
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva  

Koruna Vysočiny, zapsaného spolku pro rok 2017 
 

 

Základní informace o organizaci 

- Koruna Vysočiny, zapsaný spolek působí v roli oblastní organizace destinačního managementu pro 

Kraj Vysočina od roku 2015 

- v rámci své činnosti se zabývá tvorbou, propagací a prezentací turistické nabídky regionu 

Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska, Velkobítešska, Novoměstska a Žďárska a to 

zejména na domácím trhu, shromažďuje informace o turistickém potenciálu regionu včetně jejich 

pravidelné aktualizace, koordinuje činnost turistických informačních center na svém území, 

připravuje produkty cestovního ruchu a další 

- na poli marketingu cestovního ruchu je partnerem pro Českou centrálu cestovního ruchu – 

CzechTourism, pro krajsou organizaci Vysočina Tourism a je členem Asociace turistických regionů 

ČR 

Personální obsazení (stav k 31.12.2017) 

 

Mgr. Vladimír Vecheta, úvazek 1,0 – ředitel oblastní kanceláře. 

Pracovní skupina složená z pracovníků TIC v této oblasti: Mgr. Lenka Víchová – Bystřice nad 

Pernštejnem, Květoslava Hladíková a Lenka Pešková – Velké Meziříčí, Mgr. Hana Vykoukalová – 

Žďár nad Sázavou, Eliška Špačková – Tišnov, Lenka Plechatá – Velká Bíteš, Lucie Příhodová – 

Nové Město na Moravě 



 

Rozpočet a výsledek hospodaření 

- pro rok 2017 byl stanoven rozpočet na cca. 800 tis. Kč (vše členské příspěvky měst a členů 

destinační společnosti) 

- výsledek hospodaření: - 125 tis. Kč (spoluúčast na dotaci z Kraje Vysočina – EuroVelo 4) 

 

Naplňování priorit pro r. 2017 

- orientace na podporu domácího cestovního ruchu 

- spolupráce s krajskou organizací Vysočina Tourism a Krajem Vysočina 

- spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism 

- spolupráce se subjekty cestovního ruchu v regionu 

- vydávání Turistických novin v období léto a zima 2017 

- spolupráce při naplňování a vyhodnocování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina 

na období 2017 –2025 

- spolupráce s Krajem Vysočina na vyznačení dálkové cyklotrasy Euro Velo 4, v r. 2017 byla 

získána dotace z Kraje Vysočina 

- spolupráce s Jihomoravský krajem, v. r. 2017 byla získána dotace na tvorbu webového portálu, 

smlouva byla uzavřena z regionální firmou Xart, Velké Meziříčí 

 

Prezentace turistické nabídky na tuzemských a zahraničních veletrzích 

Utrecht veletrh Vakantie - ve své zemi je největším s tématem cestovního ruchu. Česká republika 

je pro holandské návštěvníky oblíbenou destinací, a proto se zde tradičně prezentuje region 

Bystřicka i s materiály z okolních regionů. 

Ferienmesse Wien - nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu v Rakousku zaměřený na dovolenou, 

cestování a volný čas. 

ITB Slovakiatour Bratislava – největší veletrh cestovního ruchu spojený s veletrhem gastronomie 

Danubius Gastro a výstavou Poľovníctvo a oddych. 

Holiday World v Praze - jako jeden z hlavních partnerů krajské agentury Vysočina Tourism jsme 

spolutvořili prezentační stánek Vysočiny. 

Dovolená a Region v Ostravě - s vlastní prezentací regionu Koruny Vysočiny jsme byli jako jediní 

zástupci z kraje Vysočina na tradičním regionálním veletrhu. I přes větší vzdálenost od Vysočiny, se 

náš region těší pozornosti a oblibě obyvatel Ostravska, odkud rádi za svou dovolenou do našich 

čistších končin vyrážejí.  

 

V Bystřici nad Pernštejnem, 03. 4. 2018 

Zpracoval: Mgr. Tereza Orosová 

 

 


