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Na startu roku byl Regiontour
Svoje nejnovější projekty a publikace, ale i novinky nadcházející sezóny ve všech
turistických oblastech jižní
Moravy představila na
lednovém
veletrhu
turistických
možnosti
v regionech
Regiontour
2014
také
Centrála
cestovního ruchu – Jižní
Morava, která měla svůj
veletržní stánek v expozici
Jihomoravského
kraje
v pavilonu P. Na veletrhy
cestovního ruchu GO a
Regiontour se letos přišlo
podívat přes 27 tisíc
návštěvníků, což je o něco
méně než v loňském roce.
O publikace Centrály však
byl mimořádný zájem, stejně jako o informace z jihomoravských turistických cílů. Nejvíce se
lidé zajímali o vinařské uličky, cyklostezky, kulturní stezku Po stopách moderny, ale také o
tradiční kalendář turistických akcí roku. Centrálu čeká v letošním roce ještě několik dalších
prezentačních akcí tohoto druhu – v tuzemsku i v zahraničí.

Kraj ocenil nejaktivnější infocentra
Za aktivní spolupráci při propagaci turistických atraktivit jižní Moravy na webovém portálu
www.jizni-morava.cz v roce 2013 ocenil Jihomoravský krajčtyři
turistická informační centra.
Nejaktivnějším
turistickým
informačním centrem se spravovanou oblastí nad 10 tisíc
obyvatel se stalo Informační centrum Boskovice, které získalo za
spolupráci s jihomoravským krajským webovým portálem největší
počet bodů ze všech informačních center. Nejaktivnějším
turistickým informačním centrem se spravovanou oblastí do 10
tisíc obyvatel se stalo Městské informační centrum Kunštát,
v kategorii do pěti tisíc obyvatel zvítězilo TIC Valtice a v kategorii
do dvou tisíc obyvatel zvítězilo TIC Radějov. Čestná uznání
představitelům informačních center, případně obcí, předal
náměstek hejtmana Václav Božek na společenském večeru
Jihomoravského kraje, uspořádaném v rámci letošního veletrhu
Regiontour. Na snímku náměstek hejtmana předává diplom Miloslavě Luňáčkové z IC
Boskovice.

Nové publikace pro návštěvníky kraje
Sedm nových publikací a internetových prezentací připravila v loňském roce Centrála
cestovního ruchu Jižní Morava. Je mezi nimi například
aktualizovaný leták pro účastníky konferencí, kongresů a
návštěvníků veletrhů, nazvaný Brno, město které žije i v noci.
Stejné klientele je určen Katalog kongresových a veletržních
zařízení na jižní Moravě a ve městě Brně ve verzi pro tablety a
chytré telefony. Milovníkům pěší turistiky, zvláště pak poutníkům,
je určen leták Svatojakubská cesta na jižní Moravě, publikace
Památky Velké Moravy zase upozorňuje na aktuální nabídku
zajímavých velkomoravských archeologických lokalit na území
Jihomoravského, Zlínského a Trnavského samosprávného kraje.
Tištěný průvodce místy spojenými s vínem a regionální
gastronomií na jižní Moravě a ve Weinviertlu má název Otevřené
sklepní uličky vyprávějí příběhy. Má také internetovou obdobu webová stránka www.sklepni-ulicky.cz přináší navíc i aktuální
pozvánky na vinařské a gastronomické akce. Pro fanoušky
výtvarného umění připravila Centrála ve spolupráci s Moravskou
galerii turistickou nabídku nové kulturní stezky Po stopách
moderny. Průvodcům jsou na webových stránkách Centrály
k dispozici metodické materiály věnované místům spojeným se
životem T.G.Masaryka, Johanna Gregora Mendla, Leoše Janáčka
a problematice specifické práce s handicapovanými turisty.
V závěru loňského roku spatřil světlo světa také již tradiční Kalendář akcí roku na jižní
Moravě.

Byli jsme na Ferienmesse Wien
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava se zúčastnila spolu se Statutárním městem Brnem
veletrhu cestovního ruchu Ferienmesse ve
Vídni, který se konal od 16. do 19. ledna 2014
společně s Vienna Autoshow. Tento veletrh je
velice oblíbený a v letošním roce zde tipy pro
svou dovolenou hledalo 150 367 návštěvníků.
Vzhledem k blízkosti jižní Moravy a města Brna
byl zájem o materiály a informace veliký,
prezentaci regionu podpořila i ochutnávka vína
a cimbálová muzika. Návštěvníky veletrhu
nejvíce zajímaly informace k významným
památkám regionu, vinařství a sklepním
uličkám, cykloturistuce a nabídka města Brna a
jeho okolí. CCRJM plánuje účast na tomto
veletrhu i v dalších letech.

Kulturní stezka Po stopách moderny
Místy spojenými s životy významných osobností středoevropské kulturní scény 1.
poloviny 20. století provede milovníky historie a umění kulturní stezka Po stopách
moderny, na které se společně s Moravskou galerií v Brně a vídeňským Muzeem
užitého/moderního umění (MAK) podílela Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava.
Kulturní stezka po významných místech, spojených se životem a prací těchto

osobností, zahrnuje – kromě míst na rakouské straně, také čtyři jihomoravská
zastavení. Vilu Dušana Jurkoviče, Památník Leoše Janáčka v domku u brněnské
varhanické školy, vilu rodiny Tugendhat,
kterou navrhl Ludwig Mies van der Rohe a
stálou expozici Uměleckoprůmyslového
muzea v Brně, kde jsou vystavena díla
Josefa Hoffmanna a práce spojené
s činností slavné Wiener Werkstätte. Za
Hoffmannem se na kulturní stezce Po
stopách moderny vypravíme také do
Brtnice, kde v jeho rodném domě najdeme
zajímavou stálou expozici. V Jihlavě je
možné navštívit Dům Gustava Mahlera a v
Ivančicích nedaleko Brna je v Památníku Alfonse Muchy stálá expozice uměleckých
děl a předmětů z pozůstalosti tohoto významného rodáka. Na všech místech jsou
k dispozici informační letáky, vztahující se k zmíněným expozicím.

Velkomoravské cíle pro poznávací turistiku
Webová stránka Putujeme Velkou Moravou, představující turisticky zajímavé velkomoravské
lokality na území Jihomoravského, Zlínského a Trnavského samosprávného kraje,
dvojjazyčná česko-slovenská publikace s mapkou pro
turisty, skládačka s mapkou pro školáky a rodiny s dětmi –
to budou základní produkty dvou nejnovějších projektů
přeshraniční česko - slovenské spolupráce, na nichž se
s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava podílí také
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy ve Zlíně a
slovenská obec Kopčany. Cílem prvního projektu bylo
zmapování turistického potenciálu velkomoravských
památek, průzkum jejich turistické infrastruktury,
dotazníkové šetření mezi návštěvníky. Výsledky studie
byly na podzim prezentovány představitelům veřejné
správy, muzeí a organizací cestovního ruchu na
workshopu v Hodoníně. Nová publikace s turistickou
nabídkou velkomoravských lokalit měla premiéru na
lednovém veletrhu Regiontour. Letos vzniká skládačka s
mapkou pro školy a pro rodiče s dětmi, připravuje se
ilustrovaný webový portál, prezentující „pod jednou
střechou“ nabídku velkomoravských archeologických
lokalit v Mikulčicích, Pohansku, Znojmě, Starém Městě,
Modré a Kopčanech. Součástí projektu bude také
seznámení pedagogů s možnostmi využití těchto cílů
v doplňkové výuce a vypracování návrhů výletů,
spojujících velkomoravské památky s dalšími atraktivitami.
Loňské akce k 1150. výročí příchodu slovanských
věrozvěstů na Moravu ukázaly, že o dějiny Velkomoravské říše se veřejnost stále zajímá.
Zpřístupněné výsledky archeologických výzkumů vypovídají o tehdejším životě a dokazují
existenci osobité kultury. „Jejich prezentace, propagace, vytvoření společného produktu a
jeho maximální rozšíření jsou předmětem našeho společného úsilí,“ shodly se ředitelky obou
centrál cestovního ruchu – Zuzana Vojtová a Dana Daňová.

Sklepní uličky vyprávějí příběhy
Vytvoření příhraničního turistického programu s vazbou na Dolnorakouskou zemskou
výstavu 2013, využívajícího vinařský charakter obou sousedících regionů a
umožňujícího větší zapojení sklepních uliček na
obou stranách česko-rakouské hranice, to byl
hlavní cíl projektu „Otevřené sklepní uličky
vyprávějí příběhy“ na kterém spolupracuje
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morva
s organizací Weinviertel Tourismus.
Široce
koncipovaný
produkt,
zahrnující
výstavy
v jihomoravských sklepních uličkách, vyškolení
průvodci turistů těmito uličkami, prezentaci
vinařského regionu jižní Moravy na brněnském
Festivalu vína v loňském roce, vytvoření webové
prezentace a vydání tiskovin, nabízí turistům
Jihomovarský kraj jako region s kvalitní vinařskou
produkcí, ale i osobitou kulturou, související
s vínem a gastronomií. Přibližuje typické vinařské
podoblasti
(Znojemskou,
Mikulovskou,
Velkopavlovickou, Slováckou) a jejich typické
vinařské obce, provází však milovníky dobrého
vína vinorodé krajiny po moravských vinařských
stezkách a představuje nejvýznamnější vinařské akce. O jednotlivých výstupech
projektu a akcích informuje webová stránka www.sklepni-ulicky.cz, která je
produktem tohoto projektu přeshraniční spolupráce.

VIDA! Moravian Science Centre Brno má nové jméno
Významnou novinkou letošního roku bude v ČR jedinečné středisko popularizace, propagace
a medializace vědeckého výzkumu a vývoje, jehož projekt známe dosud pod anglickým
názvem Moravian Science Centre Brno. Nové jméno – zvolání VIDA!, zhruba odpovídající
slavnému „Heuréka“ – dostal projekt na základě ankety v loňském roce. Přestavbou pavilonu
D na brněnském výstavišti vznikne vysoce atraktivní
magnet pro návštěvníky města Brna. Na projektu se
kromě Jihomoravského kraje podílejí i brněnské vysoké
školy. Návštěvníci zde najdou zhruba dvě stovky
interaktivních exponátů ve čtyřech tematických celcích:
Planeta, Civilizace, Člověk a mikrosvět.“ Prostorovou
koncepci expozice určuje motiv řeky, propojující jednotlivé
sekce. Umožňuje tak demonstrovat nejen vliv
atmosférických jevů, ale i interaktivně zkoumat podstatu
dalších fyzikálních jevů a zákonů. Brněnská Vída! bude
patřit k muzeím nové generace jež přinášejí poznání formou hry a zábavy. Exponáty je
nejen možné, ale i nutné vyzkoušet. Najdeme zde simulátor zemětřesení, erupce vulkánu,
archeologické pískoviště atd. Součástí budovy bude i dětské science centrum. Otevírat se
bude na sklonku roku.

Mikulovská synagoga bude znovu otevřena
Po tříleté komplexní stavební obnově bude letos na jaře znovu otevřena Synagoga
v Mikulově, jedna z nejvýznamnějších židovských památek na Moravě a jediná z někdejších
dvanácti mikulovských synagog, která se dochovala do dnešních dnů. Regionální muzeum
v Mikulově zde ve spolupráci s Federací židovských
obcí ČR připravuje stálou expozici věnovanou
židovské vzdělanosti a životu někdejší početné místní
židovské obce. Jako dříve, také tentokrát bude
v synagoze platit pravidelná otevírací doba po celou
turistickou sezónu, od října pak bude možnost
otevření synagogy po individuální dohodě. Někdejší
tzv. Horní synagoga v dnešní Husově ulici přímo pod
mikulovským zámkem byla podle historických
pramenů založena již v roce 1550. Po požáru v roce
1561 došlo k první přestavbě této renesanční budovy, při další přestavbě v 17. století byla
přistavena trojúhelníková ženská modlitebna. Zničující požár v mikulovském židovském
ghettu v roce 1719 byl příčinou další rozsáhlé přestavby, při které synagoga získala nový
barokní rozvrh, vycházející z východních podnětů. Po vzoru svatyní ve Lvově a v Rzesově
byl strop hlavního sálu vynesen do čtyř kopulí, sklenutých uprostřed haly do čtyřsloupového
pilíře. Autorství svatostánku ze 40. let 18. století je připisováno významnému baroknímu
Ignáci Lengelacherovi. Svým bohoslužebným účelům přestala synagoga sloužit v roce 1938
po záboru Mikulova nacisty.

Slovanské hradiště Mikulčice zavede mobilní audioprůvodce
Šedesát let od zahájení archeologických výzkumů na jedné z nejvýznamnějších raně
středověkých lokalit České republiky oslaví letos Slovanské hradiště v Mikulčicích, někdejší
významné mocenské středisko Velké Moravy a místo pravděpodobného působení sv. Cyrila
a Metoděje. Slavit se bude především prací – od
podzimu 2013 zde místo někdejšího prvního
pavilonu se stálou expozicí budují moderní
návštěvnické
středisko
s vyhlídkovou
třicetimetrovou věží, které bude otevřeno v roce
2015. S ohledem na stavební práce v této části
areálu bude letos zaveden nový model prohlídky
s průvodcem i samostatně. V areálu, který
v loňském roce navštívilo rekordních 23 tisíc
turistů, bude letos sníženo základní vstupné na 60
a 40 korun (více na www.mikulcice-valy.info ). I
letos připravili pracovníci národní kulturní památky pestré programy pro školy všech typů, ale
i řadu doplňkových kulturních akcí včetně tradičních poutí. Novinkou letošního roku je
zavedení mobilních audioprůvodců pro domácí i zahraniční návštěvníky s pětadvaceti
zastaveními v celém areálu slovanského hradiště. Hlavní sezóna začíná prvního dubna,
končí 31. října.

Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum
O projektu rekonstrukce zámecké jízdárny v Lednici a jejím přebudování na
multifunkční centrum bylo v loňském roce v mediích mnoho napsáno i řečeno.

K vzorové památkové obnově objektu koníren za téměř půl miliardy a jejich novému
programovému využití se spojilo pod křídly Jihomoravského kraje hned několik
subjektů. Rekonstrukce této památky probíhala
v nejpřísnějším režimu tzv. vzorové obnovy pod
odborným dohledem Národního památkového
ústavu.
I
když
slavnostní
ukončení
rekonstrukce této památky se uskutečnilo již
loni na podzim, objekt bude předán k užívání
letos na jaře. Nové multifunkční centrum bude
vybaveno vším potřebným pro společenské
využití, své prostory nabídne pro vzdělávací a
kulturní aktivity. Tématicky bude centrum
zaměřeno na kulturní krajinu Lednickovaltického areálu, zapsanou spolu se zdejšími památkovými objekty na Seznam
světového kulturního dědictví UNESCO.

Velkomoravská expozice na Hradišti sv. Hypolita
První ucelená turistická sezóna čeká letos novou velkomoravskou expozici na Hradišti sv.
Hypolita ve Znojmě. Na zhruba dvacetihektarové ploše raně středověkého hradiska byly
v minulosti odkryty pozůstatky osídlení z různých období, zejména však z období Velké
Moravy, kdy bylo regionálním správním centrem
vládnoucích Mojmírovců a plnilo roli strategického
obranného bodu na jihozápadní hranici území
Moravanů.
Nadační fond sv. Hypolita zde za
podpory Jihomoravského kraje a města Znojma
vybudoval moderní muzejní expozici, dokumentující
postup i výsledky zdejších archeologických výzkumů.
Podíleli se na ní pedagogičtí pracovníci i studenti
Masarykovy univerzity, jejíž pedagogická fakulta zde
pokračuje
v archeologických
výzkumech.
O
architektonickou stránku expozice a modely se postarali studenti brněnské Fakulty
architektury VUT. Jsou zde jak dokumenty a předměty z historie Velké Moravy, tak nálezy z
archeologických výzkumů na Hradišti sv. Hypolita. Prezentace dokáže zaujmout jak školní
mládež, tak dospělé návštěvníky. Muzejní expozice bude pro veřejnost otevřena od začátku
dubna do konce září od 9 do 17 hodin. Více na www.znojmo-hradiste.wz.cz ;

Permonium připravuje „Krajinu příběhů, řek a výhledů“
Permonium v Oslavanech připravuje společně s městy mikroregionu nový turistický produkt
zaměřený na poznávání kdysi turisticky zajímavé oblasti
Oslavanska-Ivančicka pod názvem „Krajina příběhů, řek a
výhledů“,. Cílem je
rozšíření
aktivit Permonia
za stávající hranice parku pod názvem „Dobývání
Permonia“. Uvnitř parku jsou připraveny nové produkty
v podobě interaktivních her pro dospělé s využitím
moderních informačních technologií - Permon Extrém
a Permon Story. Lanové centrum bude rozšířeno o další
překážky a rozšíření parku o Permoníkov pro děti
mladšího školního a předškolního věku, vhodné k jednodenním výletům.. Budou
zde permonická obydlí, vodní svět a mj. i noví živí oslíci.

Vzpomenou dobývání Bučovic Švédy
Nejvýznamnější kulturně společenskou akcí Bučovic bude letos slavnost věnovaná
vzpomínce na dobývání města švédskými vojsky s názvem Bučovice 1645. Dne 16. června
1645 se snažila skupina vyhladovělých švédských
žoldáků obléhajících Brno dobýt Bučovice, kde si
slibovali snadný přístup k zásobám. Dobře vyzbrojení
vojáci se chtěli se zmocnit zásob a majetku v
liechtensteinském zámku. Nakonec jim sveřepý odpor
obránců zabránil zámek dobýt a museli odtáhnout
s nepořízenou. Obyvatelům města se ovšem pomstili,
všechny domy kolem zámku vypálili. Tato událost bude
připomenuta rekonstrukcí bitvy, která se uskuteční
21.června u zámku. Bude zde možné spatřit vojáky i
jejich děti a markytánky v dobových kostýmech jak táboří u náměstí a předvádějí tehdejší
vojenský život. Ruch města bude v té době ještě podtržen řadou doprovodných akcí a trhy
rovněž v historizujícím stylu.

Lanovkou přes Baťův kanál
Řada novinek letošní sezóny se točí kolem Baťova kanálu. Ve Strážnici je nově
zrekonstruován Baťův domek s obnovenou restaurací a možností ubytování, na zdejší
naučné stezce mezi Strážnicí a Petrovem najdeme patnáct soch, vytvořených řezbáři
Slovácka. Ve Veselí nad Moravou bude ve sportovně rekreačním centru Baťův kanál u
přístavu zahájen provoz nových atrakcí – především lanového centra, jehož součástí bude i
lanovka, kterou se budou moci zájemci svézt přes Baťův kanál na protější břeh směrem
k místnímu koupališti a zpět. V přístavu bude od začátku sezóny
kotvit nově zrekonstruovaná loď Danaj. Opravená budova
Panského dvora z poloviny 17. století hostí místní turistické
informační centrum a expozici Baťova kanálu. K vidění jsou zde
ukázky místních tradic a řemesel, místnímu rodáku –
velocipedistovi Josefu Zimovčákovi – je věnována jedna
z expozic. V okolí Veselí nad Moravou letos vznikne nová naučná stezka po turisticky
zajímavých místech spojených s historií města. Okružní trasa bude mít dvě varianty – první
desetikilometrová je určena pěším, pro cyklisty se připravuje varianta s dvojnásobnou
délkou. Jejím vrcholem bude vrch Radošov, kde vyrůstá rozhledna ve tvaru číše
s vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 metrů.
Publikace Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava

