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Celková koncepce: 
Cestovní ruch (dále CR) je výrazně se rozvíjející potenciál hospodářství v Česku. Zvláště pro příhraniční oblasti bez velkých měst znamená jednu z nejvýraznějších možností rozvoje všech sfér hospodářství(primární až tercierní sfera).

Celkový cíl: 
Zjistit v jednotlivých sektorech hospodářství (prvovýroba zemědělská, ostatní výroba, služby a vzdělání) jak je možné je za pojit do CR  a to v marketingu výrobků, cílů a služeb. Zjistit jaké výrobky a služby by měli odbyt, zjistit vazby odbytu, možnost vzniku spolupráce (v regionu v ČR..) pro udržení jistoty služeb.

Cílový diagram vazeb : 
·	Tur potenciál (místa, výrobky, zvyky)  oživit pro turistickou atraktivitu a na ni vytvořit místní tur. cíl s podporou místních lidí.
·	Tur program organicky vytvořit propojením (tématické cyklostezky,běžky, vodní trasa Baťova kanálu) místních tur cílů plných atraktivních služeb do jednotného tématického produktu. 
·	Soubor tur produktů propagovat jako komplexní turistickou nabídku (reg. produkt) jednoho regionálního turistického cíle cestovního ruchu  s názvem "Strážnicko - kraj vína folkloru a orchidejí". 

Zdroje dat:
terenní výzkum, podklady ze stávajících aktivit a projektů  

I. Marketing  regionálních výrobků

Cíl: Zjistit spektrum, charakter výrobků a jejich odbyt na turistickém trhu


Zjistit stávající spektrum výroby

Průběžně vyhledávat, motivovat mladé šikovné lidi se vztahem k tradici a místu (DDM Strážnice, spolky v obcích, školy...), hledat stávající výrobce, zjistit jejich schopnosti a charakter výrobků. Posléze  zjistit  jejich potřeby pro výrobu a v možné míře zajistit je.
 Tento proces začal v roce 2004 a VĚTŠINNA UVEDENÝCH VÝROBCŮ BYLA PODPOŘENA PROPAGACÍ NA MÍSTNÍCH AKCÍCH, PROPAGACÍ VÝROBKŮ V NÁVŠTĚVNICKÝCH MÍSTECH A V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH STRÁŽNICKA. Cílem je udržet kvalitu výrobku a zvýšit výrobu a tak dostat výrobce z úrovně zájmové činnosti na úroveň živnostníka -  profesionála  ve svém oboru. V současnosti jsou aktivní tito výrobci, kteří jsou zapojeni do projektu:


Tab: Přehled řemeslných a kulinárních výrobců a prodejců Strážnicka k září 2006 

Řemeslo
Výrobce / prodejce
Kontakt
Popis možných aktivit
Výroba z kukuřičného  šústí 
Gazárková J.
Strážnice
518 334 074
Prodej a předvádění výroby vlastních výrobků na ŽL
Výroba pomlázek
Fr. Jureček
Kozojídky 18
518327534
Různé druhy korbáčů, žil a pomlázek
Řezba a resrauratorství
Vít Vavřiník
Strážnice 1642
776307415
Předvádění a prodej umělecko řemeslné zpracování dřeva
Umělecká řezba 
František Gajda
Žerotínská 710
Strážnice
518 33 43 64
Výrobky  předvádí doma v galerii, na akcí zastupuje  řezbář Ospalík 
Umělecká řezba 
Libor Říha
Tvarožná Lhota
Předvádění a prodej umělecko řemeslné zpracování dřeva na objednávku
Řezba -figurky
Jan Mička
Veselská 12,Strážnice
518334034
Předvádění a prodej umělecko řemeslné zpracování dřeva -figurky
Řezba-pažby
Michal Sečka 
Tvarožná Lhota 221
606103414
Reliefní řezba do dřeva, kovu a kosti
Slovácký malovaný nábytek
Jiří Kučera

Hroznová Lhota 29
605537150

Výroba malovaného i moderního nábytku na ŽL
Nábytek 
na míru
Miroslav Kučera 
Kněždub
Výroba stylového i moderního nábytku na míru ( i ze vzácných dřev z BK) na ŽL
Opravy krojů
Anna Laštovicová 
Petrov 15
Opravy a prodej krojů a součástí
75 let,
Umělecké kovářství 
Pavel Vajdík
Kozojídky 112
777 551 418

Prodej drobných výrobků na ŽL , předvádění kutí koně s píckou 
Kraslice
Petruchová Bronislava
Hroznová Lhota
518 327 812
Předvádění a výroby vlastních výrobků dírkovanou technikou i zdobené výrobky i paní Strýčkove z Hr. Lhoty

Kraslice
Hamšíková Růž.
Strážnice
518 332 542
Předvádění a výroby vlastních výrobků škrábanou technikou 
Kraslice
Špirudová Marie
Kozojídky 122
518327 436
724240905
Prodej a předvádění výroby vlastních výrobků - různé techniky na ŽL
Paličkování a drátkování 
Pavla Cempírková
Strážnice, Kostelní
427
736240434
Paličkovaná krajka, drátkování vajíček, kursy
na ŽL
Paličkování 
Adamcová Jana
Strážnice, Volavého 1636
776748339
janalkova@seznam.cz
Prodej a předvádění výroby vlastních výrobků 

Paličkování
Jeglová
Hroznová Lhota
Prodej a předvádění výroby vlastních výrobků 
Výroba ze slámy – ozdoby, věnce, došky
Pavlica 
Hroznová Lhota 723727920
Ukázka pokrývání střechy došky a prodej slaměných věnečků – potřeba zajistit dřevěnou konstrukci na ŽL
Modrotisk
Joch František
ARIMO s.r.o.
Strážnice Skácelova 1547
518 332 039
Vlastní výrobní závod (40 zam.),výstavní síň, prodej výrobků na ŽL

Keramika

Josef Benedík
Hroznová Lhota 178
518 327 864
Prodej a předvádění výroby vlastních výrobků(fajáns, hrnčiřina) na ŽL
Korjové krejčovství
Kozumplíková Marie
Kozojídky 96
518327150
603146211
Opravy a prodej krojů a součástí
Potraviny
Paštiky
Náhlík a Náhlík
Kněždub
518327058
736 764 663
Výrobna (20 zam.) prodej v řetězcích, Předvádění : degustace a prodej 7 druhů, + guláše… na ŽL

Med, medovina medové perníčky
Vorálek Patrik
Tasov č. 108
518 327 756
606 222 621
Ochutnávku a prodej medu a horké nebo studené medoviny, perníčky doplňkovým sortimentem 
Med, medovina
Jan Jaroš
Tasov 46
775157411
Prodej a předvádění výroby vlastních výrobků na ŽL




Perníkářství
Bohumila Dvořáková
Strážnice 1449
736267566
Prodej a předvádění výroby vlastních výrobků
Perníkářství
Lenka Hanzelková

Kozojídky 81
518327477
606788906
Prodej a předvádění výroby vlastních výrobků
Koláčky
Pekařství 
Petva
Tvarožná Lhota 122
518337320
Vlatní pekárna (12 zam.) prodej vlastních výrobků Svatební koláčky, koláče, vánočky záviny i na akcích  na ŽL
Oskeruše Bylinky – čaje, 

INEX Bílé Karpaty o.s.
Tvarožná Lhota
518 337008
724162265
bkarpaty@c-box.cz
Organizace výrob, prodej a předvádění bylin, oskeruší do výrobků na ŽL
Vinařství
Strážnice
Vino Vín Morava s.r.o.
Strážnice 1201
607924497
Výroba a prodej vín na ŽL, degustace, prohlídky, posezení s CM, boxy 
Vinařství –Petrov Plže
Ing. Petr Klásek

Petrov 
518 335 464
737310759
Výroba a prodej vín na ŽL, degustace, prohlídky, posezení s CM
Vinařství – přívlastková vína
Bučkovi
Sudoměřice 355
518 335 350
604 511 671
Výroba a prodej vín na ŽL, degustace, prohlídky, posezení s CM
Vinařství - vinotéka
Vitis s.r.o
Strážnice  1698
518 334 252
Výroba a prodej vín na ŽL, degustace, prohlídky, vinotéka 
Vinařství
přívlastková vína
Víno Botur
Strážnice 1516
603 510 915
Výroba a prodej vín na ŽL, degustace, prohlídky, vinotéka
Vinařství
přívlastková vína
Žerotín a.s.
Strážnice
Výroba a prodej vín na ŽL, degustace, prohlídky, vinotéka

Jak z přehledu vyplívá většina výrobců tvoří v rámci zájmové činnosti. Pouze oblast vinařství je více profesionálů, ovšem relativně, jelikož celkový počet výrobců domácího vína je přes 500 lidí ! Místní výrobci z velké většiny své výrobky představují především na Strážnicku, pouze výrobci na ŽL je nabízejí v širším okolí (Slovácko a centra Brno, Praha, Bratiskava, Wien) nebo i jinde v rámci kulturních výstav (řezbářství, keramika).

Zjištěné limitujícími faktory rozvoje výroby  jsou podle významu tyto: 
·	malý odbyt
·	špatné zázemí na výrobu
·	chybějící investice do rozvoje
·	vysoký věk výrobce. 
·	
·	
·	
·	Další tvorba spektra výrobků a výrobců inovativním způsobem 
·	
·	diskutován a akceptován nový model výroby bylinných čajů - sběr místní lidé, děti ZŠ  pod odborným dohledem (Správa CHKO, INEX SDA)  čištění a sušení, balení certifikovanou firmou (Sluneční Brána) , možnost volného prodeje finálního výrobku (zvláště v regionu jako regionální výrobek)
·	
·	
·	
·	diskutován a navržen  nový model  zapojení malovinařů (exklusivní dodavatelská smlouva)  do oficiální výroby vína  (Vitis s.r.o, Vín Vín Morava) , dále pokračovat ve spolupráci v rámci distribuce a propagace (např. Čejkovičké templářské družstvo) -  vnikne základ vinařského družstva s místní vazbou  (prodej hroznů,výroba u vinařské firmy,odkup vína), jednotná propagace (logo DSO Strážnicko na etiketách) a zvýšit zajmavost i obnovením tradice víchy(Petrovské Plže).
·	
·	
·	
·	
·	
·	Zajištění odbytu výrobků 
·	
·	při zajištění odbytu tradičních a kulinárních výrobků je třeba uplatňovat tyto principy:
·	


a) Obecné mechanismy 


Kvalita výrobku, technologie i design
Od roku 2005 se vytváří  poradenský systém vzdělávání, setkávání  a propagace drobných řemeslných výrobců, vinařů a ovocnářů na akcích, dílnách seminářích na Strážnicku i v okolí. Byla navázána spolupráce s Národním ústavem lidové kultury, který má v náplni odborně dokumentovat a podporovat lidové výrobce v rámci svých aktivit (skanzen) i v rámci celé republiky a udržovat odbornou úroveň, např. zavedením certifikátu Nositelé lidové tradice. 

Také je důležité navázání vazeb s dalšími regionálními aktivitami kvality a odbytu:  Tradice Slovácka (šití krojů a  blízké rukodělné  aktivity) a tradice Bílých Karpat (kulinární výrobky, řemeslné výrobky) a udržet stávající technologii (pro malý počet výrobků) 

Na nejvýznamnějších nadregionální kulturních akcích Strážnicka (Strážnické slavnosti, Str. Vinobraní, Slavnosti oskoruší) by mělo být v rámci reklamy i prodejních stánků výrazně upozorněno na regionální výrobky.

Design by měl vycházet z místních atraktivit a mít ustálené typy projevu:  folklor - lidé v krojích, příroda - orchideje, krajiny - oskeruše. Byl zaveden systém označování výrobků Strážnicka logem (musí být známé - z www,propagace turistiky). 

  





·	Realizované aktivity pro společný design obalů, společné prezentační propagační materiály 
·	
Aktivita
Popis
Mapa  Strážnicka 
1)	A2 formát , s popisem atraktivit.
Hlavní materiál Strážnicka - propagace vybraných reg. výrobců i vinařů přímo v okolí mapy, na dotisku budou přímo vyznačeni v mapě (data předa KČT a SHOCART) 
Barevné letáky  
2)	A4 formát (skládačka)
– propagace vinařů a řemeslných výrobců 
3)	Strážnicka  (plus Ospalík Vnorovy) -  5 000 ks
Velké samolepky
4)	prům 10 cm
Samolepky se znakem mikroregionu pro obce a poskytovatele služeb CR uvedeni na mapě A2 
50 ks
Malé samolepky
5)	průměr 1 cm
… se znakem mikroregionu pro použití na řemeslných a výrobcích, lahvích vína, atp. 2000 ks
Etikety na výrobky
Etikety  přímo s potisklým s logem mikroregionu – Petva a INEX SDA
Grafický manuál pro výrobu malovaného nábytku
Manuál s matricemi pro  firmu Kučera Hr. Lhota
Poutač (plachta) pro akce „Výstava ovoce a zeleniny“ a „Výstava vín“ v Kozojídkách
Propagace tradičních akcí Svazu zahrádkářů v Kozojídkách poutačem u hlavní silnice 
www stránky výrobců, vinařů, ovocnářů, atd.
Rozšíření stávajících stránek mikroregionu o sekci „Živé kulturní dědictví mikroregionu“ členěnou na gastronomii (víno, čaje, jídlo, ovoce) a řemesla 






b) Propagace s příběhem
 Každý výrobek má svou historii, příběh a to :

·	 v materiálu (své podatatě) 
·	 v historii výroby
·	 v technologii
·	 v historii výrobce 
·	
·	Prezentace rodinné historie 
·	Př. rodiny Klásků v Petrově-Plžích - v předsklepí vytvoří  fotografickou Sín slavy sveho 200 letého rodu vinařů a pěstovaných odrůd a té doby...
·	
·	Prezentace vzácností, vytváření symboliky
·	Př. Jeřáb oskeruše na Strážnicku - vybudovat  a udržovat soubor ikon ukazující na zvláštnosti tohoto stromu a jeho plodů : muzeum, stezka v přírodě, slavnosti 


c) Propagace kumulačním efektem 

 1. Vyhledávání zajímavých míst prodeje, kde lze výrobek prodávat s tzv. "pamětí místa", s nějakým specifickým významem či s příběhem: 

·	Př. Lokalita Kříb - vinotéka vín Strážnické vinařské oblasti
·		nejmensší obce s největším podílem vinohradů - vína, také obec na hranici Strážnického a Lichinstejského panství (Blatnice, Hr. Lhota)
·	
·	Př. Projekt "Porta Tasi"  - prezentace na křižovatce cest a kultur , provázat historický potenciál (fenomen Porta Tasi, medovina, staré domky,umělci), využít hraniční polohu obce mezi Dolňáckem a Horňáckem  a přírodní potenciál území s živým folklorem, vinařstvím , kde je spolu prezentováno - víno (nápoj Strážnického Dolňácka), medovina (historická, místní) i pálenka (nápoj Horňácka)
·	
·	př. Projekt "Za tradicemi Strážnicka" - vytvořit stezku po výrobci (návštěvnická místa, domácí dílny) a tak podpořit turistiku mimo hlavní sezonu a propojit ji s pěšími trasami a lyžařskou turistikou
·	
·	
·	2. Vytvoření místního (postupně vyššího) trhu s těmito výrobky
·	
·	Nové navržené odbytové aktivity:
·	Okno do Strážnicka - v rámci veletrhů (Regiontour, Slovakotour aj.) ve všech IC Slovácka (jednotný design). Vytvorení uceleného prezentacního souboru a marketing regionálních výrobku Strážnicka pro vnitrní prezentaci (návšt.místa) i vnejší propagaci - bylinné caje, oskerušové výrobky, vína, medovina, keramika. 	
·		Ornament Strážnicka,  Grafický manuál Ornamentu, -  pro výrobu malovaného nábytku (stolař  z Hroznové Lhoty)
·	Královna oskoruší -  mezinárodní soutěžní přehlídka oskoruší ve Tv. Lhotě, propojit s okorušemi i propagaci a předfašankový trh místních výrobků 
·		Mladí vinaři se představují - přehlídka ve Tv. Lhotě 
·		Vinné aukční trhy - trhy v Hr. Lhotě 
·	
·	3. Propagace na významných kulturních akcích zaměřených na prezentaci kulturního dědictví mikroregionu 
·	
·	workshopů (dílna s účastní návštěvníka) – řezba, keramika, med, bylinkové čaje EtnoSalaš Tvarožná Lhota
·	dílny do škol s účastní mládeže) – řezba, keramika, med, bylinkové čaje  - Řemeslný týden  ZŠ Hr.Lhota 
·	předváděných výrob   výrobců, vinařů a ovocnářů (řezba, keramika, paličkovaná krajka, med, sýry, bylinkové čaje, paštiky, moravské koláčky - „Strážnicko se představuje“  na Strážnickém vinobraní , 
·	předvádění kulinárních dovedností s ochutnávkou- Strážnické vinobraní , Výroční trhy v Hroznové Lhotě, Oskorušobraní
·	obnovení tradice prodeje vína pod víchou -  Den vinařů Petrov 
·	obnovení tradice Trhů - Výroční trhy v Hroznové Lhotě
·	v rámci folklorních vystoupení (Strážnické slavnosti)
·	
·	4. Zavést výrobky jako dekoraci či přímo do prodeje do míst informování, ubytování a stravování : 
·	
·	proškolit ubytovatele a restauratéry o významu místních výrobků a jejich propagaci 
·	vytvořit prezentační plochy ve stávajících  místech informování, ubytování a stravování 
·	vytvořit nová tzv "návštěvnická místa"



Zavést indikátory rozvoje odbytu:


V rámci marketingu výrobků je nutné určit a blíže sledovat indikátory vývoje, které jsou citlivě vybrány napříč spektem, mají inovativní charakter a jsou opravdu místní. Byli vytipovány tyto  indikátory rozvoje odbytu:



·	Keramická dílna  Benedík : v současnosti výroba jede jen půl roku (malý odbyt), výrobce pracuje na ŽL jen půl roku, indikátorem je rozsah výroby;
·	 


·	Truhlářství M. Kučera : výrobce si v roce 2004 zavedl ŽL, je šikovný a rychlý a vyrábí inovativně z různými druhů dřev ovšem má nevyhovovující prostory, indikátorem je rozvoj výroby a udržění spektra výrobků;



·	Bylinné čaje INEX : inovativní nový výrobek 7 druhů - 10 000 ks/ rok bylinných čajových směsí  výráběných komunitně dobrovolníky na Strážnicku (viz výše), indikátorem je vytvoření zázemí a nového  pracovního místa  na poloviční úvazek; 










II.  Marketing turistických cílů 
Cíl: Zjistit potenciál, možnosti rozvoje, udržitelnosti, vazeb a významu turistických cílů

V roce 2003 byla vytvořena Strategie DSO Strážnicka, kde byly určeny i hlavní směry rozvoje turistiky orientované na přírodní a kulturní dědictví. Čili vytvořit z omezení (ochranné podmínky CHKO, kuturních památek ) přednost pro rozvoj.  Důležité je vytvořit moto a promotion jako ikony dalšího rozvoje. Navrženy jsou tyto:

Motto: Strážnicko - kraj vína, folkloru a orchidejí

Promotion (propagace - pozvání):
Vítejte na Strážnicku, v kraji dobrého vína, živého folklóru a krásných orchidejí. Svazek obcí  mikroegionu Strážnicko sdružuje k řijnu 2006 město Strážnice a okolních devět obcí.  Strážnicko se vyznačuje jedinečným dolňáckým folklórem krojů a písní. Strážnicko je  svébytnou vinařskou oblastí kvalitních vín ,které chválil i Karel IV. Na květnatých loukách na úpatí Karpat můžete sbírat hřiby i obdivovat množství druhů orchidejí, i díky nimž je oblast součástí biosferické rezervací UNESCO.


V letech 2003-2006 byly hledány nové atrakraktivity vhodné pro rozvoj turistiky vycházející ze stávajících cílů (soubor vinných sklepů Petrov Plže, Skanzen a folklorní slavnosti Strážnice, Baťův kanál,Rozhledna Travičná, RO Lučina). Byly vytvořeny nové turistické cíle (Oskerušové muzeum a stezka, Muzeum Br. Uprků, Salaš Travičná, Vinařský areál Kříb, areál Starý potok) - nová místa která ukazují v různých formách typické atraktivity Strážnicka a využívají dosud často nevyužitý potenciál pro turismus. 
.  Jako nosným inovátorským počinem se ukázalo dotvoření tur cílů na tzv. návštěvnická místa. Důležité je aby návštěvnické místo mělo sve specifikum na jedné straně a na druhé aby poskytovalo širší turistické informace v určité otevírací době. Duležitá je i provázanost jednotlivých míst rozptýlených po celém Strážnicku a  využitelná pro koncipování turistických produktů a programů návštevnických tras. Stav k listopadu 2006 je poměrně ucelený, každá obec nabízí určité navšťevnické místo je označeno stylovými směrovníky, seznam míst byl vydán v souborném informačním letáku Strážnicko - turistický cíl ). 





Tabulka: Současné návštěvnická místa Strážnicka (stav 11.06)

Turistické Informační centrum strážnicka      Otevřeno: stále;   tel.: 518 332 444
Hotel Strážnice (dříve Flag)     Strážnice 696 62, Předměstí 3; info@hotelstraznice.cz; ;www.hotelstraznice.cz; www.straznicko.cz
Komplexní informace o turistice Strážnicka, Slovácka a Bílých Karpat    
                           – turistické produkty, místní výrobky,internet, půjčovna kol.

Infocentrum obcí Strážnicka - Muzeum historie a přírody Strážnicka;  	                                
Městské muzeum ve Strážnici             tel.: 518 334 155     	muzejni.spolek.straznice@worldonline.cz; www.straznicko.cz  
Strážnice 696 62, Náměstí Svobody 486    Otevřeno:  Květen-září: út –pá 8.00-11.00, 12.00-15.30;     so, ne 13.00-17.00
Infocentrum Lučina - rekreační oblast Lučina,                                     Otevřeno: květen-září	
Tvarožná Lhota   696 62,	tel .: 518 337 726, 606 433 502    tvarozna.lhota@nextra.cz,   www.tvarozna-lhota.cz; www.straznicko.cz
Informace o turistice a rekreaci na Lučině, mapy, cyklotrasy v Bílých Karpatech, půjčovna kol; 
Infocentrum Radějov 	                                                                               Otevřeno: celoročně   
Radějov  696 67     tel.: 518 337 828,         ou.radejov@worldonline.cz ;                     www.radejov.cz;  www.straznicko.cz
Informace pro návštěvníky výletní oblasti Radějov, o cyklostezkách a okolí, zimní turistika, internet;      
Infocentrum Hroznová Lhota – knihovna
Otevřeno: celoročně  PO 13-16 hod, Ut -13-17hod,  ČT a PA 14-18 hod.  
Hroznová Lhota  696 63          tel.: 518 327 871,     hr.lhota@worldonline.cz;                 www.hroznovalhota.cz;  www.straznicko.cz
Informace pro návštěvníky Hr. Lhoty a Strážnicka, o cyklostezkách a okolí, turistika, tiskoviny, internet;      
Strážnický skanzen - Muzeum vesnice jihovýchodní moravy             Otevřeno : květen - září  
Strážnice 696 62, Zámek, Národní ústav lidové kultury                 tel: 518 306 611	info@nulk.cz;	www.nulk.cz
Areál více jak 60 staveb lidové archutektury, kulturních programy, obchod lidových výrobků  
Rodný dům bratří úprkových - muzeum slováckých umělců v Kněždubě
Kněždub 696 64					tel.: 518 327 223, www. www.knezdub.cz
Informační místo, prohlídka expozice, regionální výrobky;       Otevřeno: květen-září: Po - St :  8.30-15.30 hod; 
Čt : 8.30 - 17.00 hod.;Pá: 8.30 - 14.00 hod;   So,Ne :  10.00 -11.30  a  13.30 - 16.00 hod (jinak na objednávku)
Oskerušové muzeum               Otevřeno: květen-říjen:  Pa - Ne, 13.00 - 17.00 (jinak na objednávku);  
Tvarožná Lhota 696 64 , 230			tel.: 518 337 008, 724162265  bkarpaty@c-box.cz;  www.inexsda.cz; www.straznicko.cz
Infocentrum o přírodě a krajině, expozice a naučná stezka věnovaná stromu Slovácka, regionální výrobky, cyklotrasy, internet 


MUZEUM MLYNÁŘSTVÍ 	      Otevřeno: květen-říjen  Pa-Ne 10.00 - 18.00 (jinak na objednávku)
696 62 Strážnice,……za piaristickým kostelem    	tel.: 518 337 008, mobil: 605 482 543; 724 162 265 hrdousek@c-box.cz;   www.straznicko.cz
Středověký mlýn s kompletním zařízením a zajímavou historií.Prohlídka s průvodce 
Salaš Travičná	                                Otevřeno: květen - září  út - ne  10.00 - 18.00 (jinak na objednávku)	
696 62 Tvarožná Lhota,RO Lučina, pod rozhlednou Travičná , tel.: 518 337 008, mobil: 724 162 265, bkarpaty@c-box.cz;     www.inexsda.cz;  Vyžití v přírodě pro děti i dospělé. Přírodní muzeum roubenek z Kopanic, ekologická setezka, prolézačky,občerstvení, regionální výrobky. 
Rozhledna Travičná	                                          Otevřeno: červen - září  denně (jinak na objednávku)	
696 62 Tvarožná Lhota,RO Lučina, , tel.: 518 337 726, mobil: 602 456 743,   tvarozna.lhota@nextra.cz;  www.tvarozna-lhota.cz 
Rozhledna s vyhlídkou v 35 metrech, panelová expozice „Příroda Bílých Karpat“, občerstvení 
vinotéka petrov - Plže                                                 Otevřeno: květen – září (jinak na objednávku)
696 67 Petrov; pan Miroslav Svoboda tel.: 723738978      www.obec-petrov.cz;  www.straznicko.cz	
Areál 80 stylových vinných sklepů , památkový areál, prohlídka a degustace;                    
PohostInství  na Lidovém domě	   Otevřeno: celoročně   
Hroznová Lhota 696 63, budova Obecního domu	tel.: 603823831   www.straznicko.cz
Regionální slovácké speciality a nápoje, - na objednávku; 
Turistická ubytovna Tasov Otevřeno: celoročně   
Tasov 696 63  		tel: 518 327 336, 728 286 661    obec.tasov@seznam.cz;      www.tasov-ho.cz;  www.straznicko.cz
Informační místo, celoroční ubytování pro 20 - 40 osob ve stylové budově, lůžko od 100 Kč. Internet, možnost rybaření.
baťův Kanál – přístaviště Strážnice 			  Otevřeno : květen - září  denně
Strážnice 696 62, Rybářská 1228, 	tel: 603 371 350	antos.petr@worldonline; www.batuvkanal.net.cz
Vodní doprava - loď Ámos, půjčovna lodí, průvodcovská činnost, občerstvení 
vinotéka Víno-Vín Morava                                  Otevřeno: květen – září (jinak na objednávku)
Strážnice; paní  Jaroslavav Kyselková tel.: 607 924497                                  www.straznicko.cz	
Prohlídka zámeckých sklepů ze 16. století, řízená degustace, ubytování                     
vinné sklepy Starý potok - sudoměřice                                            Otevřeno: na objednávku
696 67 Sudoměřice; tel.: 518 335 222, e-mail: obecsudomerice@iol.cz,www.obecsudomerice.cz,  www.straznicko.cz
Obnovený areál 12 stylových vinných sklepů a nového obecního sklepa s vinotékou, prohlídka a degustace;                  
vinné Sklepy Kříb                                                 Otevřeno: na objednávku
696 63 Kozojídky; pan Antonín Kubica tel.: 602536618        www.straznicko.cz 
Obnovený areál 8 stylových vinných sklepů , výletní stezka, rybník s altánem, prohlídka a degustace;                    

Důležitý je další rozvoj a údržba stávajících návštěvnických míst
Aktuálně jsou důležité tyto zlepšení: 
·	Dovybavení nových návštevnických míst v rámci IC Radejov, IC Lucina, IC Tasov - regály, PC, inventář
·	Vytvoření 1 profesionálního místa 0,5 uvazek - informátor , manažer turistických produktu v rámci TIC Strážnice

Tvorba nových místních cílů (návštěvnických míst)  a jejich zasíťování
Pro celkové zvýšení návštěvnosti i pro zvýšení atraktivity (prodloužení doby návštěv) je potřeba tvorba nových místních cílů (návštěvnických míst) a jejich zasíťování pro hlavní skupiny návštěvníků (rodiny, skupinová aktivní turistika, důchodci)
·	Historickou Strážnicí - oslovit, zajisti zázemí a propojit zajímavá místa Strážnice stezkou (zlatou, stříbrnou ) po domluvě s průvodce TIC Strážnice, + vazba s ULK Prohlídkový okruh Skanzenem a Starým městem + okruh Skanzenem a podél Morávky
·	Za tradicemi Strážnicka - vytvořit síť dílen tradičních výrobců ( na  některých stáv. návšť místech, otevřít veřejnosti domácí dílny - výroby ze slámy, keramiky apod) 
·	Keltové na Strážnicku (hradiště Hrůdy , hradiště Šumárník)
·	Zdravě a s rozhledem - (sportovní aktivity v přírodě u rozhledny Travičná) 
·	Chutnání vín na vinicích- občerstvení mezi vinohrady - malé ochutnávací stanice vín přímo ve vinohradech vrchů Žerotín, Doubrava, Radošov
·	Život na Salaši Travičná - ukázka všech různých výrob a životního stylu vymizelého života Kopaničnářů
·	Lidová tvorba v Hroznové Lhotě - navázání na řemeslné dílny Uprků (muzeum vč. výroby replik keramiky Benedík+ povídání o historii dílen, výroby ze slámy Fr. Pavlica, malovaný nábytek Kučera), Nový Dům Uprků (multifunkční folklorní centrum v novém stylovém stavení)

Po dobudování cílů zasíťováním novými (či obnovenými) naučnými stezkami obdobných jmen jako cíle.
·	Vinarská stezka" Výběr z hroznů"  - obohacení stávající stezky vinařskými informačními panely, posezeními s vinařskými občerstvavacími místy na Žerotíně (typ Znovín)
·	Vinařská stezka "Barique s Bobulemi"  propojení sklepů "s nadhledem"  i vinohradů "s rozhledem" (Žerotín, Doubravka, Radošov) 
·	Stezka zdraví - obnovení a rozšíření stezky s 5 zastavením různých přírodních prolézaček a náčiní pro utužení zdraví (hrazdy, přeskoky, šplh...) 
·	"Za tradicemi Strážnicka" - vytvořit stezku po výrobci (návštěvnická místa, domácí dílny) a tak podpořit turistiku mimo hlavní sezonu a propojit ji s pěšími trasami a lyžařskou turistikou
·	 Každý turistický cíl (dílčí i celkový) musí být v nabídce turistického produktu, nejlépe jako součást  několika  různě specializovaných programu pro různé návštěvnícké skupiny.


 Formy propagace našich cílů 

Jako vhodné cesty propagace pro Strážnicko se ukazují následující:

·	mediální propagace (tisk, televize) 
·	jednotná tisková a CD propagace 
·	CK, CA  programy 
·	vlastní www stránky 
·	informační kiosky 
·	TIC  a informační místa 
·	vazby do vyšších struktur turistického ruchu v
·	ad:


·	mediální propagace (tisk, televize) 
·	jednorázově nejúčinnější forma oslovující miliony potenc. návštěvníků, nutné udržovat a rozvíjet inzerovanou propagovanou aktivitu;


·	jednotná tisková propagace 
·	v letech 2003-5 relaizováno ve dvou řadách: 
·	
·	MODRÁ ŘADA- VŠEOBECNÁ pro místní i turisty (A2 mapa,leták o obcích, CD disk),nutné doplnit o propagacní brožuru Strážnicko kraj vína folkloru a orchidejí s prezentací nových ucelelných turistických produktu - 35 stran A4 formát, barevné 5000 ks CS, 1000ks An, Powepoint verze na PC do IC v CR a EU
·	
·	ŽLUTÁ ŘADA - PRO TURISTY (mapa A3, letaky tur cílů), 
·	možné jsou doplnit stávajíc a tvořit další (podle typu návštěvníků, dle sezony apod)  letáky, brožury,multimediální 
·	obecně nutné aktualizovat dle akt. změn dat !!!
·	 


·	CK, CA  programy na Strážnicku: 
·	TIC Strážnicko, hotel Flag Strážnice - o službách a turistických cílech vám poskytne  
·	CK IRRA Strážnice, Mgr. Ingr. - 3 turistické programy 
·	CA Baťův kanál, Mgr. Petr Antoš - 5 tur programů
·	Odborné konzultace apříprava manažer DSO Strážnicko,Mgr. Hrdoušek - 7 tur programů; v rámci celkového tur. produktu - každoročně vytvářet inovativní programy (ROK 2006 VIZ NÍŽE);


·	internetové stránky www. straznicko.cz 
·	Zřízeny koncem roku 2004 (děleno do sekcí, interaktivní mapap, An,N preklad), nutné stále oživovat a dolňovat (např. sekci „Živé kulturní dědictví) a propojovat s dlašími www stránkami; vytvořit mutace v Polštině
·	  
·	
·	informační kiosky 
·	nutné zřídit ve Strážnici, Hr. Lhotě - silný  výchovný a osvětový efekt i pro místní, aktualizovat data;


·	 TIC Strážnicka a informační místa 
·	Informační návšt místa udržovat aktivní (otev. doba, spektrum služeb), TIC Strážnicka více oživit : nemá profesionálního pracovníka a je slabě propagováno (návštěvnost r. 2006 jen 800 lidí) 


·	zapojení do vyšších struktur turistického ruchu
·	Důležité předávat informace do dalších vyšších tur materiálů a portálů, které se prezntují celorepublikově i evropsky, např. Jihomoravský kraj, region Slovácko, Euroregion Bílé -Biele Karpaty).
·	





Strukturace programu dle  návštěvníků

Cílovou skupinou návštěvníků  jsou tuzemští ( 110 000 lidí/ rok) i zahraniční turisté (20 000 lidí/ rok - nej. Str. Slavnosti), kteří dnes Strážnickem převážně (80%) projíždějí či navštěvují jednodení výrazné akce (folklorní festivaly, košty ...). Pouze cca 20% návštěvníků více využívá 42 zařízení věnující se ubytování a stravování návštěvníků. V oblasti turistiky je nevýhodou sezonní charakter téměř třetiny těchto podniků. Strážnicka atraktivní pro návštěvníky především v letní sezoně a to pro tyto typy turistiky:

·	Pobytová turistika (14 dní a více)  je vázána zejména na chatové oblasti okolo vodních nádrží Mlýnky, Lučina a Kejda a to jako tradiční rekreační zázemí především pro město Hodonín.  Celkem je v mikroregionu okolo 1400 chat, z čehož je 1020 chat v RO Lučina ( Kn - 115, 425 Tv, 480 Radejov). Každoročně roste počet chalupářů v obcích, kteří dnes využívají cca 80 domů (nejvíce Radějov cca 30 domů). Na Strážnicku chatařením ročně prožívá svůj odpočinek cca 5000 lidí.

·	Návštěvnická krátkodobá (0,2 - 2 dny) turistika má své tradiční centrum ve Strážnici a to především díky známým folklorním slavnostem pořádaným od 50. let, od 90. let 20. století se výrazně rozvíjí folklorní a vinařské akce i v okolních obcích (blíže viz popis obcí). Strážnicko podle dat a odhadů navštíví takto ročně cca 100 000 návštěvníků.

·	Návštěvnická střednědobá (dovolenková) turistika  (2 dny až 14 dní) má své centra ve Strážnici ( v autokempinku, hotel Stážnice) a v několika rekreačních střediscích v RO Lučina. Tato turistika přináší nejvyšší zaměstnanost na jednoho návštěvníka. Kvalita služeb v rekreačních oblastech  neodpovídá současným standardům nejen v oblasti ubytování (chatky, stanování), ale i v oblasti doprovodných služeb (kulturní sprotovní vyžití). Návštěvnost některých zařízení (chatkové střediska  v RO) a dostává se pod hranicí rentability. Počet návštěvníků se postupně od  sledovaného roku 2003 zvyšuje s polu s oživením zájmu o domácí turistiku v celé ČR.




Přehledová tabulka odhadů návštěvnosti Strážnicka v letech 1990 ,2003, 2005, 2006 (zdroj dok Analýzy Strážnicka 11.06):  
Typ návštěvnosti
1990
2003
2005
2006 
krátkodobá
150 000
100 000
110 000
100 000
střednědobá
70 000
30 000
24 000 
26 000
dlouhodobá - pobytová
6 000
5 500
5000
5000
celkem
226 000
135 500
139 000
131 000
Odhady vytvořeny na základě demografických dat sčitání, navštěvnosti v ubytovacích a stravovacích zařízeních, počtů návštěvníků na vybraných akcí.Snížení počtu návštěvníků v roce 2006 je ovlivněno spatným počasím (příliš horký červenec, deštivý srpen). Strážnicko je atraktivní svou nabídkou a přijatelné strukturou služeb pro tyto skupiny návštěvníků:
1)	
·	rodiny s dětmi (skupiny do 10 lidí), 
·	senioři (organizované skupiny 10- 50 lidí), 
·	aktivní turisté (často cykloturisté skupiny 10-20 lidí)
·	organizované skupiny různě  zaměřené (exkurse škol, studenti, tématické zájezdy 20 - 50 lidí)
·	
·	Podle typu návštěvníků je vhodné vytvářet tyto okruhy střednědobé turistiky: 
·	
·	Aktivní dovolená na Strážnicku - pro aktivní skupiny,
·	Rodinná dovolená na Strážnicku - pro rodiny s dětmi
·	 Vinarská turistika - pro aktivní skupiny,
·	Za tradicemi Strážnicka pro rodiny a seniory
·	
·	V roce 2006 byl vytvořen pilotní  turistický produkt založený na níže uvedených programech:
·	
·	Tématické  polodenní až dvoudenní programy
Cyklovýlety Strážnickem 
1	Typ: Rodinné a skupinové výlety po 6 stezkách
2	Trvání: trasy od 12 do 28 km, polodenní až celodenní výlet 
4	Značení:  ve speciální mapě(k dostání na IC, na www.straznicko.cz), v terénu směrovkami na rozcestích
5	Nabídka: Uprkova stezka – kultura a uměmí, Okolo Radějova – lesní obora, 0skorušová stezka – ke stromům Slovácka , Vinařská – snávštěvou sklípků,Bělokarpatská – až na Horňácko, Pomoravím - do luhů okolo Moravy
8	Zajištění: Informační místa, strava a občerstvení (viz další strana)

Poznávací výlety  
9	Typ: Skupinové výlety 10 a více lidí  s průvodcem + bus, loď, kolo, pěšky
10	Trvání: polodenní, celodenní , výlet na dva dny 
11	Nabídka:
3	Po stopách historie a folkloru – ukázka výrob řemeslníků (keramik, doškař, medař), památník JAK Strážnice - muzeum bratří Uprků,malíře Benedíka, vinné sklepy Kříb, stylové občerstvení – beleše, kyselica, koláčky 
6	Vinářství, ovocnářství, kulinářství Strážnicka – Muzeum oskoruší - degustace pekárna Tvarohových koláčků ve Tv. Lhotě, sklepy ve Strážnici, rajský vrch sadů a vinohradů Zerotín, petrovské Plže - degustace, vinný areál v Sudoměřicích,degustace a ochutnávka zabijačkových specialit
8	Strážnice - město památek a folkloru - pěší trasy  (Staré město a brány, židovské město a park, středověká Strážnice) s výkladem; vyjíždka v kočáře
13	Krásy Bílých Karpat –  biosefická rezervace Bílé Karpaty- Vojšické louky – orchideje + oskoruše;  skanzen v přírodě - Salaš Travičná, výhled z rozhledny Travičná, občerstvení u vodní nádrže Lučina, vyjíždky na koních, rosárium; ubytování  s agroturistikou (Obce Radějov, Tvarožná Lhota)
15	Přírodou Pomoraví – vstup do rezervací lužního lesa – ptačí rezervace,váté písky, kudlanky,a smilové,  piknik, rybaření
3	Zajištění: Informační místa, ubytování, strava a občerstvení (viz zadní strana)       
         V ceně organizované exkurse:  mapy,letáky, CD s fotkami z akce !!!
 
Aktivní dovolenÁ
14	Po řece Moravě – na člunu, kanoi či kajaku, piknik, rybaření, 
         Typ a trvání: půl až dvoudenní akce pro plavce, skupiny od 4 lidí;
17	Po Baťově kanálu - na člunu, kanoi či kajaku, piknik, 
         Typ a trvání: hodinové až denní vyjíždky; pravidelné plavby 4-6,9-10 měsíc, So-Ne v 11 a 14 hod.
21	Na koních po Karpatech – vyjíždky s občerstvením v okolí Salaše Travičná, zacvičení v jízdě 
         Typ a trvání: dvou až čtyřhodinové vyjíždky s různou náročností, pro 1-5 lidí 
22	Výlet vzduchem - rogalem nad meandry řeky Moravy nad Bílými Karpatami, možnost fotografování 
        Typ a trvání:  0,5 až 3 hodinový  tandemový let, pro odvážné jednotlivce
23	Výlety do přírody za orchidejemi a oskorušemi – pěší výlet divokou přírodou, odborný průvodce; mapy,dalekohledy, lupy, digitalní fotoaparát
         Typ a trvání: 3 až 7 hodinový pěší výlet pro zdatné, skupiny 6 až 15 lidí, 
27	Cyklovýlety na horksých či trekových kolech – v půjčovně  na Lučině, ve Strážnici, organizace tras v IC.
          Typ a trvání: neomezeno, pro jednotlivce a skupiny do 9 lidí.

Odborné prohlídky, přednášky pro školy. organizované skupiny
28	Typ: Skupinové akce 10 a více lidí, specializované na věk žáků, velikost  a zájem skupiny; s odborným lektorem.
29	Trvání: polodenní, celodenní;  Nabídka: 
1	Skazen JV Moravy ve Strážnici – speciální prohlídky, sezonně; 
3	Salaš Travičná – vyukové programy o ekologii, přírodě, řemeslech s výletem do okolí, 
4	další tematické prohlídky dle zájmu
     Zajištění: V ceně lektorného:  odborné letáky, CD s fotkami a prezentací !


·	Tématické  polodenní až dvoudenní programy   - Rozšířený víkend (s průvodcem)

1. den – pátek  Seznámení se strážnicí
1	příjezd do Strážnice, ubytování, oběd, 
2	prohlídka památného města – židovská synagoga, památník J.A Komenského, Průžkův mlýn;
4	večeře v zámeckých sklepích a vinárně Vino- vín.
5	
 2. den - neděle    ZA KULTUROU A VÍNEM	
1	MĚSTSKÉ MUZEUM STRÁŽNICE – seznámení se s historií, kulturou a přírodou Strážnicka.  
2	MUZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY – s průvodcem
1	RESTAURACE SKANZEN  –  bývalý panský pivovar z roku 1612 - oběd.
3	ZÁMEK STRÁZNICE  – historická knihovna a  expozice ,, Nástroje lidové hudby v České republice “.
5	PŮJČOVNA LODÍ  – projížďky po Baťově kanále – do Petrova. 
2	PLŽE V PETROVĚ – 80 vinných sklepů; prohlídka, degustace-občerstvení, možnost  cimbálové muziky 
3	
3. den – neděle 	Do Bílých Karpat
2	MUZEUM OSKORUŠÍ Tv. Lhota – videoprojekce, ochutnávka oskerušových produktů a bylinkových čajů
3	MUZEUM BRATŘÍ ÚPRKŮ V KNĚŽDUBĚ  - expozice muzea je věnována známým slováckým umělcům 
5	KERAMICKÁ DÍLNA V HR.LHOTĚ: s výkladem p. Benedíka, ukázka výroby, tradiční i moderní výrobky.
6	STYLOVÁ RESTAURACE V HR. LHOTĚ – regionální slovácké speciality. - oběd.
2	OSKORUŠOVÁ NAUČNÁ STEZKA – procházka k mohutným oskoruším, květena karpat-orchideje,vyhlídky
5	SALAŠ TRAVIČNÁ  - areál s roubenkami a ovcemi, ekologická výchova a vyžití pro děti, občerstvení
7	ROZHLEDNA TRAVIČNÁ   – železná rozhledna 350 m.n.m., vyhlídková plošina v 35 m, 177 schodů. 
9	PENZION ROSETA, ROSARIUM  V RADĚJOVĚ – exklusivní sbírka růží p. Mrkvi, večeře 


Týdenní program (s průvodcem)


1. den – sobota Seznámení se strážnicí
příjezd do Strážnice, ubytování, oběd, prohlídka památného města; večeře ve vinárně .


 2. den - neděle    ZA KULTUROU A VÍNEM	
3	MĚSTSKÉ MUZEUM STRÁŽNICE – seznámení se s historií, kulturou a přírodou Strážnicka.  
4	MUZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY – s průvodcem
6	RESTAURACE SKANZEN  –  bývalý panský pivovar z roku 1612 - oběd.
9	PŮJČOVNA LODÍ  – projížďky po Baťově kanále. Dle počasí.
4	ZÁMEK STRÁZNICE  – historická knihovna a  expozice ,, Nástroje lidové hudby v České republice “.
6	PLŽE V PETROVĚ – 80 vinných sklepů; prohlídka, degustace-občerstvení, možnost  cimbálové muziky 



3. den – pondělí   Do Bílých Karpat
8	MUZEUM OSKORUŠÍ Tv. Lhota – videoprojekce s výkladem, ochutnávka oskerušových produktů a bylinkových čajů
10	KERAMICKÁ DÍLNA V HR.LHOTĚ: s výkladem p. Benedíka, ukázka výroby, tradiční i moderní výrobky.
1	STYLOVÁ RESTAURACE V HR. LHOTĚ – regionální slovácké speciality. - oběd.
11	OSKORUŠOVÁ NAUČNÁ STEZKA – procházka k mohutným oskoruším, vyhlídky
14	SALAŠ TRAVIČNÁ  - areál s roubenkami a ovcemi, ekologická výchova a vyžití pro děti, občerstvení
16	ROZHLEDNA TRAVIČNÁ   – železná rozhledna 350 m.n.m., vyhlídková plošina v 35 m, 177 schodů. 
18	PENZION ROSETA, ROSARIUM  V RADĚJOVĚ – exklusivní sbírka růží p. Mrkvi, večeře 


18	
4. den  -  úterý      krásy Hodonínska   
2	NÁRODNÍ PAMÁTNÍK  MIKULČICE-VALY, Slovanské muzeum - hradiště Velké Moravy ze 7.-9. století.
1	ZOO  HODONÍN – v prostředí lužního lesa si můžete prohlédnout více než 600 zvířat ve 150 druzích.
2	MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ: expozice o prvním prezidentu CSR.  Oběd v  minipivovaru,
3	ZÁMECKÁ  GALERIE  VÍN   ČEJKOVICE: gotická tvrzi Templářů ze 13. století, sklepy 
3	ZÁMEK MILOTICE  -  barokní zámek vzniklý ze středověké vodní tvrze  14. století, francouzský park. 
4	
5	


5. den – středa    HORŇÁCKO a Baťův kanál     
1	MUZEUM BRATŘÍ ÚPRKŮ V KNĚŽDUBĚ  - expozice muzea je věnována známým slováckým umělcům 
3	VĚTRNÝ MLÝN V KUŽELOVĚ   –  větrný mlýn s otočnou střechou z roku 1842, prohlídka
4	MĚSTSKÉ MUZEUM VE VESELÍ N. MOR.  -  národopisná a historická expozice Veselska. oběd
6	BAŤŮV KANÁL  - skupinová rekreační plavba po Baťáku z Veselí n. Mor. do Strážnice. 
7	ZÁMECKÉ VINNÉ SKLEPY  STRÁŽNICE   – ze 16.stol., prohlídka řízená degustace s občerstvením.



6. den – čtvrtek     krásy Uherskohradišťska  

1	SLOVÁCKÉ MUZEUM V  UH. HRADIŠTI  –národopisná expozice ,,Slovácko“, 
2	GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA  V  HRADIŠTI  expozice  ,,Výtvarné umění jihovýchodní Moravy “. 
3	ARCHEOSKANZEN  MODRÁ  – rekonstrukce opevněné vesnice Slovanů s expozicí, bufet.  
5	VELEHRADSKÁ  BAZILIKA  –jedno z nejvýznamnějších poutních míst v ČR;expozice Lapidária - oběd 
2	HRAD  BUCHLOV   – zachovalý hrad původem z počátku 13.století, prohlídka s průvodcem 
3	KAPLE  SV. BARBORY –  kaple s hrobkou majitelů Buchlova, expozice s výkladem a vyhlídka z věže.
6	SMRAĎAVKA  -  rekreační oblast s přírodním koupalištěm, autokemp, občerstvení.
7	ZÁMEK  BUCHLOVICE  -  zámek ve stylu italského baroka z konce 17. století.  překrásný anglický park
8	ZÁMECKÁ GALERIE VÍN -  ve sklepení zámku Buchlovice. degustace vybraných vzorků vín 
7. den – pátek    za orchidejemi a vínem
·	VÝLET ZA  ORCHIDEJEMI  BÍLÝCH KARPAT  - CHKO Bílé Karpaty , Oběd v hotelu Radějov  v RO Lučina
·	
·	
·	
·	



Monitoring turistické návštěvnosti  ve sledovaných střediscích


V průběhu let 2004 - 2005 bylo na uzemí strážnicka v rámci projektu POV Leder+ MMR vytvořeno 8 nových návštěvnických míst různého charakteru. tyto místa byla vybrána jako indikátor návštěvnosti Strážnicka: 

Tabulka: Stav nových návštěvnických míst na konci roku 2005 a  2006

1)	Nové návštěvnické místo/ počet návštěvníků

2)	v roce 2005

3)	v roce 2006
IC Lučina (z  celkem cca 26 000  parkujících aut)

2200
3400
Salaš Travičná ( z toho 1250 dětí do 14 let)
4)	
1800
2600
Muzeum oskeruší
5)	
850
1250
Muz. Br. Uprků Kněždub
6)	
800
850
lyžařský svah Štěpničky Radějov
7)	
3500
2800
ubytovna Tasov
8)	
150
450
penzion Roseta
9)	
260
280
IC Strážnice v muzeu Strážnice
1700
1800


10)	Celkem
11 210  
13 480



Vybraná kulturní akce
/návštěvnost 

1)	v roce 2005

1)	v roce 2006
hody Hr. Lhota
800
1000
oskorušobraní Tv- Lhota
600
900
strážnické vinobraní
4500
5 000
bigbeat Tasov (otevř. areál)
3000
1500 (deštivo)
Celkem
5 900
6900
 
Kulturní akce byly vybrány jako indikátory především mimo hlavní turistickou sezonu aby ukázali rozvoj turismu i co do rozšíření doby návštěvnosti v roce. 
 

 Omezení četnosti návštěvníků turistického ruchu
S ohledem na charakter území je v RO Lučina  překročena kapacita pobytové turistiky cca 1100 chat (obytných domů v oblasti je cca 3400). Oblast Lučina má stavební uzávěru. Nenaplněné jsou kapacity návštěvnické turistiky.
 Doporučená maximální návštěvnost pro sezonní  střednědobé dovolenkové turistiky (tj. tři dny a více) je 10 lidí na 1ha za rok tj cca celkem cca 150 000 návštěvníků (dnes cca 25 000). 
Návštěvnická turistika na dobu kratší týdne je spíše vázána na typ akce na momentální kapacity konkrétního místa (RO Lučina, město Strážnice apod.) a může při dobré rozvoji služeb na Strážnicku dosáhnout  ze současných cca 100 000 i cca 1mil návštěvníků za rok, aniž by ohrozila stabilitu území.
.



III. Marketing turistických služeb 


Cíl: Zjistit spektrum, dosažitelnost, udržitelnost na turistickém trhu

·	spektrum - zapojit co nejvíce subjektů do turistických služeb z primární,až tercielní sfery
·	dosažitelnost - udržitelnost kvality služeb za "rozumnou cenu"



Chybějící služby v turistickém ruchu

Strážnicko nabízí své služby poslední dva roky  poměrně uceleně (podnikatelé, obce) ve spolupráci s CA a CK. Ovšem obecně na Strážnicku jsou stále nedostatkové některé turistické služby:
 
·	kvalitní informovanost návštěvníků o možnostech vyžití
·	agroturistika, ubytování ve venkovském stylu (malé farmy s ubytováním), 
·	levné a stylové občerstvení a stravování 
·	opravny a servis cyklistům
·	nabídka turistických programů na míru i s jarní a podzimní nabídkou 
·	komplexní zimní turistika
·	
·	Tyto mezery služeb by mohli zaplnit tvorbou nových služeb realtovaných novými subjekty. 
·	Další varianta je infiltrace služeb zvenčí (jiné CA se svými průvodci, zázemím a programy), která je ovšem pro Strážnicko nevhodná.
·	







Nové zapojené subjekty do rámce turistických služeb:

Je řada výrobních postupů, zajímavých výrobních a zpracovatelských míst, které přitahují návštěvníky. V rámci vyhledávání nabídek tur. služeb bylo využito práce na sestavování zásobníku projektů. 


z primární sfery jsou zajímavé např. aktivity : 
·	pálení dřevěného uhlí u ř. Veličky - vytvořit panel a ukázku starých způsobů (u cyklostezky), nákup u výrobce
·	chovná koňská stanice Českobelgických plnokrevníků v Petrově (u vinných sklepů, Bať kanálu) -agroturistika, vyjíždky do okolí 
·	tradiční nábytek s ornamentem z Hr. Lhoty (na cyklostezce, v Uprkově působišti původní řemeslné dílny)


ze sekundární sféry výrob např.:
·	výrobna paštik v Kněždubu (na cyklostezce u Uprkova domu , chybí občerstvovna) - vytvořit Bufet Náhlíkovi vč. zabij. specialit
·	Strážnické víno Žerotín - vytvořít a propagovat místní směs (nadregionální propagace);
·	Opravna kol v Hr. Lhotě - rozšířit spektrum služeb a otev. dobu


z tercierní sfery služeb: 
·	profesionalizace informačních služeb na Strážnicku - informačních míst ve vztahu k návštěvníkovi (kvalitně nabídnout cíl, trasu, službu...)
·	provázat naše informační aktivity s jinými regiony (naše Infomateriály na www a  IC ve Skalici, Hodoníně, Brně, Praze apod.)
·	ekologické školící centrum Hotel Radějov (chybí propojení vysokých přírodních hodnot s nabídkou služeb vč. zimní turistiky - běžky)
·	Chutnání vína na Žerotíně - vytvořit ochutnávací zastávky (Hotař bůda, Mlýnky, U oskoruše) - na cyklostezce 
·	
·	
·	
·	



Průběžně je potřeba udržovat tyto služby:

·	Aktuální  internetové stránky: www. straznicko.cz s obsahem informací stejným či ještě vyšším než v tiskových službách, vytvořit nabídku aktivit po celý rok  jako turistický produkt "Strážnicko - rok na Slovácku"  vč. zajištění provázanosti s výzmanmými tur servy CR - na  Slovácku, v ČR.
·	
·	Každoroční aktuální tiskové služby pro turisty 
·	
·	Kalendárium akcí Strážnicka  : V roce 2006 bylo vytvořeno první,  jako tisková forma a na www

·	Dotisky informacních letáku především map, nebo hybridních tiskovin např:  A4 formát letáku "Strážnicko - tur. cíl" nabídka produktů + orientační mapa A5 formát 

·	Prezentačné brožura a katalog pro CA a CK a vzdálené či zahraniční hosty: Strážnicko - kraj vína folkloru a orchidejí s prezentací nových ucelelných turistických produktu - 35 stran A4 formát, An, Ň verze, Powepoint PC verze, vč. zajištění distirbuce do turistických center  na Strážnicku Slovácku, v ČR v EU (zvl. Slovensko, Rakousko a Polsko).
·	
·	Zapojování široké veřejnosti :Kursy, semináre pro podnikatele, spolky, verejnost s tématy: Strážnicko: folklor, tur cíl, příroda,  Stáže pro žáky základních a středních škol v okolí s tématy: Strážnicko: historie, kultura, příroda, folklor, řemesla 



Udržitelnost služeb CR na Strážnicku

Mamagement turistických výrobků a služeb bude udržován silami MAS Strážnicko  i stávajících i nových partneru bude udržovat vytvorené nabídky a standardu služeb (informacní místa, atraktivity na stezkách a jejich udržba, aktualizace propagacních materiálu, další zapojení výrobcu), postupné rozširování a zesítování projektu a udržet jejich komplexní propagaci v rámci vetších celku - Hodonínsko, Slovácko, JMK, CR s vazbami na EU (CA, MMR, JMK, Slovácko).





Pridané hodnoty marketingu služeb

a)  institucionální - MAS Strážnicko má dobré zázemí ve všech obcích svazku a dobrou spolupráci s podnikateli i NNO, čili projet ponese dále jako obdorné zázemí  a podporovat další dílčí i komlexní inovativní aktivity, vytvořit komplexní celoroční turistický produkt "Strážnicko - rok na Slovácku
 b)  finanční a provozní - jednotliví partneři budou vlastní nositelé produktů CR, kteří budou také budou určovat ceny



       Analýza rizik a jejich předcházení

Ochabnutí vazeb mezi partnery, a  utlum rozvoje vazeb přeshraničních (především na Slovensko), nedostatek prostředků /personální a finanční/ pro další rozvoj aktivit.






Závěrečné zhodnocení projektu


	Projekt vytváří komplexní řešení pro marketing a rozvoj  CR  především šetrné turistiky a doplňkových služeb a výrob v  relativně hospodářsky chudé, ale jedinečné příhraniční oblasti Strážnicka v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat a  přírodním parku Pomoraví v propojení se místním světoznámým folklorem s rozvojem tradičních řemesel s novým spektrem využití v aktivní turistice.

