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Cíle projektu 
Cílem 2. etapy projektu „Rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v Regionu Zlínsko“ 
s názvem „Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh 
strategického plánu a ustanovení destinačního managementu“ bylo zpracování komplexní 
marketingové strategie a produktů cestovního ruchu turistického Regionu Zlínsko s důrazem na budování 
cílených turistických produktů pro rozhodující cílové skupiny. Zpracováním projektu byl dán základ 
systémovému rozvoji cestovního ruchu a zvýšení kvality služeb Regionu Zlínsko a jeho hlavních center – 
Statutárního města Zlína a lázeňského centra – města Luhačovice.  
 
Výstupy projektu mají zásadní vliv na další rozvoj kvality služeb v regionu, na systémový rozvoj 
produktové turistické infrastruktury a na nabídku nosných turistických produktů celého Zlínského 
kraje. Projekt současně řešil slabé stránky regionu jako je vytvoření destinačního managementu 
regionu, cílený marketing, návrh spolupráce podnikatelské a veřejné sféry při rozvoji cestovního ruchu a 
podpora rozvoje kvality služeb. Výstupy projektu jsou zpracovány tak, aby byly využitelné jako 
samostatné výstupy pro TO Zlínsko, město Zlín a město Luhačovice. 
 
Projekt „Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického 
plánu a ustanovení destinačního managementu“ je uceleným výstupem (dokumentem), který v sobě 
zahrnuje zpracování pilotních produktů měst Zlína, Luhačovic a regionu Zlínsko ve vazbě na Zlínský kraj, 
dále návrh strategického plánu činností a ustanovení destinačního managementu regionu Zlínsko.  
 
Z hlediska metodiky projekt navazuje na 1. etapu projektu, v rámci které byly definovány základní 
strategické cíle a oblasti rozvoje cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a TO Zlínsko. Hlavním 
nástrojem při realizaci výstupů byla především diskuse na úrovni odborné veřejnosti (pracovní skupina 
projektu).  Výrazná pomoc a spolupráce byly ze strany odborné veřejnosti neocenitelné především 
v rámci návrhu konkrétních turistických produktů a programů a dále pak při návrhu a realizaci 
destinačního managementu regionu Zlínsko. Nezastupitelná role odborné veřejnosti se pak dále 
projevila při vytvoření zcela nového katalogu projektů cestovního ruchu, do kterého mohly přispívat svými 
požadavky jak obce TO Zlínsko, tak všichni podnikatelé z oblasti služeb cestovního ruchu.  

Výstupy projektu 
V rámci projektu byly konkrétně realizovány následující aktivity a výstupy: 

1. Zpracování pilotních produktů měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko ve vazbě na Zlínský 
kraj 
Hlavním cílem snažení poskytovatelů služeb a destinačního managementu je vytvoření a podpora 
prodeje konkurenceschopných turistických produktů. Tyto byly vytvořeny na základě vyhodnocení dat 
získaných v Marketingové strategii a byly následně zpracovány pro jednotlivé cílové trhy a segmenty. 
Produkty vzniklé v rámci tohoto výstupu budou využívány jak individuálními turisty tak zprostředkovateli 
služeb a touroperátory. Vytvořené pilotní turistické produkty jsou navrženy jako jedinečné pro region 
Zlínsko, doplňují celkovou nabídku produktů celého Zlínského kraje a navazují na produkty podporované 
agenturou CzechTourism.  
Celkem bylo v rámci výstupu vytvořeno několik desítek produktů, jako hlavní (speciální) produkty byly 
navrženy: mix zážitků, relaxační, lázeňské a ozdravné pobyty, cykloturistika, pěší turistika, aktivní 
turistika, kongresová, firemní a incentivní turistika a dovolená na venkově. Kromě výše uvedených 
hlavních produktů byly dále navrženy speciální produkty pro specifické cílové skupiny: dovolená s dětmi, 
sport, sportovní kempy,  čas pro poznávání a odpočinek, senioři, program pro školy, tradice TO Zlínsko 
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(muzea, technické památky, řemesla...), lyžování a zimní sporty, zimní dovolená, za přírodou a 
gastronomické akce.  
Pro úspěšné zavedení pilotních produktů na domácí i zahraniční turistický trh byl vytvořen komplexní 
cílený marketing těchto nově definovaných produktů a jako vstupní krok byl připraven vizuální styl 
propagace celého regionu (logo a grafický manuál TO Zlínsko). 
Metodika použitá při zpracování výstupu odráží nejnovější poznatky marketingu cestovního ruchu 
orientovaného na produkty pro konkrétní cílové skupiny. 
Realizované výstupy:  

 Zpracování pilotních  produktů cestovního ruchu 
 Zpracování komplexního marketingu produktů  
 Vytvoření loga a jednotného vizuálního stylu propagace regionu Zlínsko 

2. Návrh Strategického plánu činností 
Návrh Strategického plánu činností obsahuje detailní popis opatření včetně systému financování a je 
nejvýznamnějším praktickým dokumentem pro budoucí činnost destinačního managementu regionu 
Zlínsko. Z tohoto důvodu byl tento dokument zpracován ve vazbě (časové, personální) s nově se tvořícím 
regionálním destinačním managementem a v součinnosti s plány sousedních turistických regionů i 
celého Zlínského kraje.  
Při zpracování jednotlivých opatření byl kladen důraz na realizovatelnost v praxi a vysokou konkrétnost. 
Vzniklý katalog opatření je zdrojem informací (manuálem) pro přípravu konkrétních investičních i 
marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu. Konkrétní strategický plán je  zpracován na období 2-5 
let. 
Realizované výstupy: 

 Komplexní návrh strategických opatření 
 Návrh strategického plánu a systému financování 
 Zpracování katalogu opatření pro realizaci rozvojových aktivit 

3. Ustanovení destinačního managementu regionu 
Destinační management (DM) je jedním z nejvýznamnějších prvků organizace cestovního ruchu v 
regionu. Jedná se o zcela nové pojetí řízení rozvoje cestovního ruchu a marketingových aktivit regionu. 
Zřízením destinačního managementu a zahájením činnosti destinační agentury byly vytvořeny podmínky 
pro koncepční rozvoj cestovního ruchu v regionu. Do procesu definování struktury DM byly zapojeny 
různé subjekty se vztahem k cestovnímu ruchu na území regionu Zlínsko.  
Nově vznikající destinační management obsahuje strukturu úkolů a zodpovědností jako standardní 
Destination management company (DMC) ve světě. Pro první fázi realizace však byly zatím definovány 
jen takové úkoly a zodpovědnosti, které vycházejí z aktuálních možností nově ustanoveného Svazku obcí 
regionu Zlínsko, města Zlína a města Luhačovice.  
Součástí ustanovení DM byla také realizace vybraných opatření zaměřených na podporu prodeje 
turistických produktů a certifikace vybraných TIC. Na těchto praktických úkolech byla ověřena funkčnost 
nově vytvořeného systému.  
Realizované výstupy: 

 Návrh struktury destinačního managementu regionu ve vazbě na destinační management města 
Zlína a Luhačovic 

 Ustanovení destinačního managementu TO Zlínsko 
 Realizace podpory prodeje navržených turistických produktů 
 Certifikace vybraných služeb regionu (TIC,…) 

 
 
Všechny výstupy projektu byly realizovány dle zadání a v termínech definovaných projektem i smluvními 
vztahy. 
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Řešitel a zadavatel projektu 
Hlavní zodpovědnost za realizaci projektu měl tvůrčí tým společnosti Avedon s.r.o. Zadavatelem a 
hlavním garantem projektu bylo Statutární město Zlín ve spolupráci s lázeňským městem Luhačovice. 
Partnery projektu byly Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Region Zlínsko DSO a Region 
Slovácko – sdružení pro rozvoje cestovního ruchu.  
Celý projekt byl realizován za výrazné podpory pracovních skupin a formou jednání na pracovních 
setkáních. Realizační tým společnosti Avedon měl proto hlavní zodpovědnost za přípravu a dodržování 
příslušné metodiky a zpracování koncepčních témat projektu. Jako spolupracující subjekty je tedy 
kromě širšího okruhu spolupracovníků třeba jmenovat právě několik desítek členů odborné veřejnosti a 
zástupců poskytovatelů turistických služeb. V rámci projektu byly založeny a pracovaly dvě odborné 
pracovní skupiny – skupina produkty a skupina destinační management.  
 
Řešitel (zpracovatel): 
Avedon s.r.o.  
Náměstí 18/32 
692 01 Mikulov 

 
tel.: 519 512 797 
e-mail: info@avedon.cz 

 
Zadavatel: 

• Statutární město Zlín  
Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 

 
Partneři: 

• Město Luhačovice – hlavní partner projektu 
Nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 

• Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism  
Vinohradská 46, 120 41 Praha 

• Region Zlínsko DSO   
Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 

• Region Slovácko – sdružení pro rozvoje cestovního ruchu 
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování zpracovatele 
Společnost Avedon děkuje všem partnerům projektu, spolupracovníkům a členům pracovních skupin za 
aktivní spolupráci při zpracování jednotlivých výstupů projektu.   
 
 
 
Avedon s.r.o. 
Dne 21. srpna 2006 
 
 


