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3K PLATFORMA 2021 
DMO ZnojmoRegion 

Tento dokument seznamuje s aktivitami destinační společnosti ZnojmoRegion, z. s.,  

které zahrnují  

komunikaci, kooperaci a koordinaci  
cestovního ruchu s dopadem na celé území turistické oblasti Znojemsko a Podyjí.  

(podtržené akce mají odborný vzdělávací a informační charakter) 

 

PŘEDSTAVENSTVO = 3K PLATFORMA 

Základní pracovní skupinu 3K platformy spolku ZnojmoRegion tvoří členové Představenstva + Pověřená 

osoba spolku. Jde o výkonný orgán, který na svých pravidelných setkáních řeší nejzásadnější otázky chodu, 

činností i financování spolku. Pro objektivnost rozhodování je zastoupen jak členy z veřejné správy, tak 

soukromými podnikatelskými subjekty. 

Účastníci: Marie Tesařová (předseda představenstva + Restaurace a penzion U Tesařů a Hasičský pivovar 

Bítov), Lukáš David (Město Znojmo), Karel Podzimek (Vranovská přehrada, s.r.o.), Pavel Svoboda  

(Vranovská pláž, s.r.o.), Pavel Vajčner (Znovín Znojmo, a.s.), Luboš Vitanovský (agentura Bravissimo),  

Jiří Písař (starosta obce Vrbovec), Svatoslav Ryšavý (místostarosta města Miroslav) a Daniel Smola 

(pověřená osoba spolku + Vinařství LAHOFER a VINOTRH.CZ). 

Termíny jednání: 

• 26. 1. 2021 kancelář ZnojmoRegionu, Obroková 2/10 Znojmo 

• 18. 2. 2021 kancelář ZnojmoRegionu, Obroková 2/10 Znojmo 

• 29. 4. 2021 kancelář ZnojmoRegionu, Obroková 2/10 Znojmo 

• 30. 6. 2021 kancelář ZnojmoRegionu, Obroková 2/10 Znojmo 

• 31. 8. 2021 kancelář ZnojmoRegionu, Obroková 2/10 Znojmo 

• 30. 9. 2021 kancelář ZnojmoRegionu, Obroková 2/10 Znojmo 

• 18. 11. 2021 kancelář ZnojmoRegionu, Obroková 2/10 Znojmo 

 

VALNÁ HROMADA 

Rozhodující funkci zastává vždy Valná hromada spolku složená ze všech řádných členů DMO ZnojmoRegion.  

Účastníci: členové spolku, v době konání celkem 47 členů. 

Termíny jednání: 

• 21. 10. 2021 MORAVSKÝ KRUMLOV, Městský úřad 

Řešená témata: shrnutí činnosti spolku za rok 2020, plán na rok 2021, nové volby do všech orgánů 

spolku + exkurze Slovanská epopej na zámku. 

 

INTERNÍ KOMUNIKACE 

Se všemi členy a partnery ZnojmoRegionu je kromě setkávání na Valné hromadě a jednáních 

Představenstva udržována průběžná e-mailová a telefonická komunikace, která seznamuje s aktuálním 

děním v cestovním ruchu oblasti i s připravovanými a probíhajícími projekty DMO ZnojmoRegion. 

Mimo to je rozesílán také NEWSLETTER pro členy a partnery na cca 110 osobních mailových kontaktů, 

shrnující nejdůležitější informace. 

Rozesílka: 22. 4. 2021 a 30. 7. 2021 
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EXTERNÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE 
 

CZECHTOURISM 

DMO ZnojmoRegion spolupracuje se státní agenturou CzechTourism zastřešující cestovní ruch ČR na 

národní úrovni. Kromě pravidelného sledování statistik návštěvnosti v regionu a jejich doplňování pro 

potřeby MIS Tourdata, zpracovává DMO ZnojmoRegion také pravidelné měsíční raporty upozorňující na 

nejdůležitější akce a aktuální dění v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. 

V roce 2021 došlo mezi oběma subjekty k podpisu objednávky služeb č. 797/2021 „Koordinace aktivit 

v územní působnosti DMO“, na jejímž základě dochází nejen k pravidelnému informování o aktuálním dění 

v oblasti i o činnostech a projektech DMO ZnojmoRegion, ale také k předávání fotografické a video 

prezentace regionu. 

Kancelář DMO ZnojmoRegion se také pravidelně účastní vzdělávacích akcí, které organizuje CzechTourism 

pro pracovníky v cestovním ruchu – v roce 2021 většinou v podobě on-line workshopů. 

Termíny akcí: 

• 26. 1. 2021 on-line chat se zahraničními zastoupeními CzechTourismu  

• 25. 2. 2021 on-line webinář Kategorizace DMO (Ondřej Špaček)  

• 4. 3. 2021 on-line workshop Tourdata MIS (Soňa Machová)  

• 14. 4. 2021 on-line tisková konference na Facebookovém profilu CzT 

• 5. 5. 2021 on-line exportní workshop CzechTourism – ZZ Slovensko a Polsko  

• 26. 5. 2021 on-line školení Google Analytics  

• 29. 5. 2021 ZNOJMO: CzechTourism ZZ Japonsko – doprovod při natáčení pro First AirLine  

• 2. 6. 2021 on-line exportní workshop CzechTourism – ZZ Rakousko a Německo  

• 24. 6. 2021 on-line školení Instagram a sociální sítě  

• 4. 8. 2021 on-line exportní workshop CzechTourism – ZZ Francie, Itálie a Španělsko  

• 1. 9. 2021 on-line exportní workshop CzechTourism – ZZ Velká Británie a Francie 

• 6. 10. 2021 on-line exportní workshop CzechTourism – ZZ USA, Kanada a Latinská Amerika  

• 9. 11. 2021 ZNOJMO: p. Špaček, Lucie Binko TIC Znojmo – vyhodnocení certifikace, vysvětlení 

hodnocení DMO na lokální a oblastní úrovni 

• 12. 11. 2021 on-line seminář Texty na web  

• 15. 11. 2021 on-line seminář Jak na soběstačnou akci (Pavel Pichler, Travelbakers) 

• 23. 11. 2021 on-line konference Fórum cestovního ruchu  

• 2. 12. 2021 on-line workshop Jak na lovebrand (Pavel Pichler, Travelbakers) 

 

 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

DMO ZnojmoRegion je členem speciální pracovní skupiny pro cestovní ruch při Regionální stálé konferenci 

Jihomoravského kraje, na které jsou na krajské úrovni řešeny zásadní otázky týkající se regionálního rozvoje 

a cestovního ruchu.  

Účastníci: zástupci a radní Jihomoravského kraje, zástupci všech DMO JMK, zástupci významných 

společností s podílem na cestovním ruchu JMK (např. Vinařský fond ČR, Nadace Partnerství aj.) 

Termíny jednání: 

• 17. 3. 2021 Aktuální informace a covid situace + prezentace činností a plánů na rok 2021. 
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Současně DMO ZnojmoRegion úzce komunikuje a spolupracuje s Odborem regionálního rozvoje JMK  

a Oddělením cestovního ruchu – průběžně, dle potřeby a aktuálních témat. 

Účastníci: zástupci Jihomoravského kraje, zástupci všech DMO JMK, zástupci CCRJM (krajské DMO) 

Termíny jednání: 

• 5. 5. 2021 KPMG příprava Strategie rozvoje cestovního ruchu JMK + dotazníkové šetření 

• 19. 5. 2021 on-line workshop k přípravě nové Strategie rozvoje CR JMK a vyhodnocení 

dotazníkového šetření  

• 21. 7. 2021 on-line workshop představení nové Strategie rozvoje CR JMK  

 

CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU – JIŽNÍ MORAVA 

Velmi úzká komunikace a kooperace probíhá celoročně s krajskou DMO – CCRJM, a to nejčastěji mailovou  

a telefonickou formou, ale i formou osobních či on-line jednání na konkrétní téma, např.:  

• 21. 6. 2021 on-line webinář o nových parametrech a pravidlech krajské certifikace DMO JMK  

• 8. 7. 2021 BRNO – materiály ZR pro propagaci na Olympijském festivalu v Brně přes CCRJM 

• 6. 10. 2021 BRNO – seminář k nové strategii CCRJM  

 

MUCHA TEAM JM 

Ve spolupráci s CCRJM byla zřízená mezioborová pracovní skupina pro prezentaci nového velkého tématu 

Jižní Moravy, a to osobnost Alfonse Muchy, jeho život i dílo dodnes zastoupené na území Jihomoravského 

kraje, ale i v jiných částech republiky či v zahraničí. Prvotní impulz pro vytvoření této pracovní skupiny byl 

návrat Slovanské epopeje na zámek v Moravském Krumlově a snaha o propojení tohoto místa s Muchovým 

rodným městem Ivančice a dalšími místy, kde Mucha prokazatelně žil a působil.  

Účastníci: John a Marcus Mucha (vnuk a pravnuk Alfonse Muchy), Jan Večerek (Mucha Foundation), 

Daniela Kolomazníková (koordinátor Slovanské epopeje), Tomáš Třetina (starosta Moravský Krumlov), 

Milan Buček (starosta Ivančice), Eliška Volná (starostka Hrušovany nad Jevišovkou), Michal Burian (DMO 

Brněnsko), Irena Navrkalová (tajemník DMO ZnojmoRegion), Marie Tesařová (předseda představenstva, 

zástupce DMO ZnojmoRegion), Eva Fruhwirtová (tisková mluvčí města Moravský Krumlov), Bořivoj Švéda 

(Městské kulturní středisko Moravský Krumlov), Marie Makovičková (TIC Moravský Krumlov) a Martina 

Grůzová (ředitelka CCRJM). 

Termíny jednání: 

• 1. 6. 2021 ZNOJMO: jednání s paní Kolomazníkovou o potřebě propojit Slovanskou epopej 

v Moravském Krumlově s ostatními cíli JM a nutnosti vybudovat „Mucha Team JM“. 

• 4. 6. 2021 on-line jednání Mucha Team JM  

• 22. 6. 2021 on-line jednání Mucha Team JM  

• 30. 6. 2021 on-line jednání Mucha Team JM  

• 8. 7. 2022 BRNO CCRJM: osobní jednání Mucha Team JM  

• 20. 7. 2021 on-line jednání Mucha Team JM  

• 27. 7. 2021 on-line jednání Mucha Team JM  

• 4. 8. 2021 on-line jednání Mucha Team JM  

• 17. 8. 2021 on-line jednání Mucha Team JM  

• 6. 9. 2021 on-line jednání Mucha Team JM  

• 4. 10. 2021 on-line jednání Mucha Team JM  

• 25. 10. 2021 on-line jednání Mucha Team JM  

• 19. 11. 2021 on-line jednání Mucha Team JM  

• 17. 12. 2021 on-line jednání Mucha Team JM  
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MORAVIA CONVENTION BUREAU 

V rámci spolupráce s CCRJM probíhá také aktivní spolupráce i s Moravia Convention Bureau (MCB) 

zaměřená na podporu kongresové a incentivní turistiky v regionu. 

• 9. 2. 2021 on-line chat o MICE kongresové turistice zaměřené na DE/AT trh  

• 17. 2. 2021 on-line virtuální fam-trip MCB  

• 27. 4. 2021 on-line setkání MICE profesionálů JMK  

 

 

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI DMO V ČR 

DMO ZnojmoRegion je řádným členem profesního Sdružení turistických organizací ČR (STO ČR) a podílí  

se na vzájemné výměně informací s ostatními oblastními a lokálními DMO.  

Účastníci: členové sdružení STO 

Termíny jednání: 

• 14. 12. 2021 on-line jednání o činnosti STO ČR v roce 2021 a plánech na rok 2022. Řešená 

témata: příprava výjezdního zasedání na jaře 2022, informace o připravovaném zákonu  

o cestovním ruchu a projektu e-Turista. 

 

Setkání DMO ZnojmoRegion na úrovni aktérů cestovního ruchu oblastních destinací 

DMO ZnojmoRegion také rozvíjí osobní komunikaci s jednotlivými DMO v ČR, které jsou geografickými 

sousedy, tematicky blízkými partnery nebo jsou pro jeho činnost inspirací. Naopak DMO ZnojmoRegion je 

oslovován řadou dalších oblastních DMO či mikroregionů a svazků obcí, kteří mají zájem o vzájemnou 

výměnu informací a inspirací. Takto bylo v průběhu roku 2021 realizováno např. 

 

DMO ZnojmoRegion a DMO Koruna Vysočiny: 

• 19. 1. 2021 Bystřice nad Pernštejnem, řešená témata: jednání o činnostech DMO a potenciální 

spolupráci.  

Účastníci: Irena Navrkalová a Marie Tesařová (DMO ZnojmoRegion) a Olga Königová (DMO Koruna 

Vysočiny) 

 

DMO ZnojmoRegion a DMO Slovácko: 

• 3. 3. 2021 on-line konference Slovácka na téma Dopady pandemie na cestovní ruch regionu.  

Účastníci: Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) a ostatní účastníci konference 

 

DMO ZnojmoRegion, TIC Znojmo a DMO Třebíčsko: 

• 5. 10. 2021 Znojmo, řešená témata: prezentace činností DMO ZnojmoRegionu + exkurze po městě  

a Loucký klášter, ukázka vlastní práce a představení naší činnosti DMO Třebíčsko (9:30-13 hod.) 

Účastníci: Irena Navrkalová a Marie Tesařová (DMO ZnojmoRegion), Lucie Binko (TIC Znojmo)  

a zástupci DMO Třebíčsko. 

 

DMO ZnojmoRegion, TIC Znojmo a DMO Rožnovsko + Mikroregion Valašsko: 

• 18. 10. 2021 Znojmo, řešená témata: prezentace činností DMO ZnojmoRegion, výměna zkušeností 

v oblasti propagace cestovního ruchu v obou regionech + exkurze po městě Znojmě a Znojemsku. 

Účastníci: Irena Navrkalová a Marie Tesařová (DMO ZnojmoRegion), Lucie Binko (TIC Znojmo), Karel 

Semotam a František Koudela (Znojemská Beseda), Lukáš David (Město Znojmo) a zástupci DMO 

Rožnovska a Valašska. 
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Oblastní DMO + Lokální DMO 

DMO ZnojmoRegion jako oblastní destinační společnost velmi úzce komunikuje a spolupracuje s lokální 

DMO Znojemská Beseda, která zastupuje aktivity cestovního ruchu ve městě Znojmě. 

Termíny jednání: 

• 9. 2. 2021 Znojemská Beseda, řešená témata: 3K platforma nové lokální DMO Znojmo. 

• 21. 4. 2021 Znojemská Beseda, řešená témata: tisková konference k projektu ZADAX. 

• 10. 6. 2021 Znojemská Beseda, řešená témata: tisková konference ke Znojemskému kulturnímu 

létu. 

• 23. 7. 2021 ZnojmoRegion, řešená témata: koordinace projektu Vinařské t(r)ipy jako náhrada za 

zrušené Znojemské historické vinobraní. 

• 16. 8. 2021 Znojemská Beseda, řešená témata: info o národní dotaci a možnostech spolupráce  

• 22. 9. 2021 Znojemská Beseda, řešená témata: info o plánovaném projektu Znojmo kongres. 

• 23. 9. 2021 Znojemská Beseda, řešená témata: vyhodnocení akce Vinařské t(r)ipy. 

• 8. 10. 2021 ZnojmoRegion, řešená témata: příprava konference cestovního ruchu na téma 

Rozvoj cykloturistiky na Znojemsku a Podyjí, registrace na konferenci Rozvoj cykloturistiky na 

Znojemsku, on-line formuláře MS Forms. 

• 4. 11. 2021 Znojemská Beseda, řešená témata: jednání s vinaři o možné budoucí realizaci akce 

Vinařské t(r)ipy I. 

• 1. 12. 2021 Znojemská Beseda, řešená témata: jednání s vinaři o možné budoucí realizaci akce 

Vinařské t(r)ipy II. 

 

DMO ZnojmoRegion také aktivně spolupracuje s městem Znojmem, které patří k jeho zakládajícím členům 

a je lídrem i přirozeným centrem cestovního ruchu celé oblasti. Jde mj. o pravidelné poskytování tiskových 

zpráv a informací o činnostech a projektech DMO ZnojmoRegion, spolupráci při představování regionu 

partnerským městům, institucím spolupracujícím s městem Znojmem či komisím: 

• 19. 4. 2021 ZNOJMO, MÚ Nám. Armády – Kulturní komise města Znojma, řešené téma: činnost 

a projekty DMO ZnojmoRegion v návaznosti na činnost a projekty cestovního ruchu Znojma. 

Účastníci: Irena Navrkalová a Marie Tesařová (DMO ZnojmoRegion) a členové kulturní komise 

města Znojma. 

 

 

 

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Jako příhraniční oblast je spolupráce s rakouskými partnery důležitou součástí činností DMO ZnojmoRegion. 

Zaměřuje se vždy na konkrétní přeshraniční projekty, jejichž spolufinancování je zajišťováno také z dotace 

Fondu malých projektů v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Rakousko.  

V roce 2021 šlo o projekt „Natoč svůj region“ určený žákům a studentům na obou stranách hranice, jehož 

organizátorem i dotačním žadatelem byla rakouská společnost LEADER Region Weinviertel-Manhartsberg: 

Účastníci: Irena Navrkalová a Marie Tesařová (DMO ZnojmoRegion), Hana Zváriková (Weinviertel 

Manhartsberg), Denisa Krátká (obdob školství Město Znojmo) 

Termíny jednání: 

• 27. 1. 2021 ZnojmoRegion, řešená témata: příprava společného přeshraničního projektu Natoč 

svůj region, zaměřeného na videopropagaci obou oblastí očima dětí. 

• 21. 9. 2021 ZnojmoRegion, řešená témata: vyhodnocení přeshraničního videoprojektu. 
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Současně se DMO ZnojmoRegion aktivně zajímá o možnosti realizace vlastního přeshraničního projektu 

spolufinancovaného z Fondu malých projektů v rámci programu INTERREG CZ/AT, kde by byl hlavním 

žadatelem a dotačním příjemcem. Proto se účastní školení pro potenciální žadatele o dotaci pořádané 

Regionální rozvojovou agenturou Jižní Morava (RRAJM): 

Účastníci: Irena Navrkalová a Marie Tesařová (DMO ZnojmoRegion), zástupci RRAJM a žadatelé. 

Termíny jednání: 

• 4. 5. 2021 on-line školení pro žadatele o dotaci z FMP INTERREG CZ/AT 2022. 

 

KONFERENCE A ODBORNÁ ŠKOLENÍ 

V rámci vzdělávání pracovníků cestovního ruchu se i DMO ZnojmoRegion snaží každoročně účastnit několika 

významných a informačně přínosných kurzů, školení a workshopů či odborných konferencí. Vzhledem 

k přetrvávající pandemii covidu sice byla většina akcí zrušena či termínově odložena, ale některé byly 

přesunuty do on-line režimu: 

• 22. 3. 2021 on-line webinář přes facebookový profil na téma Interpretace místa (Pavel Pichler, 

Travelbakers) 

Účastníci: Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) 

• 15.-16. 4. 2021 on-line konference cestovního ruchu TRAVELCON České Budějovice (Jihočeská 

centrála cestovního ruchu) 

Účastníci: Marie Tesařová (DMO ZnojmoRegion) 

• 20. 10. 2021 HNANICE konference Národního parku Podyjí ke 30 letům své existence (Správa 

národního parku Podyjí) 

Účastníci: Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) 

 

SPOLUPRÁCE S OHK ZNOJMO 

Novým partnerem DMO ZnojmoRegion se v roce 2021 stala Okresní hospodářská komora Znojmo,  

se kterou bylo také podepsáno memorandum o bezplatné spolupráci.  

Termíny jednání: 

• 29. 3. 2021 OHK Znojmo, řešená témata: domluva budoucí spolupráce, příprava memoranda. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) a Marie Jílková  

(OHK Znojmo). 

 

SPOLUPRÁCE SE STUDENTY 

Vyhodnocení projektu DMO ZnojmoRegion na podporu služeb cestovního ruchu v regionu „Turistická karta 

ZnojmoRegion+“ bylo i v roce 2021 domluveno se Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo tak, 

aby jej v rámci své praxe zpracovávali studenti v rámci předmětu Management. 

Termíny jednání: 

• 23. 9. 2021 ZnojmoRegion, řešená témata: domluva spolupráce na vyhodnocení projektu 

Turistická karta ZR+ studenty SVŠE, stanovení požadovaných výstupů vyhodnocení. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) a Jitka Veselá  

(prorektor SVŠE) 

• 25. 11. 2021 SVŠE, řešená témata: prezentace projektu Turistická karta ZR+ studentům a zadání 

požadavků na vyhodnocení vysbíraných karet. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) a Jitka Veselá  

(prorektor SVŠE) a studenti SVŠE. 
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CYKLOSPOLUPRÁCE 

Nadace Partnerství, resp. Partnerství, o.p.s., je jedním z partnerů DMO ZnojmoRegion, se kterým je 

podepsáno memorandum o vzájemné bezplatné spolupráci. Je tak zajištěna aktuální výměna informací 

týkajících se cykloturistiky (tras i akcí) na Znojemsku a v Podyjí.  

Termíny jednání: 

• 27. 1. 2021 on-line jednání o budoucím přeznačení páteřní Mlynářské cyklostezky vedoucí 

podstatnou částí přes území Znojemska. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion), Luboš Kala (Nadace 

Partnerství) 

• 22. 9. 2021 Znojemská Beseda, řešená témata: přeznačení páteřní Mlynářské cyklostezky 

vedoucí podstatnou částí přes území Znojemska. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion), Luboš Kala (Nadace 

Partnerství), zástupci města Znojma a zástupci cykloturistických cílů na Znojemsku. 

• 14. 12. 2021 on-line jednání o možnosti převzetí akce Vinařské tripy. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion), Juraj Flamig (Nadace 

Partnerství). 

 

Další spolupráce na zviditelnění cykloturistických možností v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí byla 

realizována s portálem Na kole i pěšky.  

• 13. 1. 2021 ZNOJMO: jednání o vydání vlastního Cykloprůvodce Znojemskem a Podyjím 

provázaným s mobilní aplikací Na kole i pěšky, parametry tiskové a on-line verze, požadavky na 

grafické zpracování a rozsah informací (p. Viktorín) 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion), p. Viktorín (Na kole i 

pěšky). 

 

MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE 

Dlouhodobá spolupráce je také udržována s regionálními médii (pravidelně rozesílané tiskové zprávy  

a v případě finančně dostupné nabídky i placená inzerce). 

• Znojemské listy – radniční měsíčník zdarma do schránek všech obyvatel města Znojma, kde má 

DMO ZnojmoRegion pravidelně vyhrazen redakční prostor zdarma: vydání 1/2021, 2/2021, 

3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 9/2021 – Speciál Znojemské 

historické vinobraní, 10/2021, 11/2021 a 12/2021. 

• Časopis TURISTA – měsíčník Klubu českých turistů, Znojemsko a Podyjí jako hlavní téma čísla 

6/2021 (placená inzerce 16 stran PR, květen-červen 2021) 

• KAM po Česku – turistický měsíčník, článek na téma Cykloturistika na Znojemsku a v Podyjí 

(placená inzerce ½ strany PR, červen 2021) 

• COT Newsletter – info o Turistické kartě ZnojmoRegion+ 2021 (zdarma, červen 2021) 

• TTG Newsletter – info o turistické kartě ZnojmoRegion+ 2021 (zdarma, červen 2021) 

• MF DNES – spec. příloha Znojmo 2021 (1/2 str. placená inzerce PR, srpen 2021) 

 

SPOLUPRÁCE S FILMAŘI 

I nadále pokračuje aktivní spolupráce s Brno Film Office a Filmovou nadací Jihomoravského kraje při 

vyhledávání vhodných lokací dle požadavků domácích i zahraničních filmových společností. Bohužel  

v roce 2021 bylo lokačních požadavků jen minimum, vzhledem k přetrvávajícím vládním covid-opatřením  

a uzavření hranic pro zahraniční filmové štáby. 
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VLASTNÍ PROJEKTY DMO ZNOJMOREGION 

Díky vzájemné komunikaci, koordinaci a kooperaci všech členů a partnerů ZnojmoRegionu mohlo být v roce 

2021 uskutečněno: 

• Spuštění vlastního projektu Turistické karty výhod „ZnojmoRegion+“ – druhý ročník projektu 

založeného na cílené podpoře služeb cestovního ruchu v regionu, které byly nejvíce ochromeny 

během pandemie covidu. Každý, kdo se v termínu od 1. 6. do 31. 10. 2021 ubytoval ve 

vybraných hotelech, penzionech či kempech na Znojemsku a v Podyjí (celkem zapojeno  

53 ubytovacích zařízení) minimálně na 1 noc, získal zdarma na recepci turistickou kartu výhod.  

Ta ho opravňovala čerpat v době jeho pobytu nejrůznější dárky, slevy a bonusy, a to od  

38 poskytovatelů benefitů (celkem na 46 výdejních místech v regionu). Čím více nocí host  

na Znojemsku strávil, tím více benefitů mohl čerpat. K projektu byl vybudován vlastní web 

https://karta.znojmoregion.cz a uspořádána 4 školení pro více než 90 zapojených subjektů  

z celé turistické oblasti Znojemsko a Podyjí (24. a 25. 5. 2021). 

 

• Tisk série 6 ks vlastních skládacích letáků A3 zastřešujících v jednotném vizuálu nabídku celé 

turistické oblasti: 

o 3x Mapy s 80 tipy na výlety v ČJ, AJ, NJ – aktualizované vydání červen 2021; 

o praktický přehled s tipy pro RODINY S DĚTMI – aktualizované vydání červen 2021; 

o praktický přehled s tipy Kam na DOBRÉ JÍDLO, PIVO, VÍNO – aktualizované vydání 

červen 2021; 

o praktický přehled Jak nejlépe OBJEVOVAT A OBDIVOVAT (a co nejvíce si užít) 

Znojemsko a Podyjí s konkrétním itinerářem dovolené až na 15 dní, včetně 

doporučených turistických služeb v regionu – novinka roku, červen 2021. 

 

• Vydání historicky prvního uceleného Cykloprůvodce Znojemskem a Podyjím ve spolupráci 

s portálem Na kole i pěšky. Provázáno se stejnojmennou mobilní aplikací. Více než 30 tras 

vhodných pro kola, koloběžky, in-line brusle nebo nordic-walking – průřez z celé turistické 

oblasti (květen 2021). 

 

• Vydání historicky prvních Turistických novin Znojemska a Podyjí pro období 1. 6. – 30. 9. 2021 

s řadou praktických informací a novinek jak pro prvotní návštěvníky regionu, tak pro pravidelně 

se vracející hosty či místní obyvatele. Distribuce zdarma na všech regionálních TIC a všech 

turistických cílech v regionu. 

 

 

VLASTNÍ AKCE DMO ZNOJMOREGION 

Do projektu Turistická karta ZnojmoRegion+ 2021 se v roce 2021 podařilo zapojit celkově 53 ubytovacích 

zařízení a 38 poskytovatelů benefitů, kteří nabízeli nejrůznější dárky, slevy a výhody celkem na 46 výdejních 

místech v regionu. Více info o projektu zde: https://karta2021.znojmoregion.cz  

Pro všechny zapojené subjekty zorganizoval DMO ZnojmoRegion těsně před spuštěním projektu ve velkém 

sále Znojemské Besedy 4 informační workshopy:  

• 24.-25. 5. 2021 ZNOJMO: školení subjektů zapojených do vlastního projektu Turistická karta 

ZnojmoRegion+ (každý den 2 školení) 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) a zástupci zapojených 

subjektů z řad veřejné správy i soukromých podnikatelských subjektů. 

 

https://karta.znojmoregion.cz/
https://karta2021.znojmoregion.cz/
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Hlavním tématem roku 2021 si DMO ZnojmoRegion zvolil téma CYKLOTURISTIKA, kterému věnoval 

pozornost ve svých vlastních tiskových výstupech i v mediální propagaci. Vzhledem k potřebě širší 

informovanosti o možnostech cykloturistiky v oblasti se rozhodl uspořádat svou první odbornou konferenci 

na téma „Rozvoj cykloturistiky na Znojemsku a Podyjí“.  

• 2. 11. 2021 ZNOJMO: první vlastní odborná konference Rozvoj cykloturistiky.  

Celodenní program v Louckém klášteře ve Znojmě představil jak dotační a grantové možnosti, 

tak současné trendy i příklady dobré praxe k inspiraci všech přítomných. 

Účastníci: Marie Tesařová (DMO ZnojmoRegion), zástupci Jihomoravského kraje, CCRJM, 

Nadace Partnerství, TIC Znojmo, Znojemské Besedy, měst a obcí i podnikatelských subjektů 

nejen ze Znojemského okresu. 

 

V souvislosti s vydáním vlastního informačního materiálu „Sváteční ZnojmoRegion“ na podporu nejslabšího 

– zimního – období v turistické oblasti uspořádal DMO ZnojmoRegion vlastní tiskovou konferenci pro 

regionální média. Představil na ni nejen svůj propagační materiál shrnující nabídku regionu v období od 

zahájení Adventu až do svátku Tří králů, ale i vánoční nabídku spolupracujících subjektů z řad svých členů: 

města Znojma a Znojemské Besedy, Jihomoravského muzea ve Znojmě a Znojemského městského pivovaru, 

v jehož pivovarské ReZtauraci se tisková konference pořádala: 

• 18. 11. 2021 ZNOJMO: tisková konference k projektu Sváteční ZnojmoRegion – Znojemsko  

a Podyjí od Adventu do Tří králů + Znojemský Advent + Vánoční Jihomoravské muzeum ve 

Znojmě + zimní pivovarská nabídka. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion), Jakub Malačka a Karel 

Podzimek (starosta a místostarosta města Znojma), Renata Hurníková (Jihomoravské muzeum 

ve Znojmě), Martin Matej (Znojemský městský pivovar) a zástupci regionálních médií. 

 

 

KANCELÁŘ DMO PRO VEŘEJNOST 

Kancelář ZnojmoRegionu na Obrokové ulici, hned pod TIC Znojmo, je dlouhodobě nabízena členům spolku 

jako místo, kde je možno veřejně propagovat své akce a služby. Tuto možnost každoročně využívá spolek 

Hudba Znojmo, který v létě po dobu 3 týdnů provozuje v kanceláři DMO oficiální infopoint mezinárodního 

Hudebního festivalu Znojmo: 

• 5.-30. 7. 2021 kancelář ZnojmoRegionu: provoz festivalového infopointu s prodejem 

festivalového vína od regionálních vinařů ze Znojemska. 

 

Vzhledem ke zrušení Znojemského historického vinobraní z důvodů přetrvávající pandemie covidu  

a omezujících vládních nařízení, byla v roce 2021 kancelář ZnojmoRegionu využita i městem Znojmem  

jako oficiální infopoint k akci Vinařské t(r)ipy, kterou Znojemská Beseda nahradila zrušené vinobraní 

v centru Znojma a rozprostřela oblíbenou vinařskou akci do obcí v širokém okolí města: 

• 10.-12. 9. 2021 kancelář ZnojmoRegionu: provoz regionálního vinařského infocentra. 

 

Zrušené vánoční trhy s nabídkou regionálních produktů a dlouhodobá omezení regionálních služeb 

cestovního ruchu vedla DMO ZnojmoRegion k opětovnému otevření „Vánočního dárkového okénka“  

ve své kanceláři v centru Znojma. V nabídce vánočních dárků ze Znojemska byly jak výrobky a suvenýry,  

tak dárkové vouchery na služby s možností uplatnění až do konce roku 2022. 

• 1.-23. 12. 2021 kancelář ZnojmoRegionu: prodejní „okénko“ s nabídkou vánočních dárků 

z regionu na podporu výrobců a služeb cestovního ruchu Znojemska. 
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NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ 

DMO ZnojmoRegion průběžně sleduje a aktivně vyhledává nové turistické cíle v oblasti Znojemsko  

a Podyjí. Provozovatele, kteří mají atraktivní nabídku s širším dopadem na cílové skupiny, se snaží získat  

do svých řad jako nové členy spolku. Z 8 oslovených se v průběhu roku 2021 a následujícího roku 2022 stalo 

novým členy DMO ZnojmoRegion už 6 z nich: 

• 9. 2. 2021 ZnojmoRegion, řešená témata: představení činnosti DMO a nabídnutí spolupráce  

a členství v DMO společnosti Lodní doprava Vranov. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) a Dalibor Dufek (Lodní 

doprava Vranov). 

• 3. 3. 2021 HNANICE Hotel Happy Star, řešená témata: představení činnosti DMO a nabídnutí 

spolupráce a členství v DMO vedení Hotelu Happy Star. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) a Martin Herzig (Hotel 

Happy Star). 

• 10. 3. 2021 ÚNANOV Rada zastupitelstva obce, řešená témata: představení činnosti DMO  

a nabídnutí spolupráce a členství v DMO obci Únanov. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion), Jindřich Bulín (starosta 

obce Únanov) a Zastupitelstvo obce Únanov. 

• 25. 3. 2021 PETROVICE Zastupitelstvo obce, řešená témata: představení činnosti DMO  

a nabídnutí spolupráce a členství v DMO obci Petrovice. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) a Zastupitelstvo obce 

Petrovice. 

• 17. 6. 2021 MORAVSKÝ KRUMLOV, MAS Živé pomezí, řešená témata: představení činnosti DMO  

a nabídnutí spolupráce a členství v DMO MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko i ve spojitosti 

s Regionální značkou Znojemsko, jejíž je MAS Živé pomezí garantem. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) a členové MAS Živé pomezí. 

• 2. 10. 2021 ZnojmoRegion, řešená témata: představení činnosti DMO a nabídnutí spolupráce  

a členství v DMO paní Špinarové – Apartmány Znojmo.  

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) a Věra Špinarová 

(Apartmány Znojmo). 

• 13. 10. 2021 ZnojmoRegion, řešená témata: představení činnosti DMO a nabídnutí spolupráce  

a členství v DMO paní Weissové – Hotel Weiss Lechovice. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) a Hana Weissová (Hotel 

Weiss). 

• 26. 11. 2021 ZnojmoRegion, řešená témata: představení činnosti DMO a nabídnutí spolupráce  

a členství v DMO ubytovacímu zařízení Hájenka pod Větrníky. 

Účastníci: Marie Tesařová a Irena Navrkalová (DMO ZnojmoRegion) a zástupci Hájenky pod 

větrníky, Olbramkostel. 

 

 


