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Centrála cestovního ruchu 

Východní Moravy, o.p.s. 

• zastupuje kraj v oblasti marketingu 

cestovního ruchu, je společností veřejné 

služby 

• zřízena rozhodnutím Zastupitelstva 

Zlínského kraje (100% vlastník ZK) 

• k 1. 10. 2007 zrušeno oddělení cestovního 

ruchu Zlínského kraje, zahájení činnosti 

CCRVM 
 

 



Rozsah působnosti Centrály cestovního 

ruchu Východní Moravy 

• zajišťování informačního servisu, prezentace a propagace cestovního ruchu 
pro území Zlínského kraje,  

• propagace a prezentace Zlínského kraje, zvyšování jeho ekonomického 
potenciálu,  

• příprava, koordinace a realizace rozvojových projektů na podporu cestovního 
ruchu a turistiky na území Zlínského kraje, včetně činností zaměřených 
k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů, 

• odborná účast na zpracování koncepčních dokumentů v oblasti regionálního 
rozvoje, 

• podpora rozvoje území Zlínského kraje, 

• rozvoj a podpora mezinárodní spolupráce na regionální úrovni týkající se 
podpory cestovního ruchu a turistiky ve Zlínském kraji, 

• propagace a spolupráce při realizování významných kulturních a sportovních 
akcí konaných na území Zlínského kraje, 

• prezentace ubytovacích kapacit na území Zlínského kraje, 

• poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti cestovního ruchu. 

 

 



Zdroje 

• ROP NUTS II. Střední Morava 
• Marketingové aktivity Východní Moravy v cestovním ruchu                              

       34 277 219,48 Kč 

• Marketingová strategie a marketingová značka   7 157 686,40 Kč 

• Podpora významných kulturních a sportovních akcí - events                                                    

        9 570 481,20 Kč 

• Moravská jantarová stezka II.       10 790 598,61 Kč 

     Oceněno cenou Grand Prix Regiontour 2010 (2. místo za produkt) 

 

 

Všechny výdaje uznány jako způsobilé   



   Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě 

  - celkové výdaje projektu 36 785 500 Kč 

  - z toho dotace EU ve výši 31 267 525 Kč 

   

 Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě 

  - celkové výdaje projektu 12 135 500 Kč 

  - z toho dotace EU ve výši 10 230 025 Kč 

 

 Financování: 85 % ROP, 15 % Zlínský kraj 

 

 Realizace obou projektů bude probíhat v období listopad  2010 – prosinec 2014 

       

ROP Střední Morava, 19. výzva 



Prognóza 

• Rok 2010 – očekává se  spíše konzervace stavu roku 

2009; tedy již nikoliv další pokles, ale spíše setrvání 

na hodnotách, jež prošly redukcí v předcházejících 

dvou letech.  

• Rok 2011 - Statisticky prokázané oživení je 

pravděpodobné spíše v horizontu roku 2011, přičemž 

je otázkou, zda i tento rok nebude spíše ve znamení 

faktické stagnace, či jen velmi mírného návratu zpět k 

„předkrizovým“ vývojovým charakteristikám. 
     Zdroj:  Petr Zahradník:  Analýza dopadů ekonomické krize na 

 návštěvnost Zlínského kraje 

 



Realita 2010 

návštěvnost - přenocování 

• I. pololetí 2009 – úbytek celkového počtu přenocování o 9,6 

% 

• I. pololetí 2010 – celkový úbytek 2,3 % (ale 7% přírůstek 

cizinců) 

• III. čtvrtletí 2010 – celkový růst o 3,5 %, u cizinců růst o 6 % 

(3. místo mezi kraji v ČR) 

• Rok 2010 celkem: z regionálního pohledu se nejvíce zvýšil 

počet příjezdů hostů v Praze (o 9,3 %) a krajích Zlínském    

(o 6,5 %) a Olomouckém (o 6,3 %).  



Klíčové zahraniční trhy 

Přenocování 

 1 – 3 Q 
2009 2010 Index 2010/2009 Růst/pokles v %  

Slovensko 16 446 16 737 101,77 +1,77 

Německo 9 063 9 186 101,36 +1,36 

Rakousko 3 353 3 693 110,14 +10,14 

Polsko 3 282 3 669 111,79 +11,79 

Itálie 2 337 2 318 99,19 -0,81 

Všechny trhy 

Celkem 610 106 632 610 103,69 +3,69 

Rezidenti 

celkem 
550 239 569 195 103,45 +3,45 

Nerezidenti 

celkem 
59 867 63 415 105,93 +5,93 



Velké Karlovice – vliv investic 

na rozpočet obce 

Rekreační 
poplatek; r. 

2007; 456 235 

Rekreační 
poplatek; r. 

2008; 670 485 

Rekreační 
poplatek; r. 

2009; 601 105 

Rekreační 
poplatek; r. 

2010; 844 335 

Poplatek z 
ubytování; r. 

2007; 277 630 

Poplatek z 
ubytování; r. 

2008; 393 934 

Poplatek z 
ubytování; r. 

2009; 345 783 

Poplatek z 
ubytování; r. 

2010; 413 646 

Celkem 
poplatky; r. 

2007; 733865 

Celkem 
poplatky; r. 

2008; 1064419 

Celkem 
poplatky; r. 

2009; 946888 

Celkem 
poplatky; r. 

2010; 1257981 

Poplatky (Kč)  - Velké Karlovice 

Rekreační
poplatek

Poplatek z
ubytování

Celkem
poplatky



Jednodenní cíle 

• 40 referenčních míst v kraji, cca 2 mil. osob 

– Informační centra  - 

– Hrady a zámky  + 

– Turistické cíle (rozhledny, ZOO, Baťův kanál, 

galerie)  - 

– Lyžařská střediska  + 

• Index návštěvnosti 2010/2009 97 % 

• Počasí (ZOO, Baťův kanál, rozhledny) -13% 

• Nový typ vstupenky – zámek Kroměříž 



Co je za tím? 

 

Dáváme přesvědčivě vědět  

o atraktivitě 

Východní MORAVY 

Nepracujeme nahodile! 



Aktivní marketing 

• Reklamní kampaně: Letos se jezdí k nám! 

• Webový portál, virtuální produkty 

• IC tour (45 akcí) 

• Rezervační systém 

• Studijní cesty, tripy 

• Veletrhy, výstavy 

• Tiskoviny, mapy, průvodce 



IC TOUR 

45 AKCÍ 

Spolupráce s informačními centry 



Pracujeme v terénu 

Navazujeme a budujeme kontakty 

BÍLÉ KARPATY 

HORNÍ BEČVA 

DOLNÍ BEČVA 

KAROLINKA 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

VESELÍ N-MORAVOU 

ROŢNOV P. R. 

PODHOSTÝNSKO 

LUHAČOVICE 

BAŤŮV KANÁL 

VLČNOV 

UDINE 

ŘÍM 

HOLEŠOV 

PRAHA 



Motivujeme k aktivitě 

a spolupráci 

• Konference 

• HIT sezóny 

• Vytváření pracovních týmů 

• Virtuální produkty 

• Kancelář pro kongresovou turistiku 

• Partnerství v projektech (ČR i zahraničí) 



Cyklostezka Baťův kanál 
(měřicí stanoviště Napajedla) 

Series1; 
červenec; 27 

469 

Series1; 
srpen; 28 995 

Series1; září; 
14 069 Series1; říjen; 

9370 

Series1; 
listopad; 

5383 

Series1; 
prosinec; 

2113 

Celková měsíční návštěvnost  
červenec - prosinec 2010 

Zdroj:  Sdružení pro rozvoj 

Baťova kanálu,  

Nadace Partnerství 



Aktivní marketing 

• Publicita  

– vydáno 289 tiskových zpráv a 

monitorovány 1004 články. 

• Kongresová turistika 

– V r. 2010 zahájena činnost regionální 

kanceláře EMCB 

– V říjnu 2011 uspořádáme konferenci 

American Tourism Society  

 



Webový portál 
 

Východní Morava 

– www.vychodni-morava.cz 

 

Kongresová turistika 

– www.east-moravia.com   

 

Moravská jantarová stezka 

– www.bernsteinstrasse.com  

– www.viamorava.com  

http://www.east-moravia.com/
http://www.vychodni-morava.cz/
http://www.vychodni-morava.cz/
http://www.vychodni-morava.cz/
http://www.east-moravia.com/
http://www.east-moravia.com/
http://www.east-moravia.com/
http://www.east-moravia.com/
http://www.east-moravia.com/
http://www.bernsteinstrasse.com/
http://www.bernsteinstrasse.com/
http://www.bernsteinstrasse.com/
http://www.viamorava.com/


www.vychodni-morava.cz 

1. Funguje již od r.2008 

2. V nové podobě od 05/2009 

3. Údaje o službách, atraktivitách, trasách 

vloženy na základě rozsáhlé pasportizace dat 

4. Informace o akcích a aktualizaci dalších údajů 

provádí 19 informačních center ve spolupráci 

s pracovníky Centrály cestovního ruchu 

Východní Moravy 



Návštěvnost webu 
 

•     za rok 2010 celkem 612 956 návštěvníků  

•  v průměru přes 50 000 návštěvníků měsíčně  



Standardní 

součásti 

turistických 

 webů 



Standardní 

součásti 

turistických 

 webů 



Speciality 

- marketingové 

nástroje 

- sociální sítě 

Facebook 



Rezervační systém 



kempy 

chaty, chalupy 

rekreační střediska 

hotely 

penziony 



Praktické informace 

Jak lze zveřejnit akce nebo služby na webu? 

 

• Obrátit se na nejbližší informační centrum 

(seznam obcí a editujících infocenter na 
http://www.vychodni-morava.cz/informace/15090/   

• Kontaktovat přímo nás  

 

http://www.vychodni-morava.cz/informace/15090/
http://www.vychodni-morava.cz/informace/15090/
http://www.vychodni-morava.cz/informace/15090/


Formy propagace a marketingu 

Východní Moravy pro další období 

• Pokračování osvědčených marketingových aktivit 

• Důraz na tuzemskou klientelu 

• Spolupráce v rámci Moravy 

• Podpora tvorby produktů, zvyšování kvality 

• Komunikace v sektoru cestovního ruchu 

• Kvalifikace a erudice poskytovatelů služeb    v 

cestovním ruchu 

• Sledování trendů, pravidelná aktualizace informací 

na webu  



Ocenění 

• „Česko to letí!“ Východní Morava získala ocenění 

nejlepší destinační management ČR (1993–2010).  

•  Grand Prix Regiontour 2010 – 2. místo za produkt 

Moravská jantarová stezka II. 

• Velká cena cestovního ruchu 2011 – 2. místo za 

turistický portál www.vychodni-morava.cz 

• The Blue Danube – cena pro film „Holiday story“ 

natočený o Východní Moravě v m-ARK Marketing a 

reklama, s. r. o.  

 



Děkuji za pozornost 

Ing. Vladimíra Horáčková 

Tel.: 577 043 901 

E-mail: vladimira.horackova@vychodni-

morava.cz 

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 

o.p.s. 




