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Studie

Úvod
Moravské vinařské stezky (2001–2014)
Nejvýznamnějším projektem pro území jižní Moravy, který poprvé zřetelně
artikuloval pojem vinařské turistiky a pojmenovával potřebnou
infrastrukturu, služby a marketingové nástroje pro její rozvoj, byl projekt
Nadace Partnerství pod názvem Moravské vinařské stezky. Projekt
s velkou vizí a ambicí navrhoval vytvoření sítě cyklistických tras,
spojujících všechny významné vinařské obce, polohy vinic a památky
jihomoravského kraje, s přesahem na Uherskohradišťsko, patřící do
Zlínského kraje. I z pohledu tvorby regionálních turistických produktů
předbíhal v roce 1998 svoji dobu, kdy neexistovaly regionální spolky obcí a
nebyly ustanoveny ani kraje. Výzva ke spolupráci na tomto projektu byla
adresována 310 vinařským obcím a vinařům, v té době většinou skrytým
za oponou tehdejší šedé ekonomiky.
Pro existenci a úspěch projektu byly rozhodující tyto faktory:




z pohledu profesionálních postupů bylo například překvapující, že
prvním z realizovaných modulů byl marketing cyklistických tras.
Mapa Moravských vinařských stezek byla vydána v roce 2000, čili
rok před vyznačením prvních tras v terénu a 3 roky před
dokončením značení celé sítě.



projekt pružně reagoval na fakt, že podnikatelský sektor v oblasti
vinařských a turistických služeb v prvních pěti letech téměř úplně
ignoroval existenci a ambice Moravských vinařských stezek
(MVS).



klíčovými spojenci se staly obce, zejména z důvodů dobré
dostupnosti finančních prostředků na realizaci projektů
v cestovním ruchu. Projekt MVS byl sice pro starosty jednotlivých
obcí neuchopitelně „obrovský“, vyhovoval však všech podmínkám

projekt byl sestaven z „modulů“, které se daly realizovat postupně
a samostatně, aniž by ztrácely funkčnost a ohrožovaly možnost
realizovat další moduly. Šlo především o čtyři moduly:
o

síť cykloturistických tras (11 tras, spojených do sítě deseti
okruhů a jedenácté páteřní stezky s celkovou délkou
1200km)

o

rozvoj služeb pro cykloturistiku

o

vytváření celkového produktu a dílčích prvků vinařské
turistiky

o

propagace a marketing
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pro získání podpory ze Státního fondu pro obnovu venkova
a později z předvstupních programů EU, zejména PHARE.


a informačních materiálů, projekt je aktivně propagován národní
agenturou CzechTourism a podnikatelé vytvářejí rozsáhlou síť
služeb a produktů splňujících všechny kritéria pro označení
„produkt vinařské turistiky“.

výhodou při realizaci byla i jeho schopnost „rozporcování“ podle
obcí a vinařských oblastí (tehdy jich bylo celkem 10), takže pro
zástupce obcí byl uchopitelný alespoň jako projekt na jejich
katastru.





významnou podporou byla zmíněná možnost financování projektu,
respektive jeho dílčích částí po celou dobu realizace ze státních a
evropských zdrojů. Nositeli projektů byly obce a jejich seskupení,
koordinátorem a „agenturou“ připravujíc jednotlivé projekty byla
Nadace Partnerství. Celkem se do realizace terénního značení a
souboru map touto cestou investovalo asi 20 mil. Kč během 3 let.



brzy po tom, co projekt vznikl z nouze jako čistě cykloturistický
produkt, se začaly objevovat z řad klientů požadavky na „fungující
služby vinařské turistiky“. V životopise projektu opravdu existuje
období, asi v letech 2002-2006, kdy byla nabídka vinařských
služeb absolutně nedostačující. Pod vlivem poptávky se však
objevily možnosti rozvoje služeb. Nejdříve vznikly – zprvu spíše
jako marketingové nástroje realizované obcemi a informačními
centry – internetové stránky, jejich obsah vznikal z příspěvků
regionálních informačních center. Poté už pod přímým tlakem
začala některá vinařství poskytovat služby „po telefonické dohodě“.



v poslední fázi projektu nastal jeho spontánní rozvoj na všech
úrovních. Projekt byl přijat médii i odbornou turistickou veřejností
jako nejrozsáhlejší síť tematických cyklistických tras v ČR. Obce a
regiony přispívají navazujícími lokálními trasami, marketingem
a organizací akcí na síti MVS. Jihomoravská kraj a destinační
agentura CCRJM produkt zahrnuje do svých propagačních

na projekt MVS později navázaly další aktivity Nadace Partnerství,
především rozvoj certifikačních systémů Cyklisté vítáni a
Certifikace služeb vinařské turistiky.

Iniciátorem a koordinátorem projektu je Nadace Partnerství, která již
12 let zabezpečuje koordinaci projektu, částečnou údržbu infrastruktury
a pořádání akcí na Moravských vinařských stezkách (MVS). V roce 2001
pro tuto myšlenku získala 258 obcí ze čtyř tehdy existujících okresů.
Očekávání rozvoje cyklistické a vinařské turistiky bylo správné a potvrdilo
se, že tento sektor vytvořil stovky nových pracovních míst v obcích JMK.
V současnosti je možné tento turistický produkt charakterizovat takto:
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tíha obnovy tak ležela doposud na naší nadaci. Využívali jsme
k tomu vlastní prostředky z různých darů.

nejznámější a nejrozsáhlejší síť cyklistických tras v ČR (1200km)
zaměřených na vinařskou krajinu jižní Moravy, s dobře
vybudovaným směrovým a informačním značením v terénu (1500
značek a 300 panelů, instalovaných od roku 2001).



MVS jsou doma i v zahraničí dobře etablovaný a fungující turistický
produkt, který je obsažen ve všech propagačních materiálech a
mapách Jihomoravského kraje.



na jeho vytvoření se podílelo asi 250 obcí, v současnosti je na něj
navázaných asi 150 podnikatelů s certifikací Cyklisté vítáni
a stovky dalších vinařských a turistických služeb.



z iniciativy obcí vznikly na síti MVS bezpečné úseky cyklistických
stezek, odpočívadla pro turisty a navazující lokální tematické
okruhy (např. Stezka krajem André).

Význam Moravských vinařských stezek podtrhuje i zařazení toho
produktu do propagační kampaně CzechTourismu v kategorii aktivní
turistiky. Tato kampaň probíhá v letech 2013 – 2015 a bude
pokračovat.
Existuje však několik problémů, které omezují kvalitu a rozvoj MVS,
a které jsou mimo kompetence a možnosti naší organizace. Zejména se
jedná o tyto problémy:


většina obcí v době vzniku nepřevzala vytvořené směrové značení
a informační panely do svého majetku a po celou dobu existence
MVS je neudržuje.



směrové značení a infopanely jsou proto v mnoha úsecích
v dezolátním stavu a dělají v očích návštěvníků produktu spíš
hanbu než dobré jméno.



na síť tras MVS se nevztahuje dotace přidělovaná z prostředků
JMK krajské organizaci KČT na údržbu běžných cyklotras a celá

K vyřešení těchto problému se udělali v letech 2013-2014 důležité
kroky. Zejména byla dokončena pasportizaci značení v prostředí online map s možností jeho kontroly. Dokumentace rozsahu značení,
připadající na katastrální území každé obce na trase MVS. To jsou
základní podmínky pro převzetí údržby značení do kompetence obcí a
trvalého vyřešení tohoto problému.
Projekt a jeho další rozvoj podporuje řada starostů, ale i podnikatelé
a instituce v Jihomoravském kraji, například


Centrála cestovního ruchu, zastoupená ředitelkou Mgr. Zuzanou
Vojtovou



Vinařský fond, zastoupený ředitelem Ing. Jaroslavem Machovcem



Národní vinařské centrem, zastoupené ředitelem Ing. Pavlem
Krškou

V březnu 2013 a dubnu 2014 se uskutečnili semináře pro starosty
obcí ležících na trasách MVS. Starostové byli seznámeni s pasportem
značení, systémem sledování v mapách a navrhovaným řešením
koordinace a údržby značení. Zkušenosti starostů z těchto seminářů
byly uplatněny v této studii.
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1.
1.1

Infrastruktura a vedení tras

1.1.1 Charakteristika MVS jako sítě regionálních tematických
cyklotras

Současný stav
Moravské vinařské stezky lze charakterizovat mnoha atributy, které
vychází z realizovaného stavu v terénu a ze srovnání s obdobnými projekty
v ČR a okolních státech Evropy.

Souhrnná charakteristika:
Moravské vinařské stezky tvoří síť cyklistických tras, které jsou tematicky
vázané na vinařskou krajinu a vinařské tradice na jižní Moravě. Síť tvoří
ucelený cykloturistický produkt. Infrastruktura obsahuje stovky prvků
směrového a informačního značení a umožňuje dokonalou orientaci
cyklistů v terénu. Vedení tras využívá široké nabídky turistických cílů
a zajímavostí v oblasti jižní Moravy a kombinuje tak aktivní turistiku
s poznávací, relaxační a zážitkovou. Hlavním tématem MVS je vinařství.
K zabezpečení služeb využívá bohatou vybavenost regionu jižní Moravy
a Certifikační systémy Cyklisté vítáni a Certifikace služeb vinařské turistiky.
Celek nabízí široké možnosti jednodenních, víkendových i dovolenkových
pobytů. Akce se zaměřením na vinařství, folklór, gastronomii, kultur u a
sport se konají v dané oblasti celoročně. Moravské vinařské stezky jsou
komplexním turistickým produktem, který spoluvytváří nabídku regionu a
výrazně přispívá k návštěvnosti jižní Moravy.
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Rozsah: trasy MVS vedou územím o rozloze cca 2500 km
Celková délka: 1200 km
Podíl bezpečných cyklostezek: 12%
Podíl klidných lokálních silnic: 52%
Podíl úseků polních cest: 11%
Podíl frekventovaných silnic: 15%
Zaměření: tematické trasy zaměřené na vinařskou krajinu, vinařské
zajímavosti, lidovou architekturu, přírodní zajímavosti a památky
Počet propojených okruhů: 10 kruhů a spojující páteřní trasa, dlouhá
240 km
Značení: standardní značení cyklistických tras v ČR s vlastními logy
Počet směrových značek: 3100
Počet informačních panelů: 325
Počet služeb Cyklisté vítáni: 149
Počet turistických cílů:


UNESCO 1 – Lednicko-valtický areál



Národní parky 1 – Podyjí



Biosférické rezervace 1 – Pálava



Rezervace 2



Sklepní uličky 68



Hrady 16



Zámky 18



Zahrady 6

1.1.2 Návaznosti na hlavní cyklokoridory JMK
Vzhledem k velkému plošnému rozsahu sítě MVS, jsou v kontaktu se
všemi regionálními a nadregionálními trasami, procházejícími územím
Jihomoravského kraje. Sítí Moravských vinařských stezek prochází
následující koridory:

Euro Velo 9
Jantarová stezka byla v dávné minulosti známa jako důležitý dopravní
koridor určený k přepravě jantaru. V dnešní době se svými bezmála 1930
kilometry patří mezi kratší trasy Eurovelo s pořadovým číslem 9.
Nicméně se jedná o velice oblíbenou turistickou trasu. EuroVelo 9 začíná v
polském přístavním městě Gdaňsku a pokračuje podél řeky Visly, která je
nejdelším a druhým nejvodnatějším přítokem Baltského moře. Stezka
protíná města Gdaňsk a Poznaň. Gdaňsk je položený na pobřeží
Gdaňského zálivu, který je ze severu uzavřený poloostrovem Hel.

 Městské památkové zóny 8
Turistický produkt na území:


91% území Jihomoravského kraje



9% území Zlínského kraje



Přesah na území Trnavského kraje (SK)



256 obcí a měst



4 vinařské podoblasti
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Řeka Visla sice nemá žádnou přesně vymezenou deltu, přesto však na své
cestě k moři vytváří několik ramen. Jedním z nich je i řeka Motlava, která
protéká tímto městem. Další řekou, kterou stezka mapuje, je Odra. Po
jejím toku dále pokračuje až do České republiky se začátkem
v Jeseníkách, kde také začíná náročnější cyklistický terén. Z Jeseníků
pokračuje stezka přes Olomouc do Jihomoravského kraje.
Úsek stezky Brno–Maribor je považován za jeden z nejkrásnějších.
Lemují ho rozlehlé vinice, zaručené je i příjemné klima a zajisté každý uvítá
velké množství termálních lázní, které po své cestě můžete navštívit.
Od českých hranic tedy stezka směřuje k Vídni a dále k rakouskoslovinským hranicím přes malebnou pahorkatinnou krajinu u slovinského
Mariboru ležícího na řece Drávě těsně u rakouských hranic

Euro Velo 13 / Stezka železné opony
Takzvaná železná opona vedoucí od Barentsova moře na hranici mezi
Ruskem, Norskem a Finskem až po Bospor na hranici mezi Bulharskem,
Řeckem a Tureckem rozdělovala Evropu téměř 40 let. Jednalo se o
politickou, ideologickou a fyzickou bariéru. V roce 2004 započal Světový
svaz ochrany přírody (IUCN) iniciativu Zelený pás, která se snaží
motivovat partnery k zahajování a koordinování projektů v oblastech bývalé
železné opony, která neúmyslně přispěla k zachování důležitých
ekosystémů a cenných přirozených prostředí.
Euro Velo 4
Nádherné pobřeží, středověká architektura, dynamická města a mnoho
lekcí z historie, to vše a mnohem víc přináší jedna z klíčových evropských
cyklistických tras, EuroVelo 4, protínající celou Evropu od západu až na
východ. Čtyři tisíce kilometrů dlouhá trasa nabízí dobrodružné putování od
francouzského pobřeží z malého přístavního městečka Roscoff přes Belgii,
Německo až do České republiky a dále bude v budoucnu pokračovat
Polskem na Ukrajinu do hlavního města Ukrajiny Kyjeva.

Greenways Praha-Vídeň

.

Greenway Praha-Vídeň je cyklistická a pěší trasa mezi Prahou a Vídní. Na
kole či pěšky můžete poznat krok za krokem unikátní krajinu a její historii
včetně památek světového dědictví UNESCO, architekturu i přírodu v
jedinečném spojení. Objevte s námi historická města a vesničky, navštivte
romantické hrady, středověké kláštery, zakuste atmosféru starých
židovských hřbitovů, vyzkoušejte tradiční řemesla v některé ze starých
dílen či vychutnejte dobré moravské víno ve vinných sklepích. Na páteřní
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trasu navazují tématické okruhy – Greenway Rožmberského dědictví,
Greenways Lichtenštejnského dědictví či Greenway řemesel a vyznání.

dostatečného množství služeb pro cykloturisty jsou tyto oblasti ideálními
místy pro cykloturistiku.
Dvě páteřní stezky v celkové délce 550 km jsou osou celého koridoru. Jsou
rozděleny do jednotlivých etap tak, aby návštěvníkům umožnily shlédnout
co možná nejvíce atraktivit a zajímavostí v dané oblasti.
V oblasti jižní Moravy vás trasa zavede na místa s mimořádným
historickým významem, mezi vinice, sady a vinné sklípky. Naskytne se
vám možnost poznat zdejší folklor a tradice a v neposlední řadě také
ochutnat dobré víno v některém z četných vinných sklípků. Milovníci
atraktivit světového významu jistě přivítají návštěvu Lednicko-Valtického
areálu - tzv. Zahrady Evropy - zařazeného na listinu památek UNESCO.
Nejnižší bod: 173 m n. m., u Drnholce
Nástupní místa: Mikulov, Dolní Dunajovice, Novosedly
Vlaková nádraží na trase: Mikulov, Březí, Dobré Pole, Novosedly

1.1.3 Vinařská oblast Weinviertel
Na území Jihomoravského kraje Greenways prochází příhraniční
trasou od Vratěnína k Národnímu parku Podyjí, vinařskými
podoblastmi Znojemskou a Mikulovskou až do Valtic kde přechází na
Rakouskou stranu.
Greenways Krakow Morava Vídeň

Oblast Weinviertel je tou správnou adresou pro milovníky vína, ale také pro
ty, kteří si chtějí odpočinout od velkoměsta. Není náhoda, že Weinviertel
má toto jméno. Zde, v největším vinařském regionu Rakouska, se totiž
téměř všechno točí kolem vína. Na více než 16 500 hektarech se vyrobí
třetina všech rakouských vín.

Greenway Krakov–Morava–Vídeň spojuje dvě významné středoevropské
metropole Krakov a Vídeň. Na území České republiky prochází tento
koridor severní, střední a jižní Moravou. Díky pestré nabídce přírodních a
kulturních zajímavostí, atraktivních cílů, rozmanitému terénu a
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Celý region Weinviertlu je rovněž protkán sítí 12 tematických vinařských
cyklotras pojmenovaných podle typických odrůd daných regionů. Se
zavedením označení DAC (Districtus Austriae Controllatus) přistoupila
oblast Weinviertel jako první v Rakousku k vyznačení původu a odrůdy
vína. Typickou odrůdou je Veltlínské zelené se svým pepřovým nádechem,
suché víno s kořenně ovocnou chutí a vysokou kvalitou, které hrdě nese
známku Weinviertel DAC.

Do té nejlepší podoby tu zrají nejen Veltlínské zelené (typická odrůda
regionu) s pepřovým nádechem, ale také elegantní Chardonnay a
Rulandské bílé. Pěstují se zde také výtečná červená vína, jako jsou
Zweigeltrebe a Modrý Portugal. Celou oblastí prochází 400 km dlouhá
vinařská cesta Weinstraße Weinviertel, která dělí oblast do tří úseků:


Západní – Westliches Weinviertel s metropolí vína, městem Retz,
mezi Manhartsbergem a Leiser Berge



Kraj Veltlínu (Veltliner Land) kolem vinařských center Poysdorf,
Falkenstein a Herrnbaumgarten



Jižní – Südliches Weinviertel, kde trasa končí v Langenzersdorfu,
Bismabergu a Hagenbrunnu a bezprostředně navazuje na
vinařskou oblast na severu Vídně

1.1.4 Propojení Moravských vinařských stezek a Vinných ciest na
Slovensku
Rozvoj vinařských stezek se na Slovensku ubíral jiným směrem. Kolem
roku 2006 vznikla jako první vinařská turistická destinace Malokarpatská
vinná cesta v regionu Bratislava, Pezinok ,Modra, Trnava. Organizace
posléze vznikla jako sdružené vinařů, podnikatelů v turistice a dalších
partnerů. Hlavní aktivitou MVC je organizace Dnů otevřených sklepů,
kterou pořádají dvakrát ročně s mnoha tisícovou návštěvností.
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V dalších letech vznikly na slovensku vinné cesty i ve zbýjících vinařských
regionech:
-

Vínna cesta Záhorie

-

Podunajská vínna cesta

-

Tokajská vínna cesta

-

Nitrianska kráľovská vínna cesta

Na tyto pak tematicky navazují i lokální vinné cesty:
-

Kameninská vínna cesta

-

Modrokamenská vínna cesta

-

Turnianska vínna cesta

Žádný z uvedených produktů se primárně nevěnoval o produktu
Skalická vinná cesta – napojení na MVS
Až v roce 2013 vznikl projekt rozšíření sítě Moravských vinařských stezek
na přeshraniční oblast Horné Záhoria a okolí města Skalice. Projekt
navrhuje vyznačení Skalické vinné cesty jako 12.tematického okruhu
Moravských vinařských stezek s využitím loga a společného marketingu.

1.2

Cílový stav rozvoje vinařských stezek

1.2.1

Optimalizace tras Moravských vinařských stezek

Popis problému:

Na trase 37 km dlouhé skalické stezky byly díky podpoře obcí a měst
umístěny informační panely a v roce 2015 by mělo proběhnout i fyzické
značení trasy celé stezky. Tím budou vytvořeny všechny předpoklady
k trvalé a spolupráci na rozvoji vinařské turistiky.

Vznik sítě cyklistických tras MVS
 základní síť MVS byla navržena formou mapového díla v roce 1999
 v době návrhu neexistovala síť značených cyklistických tras na území JMK
 vyznačení všech okruhů a páteřní Moravské vinné stezky se
uskutečnilo v letech 2001-2003
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původní síť vedla po místních komunikacích, obslužních zemědělských a
polních cestách nebo po silnicích



v důsledku oprav silnic a investic do cyklostezek se postupně některé
úseky sítě MVS překládali do jiných tras





1.2.2

na Slovensku obdobné partnerské projekty nevznikaly a perspektiva
propojení sítě vinných cest nebo tematicky zaměřených cyklistických tras
neexistovala
Shrnutí problému: Vedení sítě a využívání všech typů komunikací
v dané oblasti, vycházelo z podmínek v období od roku 1999 do
roku 2003. Od té doby nedošlo k žádným zásadním změnám ve
vedení tras. Trasy z hlediska potřeb rozvoje MVS jako turistického
produktu nebyly optimalizovány. Přizpůsobení novým požadavkům
a trendům, zejména z hlediska napojení sítě na nové služby a
atraktivity kraje, ale také z hlediska bezpečnosti provozu na
cyklistických trasách, se odehrálo pouze lokálně. Body na hranicích
se Slovenskem a Dolním Rakouskem zůstaly pro propojení sítě
vinařských stezek nevužívané.



vyloučení nepoužívaných a nadbytečných úseků



zjednodušení údržby a obnovy značení



lepšímu propojení nejzajímavějších cílů a služeb



zvýšení komfortu a bezpečnosti uživatelů



v současném stavu jsou všechny značené trasy MVS na stejné
úrovni



celá síť 1200km je nabízena jako plošný produkt



nejsou vytipovány nejatraktivnější a nejpoužívanější úseky sítě



nejsou sestavené balíčky TOP úrovně a nižších úrovní

Cílový stav:
Výsledkem priorizace a hierarchizace tras by mělo být:

Optimalizace sítě Moravských vinařských stezek by měla navrhnout změny
a opatření, které by v krajině vedly ke:
zjednodušení a přehlednosti vedení tras

Priorizace a hierarchie tras

Popis problému:

Cílový stav:



optimální napojení na sítě nadregionálních a Evropských
cyklistických tras



vytipování hlavních tras z hlediska jejich atraktivity a bezpečnosti



navázání těchto úseků na špičkové služby



vytvoření balíčků tras, aktivit a služeb na MVS



stanovení pravidel pro udržování TOP úseků v co nejlepší kvalitě



navržení režimu údržby a obnovy značení pro úseky druhé
kategorie

1.2.3

Certifikace tras

Popis problému:
Fyzický stav a kategorizace současných cyklistických stezek v síti MVS
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vedení tras MVS často neodpovídá současným představám
o bezpečném povrchu



některé úseky jsou trvale bez údržby nebo jsou využívané jako
polní či lesní cesty bez přihlédnutí k pohybu cyklistů



část těchto „stezek“ však přesto je součástí regionálních tras



mapy MVS neinformují dostatečně o kritických úsecích z hlediska
povrchu a bezpečnosti



uživatelé nemají možnost volby podle povrchu a podle svých
schopností (problém u seniorů a dětí)

sjednocení kritérií v rámci sítě MVS



identifikování slabých míst sítě z hlediska jejich polohy na
nadregionálních a Evropských koridorech

Cílový stav:


1.2.4

stanovení kategorií jednotlivých úseků sítě MVS podle kritérií
certifikace

Propojení vinařských stezek s vinnými cestami na Slovensku

Popis problému:

Cílový stav:

Potenciál společných tras pro pěší, cyklistickou či moto turistiku se
zaměřením na atraktivity vinařských regionů nejsou využité.

Stanovení kategorií použitím certifikace stezek:


v zahraničí existují certifikační systémy, pro stanovení kategorie
dané stezky



kategorie stanovuje, jestli je možné zařadit daný úsek do koridoru
Evropské nebo regionální sítě cyklistických stezek



kategorie současně stanovují kritéria pro návrh stezek, pokud mají
být součástí sítí vyšší úrovně



dostupný certifikační systém, použitelný pro MVS používá
německá organizace ADFC



určení úseků, které je potřebné z hlediska technického stavu
zlepšit

Cílový stav:


Rozšíření spolupráce a návrh přeshraničních okruhů nebo tras,
které by spojovali vinařské regiony na území Moravy a Slovenska



Trasy by mohly ít charakter regionálních tras, které by spojovaly i
vzdálenější vinařské oblasti (Modra, Trnava, Nitra…)



Jako pilotní projekt uskutečnit značení sítě vinařských stezek
v oblasti Horného Záhoria a Vínnej cesty Záhorie tak, aby vznikla
svébytná síť pro vinařské obce tohoto regionu a aby ji pak bylo
možné propojit se sítí Moravských vinařských stezek

Použitím certifikace stezek dosáhnout:




sjednocení úrovně, jakou mají stezky v konkurenčních evropských
státech
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1.3 Kroky k dosažení cílového stavu

o

Jednotlivá opatření a kroky k dosažení cílového stavu při zlepšení vedení
tras Moravských vinařských stezek a jejich propojení se Slovenskem, je
potřebné provést ve vzájemné návaznosti.

Pilotní projekt vinařských tras Horného Záhoria, případně
dalších (Malokarpatskej oblasti)

o

Propojení vinařských stezek přeshraničně

o

Vytvoření regionálních tras na propojení vzdálenějších
vinařských regionů (Modra, Nitra, Trnava)











Získání nebo vytvoření certifikačního systému pro hodnocení
stavu stezek
o

požádání ECF nebo ADFC o poskytnutí licence
certifikačního systému pro hodnocení stezek

o

přizpůsobení systému pro podmínky v ČR

Aplikace certifikačního systému
o

vyhodnocení technického stavu stezek

o

Přidělení příslušných kategorií jednotlivým úsekům

Stanovení prioritních úseků
o

úseky zapojené do dálkových Evropských koridorů

o

úseky z hlediska atraktivity a návštěvnosti

o

stanovení prioritních úseků z obou hledisek

Optimalizace celé sítě tras
o

vyhodnocení prioritních úseků z hlediska celé sítě

o

zpracování návrhů na změny

o

projednání s vlastníky pozemků

Vytvoření plánu sítě cyklistických tras na území Slovenska
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2. Značení vinařských stezek

stávající sloupy veřejného osvětlení, rozhlasu, elektrického vedení
apod. - značky jsou upevněny na hliníkovém držáku upevněném
ocelovou páskou Bandimex,

2.1 MVS jako soubor jednotlivých prvků značení
Moravské vinařské stezky byly v době svého vzniku podle tehdejší
legislativy a metodiky nevyznačitelné – žádná legislativní ani technická
norma se nezabývala alternativou cyklistického značení logem stezky.
MVS se staly podnětem k přehodnocení přístupu značení cykloturistických
tras jako tematických turistických produktů. Od r. 2007 jsou trasy značené
logem příslušné trasy ve smyslu TP 100 “Zásady pro orientační dopravní
značení na pozemních komunikacích” odst. (1), Části F – 1.2.4 trasami s
tematickým zaměřením (značené logem).
Směrové značení jednotlivých tras vinařských stezek bylo realizováno tzv.
„silničním“ způsobem značení cyklotras s použitím dnes již dopravního
značení IS 19, IS 20 a IS 21. Hlavním orientačním prvkem značení je
barva loga a název vinařské stezky. Logo trasy je jednoznačným
marketingovým identifikátorem trasy, díky kterému je i v terénu trasa
snadno použitelná turisty. Každá vinařská stezka má svou barvu loga
a název. Vede-li cyklotrasa v souběhu se stávající cykloturistickou trasou,
které bylo přiděleno Klubem českých turistů evidenční číslo, je toto
označení cyklotrasy uvedeno mezi symbolem kola a šipky.
Pro osazení směrového značení jsou použity tyto nosiče:


kovové sloupky (pozink, Ø 60 mm, délka 300 cm) s plastovými
víčky a betonovým základem (min. hloubka 80 cm, šířka a délka
60 cm). Značky jsou na sloupky upevněny standardní hliníkovou
objímkou se spojovacím materiálem (šroub s maticí),

Na křižovatkách nebo v souběhu více tras jsou značky umísťované na
společné nosiče. Nosič a samotné značení tvoří sestavu značení. Její
umístění v terénu vyplývá z její hlavní funkce – navedení uživatele (turisty).
Proto je umísťována před křižovatkou – na silnicích zpravidla samostatně v
obou směrech; na polních a lesních cestách společně pro oba směry.
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Pro směrové značení MVS byly použity při realizaci značení Moravských
vinařských stezek v letech 1999-2001 značky vyráběné firmou Araplast
Dobravice nad Svitavou. Instalace sloupků pro směrové značení byla
zpravidla realizována svépomocí jednotlivými obcemi v rozsahu jejich
katastrů a byla koordinována zpracovatelem, resp. dodavatelem
směrového značení. Instalace samotného značení byla realizována
dodavatelsky.
V současné době vedou MVS v mnoha případech v souběhu
s cyklistickými koridory, zejména při průchodu turisticky exponovanými
lokalitami. Někdy se jedná o tři až pět tematických tras, značených
samostatnými směrovými značkami, zpravidla s logem trasy. Způsob
směrového značení s logem trasy byl následně použit pro vyznačení
dalších tematických tras (Lichtenštejnské trasy, Modré hory apod.).

2.1.1



stárnutí polepu – vliv barvy loga (světlejší barvy mají tendenci
rychleji blednout), vliv expozice (nelze ovlivnit, je dáno
obousměrným umístěním značek na trase)



koroze značek (i pozinkovaný plech má svou životnost)



zarůstání značení vegetací

Stav informačních panelů
Informační panel jsou významnou a nezbytnou součástí systému značení
MVS. Jejich tvorba je od počátků projektu uzpůsobena několika potřebám:


Stav směrového značení a cyklistické infrastruktury

Z hlediska legislativy značení cyklistických tras se systém značení
Moravských vinařských stezek stal postupnými úpravami Technických
podmínek značení (součást vyhlášky o dopravním značení na
komunikacích) plně v souladu s platnými předpisy.



Z hlediska fyzického stavu se velká část systému směrového značení
postupně dostala za hranicí své životnosti. Nejčastější typy poškození
značek nebo nečitelnosti jsou:


deformace značek



utržení nebo deformace úchytu značky



úmyslné poškození polepu (poškrábání, stržení, sprej, střelba)



poškození sloupků (nefunkčnost celé sestavy značení)

Potvrzení polohy lokality na MVS
o

Typ 1.: mapový informační panel poskytující informaci
o aktuální poloze a okolní síti cyklotras MVS

o

Typ 2.: informační panel o obci

o

Typ 3.: informační panel o místní zajímavosti

o

Typ 4. Informační panel o vinařství

První generace panelů byla jednoduché rámové konstrukce z
desek, horní příčník byl ve tvaru sklepního loubí. Tabule byly
tvořeny polepem na pozinkovaném plechu formátu cca 70x90cm.
Druhá generace panelů byla výrazně doplněna a jejich celkový
výzor se stal výrazným artefaktem a vizuálním prvkem MVS.
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o

Požadavky na technické řešení



odolná dřevěná konstrukce zakotvená do země



dřevěné části konstrukce opatřeny účinnou impregnací



dbáno na zvýšenou odolnost proti vandalům



grafika informačních tabulí řešena polepem potištěnou folií,
zadní strana je obvykle opatřena dřevěným záklopem, v
případě oboustranných panelů polepem s grafikou



na informační tabule je aplikována antigrafiti vrstva a polep
s ochranou před UV zářením



informační tabule o rozměru cca 1x1m jsou vyrobeny
z hliníkového plechu (odolnost proti korozi a vandalům)



základní rozměry všech prvků minimálně podle zadávací
dokumentace (viz zjednodušené výkresy)

Požadavky na jednotlivé prvky mobiliáře
2.1.2

Mobiliář tematických cyklotras a stezek



Technické zadání informačních panelů, přístřešků a stojanů
na kolo – „Aby stezka měla svoji tvář!“



Účel mobiliáře stezek a cyklistických tras – účelem realizace
mobiliáře je poskytnout turistům místo pro odpočinek a získání
informací. Současně celkovým designem jednotlivých prvků
prezentovat jak téma stezky, tak prvky kulturního dědictví
a řemeslných tradic místního regionu.



Celkové řešení konstrukce mobiliáře

 Samostatný informační panel, umožňuje jednostranné nebo
oboustranné řešení, čili umístění informační tabule. Může být
upevněný i na zeď budovy.
 Informační panely s lavičkou. Klasický informační panel je doplněn ve
spodní části lavičkou, připevněnou na rám. Panel tak slouží jako
odpočinkové místo a současně informační bod. Celý prvek je možné
řešit jako jednostranný nebo oboustranný, podle místa realizace.
 informační panel celkovým řešením působí jako orientační prvek v
krajině, záchytný bod pro návštěvníky a místo lákající k odpočinku
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 svým designem dotváří veřejný prostor, upozorňuje na stezku nebo
trasu jako turistický produkt, nese logo a vizuální identitu stezky
 obrazovou a textovou částí informuje všechny uživatele stezky, místní i
návštěvníky, o stezce samotné i daném místě

 vhodným doplňkem celkového řešení je úprava zeleně v
bezprostřední blízkosti přístřešku (např. zatravnění, výsadba
keřů či stromů)

 Rámový stojan na kola. Umožňuje opření rámu kola z obou
stran. Je dostatečně kotvený do země.

 provedení rámu svým tvaroslovím využívá daného motivu stezky a
svým designem převyšuje běžnou nabídku typizovaných prvků
mobiliáře stezek
 grafická část informační tabule podle potřeby využívá vedle fotografií i
kresbu pozadí a doplňkových prvků

 stojan na kola celkovým řešením odpovídá stylu a konstrukčním
detailům informačního panelu a je v logické poloze vůči němu a
přístřešku

 pro texty jsou použity přesné a ověřené informace

 je dobře dostupný pro cyklistu

 text je stručný a zpracovaný poutavou formou – interpretuje místní
kulturní i přírodní dědictví


Přístřešek pro cyklistickou odpočívku. Poskytuje krytý, zastřešený
prostor s posezením. Základní řešení střechy na pilířích je možné
doplnit boční stěnou. V případě potřeby je možné na konstrukci osadit
menší informační panely.
 přístřešek celkovým řešením odpovídá stylu a konstrukčním
detailům informačního panelu a je v logické poloze vůči němu,
 vnitřní prostor je dlážděný nebo jinak vhodně upravený,
bezprašný a zamezující tvoření louží,
 střecha je bezpečně kotvena proti větru, krytina provedena dle
příslušné technické normy,
 součástí budování přístřešku jsou i nezbytné malé terénní
práce v bezprostřední blízkosti konstrukce,
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2.1.3

Kritické aspekty dlouhodobé udržitelnosti sítě značení

Funkčnost směrového značení tras je podmíněna funkčností všech prvků
značení. V tom je, stejně jako všechny značené cyklotrasy, celá síť
zranitelná. Obecně vnímané závady na značení vznikají nahodile a jejich
zjištění je podmíněno pravidelnou kontrolou. Následky má samozřejmě
i samotné stárnutí značení. Z pohledu délky životnosti, jsou všechny
původně instalované prvky značení (2000-2003) již dávno za hranicí
fyzické životnosti. Nejčastější příčiny nefunkčnosti značení lze rozdělit do
těchto skupin:


k nejznámějším patří vandalismus



dalšími příčinami jsou např. dopravní nehody, stavební práce,
polomy, manipulace s vytěženým dřevem, výměna sloupů
elektrického vedení nebo nahrazení vzdušného vedení
podzemním



zároveň je ale potřeba vnímat samotné stárnutí značení vyplývající
z životnosti materiálu – blednutí polepu značek a koroze plechu



změny značení vyvolané aktualizací směrového vedení tras
v souvislosti např. s realizací nových úseků cyklostezek nebo
zpevnění účelových a místních komunikací v blízkosti trasy

2.1.4

Pasport značení 2013

Pasport vinařských stezek byl v letech 2005-2010. prováděn několikrát po
částech. Ucelený a systematický pasport byl proveden až v roce 2012.
Základním prvkem je sestava značení, resp. sloupek nebo jiný nosič
dopravního značení. Každé sestavě značení je přiděleno evidenční číslo,
které je tvořeno číselným kódem obce (pořadové číslo v abecedním
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seznamu obcí na vinařských stezkách) a číslem sestavy v rámci území
dané obce.
V tabulkové části pasportu směrového značení je evidována každá
dopravní značka samostatně (na samostatném řádku) s uvedením
příslušného čísla sestavy značení, GPS souřadnice, názvu obce a trasy
(zkratka), typ značky (IS21, IS20), způsob uchycení (charakteristika
nosiče). Ve sloupci „poznámky / závady“ je uveden zejména rozsah
poškození. Tabulka umožňuje zvolit způsob třídění značení podle obce
nebo trasy. Pokud je pořízena fotodokumentace, je název fotografie
totožný s číslem sestavy doplněný na konci v případě více fotografií
písmenem (a, b, atd.).

Lokalizace:


název obce



evidenční číslo sestavy značení, číslo obce podle číselníku a číslo
sestavy značení na území obce ve tvaru 187_1



GPS souřadnice umístění - Jednotlivé lokalizace sestav jsou
provedeny na ortofoto mapou aplikace Google Maps



vinařská stezka – uvedena zkratka vinařské stezky.

Popis:


Typ značky IS 21a, IS21b, IS21c, IS20



uchycení – je uveden typ nosiče směrového značení - sloupek,
betonový sloup (el., veřejné), veřejné osvětlení, dřevěný sloup

Poznámky / Závady


v poznámce je uveden např. text dodatkového textu a jiné atypické
znaky konkrétní značky.



v případě poškození nebo zániku značení je tato závada na
směrovém vyznačení uvedena jako podklad pro realizaci oprav.

Fotodokumentace
Pasport směrového značení zahrnuje dokumentaci o jednotlivých
značkách v tomto rozsahu:

Pokud je pořízena fotodokumentace, je název fotografie totožný
s evidenčním číslem sestavy. U více fotografií je na konci doplněno
písmeno abecedy (a, b, atd.). Náhled fotografie je propojen odkazem
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v mapě. Připojená fotodokumentace je ve formátu jpg a souřadnice GPS
jsou zapsána přímo v metadatech souboru. Fotografii lze rovněž
samostatně lokalizovat v prostředí Google Maps např. použitím
bezplatného software Picasa.
Prostřednictvím webových stránek je pasport zpřístupněn jednotlivým
uživatelům on-line. Zpřístupnění je realizováno prostřednictvím webu
Moravských vinařských stezek (www.stezky.cz) s členěním podle
vinařských oblastí. Takto zpřístupněný pasport je k dispozici vždy
v nejaktuálnější verzi a v běžně používaném internetovém prostředí.

2.1.5

Návrh systému trvalé údržby a obnovy značení pro období
2015 – 2020

Problém absence trvalé a systematické údržby je popsán v dalších částech
této kapitoly. V návrhu vycházíme z faktu, že značení není v majetku
jednotlivých obcí a tudíž se nemůžou finančně podílet na jejich obnově.
Pokud se právními kroky podaří převést dosud nezařazený majetek (prvky
značení) do majetku obcí, bude na ně převedena také povinnost trvalé
údržby.
Pro fungování údržby v současnosti je nutno nastavit jednoduché
informační toky. Předávání informací o závadách značení a infopanelů,
vyplývající z role jednotlivých zúčastněných.
Zjištění závady může být provedeno nahodile nebo cílenou kontrolou. Pro
evidenci zjištěných závad je zpracován pasport v prostředí on-line map
Google. Tento systém umožňuje sledovat a zapisovat následující údaje:
popis a lokalizace závady, k tomu lze použít evidenční číslo sestavy
značení z pasportu, stručný popis toho, co chybí (pokud nelze určit přímo
na místě, lze vyjít z popisu funkční sestavy značení v pasportu).

Informace by měly být soustředěny u správce značení, který je obeznámen
s problematikou směrového značení a převede informaci do technické
specifikace pro zadání výroby a realizaci opravy značení.
Správce značení je odpovědný za celý proces. Bez jeho ustanovení
a podpory (informační i finanční) nelze připravovat a plánovat opravy
a údržbu značení. V současné době, při absenci takového správce, jsou
opravy řešeny nahodile a zcela chybí pravidelná údržba celého systému.
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2.1.6

Střednědobý plán obnovy a údržby značení MVS

Z provedených průzkumů a pasportu značení byl navržen střednědobý
plán obnovy znační na roky 2013 až 2015. Práce mají charakter odstranění
havarijního stavu.

Účelem dotace přidělené pro rok 2013 bylo:




o

do obnovy pravidelné budou zahrnuty prvky značení, které
vyžadují běžnou opravu a značky, jejich životnost vypršela
zejména z důvodů vybledlosti barev a vandalizmu

o

pro účely objednávky na výrobu, dodávku a montáž všech
prvků, bude provedena nezbytná zjednodušená
dokumentace

o

v souladu s legislativou bude provedeno nezbytné
projednání s orgány a organizacemi kompetentními
v procesu povolování oprava změn směrového značení
cyklistických tras

Údržba a obnova směrových značek v havarijním stavu:
o

údržba a obnova bude provedena plošně na katastru
vymezených obcí

o

do obnovy havarijního stavu budou zahrnuty především
neexistující (odcizené) a úplně nefunkční prvky značení

o

pro účely objednávky na výrobu, dodávku a montáž všech
prvků, bude provedena nezbytná zjednodušená
dokumentace

o

v souladu s legislativou bude provedeno nezbytné
projednání s orgány a organizacemi kompetentními
v procesu povolování oprava změn směrového značení
cyklistických tras



Údržba a obnova směrových značek v rozsahu nutné pravidelné
údržby
o

údržba a obnova bude provedena plošně na katastru
vymezených obcí
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Údržba a obnova informačních panelů v havarijním stavu
o

údržba a obnova bude provedena jednotlivě, podle stavu
panelů

o

pro účely objednávky na výrobu, dodávku a montáž všech
prvků, bude provedena nezbytná zjednodušená
dokumentace

o

v nezbytném případě bude v souladu s legislativou
provedeno projednání s orgány a organizacemi
kompetentními v procesu povolování oprava a změn
informačních panelů (ohlášení, resp. stavební povolení)

o

aktualizace informací a grafického návrhu panelu

Studie



Koordinační činnost, nezbytná k dořešení majetkoprávních vztahu ke
značení
o

dohody s 97 řešenými obcemi o převzetí nalezeného majetku (v
minulosti instalované značky)

o

dohody s 97 řešenými obcemi o převzetí nového značení do
užívání se závazkem údržby na 5 let

o
o


Dotace pro rok 2013 zahrne 420km vinařských stezek, tj. 35% celkové
délky sítě MVS a to v částech stezek Znojemská, Kyjovská, Bzenecká,
Mutěnická, Strážnická, Uherskohradišťská (část na území JMK)
a Moravská vinná (průběh všemi řešenými stezkami).

2.2 Cílový stav obnovy a údržby značení vinařských
stezek

koordinace značení souběhů tras MVS s jinými cyklotrasami s
pořizovateli těchto jiných tras

2.2.1

koordinace značení v území s činností KČT

Problém: Původně pořízené prvky směrového a informačního
systému MVS nejsou v majetku obcí, na katastru kterých se
nachází.

Další činnosti žadatele spojené s realizací výstupů dotace:
o

Legalizace vlastnictví značení na katastrech obcí,
infrastruktura

při všech pracích souvisejících s obnovou a doplněním značení
bude uplatněn systém „optimalizace značení“, který zahrne i
obnovu značení tras v souběhu nebo v křížení s Moravskými
vinařskými stezkami

o

rozsah a provedení prací bude koordinováno s obcemi, na katastru
kterých se práce uskuteční

o

současně budou s obcemi dořešeny majetkoprávní vztahy ke
značení tak, aby obce veškeré, v minulosti i v roce 2013 nabyté
prvky značení získaly do majetku a tím vytvořily podmínky pro
údržbu značení z rozpočtů obcí

o

s obcemi budou uzavřeny také dohody o spolufinancování části
prací, zahrnutých do projektu obnovy značení v roce 2013

Cíl: Všechny prvky směrového a informačního systému MVS
zaregistrovat jako majetek vinařských obcí a umožnit jim údržbu
všech těchto prvků.
Řešení: Dle projednání s odborníky v právní oblasti lze popsaný
stav napravit tím, že všechny prvky směrového a informačního
systému MVS budou do majetku obcí zaregistrovány jako
nalezený majetek. Tento majetek bude navrhovaným opatřením
legalizován. Obce poté mohou plánovat finanční prostředky na
údržbu a každoročně ji realizovat.

2.2.2
Rozsah provedených prací

Dodržování pravidel „Optimalizace značení v rámci JMK a
ČR.)
Problém: Značení MVS je často v souběhu se značkami jiných
cyklotras, zejména s číslovanými trasami KČT. Jednotlivé trasy
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byly značeny v různých časových obdobích a nejsou vzájemně
koordinované. NA jednom nosném sloupu se tak nachází 4,6 i více
samostatných značek.
Cíl: Jihomoravský kraj stanovil pravidla pro tzv. „optimalizaci“
značení, tj. sjednocování značení souběžných tras na jednu
směrovou značku. Tím se počet značek sníží a celkově se
vyznačení tras zpřehlední.
Řešení: při opravách a doplňování značení je důležité důsledně
dodržovat pravidla optimalizace značení. Při každém zásahu do
značení je potřebné zvážit zda a jak využít optimalizaci ve
prospěch všech souběžných tras.

2.2.3

Motivace k trvalé údržbě MVS v kompetenci obcí
Problém: k převodu značek do majetku obcí a větší angažovanosti
obcí je potřebné oslovit všechny partnery, zejména obce ležící na
trase MVS. Bez jejich aktivního přístupu není možné očekávat
rychlých změn při převzetí značení do majetku obcí a zahájení
systematické údržby značení.
Cíl: oslovit hromadným i individuálním způsobem obce, sdružení
obcí a další subjekty pro získání aktivní podpory při realizaci
majetkových změn a pravidelné údržbě značení.

2.2.4

Memorandum o rozvoji Moravských vinařských stezek
Pracovní verze bez korektur

Řešení: zveřejnění memoranda na podporu MVS, ke kterému se
mohou všechny subjekty přihlásit a zavázat k plnění obecných cílů,
směřujících k rozvoji MVS. Pro zvýšení autority Memoranda je
potřebné získat záštitu JMK, který by vystupoval v roli garanta
dodržování úmluv, daných memorandem.

Podepsáním memoranda o rozvoji Moravských vinařských stezek se
připojujeme k dlouholetému úsilí Nadace Partnerství, obcí spojených
vinařskými stezkami, regionů, vinařů, podnikatelů a institucí, které se na
jejich vzniku a podpoře doposud podíleli, především Jihomoravského kraje,
Centrály cestovního ruchu jižní Moravy, Vinařského fondu, Národního
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vinařského centra a Nadace České spořitelny a zasloužili se tak o jejich
dobré jméno, kterým nás reprezentují za hranicemi našeho kraje.

trvalé zlepšování vybavenosti a nabídky služeb na vinařských
stezkách. Vyjadřujeme tímto závazek:

Moravské vinařské stezky chápeme jako






náš společný projekt zachování a prezentace tradic a kulturního
dědictví, spojeného s vinařskou krajinou, vinicemi, sklepními
uličkami, životem vinařů a géniem loci vinařských obcí
pracovní příležitosti pro místní lidi v mnoha malých rodinných
firmách, vinařstvích i větších společnostech, působících v cestovním
ruchu, poskytujících ubytování, stravování, dopravu a další potřebné
služby
turistický produkt, který reprezentuje náš kraj na turistických
veletrzích v Evropských zemích a z mnoha katalogů a internetových
stránek zve k návštěvě jižní Moravy cyklisty a milovníky vína z
celého světa



síť cyklistických tras a stezek, vybavených tisíci směrovými
značkami, stovkami informačních panelů a desítkami odpočinkových
míst, které činí z Moravských vinařských stezek jeden z nejlépe
vybudovaných cykloturistických produktů v celé České republice i
sousedních regionech za hranicemi ČR



společnou šanci pro rozvoj šetrných forem cestovního ruchu,
posílení aktivní, kulturní, poznávací i gastronomické turistiky a tím
zlepšení prosperity občanů, obcí i celého Jihomoravského kraje



přispívat v rámci svých kompetencí a územního vymezení
k zachování a zlepšení všech prvků, které tvoří informační
systém a vybavenost Moravských vinařských stezek;



zahrnout zlepšování stavu stezek, jejich vybavenosti a kvality
navazujících služeb do svých krátkodobých a dlouhodobých
plánů a záměrů a to v investičních i neinvestičních opatřeních;



podávat informace o vinařských stezkách a šířit jejich
prezentaci v materiálech a elektronických médiích vydávaných
pro potřeby turistů a návštěvníků naši obce, regionu a kraje;



pečovat o Moravské vinařské stezky jako o „svůj vlastní
projekt“ a šířit jeho dobré jméno.

K Memorandu o rozvoji Moravských vinařských stezek se svým podpisem
připojili: DSO Modré Hory, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, Město
Bzenec, Město Hluk, Město Valtice, Město Velké Bílovice, Město Velké
Pavlovice, Obec Bukovany, Obec Ježov, Obec Karlín, Obec Lužice, Obec
Petrov, Obec Prušánky, Obec Rakvice, Obec Skoronice, Obec Sobůlky,
Obec Vlasatice, Přátelé Achtele o.s.

2.2.5

Spolupráce s JMK a obcemi
Pro podporu funkčnosti memoranda je důležité získat podporu
JMK formou záštity i formou finančních dotací pro obnovu MVS.
Tyto finanční dotace mohou být příspěvkem pro obce, které budou
zabezpečovat obnovu a doplnění značení.

Podepsáním Memoranda o rozvoji Moravských vinařských stezek
rovněž deklarujeme, že chápeme význam vzájemné spolupráce
všech potenciálních partnerů a nutnost podílet se na opatřeních pro
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2.2.6

Doplnění značení vodorovných značením

Skalické vinné cesty a v sytému barevného rozlišení Moravských
vinařských stezek využívá barvu bordó.

Pořizování, vlastnictví a údržba mobiliáře (odpočívky, lavičky

Pro značení regionálních tras, spojujících různé vinařské regiony je
nutno použít standardní značení cyklistických tras dle národní
legislativy a pravidel.¨

atd.)
Po převzetí všech prvků směrového značení a informačních
panelů do majetku obcí, je potřebné pokračovat v pořizování
dalších prvků značení a mobiliáře tak, aby byly investory
a vlastníky již jednotlivé subjekty veřejné a komunální správy.
Majetek v jejich držbě pak bude trvale udržován a spravován
těmito subjekty.

2.2.7

Využití společných prvků směrového značení pro přeshraniční
okruhy

Problematika společného značení souvisí s legislativou a systémy
značení turistických tras v jednotlivých státech a regionech. Česká i
Slovenská republika mají svoje pravidla a směrnice (V ČR uzákoněno
Vyhláškou k zákonu o provozu na komunikacích). Z důvodů této
legislativy, je nemožné v ČR provádět značení oficiálních cyklistických
tras jiným systémem značení.
Systémy obou státu ale umožňují používání loga stezky, na
Slovensku dokonce pomocí obrázku, která tak vizuálně identifikují
stezku.
Pro sjednocení značení vinařských stezek na Moravě a na Slovensku
se tudíž nabízí logo se „žúdrem vinného sklepa“, které používají
Moravské vinařské stezky. Tuto značku používá i navržený okruh
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3. Marketing vinařských stezek
3.1 Současný stav
Marketing Moravských vinařských stezek se v současné době opírá o dva
základní pilíře. Tím prvním je seriál akcí Krajem vína, který se koná od roku
2012. Cílem seriálu je především upevnění komunity a posílení značky
stezek jakožto samostatného produktu. Druhým současným pilířem jsou
tiskoviny (kalendář akcí a Průvodce Moravskými vinařskými stezkami), které
upevňují značku v terénu – zejména v informačních centrech
jihomoravských měst a obcí.

3.1.1

Klíčové tiskoviny

Od roku 2000 vydala Nadace Partnerství k tématu Moravských vinařských
stezek řadu tiskovin, jako jsou např.:


Průvodce po Moravské vinné stezce (2005, ČJ, AJ, NJ, celkový
náklad 20.000 ks)



Průvodce sklepními uličkami (2006, ČJ, náklad 5000 ks)



Průvodce Moravskými vinařskými stezkami (2013, ČJ, NJ, celkový
náklad 6000 ks)



Mapy jednotlivých vinařských stezek – 11 různých variant (2001,
trojjazyčné, celkový náklad 11.000 ks)



Kalendář akcí (od roku 2007 do roku 2010 3x za sezónu, od roku
2011 1x za sezónu, celkový náklad cca 100.000 ks
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Pro kvalitní rozvoj bylo klíčové zanesení sítě Moravských vinařských stezek
do hlavních cykloturistických map vydávaných např. nakladatelství
ShoCart nebo Žaket, v současné době jsou trasy součástí i hlavních on-line
mapových internetových stránek (např. Mapy.cz).

3.1.2

Webové stránky

rozšiřoval o další informace. V roce 2012 byly spuštěny webové stránky
v novém designu a v administračním systému Kentico. Nadace Partnerství
kromě webu Moravských vinařských stezek dále provozuje v oblasti
cykloturistiky weby Cyklisté vítáni, Labská stezka, Greenway Praha-Vídeň,
Greenways.cz a v plánu je i EuroVelo.cz. Tyto webové prezentace jsou
v jednotném vizuálním stylu, odlišují se logem, barvami a fotografiemi, ale
layout a další prvky jsou totožné. Zároveň jsou vzájemně propojeny a
prolinkovány a je tak využito synergického efektu.

3.1.3

Eventy

Krajem vína – akce pro veřejnost
Popis, cíle, marketingové aktivity a výhled do budoucna
V roce 2012 odstartovala Nadace Partnerství seriál akcí s názvem Krajem
vína, který by se měl v následujících letech stát TOP produktem na jižní
Moravě v oblasti organizované cykloturistiky.
Druhý ročník – 2013 – již nabídnul celkem deset akcí, z nichž
4 organizovala Nadace Partnerství, zbylé akce byly pořádány místními
partnery.

Oficiální webové stránky www.vinarske.stezky.cz projektu vznikly v roce
2001 a sloužily jako elektronická verze průvodců (map), vydaných v té době.
V dalších letech byly pravidelně aktualizovány a jejich obsah se postupně

Primárním cílem projektu seriálu Krajem vína je posílení značky
Moravských vinařských stezek jakožto samostatného produktu. Seriál lze
z marketingového hlediska definovat jako soubor eventů, které jsou
například vedle silného jednotného vizuálního stylu, tištěných materiálů
nebo webových stránek důležitou součástí kompletního marketingového
mixu. Cílovým stavem je vnímání Moravských vinařských stezek jako silné
značky – v duchu destinačního marketingu –, která má pevné základy,
signifikantní vizuální styl, široké a věrné jádro fanoušků a příznivců, kvalitní
nabídku přidružených služeb, rozmanitý obsah a rozvinutý merchandising.
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V tomto ohledu tedy seriál Krajem vína hraje nezastupitelnou roli přímo
v terénu a jedná se o důležitou outdoor marketingovou aktivitu.

lze sledovat úspěšnost jednotlivých newsletterů, které jsou v sezóně
vydávány přibližně 1-2x měsíčně. Aktuální počet abonentů newsletteru se

Prostřednictvím silného produktu tohoto typu lze Moravské vinařské
stezky prezentovat celoročně i v médiích se zaměřením na cykloturistiku,
turistiku, lifestyle, ale i v médiích obecných a dále tak rozšiřovat povědomí
nejenom o samotném seriálu, ale o vinařských stezkách samotných.

v současné době pohybuje kolem 3000. E-mailové adresy jsou získávány
prostřednictvím soutěžních razítkovacích pasů na jednotlivých akcích seriálu

Všechny akce jsou propojeny do jednoho silného celku prezentací na
webových stránkách www.vinarske.stezky.cz/Akce/Krajem-vina.aspx nebo
soutěží, jejíž účast je podmíněna účastí minimálně na 5 akcích seriálu.

3.1.5

Krajem vína.

Důležitým prvkem marketingu je i fenomén Word of Mouth, neboli šeptanda.
Kvalitní organizace, silné zážitky a celkově příjemně strávený den na akci
jsou podmínkou toho, aby sami návštěvníci šířili dobré jméno seriálu uvnitř
své sociální sítě. Tímto způsobem by se pak počet návštěvníků, případně
lidí se spontánní znalostí stezek měl dlouhodobě zvyšovat a pomoci tak
upevňovat sílu značky Moravských vinařských stezek a seriálu Krajem vína.

3.1.4

Merchandising

K upevňování značky slouží i cyklistické produkty nesoucí logo Moravských
vinařských stezek, které jsou k dostání v e-shopu Nadace Partnerství. Mezi
ně patří zejména dresy, cyklistické kalhoty nebo bundy.

Sociální sítě, directmailing a budování komunity

Facebook
Jako nástroj pro posilování značky Moravských vinařských stezek byla
vytvořena komunita na sociální síti Facebook. Facebooková komunita má
v současné chvíli 400 fanoušků, kteří jsou pravidelně informováni
o aktuálním dění a je důležitým kanálem pro rozšiřování povědomí, zejména
o akcích seriálu Krajem vína.
Directmailing
Klíčovým komunikačním nástrojem Moravských vinařských stezek je
directmailing, pro který je využívána internetová aplikace Mailchimp. Díky ní
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3.1.6

PR a média

3.2.1

Pro rozšiřování povědomí jsou v současné chvíli využívány standardní
způsoby komunikace skrze celostátní i odborná média. Nejvyužívanějším
typem komunikace s novináři jsou pozvánky a tiskové zprávy, které se ve
velké míře vztahují k seriálu akcí Krajem vína. Spolupráce s jednotlivými
médii je v drtivé většině postavena na nekomerční formě. Mezi mediální
partnery patří zejména Český rozhlas Brno, Rádio Hey, webové stránky
cyklo-jizni-morava.cz a webové stránky Wineofczechrepublic.cz. O aktivitách
na Moravských vinařských stezkách dále informují cykloturistická média
(Cykloturistika, Nakole.cz apod.), celostátní média (ČRo 2, regionální Deník,
MF Dnes apod.) a další.

Cílovým stavem je převedení vydávání map a průvodců kompletně do
komerční sféry. Vydavatelství by měla mít motivaci tiskoviny vydávat
z důvodu dlouhodobého zájmu o jejich produkty s tematickou Moravských
vinařských stezek a s tím souvisejícího finančního profitu.
K upevňování vztahů s obcemi a zároveň vizuálního stylu produktu je
i nadále plánováno vydávání pravidelného Kalendáře akcí na Moravských
vinařských stezkách se silně exponovanou propagací cyklistických akcí (a to
zejména Krajem vína).

3.2.2
3.1.7

Další komunikační příležitosti

V roce 2013 zařadila agentura CzechTourism Moravské vinařské stezky
mezi TOP produkty České republiky, a díky této podpoře se zvyšuje znalost
produktu v zahraničí. Stezky se například dostaly i do pětičlenného finále
soutěže DestinaCZE.

3.2 Cílový stav: Profesionální marketing stezek
Prostřednictvím optimalizovaného marketingového mixu je cílovým stavem
v duchu destinačního marketingu vnímání Moravských vinařských stezek
jako svébytného produktu se silným obsahem a vizuálním stylem, na který
jsou navázány kvalitní služby.

Tiskoviny

Webové stránky

Důležitým milníkem webových stránek bude jejich optimalizace pro mobilní
telefony. Ta by měla sloužit jako elektronický průvodce a částečně nahradit
tištené mapy a průvodce.
Cílem je aktuálnost informací na internetových stránkách a s rostoucím
povědomím a oblíbenosti stezek i rostoucí návštěvnost stránek.

3.2.3

Eventy

Optimální cílový počet akcí zařazených do seriálu Krajem vína se pohybuje
do čísla dvacet. Cílem je vybudovat pod umbrella brandem Moravských
vinařských stezek silný produkt, díky kterému bude dále růst obliba
Moravských vinařských stezek a stejně tak i komunita navázaná na stezky.
Seriál by měl být vlajkovou lodí a jeden z mediálně nejsilnějších
a nejnavštěvovanějších produktů organizované cykloturistiky nejen na jižní
Moravě, ale v kontextu celé České republiky.
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3.2.4

Sociální sítě, directmailing a budování komunity

3.2.7

Facebook
Cílovým stavem je vyrovnat se nejúspěšnějším produktům podobného typu,

Pro společnou propagaci vinařských stezek a zejména akcí, pořádaných na
nich, lze využít zejména:

jako jsou například Rychlebské stezky (singletrack), které v současné době
mají cca 4000 fanoušků. Podobný počet je tedy v horizontu dvou let

-

Lokální rádia, která se místních akcí zúčastní. Pro marketing
využívají různé soutěže o vstupenky. Moderátoři těchto rádií se akcí
zúčastňují a s rádii lze domluvit i přímé vstupy.

-

Důležitým partnerem jsou vinařské obce, které mají k dispozici
komunikační média vůči občanům.

-

Významným partnerem v komunikaci jsou vinaři a spolky vinařů. Ti
jsou jak na Moravské, tak i na Slovenské straně pořadatelé různých
vinařských akcí, výstav a otevřených sklepů a o spolupráci
s pořadateli eventů typu Krajem vína mají zájem.

plánován také pro Moravské vinařské stezky.
Directmailing
Aktuální procento otevíranosti se pohybuje kolem 30%, což je stav, který je
oproti průměru nadstandardní a přirozeně se v době a se zvyšujícím počtem
abonentů snižuje. Cílem je tedy minimálně udržení současného stavu. Počet
abonentů newsletteru neustále narůstá i díky kvalitně odvedeným akcím
Krajem vína a následnému „word of mouth“ efektu. Cílový počet v horizontu
2 let je tedy přibližně 5000 abonentů.

3.2.5

Merchandising

Úspěšný prodej produktů nesoucích značku Moravských vinařských stezek
je znakem dobře odvedeného marketingu. Cílem je tedy neustále rostoucí
poptávka po produktech, kterou lze ale v současné době jen složitě
konkretizovat.
3.2.6

Společné PR přeshraničních okruhů vinařských stezek

PR a média

Moravské vinařské stezky by i za podpory agentury CzechTourism měly
proniknout do celostátních médií a měly by se opakovaně stát atraktivním
sezónním tématem.
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4.1 Stávající stav managementu MVS

Vzhledem k velkému počtu obcí a jejich různému přístupu k MVS jako
turistickému produktu však není možné aktivity směřující ke správě, údržbě
a propagaci provádět pouze na úrovni obcí. Proto bylo nutné realizovat
pozici koordinátora, jenž se bude věnovat centrálnímu managementu MVS.

Management MVS vychází ze základních pravidel pro budování a správu
stezek jako turistického produktu:

4.1.3

4. Management MVS



nezbytná je fyzická existence stezky



budujeme mnohem víc než stezku (vytváří vztahy mezi partnery
a synergii témat)



bez centrálního managementu není možné udržet potřebnou
spolupráci partnerů podél dlouhých stezek



bez místních partnerů není možné uskutečňovat cíle projektu



bez touroperátora není možné vybudovat prodejný turistický produkt



bez využívání místních zdrojů a zapojení místních podnikatelů není
ekonomického přínosu

4.1.1

Koordinátor MVS – Nadace Partnerství

Od roku 1999 se stala neoficiálním koordinátorem aktivit směřujících
k vzniku a vyznačení MVS Nadace Partnerství, resp. její program
Greenways.

Role a kompetence zainteresovaných subjektů

Z výše uvedených pravidel vychází role a zapojení zainteresovaných
subjektů.

Greenways (zelené stezky) představují mezinárodně uznávaný koncept
komunitně rozvíjených stezek pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře a jezdce na
koních pro všechny věkové kategorie. V rámci programu Greenways
Nadace Partnerství je podporován rozvoj cykloturistických tras, komunikací
a přírodních koridorů s cílem využít je pro šetrnou turistiku. Greenways
nejen přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, ale
vedou občany, zastupitele i podnikatele k společnému plánování a
zlepšování života v jejich obci a komunitě. MVS se tak společně s trasami
Greenways Praha–Wien a Greenways Krakow-Morava-Wien staly trasami
označovanými jako Greenways.
Ve funkci koordinátora MVS realizuje Nadace Partnerství ve spolupráci
s vinařskými obcemi a dalšími partnery především následující aktivity:

4.1.2

Zakladatelé/vlastníci MVS – vinařské obce



Zakladateli či tvůrci MVS se stalo na 280 vinařských obcí, jimiž MVS
prochází. Jednotlivé obce se vždy pod vedením tzv. „centrální obce“ sdružily
do větších celků a takto získávaly finance na vybudování jednotlivých úseků
MVS. Obce vlastní infrastrukturu MVS, která leží na jejich katastru, tj.
informační panely a značení, a měly by ji také pravidelně udržovat.
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zpracování a aktualizace pasportu značení a informačních panelů
iniciativa a technická pomoc v oblasti rozvoje služeb vinařské turistiky
(certifikace vinařské turistiky) a služeb pro cyklisty (certifikace Cyklisté
vítáni)
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Nadace České spořitelny – efektivně a dlouhodobě pomáhá při řešení
závažných společenských témat, jako jsou problémy seniorů či prevence a
boj s drogovou závislostí. Zároveň se také zasazuje o rozvoj komunit
a životního prostředí. Společně s partnery z neziskového sektoru se věnuje
dlouhodobým projektům ve všech zmíněných oblastech. Veřejně
prospěšnou činnost Nadace podporují také zaměstnanci České spořitelny
jako dobrovolníci.
Ve vztahu k MVS Nadace České spořitelny prostřednictvím Nadace
Partnerství poskytuje financování grantů pro regionální a místní
projekty a koordinačních aktivit.


iniciativa a technická pomoc v oblasti propagace MVS formou tištěných
publikací (Průvodce MVS, Kalendář akcí a partnerských tiskovin, např.
map Shocart, průvodců vinařské turistiky atd.), elektronických médií
(web www.stezky.cz, facebook Moravské vinařské stezky a
partnerských webů, např. www.cyklo-jizni-morava.cz), akcí pro turisty
(seriál akcí Krajem vína organizovaných Nadací Partnerství a dalšími
partnery) a dalších médií (např. Český rozhlas Brno, Rádio Hey, denní
tisk atd.)



podpora místních a regionálních projektů obcí, vinařských sdružení a
neziskových organizací formou grantů.

4.1.4

Partneři MVS

Vzhledem k charakteru MVS jako veřejného turistického produktu je nutné
budovat partnerství s klíčovými subjekty v oblasti veřejné správy, turistiky
(cykloturistiky, vinařské turistiky), dopravy, produktů, médií atd. Mezi hlavní
partnery MVS patří:

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism - je státní
příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Propaguje Českou
republiku doma i ve světě jako atraktivní turistickou destinaci. Jejím cílem je
neustálé zvyšování příjezdů turistů a systematická podpora a rozvoj
domácího cestovního ruchu. K dosažení zdárných výsledků využívá sítě
zahraničních zastoupení, aktivně spolupracuje s médii a oslovuje partnery
ze sektoru Travel Trade na veletrzích. Pro zástupce médií a touroperátory
agentura organizuje studijní cesty do Česka.
Agentura CzechTourism zahrnula MVS částečně do své marketingové
komunikace v rámci propagace destinace Mikulovska v roce 2013. Pro
rok 2014 plánuje rozšíření propagace MVS v zahraničí v souvislosti
s nabídkou aktivní turistiky v ČR.
Jihomoravský kraj – specialitou jižní Moravy je především vinohradnictví
evropské, pro kraj je typické množství malých producentů vína a vinných
sklepů. Kromě kulturních památek a přírodních krás lákají turisty na jižní
Moravu také zdejší živé tradice, srdečnost a pohostinnost obyvatel. Stále
oblíbenějším způsobem poznávání Jihomoravského kraje jsou cyklotrasy
včetně populárních Moravských vinných stezek.
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Jihomoravský kraj v rámci svých dotačních programů poskytuje dotace na
výstavbu cyklostezek a údržbu značení a informačních panelů MVS.
Současně dlouhodobě spolupracuje na propagaci MVS.

CCR JM spolupracuje s Nadací Partnerství a Jihomoravským krajem
zejména na propagaci MVS formou tištěných a elektronických
materiálů, marketingových kampaní, presstripů atd.
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) – posláním
společnosti je snaha napomoci ekonomickému rozvoji kraje
a zaměstnanosti, zvýšit návštěvnost kraje v jeho jednotlivých turistických
oblastech, vytvářet síť partnerství a služeb.
CCR VM spolupracuje s Nadací Partnerství zejména na propagaci MVS
formou tištěných a elektronických materiálů, marketingových kampaní,
presstripů atd.
Weinviertel Tourismus – je destinační agenturou rakouského příhraničního
regionu Weinviertel. Pečuje o propagaci vinařské turistiky a cykloturistiky,
mimo jiné i vinařských stezek v regionu Weinviertel.
Pro MVS je Weinviertel Tourism partnerem pro přeshraniční projekty a
vzájemné propojení vinařských stezek sousedních regionů Jižní
Morava – Weinviertel.

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava (CCR JM) – jako organizace
cestovního ruchu koordinuje rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě se
zaměřením na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s
principy udržitelného rozvoje. Východiskem je poznání zájmů
zainteresovaných osob na rozvoji cestovního ruchu s cílem poskytnout
návštěvníkům komplexní služby (od dostatku informací, pohodlné rezervace,
zajištění bezchybného pobytu, návrat domů), zabezpečit prosperitu podniků
a tím i konkurenceschopnost jižní Moravy

Vinařský fond – podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky
a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Vinařský fond pracuje na
obdobné bázi jako organizace v ostatních vinařských zemích Evropy.
Národní vinařské centrum – je neziskovou organizací, jejímž cílem je
především pořádání Salonu vín ČR, pořádání školení a seminářů o
víně, vydávání vinařské literatury, propagace vinařské turistiky, správa
oficiální webové stránky o našich vínech a další aktivity související
s propagací a podporou vinařství a vín z České republiky.
Vinařský fond a Národní vinařské centrum podporují propagaci MVS
v rámci celkové propagace vinařské turistiky v ČR.
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Místní partneři


MAS



mikroregiony



vinařské obce



vinařské spolky



podnikatelé v cestovním ruchu (vinaři, ubytování a stravování Cyklisté
vítáni)



občanská sdružení a kluby (např. Cykloklub Kučera Znojmo)



příspěvky dárců (např. Nadace České spořitelny).



činnost Nadace Partnerství (např. inzerce v tiskovinách).

4.2 Cílový stav managementu MVS
Role a kompetence zainteresovaných subjektů


Zakladatelé/vlastníci MVS – vinařské obce
Všechny vinařské obce, jimiž MVS prochází, by se měly přihlásit
k odpovědnosti za rozvoj a údržbu infrastruktury MVS na svém
katastru a současně na tyto aktivity vyčlenit finanční prostředky.
Část finančních prostředků obcí bude směřovat i na společnou
propagaci MVS, kterou zajišťuje koordinátor. Ten také obcím na
začátku roku zašle roční plán aktivit údržby a propagace MVS
a zhodnocení roku předchozího.

Mediální partneři – poskytují mediální prostor pro propagaci MVS nebo
jejích akcí. Dlouhodobým partnerem MVS v této oblasti je Český
rozhlas Brno. Mezi další patří např. rádio Hey.
Produktoví partneři – do aktivit na MVS se zapojují finančním plněním
nebo věnováním svých produktů do soutěží, akcí atd. Jedná se o firmy
působící v oblasti výroby a prodeje kol nebo vybavení pro kola (např.
výrobce sportovního oblečení Kalas Sportswear, výrobce kol Amulet)
nebo tištěných či digitálních map (např. Shocart, Smartmaps).



Koordinátor MVS – Nadace Partnerství
Nejvýznamnější změnou pro následující roky by mělo být:

4.1.5

Financování MVS

o

vyšší zapojení koordinátora do obnovy a údržby značení a informačních
panelů. Vzhledem k reálně možnosti koordinátora žádat o dotace na
obnovu a údržbu značení a informačních panelů za část nebo celé
MVS a realizovat úspory z rozsahu, by jím měly být tyto aktivity
naplánovány v ročním plánu údržby a propagace MVS a komplexně
zajištěny. Dojde tím ke snížení požadavků na vlastníky, kteří pouze
poskytnou příspěvek na opravy dle reálných nákladů.

o

závazek všech obcí na MVS pravidelně přispívat koordinátorovi na
propagaci a koordinaci MVS, z čehož budou hrazeny náklady na níže
uvedené aktivity.

Financování MVS vychází z principu vícezdrojového financování, kdy jsou
využívány následující zdroje:


finance rozpočtů obcí na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury
a vybavení



příspěvky partnerských obcí na rozvoj a propagaci MVS (aktuálně
25 obcí)



dotace a granty (zejména z fondů EU, Jihomoravského kraje,
Vinařského fondu atd.)
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určeno pro města a obce, mikroregiony, podnikatele (vinaře,
ubytovatele atd.), spolky vinařů, místní akční skupiny, instituce a
další organizace na vinařských stezkách



přihlášení se k MVS jako turistickému produktu



iniciativa a technická pomoc v oblasti rozvoje služeb vinařské turistiky
(certifikace vinařské turistiky) a služeb pro cyklisty (certifikace Cyklisté
vítáni).

péče o MVS v oblasti plánování, rozvoje infrastruktury, služeb a
propagace



šíření dobrého jména MVS



finanční plnění - příspěvek 5000 Kč/rok - zahrnuje: kontrola stavu
značení i informačních tabulí

iniciativa a technická pomoc v oblasti propagace MVS formou tištěných
publikací (Průvodce MVS, Kalendář akcí a partnerských tiskovin, např.
map Shocart, průvodců vinařské turistiky atd.), elektronických médií
(web www.stezky.cz, facebook Moravské vinařské stezky a
partnerských webů, např. www.cyklo-jizni-morava.cz), akcí pro turisty
(seriál akcí Krajem vína organizovaných Nadací Partnerství a dalšími
partnery) a dalších médií (např. Český rozhlas Brno, Rádio Hey, denní
tisk atd.).



certifikace 1 zařízení Cyklisté vítáni



přednostní zveřejnění akcí v tištěném Kalendáři akcí a na webu
www.stezky.cz



rozšířená prezentace obce, akcí a služeb na webu www.stezky.cz



spolupráce při vyhledávání dotačních příležitostí



poradenství v cyklistické a vinařské turistice

Ve funkci koordinátora MVS bude Nadace Partnerství ve spolupráci
s vinařskými obcemi a dalšími partnery realizovat především:
o

o

o

iniciativa a technická pomoc v oblasti péče o infrastrukturu MVS, vč.
zpracování a aktualizace pasportu značení a informačních panelů,
zajištění oprav značení a informačních panelů.

4.2.1

4.2.2 Financování MVS

Partneři MVS

I nadále budou rozvíjena partnerství s klíčovými partnery, uvedenými v části
věnované stávajícímu stavu managementu MVS. Jelikož většina
realizovaných partnerství není formalizována, osloví Nadace Partnerství
stávající i nové partnery s nabídkou dvou typů formalizovaných partnerství:

Financování MVS musí i nadále vycházet z principu vícezdrojového
financování, kdy jsou využívány následující zdroje:


finance rozpočtů obcí na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury a
vybavení

Memorandum o rozvoji Moravských vinařských stezek
Smlouva o partnerství a spolupráci



příspěvky partnerských obcí na rozvoj a propagaci MVS



Hlavní body Smlouvy o partnerství a spolupráci:

dotace a granty (zejména z fondů EU, Jihomoravského kraje,
Vinařského fondu atd.)



příspěvky dárců (např. Nadace České spořitelny)



činnost Nadace Partnerství (např. inzerce v tiskovinách)



účelem je přímá podpora rozvoje MVS
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Zásadní změnou by mělo být navýšení počtu obcí, které
s koordinátorem podepíší smlouvu o partnerství a spolupráci, což
přinese prostředky nutné k dlouhodobému rozvoji a péči o
turistický produkt MVS.

informacemi pozitivně ovlivnit jednání a přispět k inspiraci při řešení
problémů.

Možnosti společného financování
Při využívání společného financování přeshraničních projektů a
aktivit na vinařských stezkách jsou důležité následující faktory:

4.2.3 Management a financování přeshraničních projektů a spolupráce
Zásady společného managementu:
-

-

-

-

každá strana má svého koordinátora pro komunikaci a spolupráci na
vinařských stezkách. Za moravskou stranu je koordinátorem
Nadace Partnerství, za Slovenskou stranu je potřebné dořešit
vztahy a kompetence vůči vinařským stezkám. Jako možní partneři,
kteří si podle vlastních kompetencí mohou dělit koordinační úkoly
jsou především:
o

Vinná cesta Záhorie

o

Združenie obcí Horné Záhorie

o

Regionálna rozvojová agentura Skalica/Senica

Základem spolupráce je vzájemné informování o projektových
záměrech a plánech, které mohou síť vinařských stezek, její
značení, marketing a management ovlivnit.
Důležitým předpokladem je také spolupráce na konkrétních
akcích/eventech, čím je zabezpečena komunikace vůči
návštěvníkům akcí a občanům obcí na obou stranách hranice.
Velmi důležité je také společné jednání s orgány na obou stranách
hranice, kdy přeshraniční partner na jednání může svými
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-

Moravská strana má k dispozici řadu finančních programů na úrovni
Jihomoravského a Zlínského kraje a rovněž státní dotační
programy, poskytované Ministerstvem místního rozvoje a například i
Státním fondem dopravní infrastruktury (Min. dopravy)

-

Nejčastějšími oprávněnými příjemci těchto dotací jsou obce. Proto je
nezbytné s obcemi spolupracovat a připravovat jim projektové
záměry, kterými mohou existující fondy využívat ve prospěch
vinařských stezek.

-

Rovněž na Slovenské straně je stále více možností pro financování
cyklistické infrastruktury a projektů cestovního ruchu, například
dotačním programem pro zpracování Generelu cyklistiky a
cykloturistiky (Bratislavský kraj)

-

Klíčovým zdrojem společného financování přeshraniční spolupráce
zůstává a pravděpodobně i zůstane, program přeshraniční
spolupráce Evropského programu regionálního rozvoje EU.

-

Je potřebné pro efektivní čerpání z těchto zdrojů připravit banku
společných projektů a pro jejich spolufinancování získat řadu
partnerů na obou stranách hranice, především mezi městy a
obcemi, komunálními institucemi a podnikateli.
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