestě.
Z pohledu ACR má Moravský kras výhodu v existenci modrotisku jako řemesla oceněného UNESCO, současně
ale jde o jednu malou provozovnu, která může jenom obtížně zastat rolu silného magnetu. Jak bylo již
v předchozích kapitolách konstatováno, pro ACR Moravského krasu je podstatná úzká spolupráce s CCRJM.

2.2.2.

Gap analýza

Smyslem tzv. GAP analýzy (analýzy mezer) je definování současného stavu v kontrastu k cílovému stavu, jehož
má být dosaženo. Cílový stav je pak úzce svázán s úkoly stanovenými v návrhové části.
Jednotlivé oblasti GAP analýzy respektují výsledky kap. Klíčové oblasti rozvoje CR TO, tj. dělení na
Management CR, Produkty a marketing CR a Podmínky rozvoje CR. Obdobně jsou v návrhové části
rozpracovány i priority.
Oblast

Management CR

Současný stav/identifikovaná
mezera probíhá převod agendy
Aktuálně
DMO MK na nový subjekt
Současná DMO MK nemá národní
certifikaci a nemůže se ucházet o
externí zdroje MMR

Cílový stav
Agendu DMO MK od ledna 2022 zajišťuje
nový subjekt zaměřený pouze na CR
Nový subjekt má národní certifikaci, splňuje
požadavky JMK a plně využívá možností
externího financování
Členové DMO MK zajišťují základní provozní
Provozní potřeby DMO jsou chronicky
financování DMO v odpovídající výši i ad hoc
podfinancovány, spolufinancování
zdroje na spolufinancování externích
externích projektů není zajištěno
projektů
Vedením agendy DMO je pověřen odborně
připravený manažer, specifické úkony
DMO nemá odborně připraveného
zajišťuje stálý tým externích specialistů;
manažera ani externí experty
péče o odborný růst managementu i členů
je integrální součástí agendy DMO
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DMO MK nesleduje systematicky
vybrané indikátory, KPI výkonu DMO
nejsou stanoveny
DMO nedostatečně komunikuje
s podnikateli a málo zná jejich
potřeby a možnosti; jednotliví
členové jednají samostatně, řada
činností je duplikována; DMO není
považována za „servisní“ organizaci
pro celou turistickou oblast
DMO aktuální strategický plán
nevyhodnocuje, ani na jeho základě
nepřipravuje roční prováděcí plány

Marketing a
produkty CR

Podmínky pro
rozvoj CR

DMO má v praxi zavedeny postupy měření a
sledování dat kompatibilní s CCRJM, výkon
destinace je sledován a vyhodnocován
pomocí KPI
Členové DMO ve své činnosti využívají
princip 3K – komunikace, koordinace,
kooperace; sdružují prostředky, své promo
aktivity koordinují s DMO, plánují v souladu
s časovými potřebami CR, výstupy mají
jednotnou podobu a je zřejmé, že patří do
jedné „rodiny“ Moravského krasu
DMO každoročně vyhodnocuje vývoj a
soulad skutečnosti s víceletým strategickým
plánem a své roční plány podle toho
aktualizuje

Pro DCR má DMO jednoduše
identifikovatelnou silnou značku a
odpovídající claim; současně má své DMO o značku pečuje a rozvíjí ji tak, aby z ní
území rozděleno na 4 podoblasti, benefitovaly všechny podoblasti turistické
přičemž se značkou je přímo spojena oblasti
pouze jedna, tzv. „srdce Moravského
krasu“
DMO svoje produkty pro ACR rozvíjí v úzké
ACR DMO neakcentuje, materiály
spolupráci s CCRJM a má všechny relevantní
nejsou převedeny do jazykových
produkty a distribuční cesty vybaveny
mutací
v příslušných jazykových mutacích
Počet produktů je řízeně limitován,
DMO se dosud soustředila na tzv.
produkty jsou přesně zaměřeny na vybraný
Turistické noviny bez definovaného
cílový trh a jsou použity adekvátní
cílového trhu a odpovídající distribuce
distribuční cesty podle zamýšleného účelu
Produkty DMO TO nejsou vertikálně Produkty DMO vznikají ve spolupráci
propojeny s DMO kraje (CCRJM), na
s CCRJM, která vybrané části přebírá do své
obou stupních se produkty liší
distribuce
Promokampaně jsou zadávány podle Promokampaně jsou komplexní, směřují na
aktuálně se nabízejících možností bez přesně vybrané trhy, používají adekvátní
zřejmého plánu
metody a distribuční cesty
Jako základ produktů jsou vybrány
DMO vyhodnocuje návštěvnost TOP 10
atraktivity ve smyslu TOP 10 za
atraktivit a sleduje eventuální signály
každou podoblast; klíčové atraktivity
overtourismu; online webová prezentace
jsou propojeny výlety pro pěší a pro
má rovněž printovou podobu odpovídající
cyklisty; webová prezentace nemá
marketingové strategii
svoji printovou podobu
DMO průběžně sleduje a vyhodnocuje své
Online nástroje (web, FB) nejsou
online kanály a jejich nastavení, stejně jako
analyticky sledovány a
online kampaně, a podle získané zpětné
vyhodnocovány
vazby je upravuje
Dosavadní soustředění DMO na své
DMO realizuje specifické podpůrné a
okrajové oblasti není dostatečné pro motivační činnosti ve prospěch svých
iniciaci trvalé změny (zvýšení
okrajových oblastí, činnosti mají viditelný
návštěvnosti)
výsledek
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Současná nabídka CR oblasti končí na
hranicích kraje, které však hrají roli
„vnitřních sudet“
Jednotliví členové (obce) mají různou
politiku rekreačních poplatků, jejich
výše není zřejmá; příspěvky členů na
společné potřeby se od poplatků
neodvíjejí;
Model dopravní obsluhy regionu
nepracuje s potřebami CR, některé
oblasti jsou veřejnou dopravou
obtížně dostupné; v řadě míst je
kvalita vozovek až tristní

2.2.3.

DMO svoje produkty aktivně provazuje se
svými sousedy (kraj Vysočina, Pardubický
kraj, Olomoucký kraj)
Způsob evidence poplatků a jejich výše je
v rámci DMO známá, příspěvek na společné
potřeby se mj. od těchto poplatků odvíjí;
výzvou je zavedení sytému tzv. e-turisty
DMO přímo i prostřednictvím svých členů,
resp. svých politických reprezentantů vytváří
systematický tlak na JM kraj ve směru
odstranění zásadních nedostatků

SWOT analýza

Silné stránky
• Silná značka pro DCR
• Rozdělení turistické oblasti na podoblasti, zpracované cíle TOP 10
• Existující možnosti specifických aktivit (adrenalin apod.)
• Vůle ke změně v řízení a organizaci
Slabé stránky
• Chronické podfinancování DMO
• Absence odborně zdatného managementu
• Nedostatečná vnitřní komunikace, chybějící odpovídající plánování
• Nedostatečné využití značky ve prospěch podoblastí mimo „srdce Moravského krasu“
Ohrožení
•
•
•
•

Neochota spojovat prostředky a obecně jejich nedostatek, neochota postupovat společně
Politické zásahy do odborných činností
Dlouhodobě špatná dopravní situace
Přetížení v nejpopulárnějších lokalitách v letních měsících, ostatní měsíce slabé

Příležitosti
•
•
•
•

Využití méně obvyklých aktivit (speleoferaty, adrenalin) a známých osobností (Adam Ondra)
Vstřícnost a podpora CCRJM
Zavedené regionální produkty
Komunikace a propojování se sousedními regiony
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST
3.1. SHRNUTÍ HLAVNÍCH MYŠLENEK ANALYTICKÉ
ČÁSTI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moravský kras má před sebou hlavní výzvu – plynulou změnu formy destinační organizace; ruku v ruce
s touto změnou jde nezbytný požadavek na zajištění dostatečného financování, které je základní
podmínkou pro profesionální výkon managementu DMO; podmínkou pro to je mj. úspěšná certifikace
CzT; bez úspěšného vyřešení této výzvy nejsou následné aktivity realizovatelné se všemi důsledky;
Návštěvnost Moravského krasu táhnou jeskyně a propast Macocha; na jednu stranu dochází
k přetěžování v nejvyšší sezóně, současně vysokou návštěvnost lze využít k chytré distribuci sdělení
„kras nejsou jenom jeskyně“; výhodou pro snižování sezónnosti je i zimní provoz jeskyní;
Absolutní nezbytností je společné plánování a financování potřeb DMO napříč celým regionem,
předpokladem pro to je odstranění vnitřní konkurence a rivality uvnitř destinace;
Kromě jeskyní a známých památek Moravský kras disponuje i potenciálně širokou nabídkou atraktivit
pro děti a aktivní pohyb a adrenalinové činnosti; vše je nezbytné zpracovat do podoby skutečných
produktů a provázat s realizací odpovídajících kampaní;
Pro Moravský kras se jeví jako vhodné tři základní produkty - „Užijte si Moravský kras“ primárně pro
cílovou skupinu „prázdné hnízdo“ s hlavním cílem podpořit pobyty s přenocováním, dále pak
„Moravský kras pro děti“ a „Moravský kras aktivně“ (včetně adrenalinových činností);
Podporu jednodenní návštěvnosti je vhodné směřovat do nízké sezóny a směrem k „neobjeveným
skvostům“; výhodou je blízkost Brna jako potenciálního zdrojového trhu;
Jedinou destinační tiskovinou ve velkém nákladu by měla být „Užijte si Moravský kras“, kam lze
okrajově včlenit i informace „pro děti“ a „adrenalin“; k distribuci tiskoviny se jako vhodné jeví využití
navštěvovaných jeskyní a rovněž turistických cílů;
Hlavním informačním zdrojem je a bude web, který čeká důkladné SEO s cílem dosáhnout lepší
organické pozice ve vyhledávačích;
Hlavní online distribuční cestou budou sociální sítě, zejména placené kampaně; instagramový profil
je teprve třeba vytvořit a kampaně svěřit profesionálům;
Hlavním cílem do roku 2025 je dosáhnout obdobné návštěvnosti jako v roce 2019.

Další kapitoly rozpracovávají tyto myšlenky podrobně.

3.2. VIZE
Moravský kras je atraktivním a celoročně navštěvovaným turistickým cílem všech milovníků fascinujících
přírodních krás i výsledků lidské tvořivosti, ať už přijíždějí na více dní nebo jen na jednodenní výlet. Svého
genia loci dokáže nabídnout starším i mladším návštěvníkům v podobě, která je osloví.
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3.3. STRATEGICKÉ CÍLE, PRIORITY, AKTIVITY
Zatímco návrh strategických cílů není závislý na vnějších vlivech a vychází z identifikovaných mezer, skladba
aktivit a jejich harmonogram vychází z předpokladu, že pandemie covid-19 postupně odezní a svět
cestovního ruchu se bude vracet do víceméně „původního“ stavu. Jaký bude skutečný průběh obnovy
celého oboru lze jen velmi těžko odhadnout. Proto je nezbytné plány každoročně aktualizovat a
přizpůsobovat skutečnému vývoji. Klíčové přitom bude, jak úspěšně bude do praxe uvedena nová DMO TO
– bez úspěšné realizace strategického cíle 1 nelze realizovat strategický cíl 2.

3.2.1.

Strategické cíle

Hlavním všeobecným cílem je v roce 2025 dosažení srovnatelné návštěvnosti jako v roce 2019, přičemž
dojde ke změnám v distribuci návštěvníků v čase (snižování sezónnosti) i prostoru (z pojmu Moravský kras
budou ve větší míře než dosud benefitovat i ty části destinace, které leží mimo „srdce Moravského krasu“.
Strategické cíle jsou stanoveny takto:

S TRATEGICKÝ
OBLASTI ,

CÍL

1 – Z AJISTIT

VÝKONNÝ PROFESIONÁLNÍ MANAGEMENT TURISTICKÉ

který je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci Strategického cíle 2

S TRATEGICKÝ
STRATEGII ,

CÍL

2 – R EALIZOVAT

ÚČINNOU PRODUKTOVOU A MARKETINGOVOU

jejímž úkolem je zajistit návrat návštěvnosti a trvale nastavit žádoucí trendy.

3.2.2.

Vztahy mezi cíli – prioritami – aktivitami

Strategické cíle
1

Zajistit profesionální
management TO

2

Realizovat účinnou
produktovou a
marketingovou strategii

Priority
1

Management

2

Produkty a nástroje

3

Cílové trhy

Aktivity
Založení DMO MK
Provoz DMO MK
Pracovní skupina
Profesionalizace a vzdělávání
Produkty
Obsah webu
Jazykové mutace
SEO
Prolinky
Sociální sítě
Kampaň k hlavnímu produktu MK
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4

Inovace

Kampaň MK pro děti
Kampaň MK aktivně
Kampaň MK mimo davy
Metriky
Inovativní produkty

Strategický cíl 1 – Profesionální management
3.2.3.

Priorita management

Současný stav a zdůvodnění: Do konce roku 2021 zajišťuje výkon činnosti DMO MAS Moravský kras (MAS
MK). Od roku 2022 má úkoly převzít nová organizace (DMO MK).
Cíl priority: Plynulý převod kompetencí mezi MAS MK a DMO MK a plynulé převzetí úkolů. Aby byl tato priorita
úspěšně naplněna, je nezbytné:
•
•
•

Založit příslušný spolek, jehož jediným cílem a náplní bude destinační management turistické oblasti
Moravský kras a okolí
Zajistit podání žádosti o certifikaci k CzT
Vybavit DMO MK finančně a personálně, absolutní nezbytností je profesionální manažer DMO stojící
mimo politické struktury i veřejnou správu a samosprávu, která by měla mít kontrolní, nikoliv řídící
funkci

Aktivity:
•
•
•
•

Založení DMO
Provoz DMO
Marketingová rada
Profesionalizace a vzdělávání

A KTIVITA Z ALOŽENÍ DMO MK
Výchozí stav: Výkonem destinačního managementu TO MK je do konce roku 2021 pověřena MAS MK.
Cílový stav: Výkon destinačního managementu TO MK převzala nová DMO MK
Výstup:
Systémová změna ve výkonu destinačního managementu TO MK
Monitoring a zodpovědnost: v době zpracování strategie nebyla stanovena
Indikátor (KPI): Existence DMO MK a příslušných řídících a kontrolních struktur
Timing:
Přípravná jednání probíhají
Frekvence hodnocení: Poprvé k 31.12. 2021 (založení DMO, podání žádosti o certifikaci CzT), podruhé k 30.6.
2022 (předložení certifikace ORR JMK)
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A KTIVITA P ROVOZ DMO MK
Výchozí stav: DMO MK nemá výkonného manažera a nemá zajištěn dostatečný provozní rozpočet.
Cílový stav: Výkonný manažer převzal své pravomoci i odpovědnost a začíná realizovat marketingový plán
pro rok 2022 v rámci svěřeného rozpočtu.
Výstup 1:
Funkční management DMO MK
Monitoring a zodpovědnost: statutár DMO MK (pokud jím nebude manažer DMO MK) ve spolupráci
s manažerem DMO MK
Indikátor (KPI): Existence odpovědného manažera, existence odpovídajícího rozpočtu
Timing:
Průběžně v I.Q 2022
Frekvence hodnocení: Jednorázově k 31.3. 2022
Výstup 2:

Inventura výše ubytovacích poplatků, návrh jednotné poplatkové politiky a její zavedení do
praxe tak, aby z ní DMO profitovala
Monitoring a zodpovědnost: manažer DMO MK
Indikátor (KPI): Existence odpovědného manažera, existence odpovídajícího rozpočtu
Timing:
III.Q 2022
Frekvence hodnocení: Jednorázově k 31.12. 2022

A KTIVITA P RACOVNÍ SKUPINA
Výchozí stav: Do konce roku 2021 funkci Pracovní skupiny zastává tzv. Destinační kolegium MAS MK, ve
kterém zasedají klíčoví aktéři destinace z řad členů. I tak ale jednotliví členové i nadále realizují
vlastní nezávislé marketingové aktivity, prostředky ani činnosti nejsou harmonizovány a
provázány. Dochází tak k duplicitám, oslabování účinku, rozmělňování aktivit v neprospěch
destinace Moravský kras. Slabá komunikace, chybějící interakce, nepropojení, resortismus
jsou jedny z nejčastěji zmiňovaných slabých míst v kapitole Strukturované rozhovory.
Cílový stav: Pracovní skupina je platformou, kde se v pevném časovém harmonogramu navázaném na
potřeby cestovního ruchu (viz kap. Plánování) připravují s předstihem produkty a společné nebo
alespoň koordinované marketingové kampaně destinace Moravský kras tak, aby byl maximálně
využit synergický efekt ze spolupráce města, obcí, podnikatelů a jejich rozpočtů. Zastoupení
v Pracovní skupině není vedeno na politickém nebo územním principu, ale předpokládá se
účast motivovaných aktérů s pověřením rozhodovat a přenášet rozhodnutí do vlastních
organizací a firem.
Výstup:
Funkční Pracovní skupina
Monitoring a zodpovědnost: statutár DMO MK / manažer DMO MK
Indikátor (KPI): Existence Pracovní skupiny
Timing:
Přípravná jednání ihned, první oficiální jednání do 31.3. 2022 pro letní sezónu 2022
Frekvence hodnocení: Každoročně, poprvé k 30.6. 2022 v návaznosti na schéma viz kap. Plánování

A KTIVITA P ROFESIONALIZACE A VZDĚLÁVÁNÍ
Výchozí stav:
Cílový stav:

Výstup:

Nevýhodou dosavadního ustanovení DMO MK (MAS MK) byl nedostatek personální
manažerské i odborné kapacity, jak vyplývá se Strukturovaných rozhovorů.
DMO MK má navázány dlouhodobé stálé vztahy s externími profesionály na odborné činnosti
(viz kap. Aktéři CR – aktuální stav, podkapitola DMO turistické oblasti Moravský kras). DMO
MK nabízí svým členům odborné kursy podle jejich zaměření a organizuje výměnu zkušeností
a zvýhodňuje své členy při účasti na odborných konferencích.
Nejméně 1x ročně neformální setkání ve vybraných podnicích a turistických cílech, nejméně
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1x ročně nabídka odborného kursu na vybrané téma, nejméně 1x ročně nabídka sponzorované
účasti na konferenci Travelbakers nebo konkurenční.
Monitoring a zodpovědnost: manažer DMO MK
Timing:
Průběžně
Frekvence hodnocení: jednou ročně vždy k 31.12., poprvé 30.12. 2022
Indikátor:
Počet setkání, kursů a konferencí, počet účastníků.

Strategický cíl 2 – Účinná produktová a marketingová
strategie
3.2.4.

Priorita produkty a nástroje

Současný stav a zdůvodnění: V roce 2021 vznikl nový web, který je kvalitním základním informačním
pramenem pro všechny realizace. Některé části však potřebují doplnit (zejména část „pro děti“; nabídka
tvořená odkazem na https://krasik.cz/ využívá pouze část vhodných možných specificky dětských aktivit a
nabídek), jeho pozice ve vyhledávačích není viditelná na prvních stranách, chybí zpětné odkazy. Profesionální
SEO nebylo provedeno. Všechny dosavadní realizace (tištěné i online) jsou zatím vedeny pouze v češtině.
Dosavadním jediným tištěným výstupem DMO byly tzv. Turistické noviny. Ty nebyly koncipovány pro určitou
cílovou skupinu ani určitý trh, ale snažily se rovnoměrně pokrýt zájmové oblasti a potřeby jednotlivých členů.
Distribuce byla podřízena spíše dostupnosti příležitostí a prostředků než pevným záměrem.
Cíl priority:
•
•
•
•

Vytvořit tři základní produkty DMO MK – „Užijte si Moravský kras“, „Moravský kras pro děti“ a
„Moravský kras aktivně“; k tomu je potřeba rovněž revidovat a doplnit informační podklad na webu
destinace www.moravskykras.eu;
Zajistit SEO webu (technické i obsahové) s cílem dosáhnout lepšího organického umístění ve
vyhledávačích;
Zajistit maximum prolinků/zpětných odkazů na web www.moravskykras.eu;
Provést převod produktů do jazykových mutací

Aktivity:
•
•
•
•
•
•

Produkty
Obsah webu
Jazykové mutace
SEO
Prolinky
Sociální sítě
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A KTIVITA P RODUKTY
Výchozí stav:

Dosavadním jediným výstupem byly tzv. Turistické noviny. Ty nebyly koncipovány pro
určitou cílovou skupinu ani určitý trh. Forma se však jeví jako vhodná a po určité obsahové
úpravě je žádoucí ji využít pro hlavní produkt „Užijte si Moravský kras“.
Cílový stav:
Destinace MK má tři produkty pro tři cílové skupiny:
• Hlavní produkt „Užijte si Moravský kras“ - hlavní destinační tiskovina s vysokým
nákladem, odpovídající obsah na webu;
• Produkt Moravský kras pro děti – odpovídající obsah na webu, okrajově tiskovina v rámci
hlavního produktu;
• Produkt Moravský kras aktivně – odpovídající obsah na webu, okrajově tiskovina v rámci
hlavního produktu;
Distribuce produktů je řešena v prioritě Kampaně.
Výstup:
Produkty zpracované do tzv. Produktové karty (viz Příloha) tak, aby mohly být použity i pro
B2B. Podle druhu je navazujícím výstupem destinační tiskovina a relevantní kampaně.
Monitoring a zodpovědnost: manažer DMO MK
Timing:
Průběžně od I.Q 2022
Frekvence hodnocení: jednou ročně, poprvé k 30.6. 2022
Indikátor:
Zpracované produktové karty navazující obsahově na aktivitu Obsah webu

A KTIVITA O BSAH WEBU
Výchozí stav:
Cílový stav:

Ne všechny části webu www.moravskykras.eu jsou dostatečně podloženy informacemi
Web obsahuje všechny informace, které jsou využívány v nových produktech; doplnění je
třeba zejména v sekci „děti“, revize je nezbytná v sekci „akce“, další doplnění vyplyne
z potřeb (například speciální výběr cílů pro kampaň Mimo davy); pomůckou je rovněž tabulka
výběr atraktivit viz Příloha
Monitoring a zodpovědnost: manažer DMO MK
Timing:
Průběžně od I.Q 2022
Frekvence hodnocení: jednou ročně, poprvé k 30.6. 2022
Indikátor:
Web s kompletními informacemi odpovídající potřebám aktivity Produkty

A KTIVITA J AZYKOVÉ MUTACE
Výchozí stav:

Všechny výstupy DMO MK jsou v češtině, neboť gros návštěvnosti je tvořeno v DCR. Jazykové
mutace ACR je možné tvořit až poté, co bude finálně upraven obsah webu, případně až
budou finálně „vyladěny“ tiskoviny
Cílový stav:
Nejméně web a hlavní destinační tiskovina (Užijte si Moravský kras) v angličtině a němčině
Výstup:
Jazykové mutace výstupů
Monitoring a zodpovědnost: Manažer DMO MK
Timing:
Od III.Q 2022 pro rok 2023
Frekvence hodnocení: Jednorázově, poprvé k 31.12. 2022
Indikátor (KPI): Existence jazykových mutací

A KTIVITA SEO
Výchozí stav:

Web www.moravskykras.eu není na předních pozicích ve vyhledávačích. Důvodem je mj.
neprovedené SEO.
Cílový stav:
SEO webu provedené inhouse ve 100% rozsahu dle možností systému wix.com; následné
SEO webu povedené externím expertem;
Monitoring a zodpovědnost: manažer DMO MK
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Timing:
Průběžně
Frekvence hodnocení: jednou ročně, poprvé k 31.12. 2022
Indikátor:
Zpráva systému wix o úrovni SEO předmětného webu, existence příslušných úprav na
základě zprávy externího experta.

A KTIVITA P ROLINKY
Výchozí stav:

Weby hlavních aktérů destinace jsou jenom výjimečně vybaveny prolinkem na web
www.moravskykras.eu. Hlavnímu webu destinace tak chybí důležitý prvek SEO, tj. funkční
zpětné odkazy.
Cílový stav:
Nejméně weby hlavních aktérů destinace mají odkaz na web destinace.
Výstup:
Prolinky webů
Monitoring a zodpovědnost: Manažer DMO MK
Timing:
Průběžně
Frekvence hodnocení: Jednou ročně, poprvé k 31.12. 2022
Indikátor (KPI): Existence prolinků

A KTIVITA S OCIÁLNÍ SÍTĚ
Výchozí stav:

DMO provozuje svůj FB https://www.facebook.com/moravskykras a okoli (cca 1400 fanů),
vedle toho existují další podobné profily na téma „moravský kras“. Instagramový profil není
založen.
Cílový stav:
Vlastní FB má rychle rostoucí počet fanů, na konci roku 2022 dosahuje počtu 5 000, nárůst
je patrný i v dalších letech, a to pomocí vlastního obsahu, přejatý obsah tvoří jenom malou
část; nový IG profil má pro prvním roce 500 followerů; nárůst fanů je podporován placenými
kampaněmi, základ tvoří atraktivní obsah;
Výstup:
Rostoucí FB profil, nový IG profil
Monitoring a zodpovědnost: Manažer DMO MK
Timing:
Od II.Q 2022 průběžně
Frekvence hodnocení: Jednou ročně, poprvé k 31.12. 2022
Indikátor (KPI): Počet fanů FB a IG

3.2.5.

Priorita cílové trhy

Současný stav a zdůvodnění: Marketing Moravského krasu, resp. destinace Moravský kras neprobíhá
koordinovaně, ale podle možností a úvahy jednotlivých klíčových aktérů – členů DMO i samotné DMO.
V minulosti DMO propagovala Sedm zámků, Království šneka Krasíka nebo jednotlivé atraktivity (např.
Westernové městečko), ať už formou videosmyček v MHD v Brně nebo formou článků v časopise KAM v Brně.
Pro marketing destinace jako celku není taková „per partes“ metoda vhodná. Rovněž není zavedeno sledování
stálých metrik, které by napověděly, zda investované úsilí a prostředky přináší odpovídající výsledky.
Cíl priority:
•
•

Připravit a realizovat sofistikované kampaně k jednotlivým produktům přímo nebo ve spolupráci
s partnery přesně mířené na cílové trhy
Zavést stálý způsob sledování definovaných veličin v časové řadě, vždy v jednotné metodice, aby bylo
možno výsledky porovnávat
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Hlavním cílem priority je dosáhnout všeobecného cíle strategie, tj. je srovnatelné návštěvnosti v roce 2025
jako v roce 2019 (přenocování HUZ) při současné změně v distribuci návštěvníků v čase (snižování
sezónnosti) i prostoru (z pojmu Moravský kras budou ve větší míře než dosud benefitovat i ty části
destinace, které leží mimo „srdce Moravského krasu“.
Hlavními oslovenými jsou individuální návštěvníci (B2C), okrajově pak firmy (B2B).
Aktivity:
•
•
•
•
•

Kampaň Užijte si Moravský kras
Kampaň Moravský kras pro děti
Kampaň Moravský kras aktivně
Kampaň Moravský kras mimo davy
Metriky

A KTIVITA K AMPAŇ K

HLAVNÍMU PRODUKTU

U ŽIJTE SI M ORAVSKÝ KRAS

Výchozí stav: Propagační kampaň 2022 a dále není připravena
Cílový stav: DMO MK realizuje ve vlastní režii ve spolupráci s hlavními aktéry promo kampaň k hlavnímu
produktu „Užijte si Moravský kras“. Cílem je zvýšit návštěvnost destinace s přenocováním,
sdělit, že „kras nejsou jen jeskyně“ a podpořit tak redistribuci návštěvníků v TO.
Cílový trh:
celá ČR, DCR i ACR
Komponenty:
• Masová distribuce destinační tiskoviny Užijte si Moravský kras prostřednictvím partnerů,
zejména Správy jeskyní; smyslem je využít vysokou návštěvnost jeskyní k distribuci
poselství „kras nejsou jen jeskyně“; dalšími distribučními partnery jsou TIC a turistické cíle
oblasti (viz rovněž kap. Návštěvnost turistických cílů);
• Pravidelné tiskové zprávy pro média z vybraných akcí v MK
• Placená ppc kampaň na významných portálech
• Placená kampaň FB
• Placená kampaň IG
Výstup:
Komplexní kampaň k hlavnímu produktu ve spolupráci se zúčastněnými partnery
Monitoring a zodpovědnost: Manažer MK TO
Indikátor (KPI): Realizace komplexní kampaně v návaznosti na předchozí prioritu
Timing:
Každoročně k 31.3.
Frekvence hodnocení: Každoročně k 31.12.

A KTIVITA K AMPAŇ M ORAVSKÝ KRAS PRO DĚTI
Výchozí stav: Propagační 2022 a dále kampaň není připravena
Cílový stav: DMO MK realizuje ve vlastní režii ve spolupráci s hlavními aktéry promo kampaň k produktu
„Moravský kras pro děti“. Cílem je nabídnout vícedenní specializovaný program pro dospělé
s dětmi, vedlejším podprahovým sdělením je „přijeďte si užít Moravský kras s dětmi“;
Cílový trh:
celá ČR, primárně DCR
Komponenty: V úvahu jsou brány způsoby komunikace dospělých (rodičů, prarodičů):
• Placená kampaň FB
• Placená kampaň IG
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•

Participace na distribuci destinační tiskoviny Užijte si Moravský kras s odkazem na web
(např. pomocí QR kódu)
• Pravidelné tiskové zprávy pro média
• PR články v lifestylových časopisech a časopisech a médiích pro ženy
Výstup:
Komplexní kampaň ve spolupráci se zúčastněnými partnery
Monitoring a zodpovědnost: Manažer MK TO
Indikátor (KPI): Realizace komplexní kampaně v návaznosti na předchozí prioritu
Timing:
Příprava kampaně do 30.9. 2022 pro rok 2023, v dalších letech vždy nejpozději k 31.3.
Frekvence hodnocení: Každoročně k 31.12.

A KTIVITA K AMPAŇ M ORAVSKÝ KRAS AKTIVNĚ
Výchozí stav: Propagační kampaň 2022 a dále není připravena
Cílový stav: DMO MK realizuje ve vlastní režii ve spolupráci s hlavními aktéry promo kampaň k produktu
„Moravský kras aktivně“. Cílem je nabídnout vícedenní specializovaný program pro milovníky
aktivní zábavy a adrenalinu, vedlejším podprahovým sdělením je „přijeďte si užít Moravský kras
jako si ho užívá Adam Ondra “ a podpořit tak redistribuci návštěvníků v TO.
Cílový trh:
celá ČR, primárně DCR
Komponenty: V úvahu jsou brány způsoby komunikace cílové skupiny „mladí dospělí“:
• Placená kampaň IG
• Placená kampaň FB
• Spolupráce s influencery (TikTok, Youtube…)
• Participace na distribuci destinační tiskoviny Užijte si Moravský kras s odkazem na web
(např. pomocí QR kódu)
• Pravidelné tiskové zprávy pro média
Výstup:
Komplexní kampaň k hlavnímu produktu ve spolupráci se zúčastněnými partnery
Monitoring a zodpovědnost: Manažer MK TO
Indikátor (KPI): Realizace komplexní kampaně v návaznosti na předchozí prioritu
Timing:
Každoročně k 31.3.
Frekvence hodnocení: Každoročně k 31.12.

A KTIVITA K AMPAŇ M ORAVSKÝ KRAS MIMO DAVY
Výchozí stav: Propagační kampaň 2022 a dále není připravena
Cílový stav: DMO MK realizuje ve vlastní režii kampaň „Moravský kras mimo davy“. Cílem je nabídnout
méně navštěvované turistické cíle k jednodenním návštěvám a podpořit tak redistribuci
návštěvníků v TO.
Cílový trh:
Brno a okolní kraje
Komponenty:
• Spolupráce s bloggery („zpráva ze skvělého výletu mimo davy“)
• Navazující placená kampaň FB (posty představující zajímavé cíle)
• V případě dostatku financí placené články
Výstup:
Komplexní kampaň „mimo davy“
Monitoring a zodpovědnost: Manažer MK TO
Indikátor (KPI): Realizace komplexní kampaně v návaznosti na předchozí prioritu
Timing:
Každoročně, vždy k 31.3. a k 31.8.
Frekvence hodnocení: Každoročně k 31.12.
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A KTIVITA M ETRIKY
Výchozí stav:

Cílový stav:

Dostupnými metrikami je počet návštěvníků/přenocování prostřednictvím HUZ ČSÚ, dále
zbytková data mobilních operátorů. V roce 2021 proběhlo ve spolupráci s CCRJM pilotní
ověření sběru dat prostřednictvím TIC a turistických cílů. Hlavním úkolem zavedení metrik je
sledování postupu při dosažení hlavního cíle, tj. srovnatelná návštěvnost
•
•
•
•
•

Destinace má zavedeny tyto metriky:
Analýza dat HUZ, ČSÚ (přenocování, kvantitativní šetření)
Analýza dat mobilních operátorů (zdrojové trhy, kvantitativní šetření)
Dotazníkové šetření TIC a turistických cílů (kvalitativní šetření)
Průzkum spokojenosti (kvalitativní šetření) - alternativně

•

Analytický dokument založený na datech mobilních operátorů, nejméně podle SORP,
případně i detailnější podle rozdělení destinace ne podoblasti
Analytický dokument shrnující výsledky šetření TIC a turistických cílů
Analytický dokument shrnující výsledky šetření spokojenosti

Výstup:

•
•

Monitoring a zodpovědnost: Manažer MK TO ve spolupráci s CCRJM (data mobilních operátorů a dotazníkové
šetření)
Indikátor (KPI): Analytické dokumenty v ucelené řadě
Timing:
Příprava dotazníkového šetření do 30.4. 2022
Frekvence hodnocení: Každoročně za předchozí uzavřený rok v I.Q následujícího roku

3.2.6.

Priorita inovace

Současný stav a zdůvodnění: Hlavní nápor návštěvníků destinace MK směřuje do Punkevních jeskyní a
Macochy, zatímco některé okrajové oblasti mají návštěvnost zanedbatelnou a z členství v DMO MK neprofitují
ani nebenfitují. Jde například o Velkoopatovicko, zimní sporty v Olešnici, Hodoníně, na Drahanské vrchovině
atd.
Cíl priority: Prozkoumat možnosti pro nové produkty destinace a připravit pro jejich vznik podmínky tak, aby
se zvýšila návštěvnost dosud opomíjených oblastí y
Aktivity:
•

Inovace

A KTIVITA I NOVATIVNÍ POSTUPY
Výchozí stav:

Oblast Velkoopatovicka je okrajová oblast JM kraje hraničící s Pardubickým krajem. Hlavním
cílem je místní zámek s expozicí map (Moravské kartografické centrum). Nejbližším místem
s nabídkou služeb je Jevíčko, které však je již v Pardubickém kraji. Velké Opatovice a okolí je
centrem šamotové výroby. Která by mohla být vhodným rozvojovým tématem. Podobně lze
v destinaci lze identifikovat i další okrajové oblasti, jejichž potenciál není využit (například pro
zimní aktivity).
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Cílový stav:

Analyzovat možnosti pro přípravu nových produktů, a to včetně oblastí za hranicemi kraje. Za
tím účelem je žádoucí navázat přeshraniční spolupráci (Pardubický kraj, kraj Vysočina,
Olomoucký kraj).
Výstup:
Analýza možností přípravy nových produktů
Monitoring a zodpovědnost: Manažer DMO MK
Timing:
Od I.Q 2023
Frekvence hodnocení: Jednou ročně, poprvé k 31.12. 2023
Indikátor (KPI): Existence analýzy

3.4. HARMONOGRAM 2021–2025
Harmonogram demonstruje rámcově souvztažnosti aktivit v průběhu roku. Podrobnější informace včetně
termínů hodnocení je uveden u jednotlivých aktivit.

2022
Aktivity

I.Q

II.Q III.Q IV.Q I.Q

2023
II.Q III.Q IV.Q I.Q

2024
II.Q III.Q IV.Q I.Q

2025
II.Q III.Q IV.Q

Založení DMO MK
Provoz DMO MK
Pracovní skupina
Profesionalizace a vzdělávání
Produkty
Obsah webu
Jazykové mutace
SEO
Prolinky
Sociální sítě
Kampaň k hlavnímu produktu MK
Kampaň MK pro děti
Kampaň MK aktivně
Kampaň MK mimo davy
Metriky
Inovativní postupy
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4. PŘÍLOHY
4.1. TABULKA VYBRANÝCH ATRAKTIVIT
Výběr byl použit pro web www.moravskykras.eu

Název

šablona

Těsnohlídkovo údolí

výletní cíl

Myslivna lišky Bystroušky
Jeskyně Pekárna
Santiniho chrám Křtiny

výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl

Bílovice Křtiny- Jeskyně Výpustek
Adamov

Arboretum Křtiny
Rozhledna Chocholík
Světelský oltář v Adamově
Stará huť u Adamova
Alexandrova rozhledna

výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl

štítek 1
tradice a
kultura
tradice a
kultura
příroda
památky
tradice a
kultura

štítek 2

štítek 3

TOP
MK

TOP/
podoblast
i

příroda

speciáln
í zájem

1
1

adrenalin

děti
1

1
1
1

tradice a
kultura

příroda
relax a sport
památky
památky
řemeslo
relax a sport

1
1
1
1
5

Zámek Blansko
Aquapark Blansko
Dřevěný kostelík
Propast Macocha
Punkevní jeskyně
Velká Dohoda
Rozhledna Podvrší
Muzeum včelařství
Dům přírody Moravského krasu
Blansko - Kateřinská jeskyně
Srdce MK Sloupsko-šošůvské jeskyně
Jeskyně Balcarka
Mydlárna Mydlidědek Lažánky
Singletraily Jedovnice (Camp
Olšovec)
Větrný mlýn Rudice
Rudické propadání
Muzeum tradičního bydlení a
perleťářství
Rakovecké údolí
Holštejn - zřícenina, propadání

výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl

výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl

tradice a
památky
kultura
relax a sport děti
památky
příroda
příroda
adrenalin
relax a sport
řemeslo
příroda
příroda
děti
příroda
děti
příroda
příroda
řemeslo
děti
relax a
adrenalin
sport
řemeslo
památky
příroda
tradice a
řemeslo
kultura
příroda
příroda
památky

Boskovic Westernové městečko Boskovice
e
Hrad Boskovice

výletní cíl
výletní cíl

relax a sport děti
památky

výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl

2. lajna další cíle

děti

1
5

0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

děti
1
1
1
1

1
1
děti

1
1

9
1
1

1
1
1
10
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Kraj
sedmi
zámků a
řemesel

Židovské město Boskovice

výletní cíl

památky

Synagoga Boskovice
Zámek Boskovice
Boskovické stezky - singletraily
Sportpark Boskovice
Kořenec Golf & Ski Resort

výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl

Muzeum Kořenec
Rybník Suchý
Koupaliště Červenka

výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl

Muzeum regionu Boskovicka
Löw - Beerovy vily ve Svitávce

výletní cíl
výletní cíl

památky
památky
adrenalin
relax a sport
relax a sport
tradice a
kultura
relax a sport
relax a sport
tradice a
kultura
památka

Modrotisk Danzinger Olešnice
UNESCO
Jeskyně Blanických rytířů
Burianova rozhledna
Zámek Lysice
Zámek Velké Opatovice
Moravské kartografické centrum
Zámek Kunštát
Zámek Letovice
Zámek Rájec nad Svitavou

výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl

Zámek Blansko
Zámek Boskovice
Porčův mlýn

výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl

Pivovar Černá Hora
Rozhledna Babylon u Kozárova
Rozhledna Žernovník

výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl

Rozhledna Malý Chlum
Sousoší husitských bojovníků
Pštrosí farma Doubravice nad
Svitavou

výletní cíl
výletní cíl

Resort Ohrada
Arboretum Borotín
Muzeum strašidel Olešnice
Ski areál Olešnice na Moravě
Skiareál Hodonín u Kunštátu

výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl
výletní cíl

výletní cíl

tradice a
kultura
tradice a
kultura

1

1
1
1
1
1

příroda

1
1
1
1

děti
děti
děti

1
1
5

tradice a
kultura
děti

řemeslo
památka
relax a sport
památka
památka
památka
památka
děti
památka
památka
děti
tradice a
památky
kultura
památky
řemeslo
památka
relax a
řemeslo
sport
relax a sport
relax a sport
relax a
příroda
sport
památka
produkt MKRP
řemeslo minipivova
jídlo a pití
r
příroda
děti
relax a sport děti
relax a sport

1

5

2

1
1
0
1
1
1
1
1
1

děti

1
1
1

welnes
s

gastr
o

1
1
1
1
1
1

welnes
s pivní

1
1
1
1
1
9

11
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4.2. PRODUKTOVÁ KARTA - PŘÍKLAD
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