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Pozvánka na seminář 

 
Obnova a údržba značení vinařských stezek 
 
Den konání:   středa 13. května od 9.30 hod. 

Místo konání:   Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1, Velké Pavlovice mapa 

Pořadatel:   Partnerství, o.p.s. 

 

Vážená paní, vážený pane, 

přijměte naše pozvání na pracovní seminář  Obnova a údržba značení vinařských stezek, 
který se uskuteční  v rámci projektu Za sousedy na kole, podpořeného z Fondu 
mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 – 2013.  

Obsah semináře:  

Moravské vinařské stezky již 17 let lákají cyklisty zdaleka i z blízka do Jihomoravského kraje. 

Od letošní sezóny jsou také TOP produktem aktivní turistiky České republiky a agentura 

CzechTourism je propaguje v zahraničí. Přinesly popularitu vinařským obcím  a ekonomickou 

prosperitu stovkám podnikatelů v turistice. Z jakých zdrojů byly vinařské stezky financované 

doposud a jaká je jejich budoucnost? Jak obnovit velké množství značek a panelů, které mají 

sloužit návštěvníkům, ale jsou ve velmi špatném stavu?  

Jihomoravský kraj připravuje od roku 2015 novou krajskou Koncepci cyklistiky. Počítá s 
přerozdělením rolí a povinností při údržbě značení cyklotras. Jaká bude finanční 
podpora pro obnovu značení? Co je cílem tzv. optimalizace značení, tj. zpřehlednění, 
zjednodušení a zlevnění údržby? Jak je zabezpečena podpora údržby všech cyklistických 
tras v JMK? 

Seminář je určený pro místní a regionální orgány a další zájemce. 

PROGRAM: 

9.30–10.00    registrace účastníků, káva  

10.00–10.30 Projekty a finanční zdroje Jihomoravského kraje pro podporu 
cykloturistiky v příštím období.  / Ing.Jaroslav Keprt, Odbor 
regionálního rozvoje JMK, cyklokoordinátor 

http://mapy.cz/s/hnBy
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10.30–11:15  Přínos vinařských stezek jako turistického produktu pro region, 

současný stav a výhled do roku 2020. / Ing.Juraj Flamik, Nadace 
Partnerství 

11.15–11.30  přestávka, občerstvení 

11.30–11.45 Krajem vína 2015 – akce pro veřejnost na vinařských stezkách. 
Výhody partnerských  vinařských obcí. / Mgr. Eva Kvapilová, 
Partnerství, o.p.s. 

11.45–12.15               Diskuse, řešení konkrétních situací v obcích  

12.15                       Oběd v prostoru budovy 

 

 

REGISTRACE:  Účast na semináři je zdarma. Svoji účast prosím potvrďte do 6. 5. 
2015 přihlášením přes elektronický formulář zde  nebo na adrese 
eva.kvapilova@nap.cz   

 
 
 
Organizační dotazy směřujte na:  
 
Eva Kvapilová, tel: 515 903 121, eva.kvapilova@nap.cz 
 

 

 

 

Jménem pořadatele:     Ing. Petr Kazda 
 

Ředitel, Partnerství o.p.s. 

          
 
 
 
V Brně, 21.4.2015  
 

http://goo.gl/forms/QCIb2Kbvtx
mailto:eva.kvapilova@nap.cz

