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Destinační společnost Kroměřížsko pod hlavičkou KROMĚŘÍŽSKA -
sdružení pro cestovní ruch, z. s., zajišťuje za podpory Zlínského
kraje a ve spolupráci s městy, příspěvkovými i neziskovými
organizacemi, podnikatelskými subjekty a Centrálou cestovního
ruchu Východní Moravy, rozvoj cestovního ruchu v turistickém
regionu Kroměřížsko.

Hlavní náplní destinačního managementu v regionu Kroměřížsko
je propojovat vzájemně aktéry na poli cestovního ruchu a to jak z
veřejného, tak soukromého sektoru.
Kvalitní marketingová komunikace směrem k potenciálním
zákazníkům - turistům, atraktivní nabídka produktů cestovního
ruchu a vzájemná spolupráce mezi všemi subjekty, byla hlavním
cílem nejen v roce 2019, ale tyto činnosti budou rozvíjeny rovněž v
roce 2020 a dále.



Vážení partneři, kolegové, čtenáři,
 
jsme rádi, že jste si našli cestu k přehledu činnosti Destinační společnosti Kroměřížsko za rok 2019.
 
Ten byl pro naši společnost přelomovým - stabilizovali jsme totiž spolupráci a podporu ze strany měst, obcí,
organizací a soukromých subjektů, tolik potřebnou pro správný rozvoj cestovního ruchu v regionu.
Vzájemná domluva měst Kroměříž, Holešov a Bystřice pod Hostýnem a podpora Zlínského kraje je pro další
práci a komunikaci nesmírně důležitá a my si velmi vážíme toho, že se nám jí dostává.
 
Abychom řízení cestovního ruchu v oblastním destinačním managementu postavili na správných základech,
bylo důležité schválit Marketingovou strategii jako strategický dokument destinace na období let 
2020 - 2021. Ve spolupráci s odborníky a partnery budeme naplňovat vize a cíle plynoucí z tohoto
důležitého dokumentu.
 
V roce 2019 jsme pokračovali v tvorbě úspěšného cestovatelského blogu o nejkrásnějších i méně známých
místech regionu, o lidech, kteří svoji práci dělají s láskou a nadšením. Komunikace na sociálních sítích i v
tisku se nesla v duchu těchto příběhů.
 
Vydali jsme vlastní brožuru s tipy na výlet nejen z Kroměřížska, ale z celé krásné Východní Moravy. Náš kraj 
jsme prezentovali na tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Cennou zpětnou vazbu jsme
získali na setkání subjektů činných v cestovním ruchu. 
 
Těšíme se na plnění cílů a vizí. S ohledem na situaci v ČR kolem pandemie se budeme soustředit na
atraktivní a ucelenou nabídku pro domácí turisty a dovolenou v našem regionu.
 
Děkujeme za přízeň a podporu.

S úctou, Alena Horáková
 
 
 



 

V rámci expozice Východní Moravy ve spolupráci s pracovnicemi
Turistických informačních center Kroměříž, Holešov a Bystřice pod

Hostýnem jsme se v roce 2019 zúčastnili 3 tuzemských 2 zahraničních
veletrhů cestovního ruchu.
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31 355
návštěvníků

Závěrečné zprávy z veletrhů:

Brno: bit.ly/zprava_brno_2019
Bratislava: bit.ly/zprava_BA_2019
Hradec Králové: bit.ly/zprava_HK_2019
Praha: bit.ly/zprava_PR_2019

 

72 388 
návštěvníků

vstup 
zdarma

31 127 
návštěvníků

8 000
návštěvníků

http://bit.ly/zprava_brno_2019
http://bit.ly/zprava_BA_2019
http://bit.ly/zprava_HK_2019
http://bit.ly/zprava_PR_2019


 

ONLINE

KOMUNIKACE
V roce 2019 Destinační společnost Kroměřížsko pokračovala v
aktivní komunikaci přes sociální sítě Facebook a Instagram, kde
odkazovala na blogové články, tipy na výlety, nejvýznamnější akce
a události i zajímavé fotografie míst z regionu.

Návštěvnost:
14 844 uživatelů

v roce 2019

1 292
followers 

v roce 2019

2 023
 fans 

v roce 2019

Od srpna do prosince probíhala aktivní online kampaň na sociálních sítích,
která upevnila a navýšila fanouškovskou základnu relevantními uživateli,

přivedla na webové stránky velké množství unikátních návštěvníků a zvýšila
dosah jednotlivých příspěvků.

www.region-kromerizsko.cz @kromerizsko @regionkromerizsko



NAPSALI 

O NÁS V ONLINU

 

bit.ly/NapsaliOnas

Čtěte tady:

http://bit.ly/NapsaliOnas


 

WEB

POZNÁVEJTE
kulturní, přírodní a

technické zajímavosti

Webové stránky destinační společnosti slouží primárně k uceleným
informacím z celého turistického regionu, je to místo, kde návštěvníci najdou
tipy na výlet, aktuality z regionu, plánované akce regionálního i
nadregionálního významu a rovněž články z blogu.

BAVTE SE
top akce 
regionu 

SPORTUJTE
kam na kole, na

rozhlednu, na koně, na
lyže, brusle, koupaliště

VÝLETY 
přesně zmapované
trasy pěších i cyklo

výletů

OCHUTNEJTE
nejlepší místa, kde se dá
najíst nebo si dát kávu

či pivo

PRAKTICKÉ INFO
ubytování, informační

centra, doprava

RELAXUJTE
welness, příroda

V roce 2019 došlo postupně k vyčistění webu od rušivých informací a ke zpřehlednění
úpravou hlavních kategorií a headliny, které motivují zájemce k návštěvě regionu.



 

AKCE A UDÁLOSTI
všechny důležité 

akce z regionu
na jednom místě

Naše tajné tipy
top místa, nejlepší články, co doporučujeme

CO NOVÉHO
nový blogový článek,

zajímavosti z regionu, 
tipy na víkend



 

Stránka Region Kroměřížsko má aktivní a
ochotné publikum, které chce se stránkou integrovat.

fanoušků 
v roce 2019

oslovených
v roce 2019

reakcí
v roce 2019

DOSAH ZÁJEM

www.facebook.com/regionkromerizsko/

2023 627 826 55 326

121
CELKEM

unikátních 
příspěvků 

v roce 2019

NEJPOPULÁRNĚJŠÍHO
PŘÍSPĚVKU

42 459 
DOSAH

Sv. Hostýn:
Zvony nad

horami

FACEBOOK

CELKEM

https://www.facebook.com/regionkromerizsko/


 

FANOUŠCI

OSLOVENÍ LIDÉ

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE FANOUŠKŮ



CELKEM

52
POSTŮ VE FEEDU

V ROCE 2019

Feed a stories jsou tvořeny zpravidla blogovými příspěvky a motivaci k
návštěvě webu DS Kroměřížsko. Velmi populární jsou reposty od jiných
uživatelů, kteří označili  @kromerizsko nebo hashtagy #kromerizsko a
další # související s naším regionem. Tyto následně sdílené příspěvky
uživatelů Instagramu jsou přijaty velmi kladně a zvyšuje se tím dosah jak
jejich, tak našich příspěvků.

 

INSTAGRAM

Dalším online nástrojem a sociální sítí, kterou DS Kroměřížsko
využívá ke komunikaci, je u uživatelů čím dál více oblíbený
Instagram. 

DOSAH

35 854
OSLOVENÝCH 
V ROCE 2019

3 742 
LIKES

V ROCE
2019

CELKEM

182 
STORIES

V ROCE 2019



 

BLOG 

V roce 2019 jsme pokračovali v tvorbě
úspěšného blogu o regionu s
copywriterkou a fotografkou Lenkou
Blažkovou. Navštívili jsme na více než dvě
desítky míst a články pravidelně
zveřejňujeme na webu www.region-
kromerizsko, na portále zlin.cz a vybrané
také ve zpravodajích měst nebo v
regionálním tisku.

Cílem blogu je ukázat lidem známá i
méně známá místa regionu, práci lidí,
kteří za těmito místy stojí nebo kde si
pochutnají na nejlepší kávě. Čtenáři se
mnohdy dozví informace, které v
klasickém průvodci nenajdou. Díky
ohlasům na sociálních sítích i od
provozovatelů cílů a rovněž
nepřeberné studnici nápadů, budeme
v tvorbě blogu pokračovat také v
následujícím roce.

Děkujeme  za perfektní 
článek a krásné fotografie. 
Tomáš Hegar, Lesní železnice
Rajnochovice

Do lomu jezdím často ale o
tomhle jsem vůbec

nevěděl 😮
Reakce na Facebooku na článek

o kurovickém hradu

Článek je moc, moc pěkný.
Myslím, že i zkušení novináři 
by se od vás mohli učit. 
Jitka Rajnohová, trafika roku 
z Bystřice p/H



 

Švajgrovka: pohádková chaloupka pod Hostýnem
Na Tesáku: horská chata, jakou by nám mohli závidět
U Zlatého kohouta: mladá duše starého domu
TON: za židlemi, které vyrábějí lidé
U Lorenze: dům, na který se málem zapomnělo
Holešovská kovárna: pod výhní je největší tma
Mlsná kočka Holešov: noblesní kavárna
Holešovská synagoga: za tajemstvím mladého rabína
Do kempu? Do Koryčan!
Cimburk: na chřibskou Petru
Pivovar Záhlinice: Záhlinické Postřižiny
Svatý Hostýn: zvony nad horami
Hrad Kurovice: dům plný tajemství
Kroměříž: za tajemstvím podzemí
VeloCafé Kroměříž: cítit se jako doma
Unikátní hřbitov Střílky: mocná síla baroka
Čaj a káva U Palet Holešov: hřejivé zastavení na náměstí
Cidre99: jablka v té nejlepší formě
Expozice Karla Kryla: prostor plný emocí
Lesní železnice Rajnochovice: jak mít opravdu pořádné vláčky
Kaple Komárno: skvostný kousek Zlína v Hostýnském podhůří
Trafika a nejen to: trafika roku je z Bystřice pod Hostýnem
Zámek Holešov: 80 českých betlémů na jednom místě
Černá kaple Holešov: okouzlení temnou krásou

PŘÍSPĚVKY



 

VÝLETY

PĚŠKY: Z Cimburku přes Kazatelnu na Kozel
NA KOLE: Za výhledy na Marušku
PĚŠKY: Po stopách tatíčka Masaryka kolem Chvalčova

V roce 2019 jsme začali s mapováním tras jednodenních výletů. Atraktivní
formou se snažíme co nejvíce zjednodušit lidem hledání tras a výletních
cílů, každý jednotlivý výlet obsahuje mapový podklad vycházející z
mapy.cz, doprovodné fotografie, délku, náročnost, pro koho je vhodný a
popis.

5 km, snadná obtížnost, jeden prudký kopec, studánka. Dnes pro vás máme tip
na výlet, který vás provede krajinou Chřibů na starobylý hrad, kolem studánky
až na tajuplnou Kazatelnu a kolem cvičných skal Kozel až domů.
 
Start a cíl: U Křížku, Koryčany
Délka trasy: 5 km
Doba na výlet: 2,5 hodiny
Doporučujeme:  rodinám s dětmi nebo jako odpolední procházku na nedělní
odpoledne



Mimo regionální média se destinace Kroměřížsko v roce 2019
prezentovala v Turistickém informačním magazínu, v Mladé frontě Dnes a
v magazínu cestovního ruchu KAM po Česku. Mimo MF Dnes se jednalo o
placenou prezentaci.
 

OFFLINE

KOMUNIKACE
V roce 2019 jsme navázali spolupráci s regionálními médii a zpravodaji
měst. Dle možností jednotlivých periodik zveřejňujeme vybrané blogové
články, které tématicky zapadnou do kontextu média.

 
Týdeník

Kroměřížska
Holešovsko

Zpravodaj
města Bystřice

p/H

TIM
židovský speciál

MF Dnes
Zlínský kraj

KAM 
po Česku

Pověst o rabínu Šachovi
Hrad Kurovice - objevení hebrejských nápisů ChřibyBlog



PROPAGAČNÍ

MATERIÁLY
Na konci roku 2019 byla vydána
skládací brožura s 11 tipy na výlety
a dalšími 6 tipy z ostatních destinací
Východní Moravy. Místa, jejich popis,
průvodní fotografie a uživatelsky
jednoduché odkazy jsou vázány na
úspěšné blogové články. 
Brožura byla distribuována na
informační centra v regionu, na
veletrzích cestovního ruchu a u dalších
partnerů.

Další tiskovina, kterou vydala DS
Kroměřížsko, je jednoduchý leták,
primárně k distribuci na informačních
centrech, kde pomoci odkazu na web a
QR kódu, zájemci získají ucelený
přehled, kam se mohou v rámci
regionu vydat na výlet.

Region Kroměřížsko je rovněž součástí
tiskovin vydávaných Centrálou
cestovního ruchu Východní Moravy. V
roce 2019 se jednalo o rozsáhlou
tiskovinu Objevujte krásu bez hranic
(Východní Morava a Trenčín region) a
Poznejte Kroměříž a okolí. Na rok 2019
je plánován redesign a dotisk některých
dalších tiskovin a rovněž nová tiskovina
Hrady a zámky Východní Moravy. 

 

Brožura Poznejte Kroměřížsko:
bit.ly/Poznejte_Kromerizsko

Leták Poznávejte s námi Kroměřížsko:
bit.ly/Poznavejte_s_nami_Kromerizsko

Tiskoviny ke stažení:

https://bit.ly/Poznejte_Kromerizsko
https://bit.ly/Poznavejte_s_nami_Kromerizsko


 

PRESS TRIPY

Press a fam tripy jsou v gesci Centrály cestovního ruchu 
Východní Moravy.
V rámci vzájemné spolupráce se DS Kroměřížsko finančně podílelo 
na 2 tripech.

V květnu 2019 jel polský novinář Tomasz Larczyński v
doprovodu p. Urbanovského z CCR VM na kole z Otrokovic
kolem Záhlinických rybníků do Kroměříže, kde strávil dva
dny. V polském IMM magazínu pak vyšel obsáhlý článek o
této cestě i o Kroměříži samotné:
> bit.ly/PL_trip

V srpnu 2019, v rámci tripu na Barum Rally Zlín, navštívili
Kroměříž španělští novináři, kteří byli ubytováni v penzionu
U Kubesa.  Clemente Corona, který píše pro Tu Gran Viaj,
napsal článek o krásách Kroměříže v tomto článku:
> bit.ly/trip_ES

https://bit.ly/PL_trip
https://bit.ly/trip_ES


 

SETKÁNÍ SUBJEKTŮ

Seznámení s plány na rozvoj cestovního ruchu v
regionu Kroměřížsko, diskuze s aktéry na poli
cestovního ruchu a vzájemná výměna
zkušeností jednotlivých provozovatelů služeb, to
bylo hlavní náplní tohoto, v pořadí již druhého,
setkání subjektů. 

Setkání se konalo 21. listopadu 2019 v areálu
Lebedovského mlýna a zúčastnili se ho jak
představitelé měst, obcí a mikroregionů, tak
provozovatelé turistických cílů a atrakcí a  zástupci
ubytovacích a stravovacích služeb v regionu. Přednášející

Ing. Michal
Burian, Ph.D.
strategie rozvoje

cestovního ruchu v
regionu

Mgr. Ivo Kylián
praktické tipy ke

zvýšení
návštěvnosti webu

Z diskuze mimo jiné vyplynulo, že provozovatelům 
chybí informace ze strany vedení měst a obcí, převážně 
o dlouho plánovaných významných akcích, jejich rozpis
na jednom místě, aby tomu mohli přizpůsobit svoji
nabídku dostatečně dopředu. V tomto může sloužit web
DS Kroměřížska, které veškeré akce z celého regionu bude
sdružovat ve svém online kalendáři akcí s dostatečným
předstihem.

Téma: Silná destinace
Kroměřížsko



EMOCE:
Lidová architektura
Lidová kuchyně
Lidová řemesla
Lidové stavby
Příroda
Hory
 

CO JE

KROMĚŘÍŽSKO?

 
BAROKO

 
jako kulturní

princip Kroměřížska

"VALAŠSKO"
 

jako aktivní princip
Kroměřížskajednoduchost,

rustikálnost,
pohyb

EMOCE:
Romantika
Zahrady, květiny
Bohaté barvy a tvary
Omamné vůně
Hudba a umění
Duchovno
Opulentní p(r)ožitek
 
 

Nespěcháme
Málo turistů
Pohoda

"baroko"

Na setkání byla představena charakteristika regionu a způsoby, jak v komunikaci docílit u
návštěvníků vyvolání emocí a prožitků, které si s regionem jednoznačně spojí.



NÁVŠTĚVNOST

TURISTICKÝCH CÍLŮ

 

Jaká byla návštěvnost turistických cílů v regionu Kroměřížsko v roce 2019?



 

HOSPODAŘENÍ

DS Kroměřížsko financují členové - zejména města, obce a
podnikatelské subjekty. Seznam členů (aktuální pro rok
2020) je uveden na webu www.region-kromerizsko.cz v
sekci Členové a partneři.
 
DS Kroměřížsko byla v roce 2019 podporována Zlínským
krajem dotací č. D/0390/2019/STR. Finanční prostředky
poskytnuté Zlínským krajem byly určeny na chod
destinační společnosti a marketingové aktivity. 
 
 

https://www.region-kromerizsko.cz/clenove-a-partneri

