
Výroční zpráva Koruna Vysočiny, zapsaného spolku
pro rok 2018

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 a je členem Asociace turistických regionů ČR

Personální obsazení (stav k 31.12.2018)
K 1. 1. 2018 nastoupila na pozici managera administrativy Kateřina Stehlíková, od 1. 4. 2018 ji ve 
funkci vystřídala Tereza Wolkerová, úvazek 0,5.

Pracovní skupina složená z pracovníků TIC v této oblasti: Mgr. Barbora Vašková – Bystřice nad
Pernštejnem, Květoslava Hladíková a Lenka Pešková – Velké Meziříčí, Mgr. Hana Vykoukalová –
Žďár nad Sázavou, Eliška Špačková – Tišnov, Josef Jelínek – Velká Bíteš, Tereza Wolkerová –
Nové Město na Moravě

Rozpočet a výsledek hospodaření
- pro rok 2018 byl stanoven rozpočet na 750 tis. Kč (vše členské příspěvky měst a členů destinační
společnosti)

- výsledek hospodaření: + 12 tis. Kč



Naplňování priorit pro r. 2018
- 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 noviny v období léto a zima 2018

- naplnění podmínek dotačního programu: Dálkové cyklotrasy na Vysočině – EuroVelo 4

-  setkání  s  pracovníkyTIC  a  zástupci  oblastních  organizací  destinačního  managementuvKraji
Vysočina – Jihlava, 31. 1. 2018 a 24. 5.2018,semináře a workshopy pro partnery 
spolupráce  při  mezinárodních  veletrzích  CR,  zejména  Holiday  World  Praha  (osobní  účast  či
prostřednictvím předaných propagačních materiálů Vysočina Tourism) a ForBikes Praha

- sběr podkladů pro elektronické turistické noviny a tištěný turistický magazín – obojí letní a zimní
vydání ve spolupráci s krajskou organizací Vysočina Tourism

- spolupráce při vzniku image magazínu Vysočina pro r. 2019

-  spolupráce  s  krajskou  organizací  Vysočina  Tourism  na  společné  marketingové  kampani
prostřednictvím city lightů v Praze v metru (1. –28. 5. 2018) – celkem 94 CLV nosičů



-  pracovní  schůzky  se  zástupci  krajské  organizace  destinačního  managementu  a  s  Centrálou
cestovního ruchu Czech Tourism, Jihlava duben 2018

- spolupráce při naplňování a vyhodnocování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina
na období 2017 –2025

Účast na vzdělávacích akcích a workshopech v roce 2018:

Setkání  s  pracovníky  TIC  v  Kraji  Vysočina  a  zástupci  oblastních  organizací  destinačního
managementu - Jihlava, 31. 1. 2018 a 24. 5. 2018

Semináře, resp. Workshopy:

- Základy copywritingu - Zámek Žďár nad Sázavou, 5. 3. 2018 

- GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - Jihlava, 17. 4. 2018, Zámek Třebíč, 19. 4.
2018

- Travelevolution Konference o destinačním managementu 21. st. - HUB Brno, 17. 5. 2018

- Grafika - Univerzitní centrum MU Telč, 18. 5. 2018

- Měření v cestovním ruchu - Jihlava, 3. 10. 2018

- Osobní hrdost a kritické myšlení – Jihlava, 17. 10. 2018

Tvorba turistické nabídky, produkty:

- propagační materiály vydané pro rok 2018:



Brožura TOP cílů na trase Euro Velo 4 na území Koruna Vysočiny

Informační leták k trase Euro Velo 4 na území Koruna Vysočiny

Mapa trasy Euro Velo 4 na území Koruna Vysočiny

Video spot k Euro Velo 4

https://www.youtube.com/watch?v=sIbpkis20dY

Turistické noviny na období léto 2018 a zima 2018 na území Koruna Vysočiny

https://www.korunavysociny.cz/archiv-novin/22-turisticke-noviny-1-2019

- sociální sítě

www.facebook.com/korunavysociny

- webový portál

www.korunavysociny.cz

Prezentace turistické nabídky na tuzemských veletrzích
Holiday World Praha 15. - 18. 2. 2018 – spoluvystavovatel s krajskou organizací Vysočina Tourism

For Bikes Praha 6. - 8. 4. 2018 – spoluvystavovatel s krajskou organizací Vysočina Tourism

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 22. 3. 2019

Zpracovala: Tereza Wolkerová

http://www.facebook.com/korunavysociny
https://www.youtube.com/watch?v=sIbpkis20dY
http://www.korunavysociny.cz/
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