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Zápis ze zasedání pracovní skupiny, č. 6 
 
Datum: 22. 9. 2009, 9:00 – 10:30, kancelář Hranické rozvojové agentury, z.s.  
Přítomni: Djamila Králíková (SM-SCR), Eva Větrovcová (Lázně Teplice nad Bečvou), 

Blanka Hlaváčková (Penzion Ostravanka), Michaela Škrobánková (HRA), 
Marcela Tomášová (HRA), Jan Balek (HRA) 

Omluveni: Jana Černá (Město Hranice), Lenka Dočkálková (MIC), Karel Galas (Potšát), E. 
Kavala (Bělotín), R. Mikuš (Všechovice), K. Vlasáková (Penzion Franz Josef), M. 
Brix (Zámecký hotel), Milan Bartoš (MKZ), B. Šimečková (ZAJ), Petr Roreček 
(Golf Club Radíkov), F. Kopecký (MAS),  

 
1) představení nové cyklomapy regionu Hranicko, vyšla v nákladu 4000 ks v ČJ a 2000 ks v PJ; 

distribuci bude zajišťovat Město Hranice přes MIC a ostatní partnery projektu 

 
2) Balíček zážitků – Mlynářský víkend na Hranicku: představení nové verze balíčku včetně 4 

typů nabízeného ubytování. Základní verze balíčku nutno překalkulovat, zdá se být 
drahá. Do „all inclusive“ verze zahrnout ochutnávku pecáků ve Stříteži nad Ludinou 
(paní Monika Röderová). Doplnit časy a zastávky na trasách, aby cyklisté měli 
představu, jak „rychle“ se pojede a mohli se případně přihlásit do pomalejší skupiny; 
itinerář trasy. Dopsat výchozí místo – Šromotovo náměstí, Hranice, případně nabídka 
zajištění transportu na „start“. Viz Programy pro touroperátory Olomouckého kraje 
(www.olomouc-travel.cz). Termínů pro plné verze balíčků dát víc než 2 přes prázdniny. 
Skupiny si budou moci objednat i jiné termíny, ale bude to muset být domlouváno 
s větším časovým předstihem. Stejně tak pro základní verzi je možno zajistit průvodce, 
ale za doplatek.  

 Balíček adrenalin bude nabízet lety motorovým letadlem nebo větroněm, nazvané to 
bude jako pozorovací, fotografické nebo rekognoskační lety, nikoli jako vyhlídkové. 
Letiště Drahotuše nabízí jako jedno z mála letišť v ČR možnost letu v akrobatickém 
letadle. Toto bude nabízeno jako jeden z balíčků, let max. 10 minut se zkušeným 
pilotem.  

3) Informační síť v regionu – po ujasnění pojmu „infobod“ a zvážení několika variant bylo 
navrženo využít již budované sítě partnerů projektu a do restaurací v regionu umístit 
drátěný program. Neměl by být tak veliký, s tolika „chlívečky“ jako ten v Hranicích a je 
dobré popřemýšlet o zakrytí třeba plexisklem, což by bylo stále přístupné pro turisty, 
ale ne tak otevřené pro „nenechavce“.  

 Navrženy jsou tyto restaurace: Sokolovna, Vyšehrad (Hustopeče), U Čápa (Ústí), Na 
kopečku (Bělotín), Bašta (Potštát), U Bagarů (Skalička) 

4) Mapový portál cyklotras regionu Hranicko – je umístěn na www.hranicko.eu. Připomínky: 
doplnit možnost tisku, není legenda k mapě a vysvětlivky, doplnit převýšení 
jednotlivých okruhů a délku 

5) Financování destinačního managementu po ukončení přísunu prostředků z EU. Byl 
představen model předpokládaných výdajů a příjmů. Následně proběhne jednání 
s městem Hranice a všemi současnými partnery projektu. Hlavním typem příjmu má 
být prodej produktů a služeb (balíčky zážitků).  

6) Regiontour 2010 – představení systému roku 2010, Olomoucký kraj opět bude financovat 
výstavní stánky pro jednotlivé turistické lokality, zabezpečí zázemí. Byly projednány 
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fotografie na stanovená místa (velké a menší fotografie v prostorách pro jednání). 
Agentuře m-Ark (nebo SM-SCR) bychom do 15. 10. měli poslat návrhy fotografií, které 
bychom chtěli navrhnout na umístění v prostorách výstavního stánku.  

  
7) Různé – poznámky od Lázní k informacím na portálu hranicko.eu. Bude jim poskytnuto 

heslo a přístup do admin rozhraní na www.hranicko.eu, aby si mohli sami upravovat 
informace, přidávat akce a aktualizovat údaje o „svých“ objektech.  

 
 
 
 
Zapsala: Michaela Škrobánková 
  Hranická rozvojová agentura, z.s. 
  m.skrobankova@regionhranicko.cz, telefon: 733137754 
 
 


