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Obec Násedlovice
Vlasta Mokrá, starostka
Násedlovice 129
696 36 Násedlovice

V Brně dne 1. prosince 2020

Moravským vinařským stezkám se přes mnohé potíže
dařilo i v roce 2020
Vážená paní starostko,
na základě Smlouvy o partnerství a spolupráci, uzavřené dne 15. července 2020 mezi Vaší obcí
a Partnerstvím, o.p.s. se sídlem v Brně, Vám posíláme informace o aktivitách na Moravských vinařských
stezkách realizovaných v letošním roce a plánu na rok 2021.

Co se nám na MVS v roce 2020 podařilo










Videokonference pro partnery k 20letému jubileu MVS
100 vinařských obcí – spojené síly pro budoucnost MVS
355 km vinařských stezek – prověřeno a opraveno v letošním roce!
Databáze cykloznačení – máme přehled o každé značce
13 nových tipů na výlet – vylepšujeme stránky MVS
Kalendář akcí - letos více jak 700 událostí ve vinařských obcích
Moravské vinařské stezky v médiích a na veletrzích
Akce Krajem vína jsou stále úspěšnější
Cyklisté vítáni – značku spolehlivosti má na jižné Moravě již 200 zařízení

Videokonference pro partnery k 20letému jubileu MVS
Moravským vinařským stezkám je letos
20 let. Zlidověly jako písnička. Stará se o
ně již šest generací starostů – šest
volebních období od roku 2000. Místo
sektů, moravských koláčků a cimbálky
jsme uspořádali webinář pro partnery.
Lidé z našeho týmu a pozvaní hosté
přiblížili veřejnosti nejen počátky
projektu a jeho současnost, ale i výhled
na spolupráci s Jihomoravským krajem a
agenturou CzechTourism. Prezentace
jsme natáčeli a jsou k dispozici na
stránkách stezky.cz.

Monitorujeme návštěvnost pomocí
automatických sčítačů. I toto jsme na webináři
prezentovali.
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Již téměř 100 obcí se hlásí k dlouhodobé podpoře Moravských vinařských
stezek
I přes jarní a podzimní koronavirová
omezení se nám podařilo setkat se
s desítkami starostů, přičemž vinařské
stezky již aktivně podporuje téměř 100
obcí na jižní a jihovýchodní Moravě.
Dobrá spolupráce s obcemi a vinaři je
jedním z mnoha důvodů, které ocenila
národní agentura CzechTourism a
udělila MVS titul TOP produkt České
republiky v kategorii aktivní turistiky.
Děkujeme, že se na rozvoji vinařských
stezek podílíte spolu s námi!

Pokračujeme v péči o značení MVS
Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Klubem
českých turistů jsme tento rok pokračovali v údržbě
značení na Mikulovské vinařské stezce, Strážnické
vinařské stezce a částech Brněnské vinařské stezky,
Moravské vinné stezky, Bzenecké vinařské stezky a
Vinařské stezky Podluží. Celkem jsme opravili
značení na 355 km vinařských tras. Kromě MVS se
staráme na území Jihomoravského kraje i o všechny
mezinárodní trasy EuroVelo, trasu Brno-Vídeň, části
trasy Slavkovské bojiště-Lednicko-valtický areál a
jiné. Naším dlouhodobým cílem je spravovat i další
logované trasy v kraji tak, aby opravy probíhaly
úsporně a koordinovaně.

Spravujeme
nejobsáhlejší
cykloznačení na jižní Moravě

databázi

Pro efektivní údržbu značení je nezbytné mít
přehledné a kompletní informace o stavu
jednotlivých sestav (patka, sloupek, úchyt, značka).
Jelikož krajský pasport se zpožďuje, vytvořili jsme vlastní digitální Pasport cykloznačení, který zahrnuje
údaje o značkách na Moravských vinařských stezkách, dálkových cyklotrasách a dalších trasách v naší
péči. Jakmile bude hotov krajský pasport, všechna naše data do něj vložíme. Poté by měla být
přístupná i všem obcím.
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Na stránkách MVS nabízíme 13
nových tipů na výlet
V letošním roce jsme aktualizovali stávající
výlety na MVS a rozšířili jsme nabídku o 13
nových tipů. Text a mapy pro stažení
budeme postupně doplňovat o fotky,
zajímavosti na trase, nabídku stravovacích a
ubytovacích služeb a přehledy místních
kulturních a vinařských akcí. Budeme Vám
vděčni za každou připomínku. Pokud vaše
obec leží na trase výletu, poskytneme vám
podklady, abyste mohli výlet umístit i na
obecní stránky.

48 stran a více jak 700 akcí na vinařských stezkách
Již po deváté jsme vydali tištěný Kalendář akcí na
vinařských stezkách, který na 48 stranách propaguje
(cyklo)turistické a vinařské akce na MVS. 12 000 ks
výtisků bylo distribuováno do partnerských obcí, do TIC,
do turistických cílů, na ubytovací a stravovací zařízení
s certifikátem Cyklisté vítáni na síti MVS. Partnerské
obce mají v kalendáři zvýhodněný prostor pro
propagaci svých akcí. Jak dostat akci do kalendáře
najdete na konci této zprávy.

Moravské vinařské stezky v médiích a na
veletrzích
Moravské vinařské stezky jsme propagovali v médiích.
Z tisku: Deník (celostátní i jeho krajské mutace), MF
Dnes (regionální mutace), Právo (regionální mutace),
Metro (Regionální mutace), Reflex, Glanc, Ekonom, Můj svět, Lidé a Země, Travel Life, Maminka –
speciál, COT – Celý o turismu, Epocha, regionální zpravodaje. Z online zpravodajských a lifestylových
portálů: idnes.cz, lidovky.cz, impuls.cz, tn.nova.cz, fresh.iprima.cz, vlasta.kafe.cz, dokonalazena.cz,
zena-in.cz, receptyonline.cz, turistika.cz. Z televize: Nova (Loskuták na výletě). Z rádií: Český rozhlas
(ČRo Dvojka).
Dále na veletrzích cestovního ruchu – Regiontour Brno, Holidayworld Praha. Další veletrhy, které
pravidelně navštěvujeme, byly zrušeny kvůli pandemii.
Facebookové stránky MVS mají v současnosti přes 3800 fanoušků a 4000 sledujících, návštěvnost
webových stránek www.stezky.cz byla v roce 2020 přes 80 000 unikátních návštěvníků, což je oproti
loňskému roku nárůst o 26 %. Sledujte nás na Facebooku
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Akce Krajem vína měly i přes koronavirovou hrozbu velký úspěch
S vinařskými obcemi a vinaři jsme
letos pokračovali v pořádání akcí pro
veřejnost. V rámci seriálu KRAJEM
VÍNA 2020 proběhlo 8 cykloturistickovinařských
akcí
(2
z původně
plánových 10 byly kvůli pandemii
zrušeny) s celkovou návštěvností přes
5000 registrovaných účastníků. Jako
pořadatelé jsme přímo organizovali:
 Letní putování po vinařských
stezkách Mikulovska – 200
účastníků (silně deštivé počasí)
 Putování po vinařských stezkách
Strážnicka – 602 účastníků
 Putování po vinařských stezkách Kyjovska – 262 účastníků
 Tour de burčák na Znojemsku – 1707 účastníků
K seriálu KRAJEM VÍNA 2020 se přidaly také akce dalších spolupracujících pořadatelů - Na kole
vinohrady – jaro a podzim (Uherskohradišťsko), Expedice za sousedy (Moravskokrumlovsko),
Putování za burčákem (Velkopavlovicko). Akce Expedice krajem André (Hustopečsko), Hudba na kole
(LVA a Weinviertel) byly organizátory zrušeny a přesunuty na rok 2021.

Dále rozvíjíme certifikaci Cyklisté vítáni
na MVS
Na Moravských vinařských stezkách je aktuálně
certifikováno okolo 200 zařízení. Jako partnerské
obce na MVS máte možnost certifikace 1 obecního
zařízení zdarma – více na www.cyklistevitani.cz.
Podporu vašim podnikatelům nabízíme i formou
inzerce v kalendáři akcí nebo zveřejněním v rámci
nabídky výletů na našem webu. Dejte jim vědět.
Mám zájem o certifikaci

Naše další aktivity v cykloturistice a vinařské turistice


Budeme členem pracovní skupiny na úřadu JMK pro koodinaci infrastruktury pro cyklistickou
dopravu a cykloturistiku na jižní Moravě. Skupina začne pracovat v roce 2021. Pokud připravujete
jakoukoli stavbu nebo úpravu značení cyklostezek a tras, dejte nám vědět.



S partnerskými organizacemi z celé ČR se nám podařilo ovlivnit jednání monitorovacího výboru
IROP při projednávání finančního programu REACT-EU a zachránit určení 1,5 miliardy pro zlepšení
cyklistické infrastruktury v ČR.



Jsme členem Evropské cyklistické federace a garantujeme rozvoj celoevropské sítě EuroVelo v ČR.
Jihomoravským krajem procházi tři trasy: EV 13 – Stezka železné opony, EV 9 – Balt-Jadran a EV 4
– Trasa střední Evropou. Tyto trasy jsou páteří mezinárodní sítě cyklotras a jižní Morava je díky
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nim na evropských cyklomapách. S jihomoravským krajem projednáme Strategii rozvoje EuroVelo
pro roky 2020-2030.

Plánujeme na rok 2021


údržbu značení na vinařských stezkách Znojemská, Moravská vinná, Velkopavlovická, Mutěnická,
Kyjovská a Podluží,



kontrolní jízdy a setkávání se starosty vinařských obcí – na to se vždy těšíme!



obnovení značení Uherskohradišťské VS ve Zlínském kraji a vyznačení Skalické vinařské stezky na
Slovensku (financováno dotací z EU),



vydání tištěných trhacích map a jejich distribuce infocentrům a partnerům na MVS,



v rámci přeshraničních projektů seminář pro starosty měst a obcí na Uherskohradišťské stezce a
slovenských obcí na Skalické stezce, cyklojízdu po MVS na moravsko-slovenském pomezí a českorakouskou exkurzi po objektech Cyklisté vítáni,



tisk Kalendáře akcí na vinařských stezkách. Nezapomeňte nám nahlásit vaše akce!



inovace webových stránek www.stezky.cz, optimalizace mapy stezek, rozšíření nabídky výletů,
přidání německé jazykové mutace,



propagace MVS na veletrzích a sociálních sítích (web, facebook a PPC systém Google Ads)



organizace akcí v rámci seriálu KRAJEM VÍNA 2021: Májové putování okolím Modrých Hor (15.5.,
Velké Pavlovice a Velkopavlovicko), Putování po vinařských stezkách Strážnicka (5.6., Strážnice,
Petrov, Strážnicko), Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska (17.7., Mikulov a
Mikulovsko), Tour de burčák (18.9., Znojmo a Znojemsko). I s vámi budeme rádi spolupracovat a
pomůžeme vám při pořádání a propagaci akcí ve vaší obci či regionu.

Pokyny pro zadání akce/služby otevřených sklepů do Kalendáře akcí 2021
Partnerství, o.p.s. na příští rok připravuje opět vydání Kalendáře akcí na Moravských vinařských
stezkách (A5 48+4 strany, 12 000 ks, distribuce na turistická informační centra, veletrhy cest. ruchu,
objekty Cyklisté vítáni, akce Krajem vína aj.)
Pokud máte zájem o prezentaci vinařských-cyklistických-folklórních-kulturních tradičních i
netradičních akcí pro veřejnost konaných ve vaší obci/městě/regionu, které se uskuteční v období
duben-listopad 2021, prosíme o vyplnění informací o těchto akcích či službě otevřených sklepů v
našem webovém formuláři.
Jako partneři MVS máte možnost v tomto kalendáři inzerovat zdarma.

Pečujme společně o Moravské vinařské stezky!
Velmi si vážíme vaší podpory a toho, že vaše obec spolu s námi pečuje o Moravské vinařské stezky.
Rádi bychom spolupráci s vámi rozšířili, a proto vám nabízíme:


certifikaci Cyklisté vítáni jednoho obecního zařízení zdarma - ubytování, stravování, kempu
nebo turistického cíle (informační centrum, památka, muzeum, sportoviště atd.),
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uvedení dalších služeb pro turisty ve Vaší obci/městě v tištěném kalendáři akcí – napište
nám seznam ubytovacích, stravovacích nebo turistických zařízení, které bychom mohli
certifikovat a uvádět je v kalendáři akcí



texty, fotky a loga vinařských stezek zdarma pro váš web, letáky, brožury, informační panely
nebo propagační videa atd.,



vzájemnou výměnu odkazů (umístění znaku obce x loga vinařských stezek) na webové stránky,



pomoc při obnově původních informačních panelů za nový typ, který obsahuje informace o
obci, zkrášluje prostranství v obci a poskytuje turistům místo k posezení,



rozšíření propagace obce na webu stezky.cz prostřednictvím doplnění informací o
zajímavostech, památkách, vinařích či organizovaných akcích v obci.

Za spolupráci a podporu v letošním roce děkují a v roce příštím se těší
Martin Fiala – manažer MVS, značení, projekty, partneři
a
Dominika Bäuchelová – akce, Kalendář akcí, veletrhy a Cyklisté vítáni

Ing. Martin Fiala
Koordinátor Moravských vinařských stezek, Partnerství, o.p.s.
tel.: 775 856 979, e-mail: martin.fiala@nap.cz
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