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1 ÚVOD 

Cestovní ruch se v posledních letech stává jedním z nejvýznamnějších fenoménů, a to 

jak z hlediska ekonomického, tak i z pohledu společenského. Dalo by se říct, že je v současné 

době celosvětovým fenoménem. Zásluhu na tom má hlavně rozvoj dopravy a také proces 

integrace světových trhů, který je založen na volném pohybu zboží, služeb, výrobních faktorů 

a tím pádem sahá do všech částí naší Země. Proto má značný význam na dopad různých sfér, 

jako jsou služby stravovací, rekreační, sportovní, kulturní, ubytovací aj. Cestovní ruch přináší 

řadě různých subjektů nemalé finanční prostředky, které stojí jak   soukromým, tak i veřejným 

sektorům za to, aby se snažili o jeho rozvoj. Vznik cestovního ruchu sahá již do vzdálené 

minulosti. Nyní tvoří také významnou část hospodářství, především v některých zemích (které 

mají příhodné podmínky pro jeho rozvoj). Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) 

uvádí, že jen mezinárodní cestovní ruch tvoří až 30 % všech služeb a zaměstnává přes 100 

milionů lidí.  

Téma Rozvoj turistického potenciálu v Mikroregionu Nový Dvůr (dále jen MND) 

jsem si vybrala především proto, že zde žiji od narození a chci se více seznámit s jeho 

možnostmi ohledně cestovního ruchu. Je to menší region na Jižní Moravě, který se může 

pochlubit spoustou tradic, zvyků a památek. Moje práce bude zaměřena na zhodnocení 

současné situace mikroregionu a budou v ní popsány různé typy nabízených atraktivit 

(společenské,  sportovní, kulturní atd.) V závěrečné části práce jsem vytvořila SWOT analýzu 

MND, na jejímž základě jsou postaveny návrhy na další možný rozvoj.  

Mikroregion Nový Dvůr má vhodné podmínky pro rozvoj turistického ruchu, a to také 

díky husté síti turistických a cykloturistických tras. MND je znám jako kraj vína, a to kvůli 

vhodné poloze s poměrně vysokými teplotami. Tento poměrně rozlehlý mikroregion je také 

z velké části navštěvován díky značnému množství pořádaných akcí. Jsou zde k vidění jak 

různé tance a zpěvy z folklorní oblasti, tak i ukázky dechových hudeb, jež jsou zde hojně 

zastoupeny působením velkého množství kapel. Významnými místními událostmi jsou 

bezpochyby Slovácky rok, který se koná jedenkrát za čtyři roky v Kyjově a Festival 

dechových hudeb, který se koná každoročně v Ratíškovicích. 

Povrch je tvořen nížinami a pahorkatinami, na nichž se nachází spousta ovocných 

sadů, vinohradů, lesů a polí. Klimatické podmínky jsou vhodné i pro řadu rostlin a živočichů, 

jež se jinde v republice nevyskytují. Jedná se například o hlaváček jarní, který je druh 

chráněný zákonem. Kromě uvedených atraktivit láká tato destinace návštěvníky i díky 
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kvalitnímu vínu, které je možné každoročně ochutnat na koštu vín, výstavě, nebo dnu 

otevřených sklepů. V Mikroregionu Nový Dvůr je tedy nespočet zajímavostí, které by si 

návštěvník neměl nechat ujít.  
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

V teoretické části mojí bakalářské práce se pokusím uvést názory, ale taky definice  o 

cestovním ruchu, které budu čerpat především z odborných literárních zdrojů. Nechci 

zanedbat ani vysvětlení problematiky systému, typologie cestovního ruchu, předpoklady pro 

rozvoj cestovního ruchu, management a marketing destinace. Následně budu popisovat 

teoreticky SWOT analýzu, na kterou po té v praktické části navážu a vytvořím ji speciálně pro 

Mikroregion Nový Dvůr. Do první části chci ještě přidat teoretickou strategii rozvoje 

mikroregionu, kterou budu čerpat především z knihy Jak rozvíjet místní cestovní ruch.  

Po napsání první části se začnu zabývat další kapitolou, která je zaměřena na 

zhodnocení turistického potenciálu. Nejdřív ze všeho uvedu, jak se vlastně naše republika 

regionálně člení, popíšu co to vlastně mikroregion je a přidám seznam všech MR na území 

České republiky. Poté již začnu popisovat základní informace o Mikroregionu Nový Dvůr. 

Začnu jeho polohou, povrchem a podmínkami pro rozvoj. Následně se přesunu k popisu 

jednotlivých obcí této destinace. Ve stručnosti uvedu kulturní památky jednotlivých vesnic, 

kde přidám i několik obrázků pro lepší popis. Na ně navážu zajímavostmi, díky kterým je 

MND vhodný pro návštěvu nebo strávení dovolené. Dále se zaměřím na společenské              

a sportovní činnosti, které jsou zde provozovány a mají pro mikroregion značný význam. 

Určitě nechci zapomenout vytvořit seznam akcí, které jsou zde každoročně připravovány,        

a uvedu jejich stručný soupis. Jako poslední část této kapitoly sestavím SWOT analýzu, kde 

uvedu všechny možné poznatky a znalosti, které o mikroregionu zjistím. V této části budu 

jistě čerpat především z internetových zdrojů.  

Hlavním cílem mé práce je zhodnocení rozvoje turistického potenciálu Mikroregionu 

Nový Dvůr a následně doporučit strategii na jeho následný pozitivní vývoj. To vše provedu 

pomocí sestavené SWOT analýzy, pomocí níž se pokusím navrhnout možné podmínky pro 

následný rozvoj zkoumané destinace. Především popíši můj osobní návrh na rozvoj, který by 

mohl být pro mikroregion přínosem. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA CESTOVNÍHO RUCHU 

3.1 Definování cestovního ruchu 

Prostřednictvím cestovního ruchu můžeme poznávat nové kultury a lidi. Pomáhá také 

při přenosu pracovní síly a především je velmi důležitým faktorem při rozvoji ekonomiky jak 

naší země, tak celého světa.“ 

Podle Indrové (2009) je velmi složité definovat cestovní ruch, a to především kvůli 

jeho mnohostrannosti a mnohooborovosti. Od počátku vývoje cestovního ruchu se přístup 

k jeho vymezení a definování mění. Autoři ve svých definicích zdůrazňují odlišné stránky 

tohoto složitého jevu, mnohdy v závislosti na tom, z hlediska které vědní disciplíny je 

cestovní ruch definován a zkoumán.  

Světová organizace cestovního ruchu (WTO – World Tourism Organization) v roce 

1991 ve městě Ottawa organizovala mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu, kdy 

hlavním cílem bylo sjednotit názory na definování předmětu cestovního ruchu. Účastníci 

konference přijali návrh, že cestovním ruchem se rozumí „činnost osoby cestující na 

přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí (mimo trvalé bydliště), a to na 

dobu kratší než je stanovená, kdy hlavní účel cesty je jiný než výkon výdělečné činnosti 

v navštíveném místě“.  (Hesková, 2006) 

Pásková a Zelenka (2002, str. 45) vysvětlují cestovní ruch následovně „komplexní 

společenský jev jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, souhrn procesů budování       

a provozování zařízení se službami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu aktivit 

osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s využíváním, rozvojem              

a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně – správních aktivit (politika 

CR, propagace CR, regulace CR, mezinárodní spolupráce apod.) a reakce místní komunity     

a  ekosystémů na uvedené aktivity.“ 

3.2 Systém cestovního ruchu 

Systémem se rozumí jednota různých prvků, mezi kterými jsou určité vztahy nebo mezi 

kterými je možné tyto vztahy vytvořit. Cestovní ruch je dynamický a otevřený systém, který 

tvoří dva podsystémy. Jedním z nich je objekt cestovního ruchu a druhým je subjekt 

cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. Vazby jsou tvořeny i mezi cestovním ruchem 
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jako systémem a jinými systémy, které tvoří vnější prostředí. Jde zejména o prostředí 

ekonomické, politické, sociální, technicko - technologické a ekologické. (Hesková, 2006) 

3.2.1 Subjekt cestovního ruchu (tourist subjekt) 

Reprezentuje účastník cestovního ruchu. Ze statistického hlediska je účastníkem 

cestovního ruchu člověk označený jako výletník, turista nebo návštěvník. Také stálý obyvatel 

má své místo ve struktuře jako potencionální účastník zahraničního a domácího cestovního 

ruchu. Z hlediska ekonomického je subjektem ten, kdo uspokojuje svoje potřeby spotřebou 

statků cestovního ruchu v době cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště a většinou ve 

volném času. Dá se říct, že je tedy nositelem poptávky a spotřebitelem produktu cestovního 

ruchu. 

Stálý obyvatel (rezident) 

V domácím cestovním ruchu je člověk, který žije nejméně šest po sobě jdoucích 

měsíců v jiném místě před příchodem do místa jiného na dobu kratší než je šest měsíců. 

Zatímco v mezinárodním cestovním ruchu v určité zemi se rezident chápe jako osoba, která 

žije v zemi alespoň jeden rok před příchodem do země jiné na kratší dobu než rok. Dá se říct, 

že jde o cizince a občany státu splňující tato kritéria. (Indrová, 2009) 

Turista 

Cestující, který se zdrží v navštíveném místě nejméně 24 hodin a také v tomto místě 

přespí buď v soukromém, nebo hromadném ubytovacím zařízení a to vše za účelem využití 

volného času. (Pásková, Zelenka, 2002) 

Návštěvník (visitor) 

Osoba, která v domácím cestovním ruchu cestuje na jiné místo v zemi svého trvalého 

bydliště na kratší dobu než je šest měsíců. V zahraničním cestovním ruchu cestuje do jiné 

země na dobu nepřesahující jeden rok s tím, že hlavní účel cesty je v obou případech jiný než 

výkon výdělečné činnosti.   

Výletník 

„Návštěvník, který necestuje na kratší dobu než 24 hodin s tím, že přenocuje 

v navštíveném místě.“ (Hesková, 2006, str. 14) 
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3.2.2 Objekt cestovního ruchu 

Objektem je všechno, co může být cílem změny místa pobytu účastníka cestovního 

ruchu. Objekt cestovního ruchu je nositelem nabídky. Tvoří ho především podniky a instituce 

cestovního ruchu (veřejnoprávní a soukromě-právní organizační jednotky) a cílová místa. 

(Hesková, 2006) 

Cílové místo (destinace cestovního ruchu) 

Je velmi důležité ujasnit si, z jaké strany na destinaci nahlížíme. Jsou dvě možné 

nabídky, a to z geografického či marketingového hlediska. Z geografického názoru se dá říct, 

že je destinace území, které má svá specifika. Z marketingového pohledu je destinace něco 

jako produkt cestovního ruchu. (Vystoupil, 2006) 

Destinace cestovního ruchu je přirozeným celkem, který má jedinečné vlastnosti 

z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu, odlišné od jiných destinací. Destinace 

představuje podle WTO místo s atraktivitami a s nimi spojenými zařízeními a službami, které 

si účastník cestovního ruchu nebo skupina vybírá pro svou návštěvu a které na trh přinášejí 

poskytovatelé. (Kiráľová, 2003) 

Podle Páskové a Zelenky (2002, str. 59) je destinace cestovního ruchu v „užším slova 

smyslu cílová oblast v daném regionu, typická významnou nabídkou atraktivit CR                 

a  infrastruktury CR. V širším pojetí jde o země, regiony, lidská sídla a další oblasti, které 

jsou typické velkou koncentrací atraktivit CR, rozvinutými službami CR a další 

infrastrukturou CR, jejichž výsledkem je velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků.“  

3.3 Typologie cestovního ruchu 

Specifikovat cestovní ruch všeobecně je velmi nedostačující, a to především z důvodu, 

že v praxi se se ukazuje v různých formách a druzích, které se stále vyvíjejí a koncentrují 

v závislosti na poptávce účastníků cestovního ruchu a technicko- technologických 

možnostech nabídky. 

3.3.1 Formy cestovního ruchu 

Za základ recenzování cestovního ruchu považujeme příčiny, které na něj působí          

a důsledky, které přináší. 
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Podle počtu účastníků 

- ekologický cestovní ruch 

- individuální cestovní ruch 

- masový cestovní ruch 

- skupinový cestovní ruch  

Z hlediska geografického 

- domácí cestovní ruch 

- mezinárodní cestovní ruch 

- národní cestovní ruch 

- zahraniční cestovní ruch 

- vnitřní cestovní ruch 

- regionální cestovní ruch. (Hesková, 2006)  

3.3.2 Druhy cestovního ruchu 

Ve srovnání s formami cestovního ruchu berou druhy cestovního ruchu v potaz 

většinou jevový postup cestovního ruchu a způsob jeho uskutečnění v závislosti na 

geografických, společenských, ekonomických a dalších předpokladech, jakož i jeho efekty. 

Mluvíme o členění na základě vnějších činitelů. (Vystoupil, 2006) 

Do druhů cestovního ruchu patří třeba: 

- sportovní cestovní ruch 

- dobrodružný cestovní ruch 

- náboženský (poutní) cestovní ruch 

- myslivecký a rybářský cestovní ruch 

- obchodní cestovní ruch 

- kongresový cestovní ruch 

- zdravotní cestovní ruch 

- stimulační cestovní ruch. (Hesková, 2006) 

3.3.3 Produkt cestovního ruchu 

Produkt je univerzální výraz pro vše, co sdružení cestovního ruchu poskytuje 

současným i potencionálním návštěvníkům. Podle P. Kotlera a F. A. Foxe je produkt vše, co 

uspokojuje potřeby a požadavky. Jsou to fyzické objekty, lidé, služby, myšlenky a organizace. 

Další označení produktu může být balík hodnot nebo nabídka. (Kiraľová, 2003) 
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3.3.4 Služby v cestovním ruchu 

Podle Heskové (2006) je služba (service) ekonomický statek, jehož jádrem věci je 

konání a jehož významem je prospěch, který přináší. Poskytování služeb se od výrobků 

odlišuje především tím, že se jedná o nehmotnou činnost. Do průběhu poskytování služeb je 

nezbytné zapojit i faktory, kterými jsou zboží a zákazník, v implikaci čehož se docílí 

k harmonii výroby služby s její následnou spotřebou. Služby cestovního ruchu (tourism 

services) jsou hlavně vymezené na uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu. 

 

Dodavatelské služby Zprostředkovatelské služby 

informační informační 

dopravní cestovních kanceláří 

ubytovací cestovních agentur 

stravovací  

sportovně-rekreační  

kulturně-společenské  

lázeňské  

kongresové, animační  

průvodcovské  

      Tab. 3.1 Struktura služeb v cestovním ruchu (vlastní zpracování) 

3.3.5 Dodavatelské služby 

- Ubytovací služby 

Podle Indrové (2009) je vývoj ubytovacího zařízení nedílně spojen s  hospodářskými, 

sociálními a politickými transformacemi ve společnosti, které ovlivňují změnu polohy 

obyvatel mimo místo jejich bydliště a působí na vznik všemožných typů ubytovacích zařízení. 

Slouží k přenocování nebo k přechodnému ubytování účastníků cestovního ruchu. 

Jejich složkou jsou také služby, např. v podobě informací, úschovy zavazadel, půjčování her, 

úschovy cenností v trezoru, čištění a žehlení oděvů atp. 
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- Stravovací služby  

Slouží k uspokojení potřeb ohledně výživy. Jedná se o služby základního stravování, 

občerstvení i doplňkového stravování. (Orieška, 1996) 

Indrová (2009) říká, že pro účastníky mezinárodní cestovního ruchu stravovací služby 

nepředstavují pouze nasycení, ale i příležitost seznámit se se složkami daného regionu či 

národa.   

- Dopravní služby 

Slouží k přepravě účastníků cestovního ruchu mezi trvalým bydlištěm a střediskem 

cestovního ruchu. 

- Lázeňské služby 

Představují souhrn činností, které jsou spojeny s lázeňskou léčbou a pobytem 

v lázních. U nemocných má být docíleno zlepšení nebo alespoň stabilizace zdravotního stavu. 

Aby mohl poskytovatel lázeňských služeb nabízet své produkty, je vyžadována existence 

přírodních léčivých zdrojů (vřídelní plyny, emanace, léčivé prameny a podnebné podmínky), 

balneoterapeutická zařízení a aparáty umožňující pobyt v průběhu léčby – strava, ubytování, 

sportovně-pohybové a kulturní využití.  

- Společensko-kulturní služby 

Poskytují je především společensko - zábavní, kulturní a osvětová zařízení. 

V některých situacích jsou cílem zájmu cestovního ruchu (návštěva divadla, prohlídka galerií, 

skanzenů atd.) (Orieška, 1996) 

3.3.6 Zprostředkovatelské služby 

Jsou spojeny s organizováním, zabezpečováním a také se zprostředkováním činností, 

které souvisí s účastí na cestovním ruchu. Poskytování je závislé na časovém a místním 

rozlišení poptávky od nabídky. Zprostředkování služeb, jež jsou záměrem činnosti 

dodavatelských podniků a institutů, zajišťují především cestovní kanceláře a agentury. Jedná 

se o rezervování míst v dopravních prostředcích, ubytovacích a stravovacích služeb, zajištění 

pojištění, lázeňských služeb atd. Cestovní kanceláře poskytují i své služby (organizování 

zájezdů, výletů, informační služby ap.). Některé zabezpečují i dopravu vlastními dopravními 

prostředky. (Hesková, 2006) 
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3.3.7 Potenciál rozvoje cestovního ruchu (tourism development potential) 

Jak uvádí Vystoupil (2006, str. 110) „potenciál cestovního ruchu je souhrnná hodnota 

všech předpokladů CR, oceněných na základě bodovací škály, snížená o zápornou hodnotu 

negativních faktorů rozvoje CR – zejména o špatný stav složek životního prostředí (kyselé 

deště, nízká kvalita vzduchu, znečištění moře, pláží aj.) a konfliktní land-use daného území.“ 

Wahla (2010) tvrdí, že potenciál CR je důležité látka GCR. Destinace, která má 

k dispozici schopnosti vykonávat očekáváné funkce. Tato způsobilost je číselně měřitelná 

(počtem návštěvníků, tržbami). Potenciál CR se může posuzovat odvětvově, např. rekreační, 

přírodní, turistický, lázeňský, veletržní, kongresový, turistický.  

   Potenciál  CR lze rozlišit takto: 

- primární, tj. přírodní a kulturně-historické předpoklady 

- sekundární, tj. fungující objekty infrastruktury a široké spektrum fungujících 

služeb 

- terciální, tj. úroveň řízení a organizace CR, podpora rozvoje CR, destinační 

marketing, statistika CR. 

Potenciál se dá ohodnotit číselně – váhové hodnocení pomocí bodů, např. body 0-10. 

Body se připojují znaleckým odhadem. J. Bína vyhodnocoval potenciál obcí ČR a rozlišoval 3 

stupně potenciálu: základní, zvýšený, vysoký a na tomto základu jde odlišovat regiony nebo 

obce, tj. 

- regionálního a místního významu, 

- nadregionálního významu, celostátního a mezinárodního významu. 

Potenciál CR obcí ČR Celkový (1) Přírodní (2) Kulturní 

0 bez potenciálu - - 4134 

1 základní (1 – 25 b.) 1198 1530 1154 

2 zvýšený (26 – 50 b.) 2848 2998 667 

3 vysoký (51 – 100 b.) 1869 1468 282 

4 velmi vysoký (101 – 200 b.) 300 236 55 

5 výjimečný (201+ b.) 22 - - 

Celkem 6273 6232 2098 

Obr. 3.1 Hodnocení potenciálu CR v obcích ČR podle J. Bíny (zdroj viz seznam obrázků) 
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3.4 Předpoklady pro rozvoj CR 

Na cestovní ruch má účinek velké množství faktorů okolí, které mají odlišnou 

účinnost. Síla jednotlivých činitelů je velmi těžce určitelná. Podle Čertíka (2001) je vymezení 

předpokladů a podmínek pro rozvoj cestovního ruchu toto: 

- Předpoklady historicko-kulturní 

Obsahují především lidové tradice, kulturní činnosti, architektonické památky a předměty 

kulturních činností a život osob v souvislosti na historický vývoj společnosti. 

- Předpoklady politické 

Pojednávají o politické stabilitě a nestabilitě, trvání válek, teroru, násilí aj. Veškeré 

tyto předpoklady jsou podmíněny politickým stavem celého státu. Složkou těchto podmínek    

a předpokladů je vnitřní bezpečnostní situace z pohledu bezpečí turistů (ochrana proti 

krádežím). 

- Předpoklady personální 

Především odbornost osob pracujících v cestovním ruchu. 

- Předpoklady demografické 

Patří sem následující informace, které se zabývají obyvatelstvem  - věk, vzdělání, 

náboženství, osídlení, mentalita, tradice, zvyky atd. 

- Předpoklady ekologické 

Tyto předpoklady obsahují: čistotu vody, ovzduší, ekologicky čistou krajinu, příhodné 

přírodní prostředí aj. 

- Předpoklady administrativní 

Do těchto podmínek patří zejména předpoklady směnárenské, pasové, vízové a celní. 

- Předpoklady přírodní 

Jsou tvořeny profilem krajiny, klimatickými podmínkami, přírodními zdroji, vodními 

plochami a zvláštnostmi. Tento druh podmínek je sezónní, protože mění svou významnost       

i svou cennost při změně ročního období. 

- Předpoklady materiálně-technické 

Shrnují zejména postavení následujících zařízení, které jsou nejdůležitější v cestovním 

ruchu: stravovací, dopravní, kulturní, ubytovací, sportovně-rekreační zařízení.  
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- Předpoklady sociálně-ekonomické  

Obsahují celkovou úroveň státu (vyjádřenou v HDP), složky platební bilance, 

disponibilní příjmy obyvatel, stupeň životní úrovně obyvatel atd. 

3.5 Marketing a management destinace 

Úroveň cestovního ruchu je v současnosti čím dál tím více spojována s rozvojem 

regionů. Destinační marketing a management prezentuje souhrn aktivit na vybraných 

úrovních vedení a koordinace, strategické plánování, různé podoby spolupráce na úrovni 

regionů a mikroregionů. (Hesková, 2006) 

3.5.1 Destinační management 

Výsledkem destinačního managementu jsou především konkurenceschopné                 

a udržitelné produkty CR, společně sdílené logo, označení kvality, hromadný informačně-

rezervační systém, tvorba politiky cen, podpora vzniku profesních spolků, organizací               

a sdružení. (Pásková, Zelenka, 2002) 

Vystoupil (2006) vysvětluje destinační management neboli instituci cestovního ruchu 

jako organizaci, která prostřednictvím souhrnu nástrojů, technik a opatření reguluje cestovní 

ruch v regionu za záměrem dosažení rozvoje a udržená konkurenceschopnosti na trhu. 

V rozsáhlejším pojetí instituce cestovního ruchu zajišťuje kooperace a koordinace 

poskytovatelů služeb s cílem efektivnějšího vedení CR v území. Subjekty spolupracují na 

základě partnerů, nikoli konkurence. Management destinace by měl přispívat k rozmachu 

sloučených jednotek v daném území, což nevyřazuje spolupráci subjektů, které proti sobě 

můžou být v konkurenčním postavení.   

Okruhy činností řešené destinačním managementem jsou podle Heskové (2006) 

následující: 

- rozvoj v harmonii s neustálou udržitelností životního prostředí 

- sociálně-kulturní sféra (vytváření pracovních míst, udržování kulturních tradic, 

historie, tradic řemesel) 

- stanovení ekonomických cílů (např. z místních poplatků, stimulace investic do 

infrastruktur) 

- vnější a vnitřní komunikace řízená destinačním managementem.  
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3.5.2 Destinační marketing 

Předmětem marketingu mohou být ubytovací a stravovací zařízení, cestovní kanceláře, 

atraktivity, dopravní společnosti, ale i celé destinace. V tomto přístupu se prostřednictvím 

nástrojů marketingu snažíme destinaci vést k prosperitě na trhu cestovního ruchu. Toto pojetí 

vysvětluje destinaci jako produkt, který uspokojuje potřeby návštěvníků. (Vystoupil, 2006) 

Podstata marketingu destinace je v orientaci všech zúčastněných činitelů na 

uspokojení potřeb a přání návštěvníků za záměrem dosažení zisku. Kladný výsledek destinace 

na trhu závisí na schopnosti ztotožňovat vlastní nabídku – produkt, eventuální návštěvníky (ti, 

kteří mají volný čas, peníze a chtějí navštívit cílové místo, cílový trh). (Kiraľová, 2003)   

Podle A. Morrisona (Vystoupil, 2006, str. 126) jde především o nalezení odpovědí na 

pět základních otázek: 

- „Kde jsme nyní? 

- Kde bychom chtěli být? 

- Jak se tam dostaneme? 

- Jak zjistíme, že se tam dostaneme? 

- Jak zjistíme, že jsme se tam dostali?“ 

3.5.3 Swot analýza 

Podle Čertíka (2001) slouží swot analýza-marketingová metoda k vyhodnocování        

a analýze skutečností, které byly shromažďovány. Především se to dělá z důvodu, abychom 

získali přehled o tom, v jaké pozici z hlediska trhu se firma (organizace) nachází a jaká je 

úroveň vnitřního prostředí. Název je odvozen z anglických slov Strenghts – silné stránky, 

Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – příležitosti a Threats – hrozby. 

Silné stránky 

Jedná se složky vnitřního marketingového prostředí, jejichž kvalita je lepší než u 

jiných, srovnatelných konkurentů na trhu. Patří sem například lepší image, vyšší kvalita 

poskytovaných služeb nebo více kvalifikovaný personál. Ve SWOT analýze znamenají silné    

a slabé stránky analýzu současné situace,  mezitímco příležitosti a hrozby jsou chápaný jako 

analýza následujícího vývoje.  

Slabé stránky 

Jsou to prvky, které jsou ve vztahu ke konkurenci na nižší úrovni. Např. nápadně nízké 

ceny, nízká kvalita prodejní sítě, neuspokojivý způsob komunikace s klienty. 
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Příležitosti 

Jsou to možnosti, které se rozvíjejí v tržním okolí organizace. Spočívají v růstu 

cílových trhů, vyklizení trhu konkurentem nebo se může jednat o změnu v jistých 

legislativních podmínkách, které se používají při podnikání v určitém oboru cestovního tuchu. 

Hrozby 

Jedná se naopak o nepříhodná hlediska, jež vznikají v tržním prostředí podniku.   

Můžou vystupovat v podobě vstupu zcela nových subjektů na trh, zrod nových služeb, které 

odsunou momentální služby.  

Touto analýzou, kde rozebíráme slabé a silné stránky a zároveň analyzujeme hrozby    

a příležitosti, můžeme určit, v jaké současné situaci se podnik zrovna nachází. Nejdříve se 

snažíme posílit stránky silné a využívat příležitosti, které se zrovna na trhu tvoří. Poté se 

pokusíme odstranit slabé stránky a zabránit tak hrozícímu nebezpečí.  

3.6 Strategie rozvoje Mikroregionu 

Vesnice, které se spojují do jednotlivých mikroregionů, zvyšují svou 

konkurenceschopnost proti jiným, početnějším městům tím, že tvoří tzv. urbanistické celky, 

které se jak počtem obyvatel, tak svou plochou, shodují s úrovní těchto měst. Základní           

a poměrně velkou chybou je, že si velmi často tyto vesnice nejsou vědomi toho, že 

investování v jedné z nich by mohlo být zdrojem pracovní příležitosti i u ostatních obcí, že 

kolektivní prezentování a spojení různých společenských a kulturních akcí, jež se zde 

uskutečňují, by mohlo přinést mnohem větší výsledky než oddělené činnosti jednotlivých 

obcí.  

Podle Foreta a Foretové (2001) ve strategii mikroregionu či kraje nesmíme 

zapomenout, že: 

- je třeba rozvíjet partnerské a rovnoprávné vztahy mezi členskými vesnicemi 

regionu 

- jsme povinni zvládnout oslovit důležité cílové seskupení i širokou veřejnost           

a  posílit tak jejich náklonnost (zužitkovat jejich znalostí a možností, ale i 

finančních prostředků v profitu regionu), zřetelně musíme stanovit, co nabízíme, na 

co se zaměřujeme, čeho chceme docílit a jaké hodnoty jsou pro nás podstatné 
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- pouze z informovanosti momentální situace i minulosti regionu jsme schopni 

přemýšlet o jeho vývinu do budoucna, eventuálně tento vývin pozitivně ovlivnit 

- musíme soustavně pozorovat situaci na trhu, nabízející se příležitosti, zároveň 

vyhledávat a nabývat finanční zdroje pro rozmach regionu (pro následnou realizaci 

produktů a projektů) atd. 

Nejdůležitějším věcí je, aby finance, jež obce investují, byly zhodnocovány 

k uspokojení místních a zobrazily se ve zvýšeném zájmu turistů, návštěvníků, investorů atd. 
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4 ZHODNOCENÍ TURISTICKÉHO POTENCIÁLU MIKROREGIONU 

NOVÝ DVŮR 

4.1 Regionální uspořádání ČR 

Každý členský stát EU má za sebou samostatný vývoj územněsprávního členění 

respektujícího přirozené potřeby státní správy a obyvatel. Pro uskutečnění analýz o 

ekonomické a sociální situaci v regionech a také pro statistické monitorování byla v roce 1988 

zavedena jednotková tzv. nomenklatura územních statistických jednotek NUTS. Díky ní jsou 

podle počtu obyvatel definovány tři hlavní úrovně regionálního členění území: NUTSI, 

NUTSII, NUTSIII. ČR byla historicky dělena na kraje odpovídající úrovni NUT III, ale skrz 

vstoupení do Evropské unie musela ještě mezi stát a kraje zavést jeden stupeň členění navíc, 

který odpovídá úrovni NUTS II: regiony soudružnosti. Mapu regionů NUTS 3 a NUTS 2 

nalezneme v příloze č. 1. 

 

 

 

 

    Obr. 4.1 Definice úrovní NUTS I-III (zdroj viz seznam obrázků) 

Kromě členění NUTS existují dvě nižší úrovně územněsprávního členění, jedná se o 

tzv. místní administrativní jednotky LAU. (Fondy Evropské Unie, 2012) 

Úroveň Název Jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76 + 15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6 249 

Obr. 4.2 Členění území České Republiky (zdroj viz seznam obrázků) 

ÚROVEŇ Doporučený počet obyvatel Maximální počet obyvatel 

NUTS I 2 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 
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4.1.1 Mikroregiony v ČR 

MR můžeme popsat jako sdružení několika obcí za účelem dosažení společného cíle. 

Též se jedná o region malého geografického měřítka. V praxi se jedná hlavně o účelové 

mikroregiony, jež jsou v České republice vytvářený za účelem získání společné podpory pro 

čerpání prostředků ze státních fondů a také z fondů Evropské unie. Celkový počet 

mikroregionů uvedených v databázi Centra pro regionální rozvoj byl k 1. 11. 2010 celkem 

564. Seznam všech mikroregionů v České republice je přílohou č. 2 v této práci. (Risy, 2010)  

4.2 Charakteristika Mikroregionu Nový Dvůr 

Mikroregion Nový Dvůr byl založen na jaře roku 2002 obcemi Milotice, Skoronice, 

Ratíškovice, Vacenovice a Vlkoš, krátce po založení přistoupila do svazku obec Svatobořice -

Mistřín. Svazek obcí – Mikroregion Nový Dvůr byl ustanoven na základě smlouvy. Smlouva 

o vytvoření dobrovolného svazku obcí byla uzavřena dne 4. 3. 2002 na dobu neurčitou. 

Smlouva byla uzavřena mezi následujícími obcemi: Milotice, Ratíškovice, Skoronice, 

Vacenovice, Vlkoš. Adresa sídla svazku obcí je: Milotice, č.p.72, PSČ 696 05. Mikroregion 

Nový Dvůr je součástí území NUTS II- Jihovýchod, který se skládá ze dvou samostatných 

krajů, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. V pěti z celkových šesti obcí mikroregionu 

žije více než 1000 obyvatel, z toho ve čtyřech obcích je více než 1900 obyvatel. Ratíškovice 

s více než 4 tis. obyvateli a Svatobořice-Mistřín s více než 3,5 tis. obyvateli patří v rozsahu 

celé České republiky k největším venkovským obcím. Nejméně obyvatel má obec Skoronice. 

Tento ukazatel úzce souvisí s rozlohou jednotlivých oblastí. Stav mužů a žen v obcích je 

skoro rovnoměrný, průměrný věk celého mikroregionu je přibližně 35,75 let. Hustota osídlení 

je cca 170 obyvatel na km2. Ani jedna z obcí však nemá udělen statut města. Vesnice tohoto 

mikroregionu jsou  mnohem větší v porovnání s ostatními obcemi v Česku. (Pospíšil, 2005). 

Počet obyvatel 3000-5000 2000-3000 2000-1000 1000-500 CELKEM 

Počet vesnic 2 1 2 1 6 

Vyjádření v % 33,3 16,7 33,3 16,7 100 

              Tab. 4.1 Struktura vesnic podle počtu obyvatel (vlastní zpracování) 
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   Obr. 4.3 Mapa obcí Mikroregionu Nový Dvůr (zdroj viz seznam obrázků) 

4.3  Poloha Mikroregionu 

Nalezneme jej na jižní Moravě, ve středu okresu Hodonín v Jihomoravském kraji. 

Mikroregion Nový Dvůr tvoří jižní část regionu Kyjovsko. Mikroregion sousedí na severu 

s mikroregionem Babí Lom, na severovýchodě s obcí Kelčany z mikroregionu Podchřibí, na 

východě s Vracovem, který spadá do  mikroregionu Bzenecko, na západě s mikroregionem 

Hovoransko a na jihu a  jihozápadě s obcemi Hodonín, Rohatec a Dubňany. (Slovácko: 

Mikroregion Nový Dvůr, 2008)  

Pět ze šesti obcí mikroregionu je součástí obvodu pověřeného městského úřadu a od 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov, vesnice nejvíce na jihu- Ratíškovice 

spadá pod správní obvod Hodonín. (Mikroregion Nový Dvůr, 2012) 

4.4 Podmínky rozvoje 

Podmínky pro rozvoj turistického ruchu jsou v Mikroregionu Nový Dvůr více než 

dobré, a to například proto, že téměř každou obcí mikroregionu prostupuje značená pěší 

turistická trasa, je zde hojná síť značených cykloturistických cest, kterou představují hlavně 
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Moravské vinařské stezky. Napříč obcemi Ratíškovice, Vacenovice, Milotice a Skoronice 

vede do Kyjova páteřní trasa Moravská vinná, jež se poté obloukem vrací a prochází                

i Vlkošem. Pět obcí mikroregionu je propojeno touto dálkovou páteřní trasou, která vede ze 

Znojma do Uherského Hradiště. V posledních letech šla velká část financí MND na vznik 

nových či zkvalitnění stávajících cyklostezek. Cyklostezky, které prošly za poslední pět let 

opravou, najdeme v příloze č. 3 zobrazené modrou barvou. 

 Z této cesty v obci Vacenovice vybočuje vinařská stezka Podluží, v Miloticích 

Mutěnická vinařská stezka a ve Vlkoši Kyjovská vinařská stezka. Můžeme tedy říct, že 

Mikroregion Nový Dvůr je tzv. „uzlem“ Moravských vinařských stezek, což se shoduje jak ve 

vhodnosti oblastí pro cykloturistiku, tak v důležitosti jeho vinařské tradice.  Pro mikroregion 

jsou nejvýznamnější města Hodonín a Kyjov. Hodonín je z hlediska své regionální působnosti 

(velikosti města a jeho zázemí) 27. nejvýznamnějším centrem v ČR, Kyjov 70. 

nejvýznamnějším centrem. (Pospíšil, 2005) 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

                Obr. 4.4 Mapa Moravských vinařských stezek (zdroj viz seznam obrázků) 

Mikroregion Nový Dvůr je významný také pro pořádání kulturních i folklórních akcí, 

v nichž má již dlouholetou tradici. S pestrými kroji, dobrým vínem i množstvím kulturních 

památek každopádně vyčnívá mikroregion nad ostatními celky. Společné aktivity 

Mikroregionu jsou zaměřeny na zlepšování kvality života místních obyvatel, ale taktéž na 

vytváření podmínek pro rozvoj moderních forem venkovské turistiky a podporu aktivit, které 

přinesou v budoucnosti ekonomický rozvoj a zajistí podmínky pro život na jisté společenské 
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úrovni pro všechny obyvatele. Podrobnější výpis pěších tras a cyklostezek podle náročnosti   

a jejich délky v MND se nachází v příloze č. 4. 

4.5 Povrch mikroregionu 

Povrch mikroregionu je tvořen nížinami a pahorkatinami Dolnomoravského úvalu. 

Nadmořská výška je průměrně od 185 do 200 m n. m., nejvyšším vrcholem je kopec Náklo, 

který má cca 265 m. n. m. Charakteristickou krajovou složkou jsou tzv. Váté písky, které jsou 

porostlé většinou borovými lesy. Dalším typickým znakem krajiny jsou vinice a sady. 

(Mikroregion Nový-Dvůr, 2007)  

4.6 Obce v Mikroregionu Nový Dvůr 

Všechny vesnice v tomto mikroregionu jsou většinou ulicového charakteru, které jsou 

tvořeny různými druhy architektury. Bydlí zde cca 13 120 obyvatel, celková rozloha 

mikroregionu je 7690 ha. Popis a charakteristiku jednotlivých obcí si popíšeme níže.  

4.6.1 Milotice 

Vinařská obec Milotice leží zhruba 6 km jižně od města Kyjov a 10 km na sever od 

města Hodonín. Vzhledem k její poloze vůči ostatním obcím v mikroregionu je oficiálním 

sídlem mikroregionu Nový Dvůr, momentálně má téměř 2000 obyvatel. Je bývalým sídlem 

panství uherského rodu Serényiů, které bylo jejich majetkem po třicetileté válce. V obci se 

nachází renesanční zámek z druhé poloviny 16. století, který byl v letech 1720 - 1725 barokně 

přestavěn. Zámeckou instalaci doplňují sezónní výstavy, galerie obrazů a vín. V Miloticích se 

zachovává řada folklórních tradic. Každoročně se zde konají se tradiční svatomartinské hody. 

V mezidobí Slováckých roků v Kyjově se zde konají národopisné festivaly kyjovského 

Dolňácka v přírodním areálu vinných sklepů Šidleny a v zahradě zámku. Nesmíme 

opomenout ani proslulé košty vín a výstavy obrazů. S ohledem na tyto tradice působí v obci 

dechová hudba, cimbálová muzika, dětská cimbálová muzika, dětský kroužek a slovácký 

soubor. Kromě přírodní rezervace Písečný rybník se třemi ostrůvky a zachovalou faunou        

a flórou, zastoupenou převážně lekníny a stulíky, je v katastru obce také přírodní rezervace 

Horky s výskytem hlaváčku jarního, což je chráněná stepní teplomilná květina. Přímo v obci 

se kromě jiného nachází základní škola, kulturní dům, knihovna a sportovní areál. (Obec 

Milotice, 2007) 
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4.6.2 Ratíškovice 

Obec Ratíškovice, s počtem obyvatel přes čtyři tisíce, patří mezi nejpočetnější vesnice 

v České republice. Obec se může pyšnit vlastní vodofikací, plynofikací, čistírnou odpadních 

vod, kanalizací, telefonní a kabelovou sítí. V současnosti se v jednotlivých etapách 

rekonstruují pozemní komunikace. V roce 2002 byl pro seniory zbudován Dům pokojného 

stáří s dvaceti byty, kde zajišťuje pečovatelskou službu Charita. V roce 2004 byla dokončena 

výstavba 20 bytových jednotek a v současnosti probíhá výstavba rodinných domků v ulicích 

U Jezérka a U Lesa. K historickým zajímavostem obce patří římskokatolický farní kostel, 

vystavěný ve slohu historického romantismu v letech 1855– 1857. Ke kostelu přiléhá budova 

fary a hřbitov. Součástí mobiliáře kostela je dřevěná soška Panny Marie s Ježíškem v náručí 

datovaná kolem roku 1400. Barokní korunka je instalována dodatečně.  

V Ratíškovicích je bytová kolonie Baťovka založená Tomášem Baťou, který zde 

otevřel v roce 1933 lignitový důl Tomáš. Kolonie 44 cihlových bytů byla vystavěna pro 

zaměstnance dolu, s výhledem životnosti 30 let, avšak svému původnímu účelu slouží ještě 

dnes. Funguje zde podnik T- Machinery, který zaměstnává spoustu místních obyvatel. Poblíž 

Baťovky se nachází řadový soubor vinných sklepů s lisovnami, který je situován souběžně s 

komunikací z Ratíškovic do Milotic, nesoucí název Slavín. Uprostřed řadové zástavby 

vinných sklepů se nachází sloup svatého Urbana, patrona vinařů, který byl vytvořen v roce 

2000 za přispění Mužského pěveckého sboru. První vinné sklepy zde byly postaveny v roce 

1966 a v současnosti je jich téměř 100. Ratíškovice jsou v okolí známy také díky své široké 

sportovní základně. V odkazu na důlní činnost se ve sportovním areálu Baník nacházejí dvě 

travnatá a jedno škvárové hřištěm pro kopanou, dále volejbalové antukové kurty, tenisové 

kurty s umělým povrchem, kuželna se čtyřmi automatickými dráhami a plaveckým 

Obr. 4.5 Znak obce Milotice (zdroj viz seznam obrázků) 
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bazénem  s ubytovnou. Jednota Orel navíc v roce 2003 vybudovala ve svém novém areálu 

hřiště s umělým povrchem pro více druhů sportu. Mimo jiné zde najdeme i několik jezírek  

a rybníčků, např. Hliník, tzv. Jezérko, Hliníček. (Obec Ratíškovice, 2012) 

 

 

 

 

 

4.6.3 Skoronice 

V rámci Mikroregionu Nový Dvůr jsou Skoronice co do počtu obyvatel nejmenší obcí 

(cca 540 obyvatel). Avšak co se týče propagace mikroregionu, je její podíl zřejmě největší. 

V roce 2000 totiž obec získala titul vesnice roku. Taktéž byla oceněna Modrou stuhou za 

bohatý kulturní a spolkový život. Toto oceněním bývá uděleno za udržování lidových tradic 

 a  zvyků, které ve Skoronicích nejsou „folklórem“, ale společně prožívanou tradicí. 

Skoronice jsou proslavené svou jízdou králů, je zde zřízeno také etnografické muzeum 

Slovácká jizba. Mezi zajímavosti patří také vinné sklepy Skoronské búdy s vinařskou stezkou 

a s nedalekou přírodní vodní nádrží, kde hospodaří místní rybáři. Dalšími historickými 

památkami jsou sochy sv. Františka a Anny a kostel sv. Floriána, který byl vysvěcen v roce 

1886. Nejstarší památkou v obci je dřevěná socha Panny Marie z 15. století. Vzhledem 

k malému počtu obyvatel se v obci nenachází žádný sportovní areál, a tak jsou místní 

sportovci nuceni jezdit do sousedního Vlkoše. Zajímavostí je, že soukromé zástavby obou 

obcí k sobě těsně přiléhají, což pro cizího návštěvníka budí dojem jedné obce, avšak obě obce 

si zachovaly svou suverenitu. Asi největší atraktivitou obce je krojovaná slovácká dechová 

hudba Skoroňáci, která je jednou z nejstarších kapel u nás. (Skoronice obec Jízdy králů, 2012) 

 

 

 

 

Obr. 4.6 Znak obce Ratíškovice (zdroj viz seznam obrázků) 

Obr. 4.7 Znak obce Skoronice (zdroj viz seznam obrázků) 
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4.6.4 Svatobořice – Mistřín 

Obec vznikla v roce 1964 sloučením dvou samostatných obcí Svatobořice a Mistřín, 

vzhledem k jejich se neustále rozšiřující se zástavbě, která se nakonec spojila v jeden celek. 

Mistřín je starší obcí, první zmínka o obci pochází z roku 1228. O Svatobořicích se prvně 

dočítáme v roce 1349. Území Svatobořic - Mistřína leží v pahorkatině, kterou protéká řeka 

Kyjovka, navazující na prostor Dolnomoravského úvalu. Žije zde zhruba 3 500 stálých 

obyvatel. 

V obci se nachází pozdně barokní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1743. Za 

zmínku stojí i dvě kamenné hlavy s podobou starořímského boha Januse se dvěma tvářemi 

pocházející z poloviny 17. století, které jsou nazývány svatoborské opice. Nacházejí se na zdi 

bývalého panského dvora. Další pamětihodností je zvonice z roku 1719, která byla v roce 

1996 opravena a opět vybavena slunečními hodinami. Svatobořice-Mistřín jsou vinařská obec 

s množstvím vinných sklepů a vinařských akcí. V obci se udržují bohaté folklorní tradice, 

známy překrásným krojem, písněmi a tanci. (Svatobořice-Mistřín, 2012)  

 

 

 

 

Obr. 4.8 Znak obce Svatobořice – Mistřín (zdroj viz seznam obrázků) 

4.6.5 Vacenovice 

Ve Vacenovicích, kolem nichž jsou rozsáhlé smíšené lesy, pole, louky a vinohrady, 

momentálně žije kolem 2200 obyvatel. V obci se dodržuje velké množství tradic, zvyků, 

obřadů a tanců. Ve Vacenovicích působí několik lidových umělců a řemeslníků, jejichž 

výrobky jsou známé po celém kraji. V současné době působí v obci dvě dechové hudby, dva 

mužské pěvecké sbory, ženský pěvecký sbor, cimbálová muzika a dvě moderní skupiny. Ke 

sportovnímu vyžití slouží sportovní stadion se dvěma fotbalovými hřišti a krytou tribunou     

a  také nově zbudovaný hasičský areál. Mezi pravidelné kulturní akce patří plesy, vystupování 

pěveckých sborů, soutěže mažoretek, poutě, letní kino, vinobraní, krojované hody a vánoční 

koncerty. Vadou pro místní mladé občany je absence druhého stupně základní školy, čímž 

jsou nuceni k dovršení základního vzdělání dojíždět do sousedních Ratíškovic či Milotic. 

(Obec Vacenovice, 2012) 
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4.6.6 Vlkoš 

Ve Vlkoši, rozprostírajícím se na území 870 hektarů, z nichž je převážná většina orné 

půdy, žije přes jeden tisíc obyvatel. Obec disponuje vodovodem, elektřinou, plynem a v části 

obce i kanalizací. Mezi nejzajímavější vlkošské spolky patří dechová hudba Vlkošáci, dále 

komorní pěvecké sdružení Kalíšek, kynologické a myslivecké sdružení i občanské sdružení 

Přátelé Achtele. Mezi další aktivity ve Vlkoši můžeme počítat organizaci chovatelů 

poštovních holubů a také místní fotbalový oddíl, v jehož areálu se nacházejí dvě travnatá 

hřiště.  

Mezi zajímavosti obce patří barokní kostel se základy z roku 1773 a také vojenské 

muzeum Jana Ingra, místního rodáka, který byl ministrem národní obrany v období exilové 

vlády. Toto muzeum bylo otevřeno roku 2008. V obci se nachází jak mateřská tak základní 

škola, pošta i sbor dobrovolných hasičů. (Vlkoš, 2012) 

 

 

 

 

 

 

4.7 Kulturní památky Mikroregionu Nový Dvůr 

Nalézá se zde velké množství kulturních památek. Dalo by se říct, že každá obec 

z MND žije určitým kulturním životem. Nejvýznamnější architektonickou památkou je 

            Obr. 4.10 Znak obce Vlkoš (zdroj viz seznam obrázků) 

    

        Obr. 4.9 Znak obce Vacenovice (zdroj viz seznam obrázků) 
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pravděpodobně zámek v Miloticích (2. pol 16. století), který slouží pro stálé expozice a také 

se zde konají kulturní setkání různého typu. Níže si uvedeme nejvýznamnější památky 

jednotlivých vesnic. 

Svatobořice – Mistřín 

- Zvonice, postavená v roce 1719 

- Socha svatého Floriána z roku 1745 

- Kostel Panny Marie 

- Dvě hlavy s podobiznou starořímského boha Januse vyrobené z kamene 

- Sousoší Svaté Anny (Slovácko: Mikroregion Nový Dvůr, 2008) 

 

Obr. 4.11 Chrám Panny Marie Svatobořice - Mistřín (zdroj viz seznam obrázků) 

Ratíškovice 

- Kostel sv. Cyrila a Metoděje, který byl postaven v roce 1855 (Ratíškovice, 2012) 

Vacenovice 

- kostel zasvěcen Božskému Srdci Páně (Vacenovice, 2012) 

Skoronice 

- sochy sv. Anny a Františka 

- muzeum Slovácká jizba – nachází se v nejstarším dochovaném domě ve vesničce, 

který pochází z roku 1903. Po rekonstrukci v roce 1998 bylo v části objektu 



 

30 

 

zřízeno malé národopisné muzeum s lidovými kroji a typickým vybavením selské 

domácnosti před sto lety.  

- dřevěná Socha Panny Marie z 15. století  

- kostel sv. Floriána (Skoronice obec Jízdy králů, 2012) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vlkoš 

- dřevěný kříž z roku 1810 

-  kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vlkoš, 2012) 

Milotice 

- barokní kostel Všech svatých z let 1697 - 1701 

- Státní zámek Milotice (perla Jihovýchodní Moravy) – nejdříve v 16. století byl 

renesančním zámkem, který byl však mezi lety 1720 – 1725 upraven a přestavěn 

na barokní zámek. Tvoří jej nádvoří, jízdárna, francouzský park (zahrada a kašna), 

bažantnice a dvě oranžeriéry (jižní a východní). Posledním soukromým vlastníkem 

byl rod Seilernů, jimž byl zámek zkonfiskován na základě Benešových dekretů. 

Tento zámek je zajisté nejvíce vyhledávaným turistickým cílem na celé Jižní 

Moravě. (Obec Milotice, 2007) 

 

Obr. 4.12 Interiér světnice - Slovácká jizba (zdroj viz seznam obrázků) 
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4.8 Ekologický stav a ochrana životního prostředí ve správním území 

Mikroregionu Nový Dvůr 

Dalo by se říct, že MND se díky své rozloze a charakteru krajiny nalézá v zemědělsky 

velmi obdělávaném kraji. Jednotlivými vesnicemi protéká mnoho menších vodotečí. Mokřadů 

a vodních ploch (rybníky, jezera) zde nenajdeme mnoho. Asi nejznámější je Písečný rybník, 

jenž je složkou Natura 2000 (soustava chráněných území evropského významu)   

Obec (katastrální území) Vacenovice Milotice 

Svatobořice – 

Mistřín, 

Milotice 

Milotice, 

Vacenovice 

Ekologicky významné 

místo 
Jezero 

Tzv. Horky u 

Milotic 

Letiště – 

Milotice 
Písečný rybník 

Popis 

mokřady, vlhké 

louky, slatinná 

vegetace. 

trávníky 

teplomilné 

povahy 

trvalý travní 

porost. 

rybník menší 

povahy, kolem 

ostrůvky, 

mokřady. 

Slatinné louky. 

Žije zde měkkýš 

Svinutec 

Tab. 4. 2 Významná místa z ekologického pohledu v MND (vlastní zpracování) 

 

Obr. 4.13 Jižní strana zámku Milotice (zdroj viz seznam obrázků) 
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4.9  Cestovní ruch a rekreace v mikroregionu Nový Dvůr 

Podle Pospíšila (2005) rekreace a cestovní ruch v tomto mikroregionu a jeho 

jednotlivých vesnicích je založen na následujících sférách: 

1. Existence zámku v Miloticích, který má  roční návštěvnost více než 20 000 lidí.  

2. Tradiční události během roku jako jsou například: duchovní slavnosti, Jízda králů, 

průvody krojovaných při různých příležitostech, hody atd. 

3. Další oblast je tradice v pěstování révy vinné a tradiční výroba vína. Na tuto 

zvyklost navazují cyklistické tzv. „Moravské Vinařské Stezky“, které se tímto mikroregionem 

táhnou. Soupis zvykových turistických cílů v mikroregionu v jednotlivých vesnicích je 

uveden  následovně: 

       Milotice 

- renesanční zámek s četným nádvořím, konírnou, francouzským parkem atd. 

- areál vinných sklepů Šidleny s přírodním amfiteátrem 

- fašank s průvodem 

- proslulá výstava vín 

- Národopisný festival kyjovského Dolňácko 

              Ratíškovice 

- Vinařský areál Slavín (nacházející se pod vrcholem Náklo) 

- Cyrilometodějská pouť 

- Mezinárodní festival dechových hudeb  

- tradiční krojované hody s průvodem 

- poutní místo Liliový kříž na Nákle 

- smíšený les Dúbrava (původně dubový les, v současnosti zalesněn především 

borovicemi)  

- muzeum ve Vagónu – Ratíškovická železnice 

- šlapací drezína – dráha má na délku 3 km a propojuje dvě vinařské stezky Podluží 

a Moravskou vinnou 
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Skoronice 

- Jízda králů- jízdu jezdí chlapci ve věku zpravidla od 17 do 30 let, ale stává se, že 

účastníkem je i padesátiletý jezdec. Jako není omezený věk jezdců, není stanovený 

ani počet jízd, které mohou účastníci absolvovat. Jsou známy případy, kdy 

nejvytrvalejší jezdci a nejzdatnější vyvolávači doprovázeli krále i dvanáctkrát. 

Královská družina jede v párech v počtu 20 – 30 jezdců a tvoří ji  praporečník, 

vyvolávači, výběrčí, král s pobočníky, děkovníci a doprovod. V den konání jízdy 

se chlapci vydávají brzy ráno do okolních obcí pro koně, které musí vystrojit. 

Dříve toto strojení prováděly dívky, dnes je do „mašlení“ zapojena celá jezdcova 

rodina. Po deváté hodině, když jsou koně přichystáni, řadí se chlapci v krojích na 

návsi a praporečník se třemi vyvolávači se vydávají cvalem ke starostovi pro 

souhlas k jízdě. Ten podepíše listinu a souhlas k jízdě provolává slovy: „V naší 

obci odedávna dobrý zvyk je vídat chasu v kroji na koních a mezi námi vítat. 

Povolení máte. Krále hleďte chrániti, aby vám ho nemohli cizí lidé zajmouti!“ 

Vyslanci se pak s listinou vrací k ostatním a jízda s praporečníkem v čele se může 

vydat na svoji pouť. Vyvolávači vyvolávají verše na obyvatele všech domů v obci, 

za nimi jede král převlečený do ženského kroje s bílou růží v ústech. Chrání jej dva 

pobočníci, kavalkádu doplňují výběrčí a děkovníci. Družina pak objíždí všechny 

ulice ve vsi či městě a vyvolávači směřují k majitelům domů veršované vyvolávky 

a výběrčí shromažďují dary – víno, pohoštění nebo peníze. Objížďka končívá ve 

Skoronicích na návsi řečené Kanál či v Kyjově před radnicí. V atmosféře euforie, 

Obr. 4.14 Šlapací drezína – Ratíškovice (zdroj viz seznam obrázků) 



 

34 

 

loučení i budoucích návratů si některý z jezdců stoupne do sedla a zvolá: „Hýlom, 

hálom!“ 

- tradiční fašank s průvodem maškar 

- válení dýně a zakopávání basy 

- stavění a kácení máje, tradiční slovácké krojované hody 

- vánoční koncerty 

- zářijová Skoroňská pouť  

- vinné sklepy Skoroňské búdy s vinařskou stezkou (Skoronice obec Jízdy králů, 

2012) 

                  Svatobořice – Mistřín 

- bohaté folklorní tradice s dechovkou 

- obecní kulturní dům 

- obecní penzion s kapacitou 47 míst 

- mezinárodní folklorní festival 

Vacenovice 

- dvě tratě vinných stezek 

- turistická ubytovna Obecního úřadu 

- areál výletní restaurace Rudník 

- lesy Doubrava 

- vinobraní a hody, masopustní průvod masek 

- otevírání hory 

- výletní restaurace Březíčko 
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Obr. 4.15 Hřebčín Rúdník (zdroj viz seznam obrázků) 

Vlkoš 

- ulička vinných sklepů v rekreační zóně Búdy – 120 vinných sklepů 

- tradice lidových zvyků – tradiční slovácké hody  s "kradením káčera" a "hodovým 

vínkem" (Slovácko: Mikroregion Nový Dvůr, 2008) 

V MND jsou přívětivé faktory pro rozvoj cestovního ruchu. Takřka každou vesnicí jde 

skrz značená pěší turistická trasa. Je zde také hojná síť značených cykloturistických tras, 

především Moravské vinařské stezky. Přes Ratíškovice, Vacenovice, Milotice a Skoronice do 

Kyjova vede páteřní trasa Moravská vinná stezka. Mikroregion Nový Dvůr je hlavním uzlem 

Moravských vinařských stezek, což odpovídá jak významu jeho vinařské tradice, tak 

vhodnosti území pro rekreační cykloturistiku. Téměř každou obcí mikroregionu prochází 

značená pěší turistická trasa, udržovaná a značená Klubem českých turistů. (Pospíšil, 2005) 

Barva 

označení 
Trasa - Stezka 

Modrá 
Vlkoš (žel.stanice) – Vacenovice – Ratíškovice – Lužická cesta- sv. Jan – 

Starý Poddvorov 

Zelená 
Svatobořice-Mistřín (žel stanice) – Milotice – Dubňany – Mutěnice – Dolní 

Bojanovice – Hodonín 

Žlutá Milotice (zámek) – Vracov – Bzenec 

Žlutá 
Vacenovice – Rudník – Rohatec (žel. stanice) – Ratíškovická silnice – Důl 

osvobození – Hodonín 

Tab. 4.3 Značené pěší turistické trasy (vlastní zpracování) 
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Vesnice 
Cyklistick

á trasa 

Značená 

turistick

á cesta 

Možnost 

koupání 

(koupaliště, 

bazén, vodní 

nádrž) 

Významná místa a 

kulturní památky 

Tradiční 

kulturní akce 

Milotice Ano ano Ne 

státní zámek, zámecký 

park, kostel Všech Svatých 

(1701), Šidleny – vinné 

sklepy, přírodní rezervace 

Písečný rybník, přírodní 

památka Horky 

národopisný 

festival Dolňácka 

(srpen) 

Ratíškovice Ano ano Ano 

kostel sv. Cyrila a 

Metoděje (1857), Slavín- 

vinné sklepy, malovaná 

keramika, sportovní areál 

Baník Ratíškovice 

festival dechové 

hudby (červenec) 

Skoronice Ano ne Ano muzeum  

Svatobořice

-Mistřín 
Ano ano Ne 

zvonice (1719), kostel 

Navštívení Panny Marie 

(1743), socha sv. Floriána 

(1745), sousoší sv. Anny 

(1791), socha boha Januse 

– "svatoborská opice", 

bývalý internační tábor, 

stálá výstava prací vězňů, 

vinné sklepy, lidová 

architektura, lidové zvyky 

folklórní festival 

(červenec), košt 

vín 

Vacenovice Ano ano Ne 

kostel Nejsvětějšího Srdce 

Páně s barokními varhany, 

lokality vinných sklepů  

Pod kostelem a Žlébky, 

východisko do lesa 

Doubrava, farma s chovem 

koní, možnost projížděk 

(Rudník), přírodní 

rezervace Jezero 

 

Vlkoš Ano ano Ne 

kostel Nanebevzetí Panny 

Marie (1780), kaple sv. 

Jana, Búdy – vinné sklepy, 

košt vín 

Tab. 4.4 Tradiční turistické cíle v Mikroregionu Nový Dvůr (vlastní zpracování) 
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4.10 Sportovní a společenské aktivity 

V MND je nespočet různých hudebních a tanečních souborů. Konají se zde dva 

poměrně významné festivaly, na kterých je každoročně mezinárodní účast. Sportovním 

činnosti nalezneme především v obci Ratíškovice. Ve Svatobořicích – Mistříně existuje 

dechová hudba Mistříňanka, Varmužova cimbálová muzika, Cimbálová muzika Ladislava 

Pavluše a Chrámový sbor AMA, jež vystupuje nejen v obcích a blízkém okolí, ale 

i v zahraničí, folklorní Slovácký krúžek Svatobořice – Mistřín, Mužský pěvecký sbor, 

dětské a národopisné soubory jako jsou například: Podkověnka, Krušpánek, Lúčka aj. 

(Svatobořice – Mistřín, 2012) 

V Ratíškovicích nalezneme taktéž spoustu folklorních souborů, např.: taneční 

a pěvecký krúžek Ratíškovická Dolina, Slovácký krúžek,  Sbor pro občanské záležitosti 

i Dětský folklorní soubor Ratíškovice, který byl založen roku 2003, jež navázal na 

národopisný soubor Rozmarýnek, který fungoval od 70. let minulého století. Mezi další 

můžeme zařadit cimbálovou skupinu CM Náklo, která je složena z žáků Základní umělecké 

školy. V jejich repertoáru nalezneme hlavně tzv. kyjovské skočné, verbuňky a čardáše. Dále 

sem patří mládežnická dechová hudba Veselá muzika, která oslavila již 35 let od svého 

vzniku a vydala dvě CD nahrávky. Nesmíme zapomenout ani na Robky ze Séčky, což je 

ženský národopisný soubor, který byl založen v roce 2001 a v současnosti má 15 členek. 

Tento soubor je složen jen ze samých žen, vystoupení má zaměřena na přednesení starých    

a    dávno zapomenutých zvyků a tradic (vaření trnek - povidel, draní peří, výroba „lukší“, 

svatební zvyky, přástky s kolovraty aj.) na moravském Slovácku. Slovácký mužský pěvecký 

sbor je skupina patnácti mužů, kteří vystupují v krojích a zpívají lidové písně. Jak je již 

uvedeno, Ratíškovice jsou v MND nejvýznamnějším centrem sportu. Při základní škole 

funguje také dětský šachový kroužek, který slaví ve své kategorii značné úspěchy. Najdeme 

zde tenisové kurty, volejbalové hřiště, kuželnu, plavecký bazén a pravděpodobně nejvíce 

využívanou trasu na cykloturistiku a in-line brusle na okrese vůbec, která má na délku 14 km. 

Ratíškovice jsou také významné díky fotbalovému týmu FK Baník Ratíškovice, který 

v minulých letech úspěšně hrál 2. ligu a téměř postoupil do ligy první. (Obec Ratíškovice, 

2012). 

Ve Skoronicích funguje již řadu let krojovaná slovácká dechová hudba Skoroňáci, 

která vznikla v roce 1918. Kapela Skoroňáci již najezdila tisíce kilometrů po celé republice, 

Německu, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Belgii, Francii a také Švýcarsku. Tato 
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dechovka nahrála několik desítek hudebních nosičů a vystupovala již v několika televizních 

pořadech. Nejvýznamnějším úspěchem pro ně bylo vítězství v národní soutěži o tzv. “Zlatou 

křídlovku“ v roce 1981. (Skoroňáci, 2010)  

Také zde vznikl dětský národopisný soubor, který má 18 členů a hudebně jej 

doprovází cimbálová muzika Základní umělecké školy Kyjov. Soubor tancuje a zpívá jak na 

Moravě  a v Čechách, tak také v Polsku, Německu, Slovensku, Rakousku. Mimo jiné zde mají 

chrámový a dívčí sbor, divadelní ochotnický soubor, hasičské družstvo dětí a mládeže, Český 

zahrádkářský svaz a také Rybářský svaz a jiné kroužky. (Skoronice obec Jízdy králů, 2012) 

Obec Milotice je také významná díky národopisném festivalu kyjovského Dolňácka, 

jež se koná v mezidobí Slováckých roků v Kyjově v přírodním areálu vinných sklepů Šidleny 

a zahradě zámku. Ve vesnici působí cimbálová muzika Kalina, Dětská cimbálová muzika, 

Dětský kroužek Jatelinka, Slovácký soubor Milotice. Sport zde zastupuje především fotbalový 

klub TJ Agro Milotice. (Slovácko: Mikroregion Nový Dvůr, 2008) 

Mimo jiné je tu i dechová hudba Miločanka, která byla založena roku 1982. V roce 

1988 zvítězila v soutěži o Zlatý hrozen a roku 1989 vyhrála soutěž o Zlatý klas. Tato 

dechovka hraje především skladby slováckých autorů, ale ve svém repertoáru má i skladby 

taneční a přednesové z českých muzikálů. (Miločanka, 2008) 

Ve Vlkoši účinkuje rovněž spousta souborů a kroužků. Můžeme sem zařadit 

následující: dechová hudba Vlkošáci, která byla založena v roce 1997 a vydali dvě CD 

s názvy ” Vlkošské búdečky” a ”Muzikanti z Moravy”. Za jeden z nejvýznamnějších úspěchů 

považují vítězství v soutěži dechových hudeb Zlatý hrozen Jižní Moravy v roce 1998            

v  Mikulově. Mezi další zajímavosti lze začlenit komorní pěvecké sdružení Kalíšek, občanské 

sdružení Krušpánek a Přátelé Achtele, sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Vlkoš, Myslivecké 

sdružení Chrast, Kynologický klub Vlkoš aj. (Vlkoš, 2012) 

Ve Vacenovicích se provozují vyjížďky na koních, které jsou realizovány zapůjčením 

koně s doprovodem zkušeného jezdce, působí zde sportovní klub TJ Sokol Vacenovice, SK 

Mogul Vacenovice, dětský tým mažoretek Srdíčka, šachový klub, futsalový klub a další 

sportovní celky. Tak jako v předešlých obcích Mikroregionu, tak i ve Vacenovicích působí 

jedna dechová hudba- Vacenovjáci. Tato krojovaná dechovka vznikla roku 1976. Tak jako 

předcházející kapely, i vacenovská dechová muzika vydala několik CD a MC a taktéž 

vystupovala i v zahraničí. Dalšími soubory jsou Mužský sbor z Vacenovic, ženský sbor 
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Marijánky, Jama, hudební skupina Na všechny 4 a Slovácký krúžek Omladina. Jeho členové 

chodí v krojích a udržují staré zvyky, které mají ve Vacenovicích již dlouhou tradici. Toto 

sdružení se pravidelně schází za účelem nacvičení tanců, zpěvu a zvyků. Zúčastnili se 

folklorních festivalů v Řecku a Španělsku. (Obec Vacenovice, 2012) 

Mikroregion Nový Dvůr je skutečně velmi zaměřován na kulturní zvyklosti 

Kyjovského Slovácka a jez tu značný potenciál pro udržení vesnických zvyků. Tyto činnosti 

jsou spojeny s kulturou pěstování vinné révy a kultury výroby a pití vína. Dá se říct, že 

sportovní zázemí je momentálně celkem dostačující. (Pospíšil, 2005) 

Seznam chystaných akcí v Mikroregionu Nový Dvůr v termínu (1. 4. 2012 – 10. 7. 2012) se 

nachází v příloze č. 5. 

4.11 Swot analýza Mikroregionu Nový Dvůr 

Následující SWOT analýza je zhotovena na základě momentální situace nabídky v oblasti 

cestovního ruchu, a možnostech jeho příštího rozvoje. 

4.11.1 Silné stránky 

Mikroregion Nový Dvůr v sobě skrývá poměrně velký potenciál, co se týče cestovního 

ruchu a návštěv turistů. 

- Příhodná pro MND je jak povaha terénu, tak i různorodost krajiny (vhodná pro 

cykloturistiku, pěší turistiku). Rozdílná krajina nabízí dostatečné množství využití 

volného času pro všechny. Na své si zde přijdou jak návštěvníci zaměření na 

cykloturistiku, tak pěší turisti. Je zde také relativně dobré životní prostředí.  

- Velkou předností Mikroregionu Nový Dvůr jsou dodržované kulturní tradice a 

folklórní zvyky. Oproti jiným regionům v České republice narazí návštěvník na 

tradice a zvyky téměř na každém kroku. V každé obci jsou každoročně pořádány hody, 

jízdy králů, folklorní vystoupení a festivaly, fašanky, představení národopisných a 

dobrovolných souborů (např. festival dechových hudeb, tanečních a pěveckých 

souborů, aj.) V posledních letech dokonce vzrůstá zájem mladých lidí o tyto tradice, 

což je pro MND velmi příhodné. 

- Obce v mikroregionu jsou svou zeměpisnou polohou a klimatem podnebí ideálním pro 

pěstování vinné révy. Také v ostatních regionech a částech České republiky najdeme 



 

40 

 

vinařské oblasti s rozlehlými vinicemi a vinnými sklepy, ale nikde jinde nemá 

vinařství lepší podmínky, kulturu a reputaci než tomu je na jižní Moravě. Téměř každá 

obec má vlastní alej vinných sklípků (Milotice - Šidelny, kde je momentálně přes 250 

vinných sklepů, Vacenovice – Žlébky, v současnosti je zde zhruba 45 sklepů,  

Ratíškovice – Slavín se zhruba stovkou vinných sklípků, Skoronské búdy , atd.).  

- Je potřeba zmínit i poměrně dobrou provázanost cyklistických a turistických stezek, 

které jsou také vhodné k uskutečňování putování za vínem v této oblasti. Mikroregion 

Nový Dvůr taktéž využívá dobré polohy. Je situován uprostřed větších měst Slovácka, 

jako je Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou, což představuje další velký potenciál 

v podobě blízké vzdálenosti případných turistů. MND nabízí značný počet stezek, jež 

jsou různorodé náročností, délkou i tématikou. Známá síť cyklostezek se nazývá 

Moravské vinařské stezky, jejichž součástí jsou i stezky na území MND. Např. 

Mutěnická vinařská stezka, jež má na délku před 65 km. Stezka vede mírně zvlněnou 

krajinou, její půvab ocení turisti především na podzim, když se barevnost přírody 

snoubí s barvami krojů při hodech, vinobraním a lidovými slavnostmi. Významná je 

taktéž Kyjovská vinařská stezka, která je dlouhá 85 km a celkově prochází přes 24 

vesnic.   

- Další výhodou je rychlé spojení s Brnem a Bratislavou v podobě dálnice D2, která se 

nachází pouze ve vzdálenosti cca 30 kilometrů, a dalšího napojení z Brna směrem na 

Prahu, či Olomouc a Ostravu v rámci dálnice D1. Dalším plusem je funkčnost 

Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a tudíž návaznost 

jednotlivých dopravních spojů, ať už vlakových nebo autobusových. Kladem je i 

poměrně blízká vzdálenost hranic s Rakouskem či Slovenskem.  

- Kladem a turistickým lákadlem je zajisté značný počet kulturních a architektonických 

památek. Mezi nejvýznamnější se řadí státní zámek Milotice, jehož návštěvnost v 

loňském roce byla rekordních 27 000 návštěvníků. V roce 2011 zde byla poprvé 

prohlídka v kostýmech, jež sklidila velký úspěch. Jak děti, tak i dospělí, měli možnost 

zapůjčit si kostým a projít se v něm po parku, užít si tak atmosféru baroka. Díky této 

akci vzrostla návštěvnost o 40 %. Obec Ratíškovice provozuje Muzeum ve Vagónu, o 

které je v současnosti velký zájem, a to především díky nabídce projížďky na šlapací 
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drezíně. Od zahájení provozu v r. 2004 se šlapací drezínou projelo více než šestnáct 

tisíc návštěvníků. 

4.11.2 Slabé stránky 

- Mezi nejslabší stránky bezpochyby patří vysoká nezaměstnanost a s tím spojeným odliv 

občanů, kteří za prací dojíždí nebo se kvůli ní již z regionu odstěhovali. Na Hodonínsku 

je druhá nejvyšší nezaměstnanost v ČR.   

- Dalším znepokojujícím faktorem je špatný stav pozemních komunikací, především pak 

silnicí 2. a 3. třídy. 

- Během různých společenských a kulturních akcí se nejvíce pociťuje chybějící kapacita 

ubytování v mikroregionu pro návštěvníky a turisty, kteří jsou tudíž nuceni hledat 

ubytování v co nejbližším okolí, nejčastěji v Hodoníně a Kyjově. V jednotlivých obcích 

jsou sice menší penziony, ale jejich kapacita není dostačující pro počet návštěvníků, 

který tento mikroregion každoročně navštíví. 

- Nedostatkem je i poměrně slabá prezentace mikroregionu při nejrůznějších výstavách a 

veletrzích, chybějící finance pro turismus a jeho propagaci, a v neposlední řadě i 

chybějící finance na údržbu a provozování kulturních památek. V obcích Mikroregionu 

Nový Dvůr se, oproti sousedním obcím, nenachází žádné koupaliště. Bohužel je mezi 

místními občany také poměrně nízký zájem o společenské, kulturní a turistické dění.  

- Nepříliš rozvinutá je rovněž agroturistika, o kterou v posledních letech vzrůstá zájem. I 

když MND má hojné zastoupení koňských statků (Vacenovice- statek Rúdník a hřebčín 

Dobrovský, Ratíškovice – hřebčín Kotásek atd.), této možnosti téměř vůbec nevyužívá. 

Z čehož plyne jednoznačně i nevýhoda málo rozvinuté koňské turistické stezky.  

- Postrádáno je zde i značné zastoupení ve volnočasových aktivitách a sportovištích. 

Jedinou obcí, která nabízí veřejnosti vcelku široké spektrum sportovních aktivit, jsou 

Ratíškovice. Ve sportovním areálu najdeme tři fotbalová hřiště, plavecký bazén, 

tenisové a volejbalové kurty, kuželnu. Jiné vesnice naprosto postrádají podobná 

zařízení, což je důsledkem toho, že velký počet turistů i místních hledá tyto atraktivity 

v okolních městech.  
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4.11.3 Příležitosti 

- Jednou z mnoha příležitostí, kterými by se měli obyvatelé mikroregionu dozajista 

zabývat, by měla být lepší připravenost místních vinařů na poskytování služeb v podobě 

možností uspořádat ochutnávky vín, košty a rozšířených možností ubytování. Všech 

těchto příležitostí je potřeba využít. Jistě by k tomu přispěla také lepší informovanost o 

těchto akcích i do širšího okolí (než je pouze Mikroregion Nový Dvůr). 

- Tvorba tzv. turistické pasu. Jelikož se v poslední době zvyšuje poptávka o tuto novinku, 

pro MND by tato atraktivita za jisté znamenala větší lákavost pro potencionální turisty.   

- Taktéž je v mikroregionu nízký počet stravovacích a ubytovacích zařízeních, na což by 

se mohli obyvatelé s vidinou zisku taktéž zaměřit a chybějící kapacity vytvořit či 

zbudovat. Pří příležitosti nějaké přestavby či zbudování nového objektu by stálo za 

zamyšlení i kompletní vytvoření nového turistického cíle.  

- Za zmínku by také stálo zlepšení, rozvoj a bezpečnost infrastruktury a cyklostezek, a 

také informovanosti a lepší propagace tradičních produktů mikroregionu, všech vesnic i 

celého mikroregionu a tak pozvednout atraktivnost pro potenciální turisty. Cyklostezky 

zde sice jsou, ale chybí propojení do větších měst, kde se nachází zvláště zdravotnická 

zařízení a potřebné úřady. 

- Také by bylo vhodné rozšířit a vylepšit spolupráci se sousedními mikroregiony, zvýšit 

snahu o získání dotací na opravu a rekonstrukci kulturních a historických památek, 

podpořit místní tradice a zvyky a zvýšit množství kulturních a sportovních akcí a 

aktivit. 

- V neposlední řadě by byla pro MND příležitost zbudovat alespoň v jedné z obcí 

mikroregionu veřejné koupaliště, které zde tak zoufale chybí. Všechny tyto zmíněné 

příležitosti stojí za to prozkoumat a pokusit se o jejich zrealizování, což by mohlo vést k 

přilákání většího počtu turistů a návštěvníku, kteří se tak starají o další rozvoj 

mikroregionu. 

- Příležitostí pro MND je větší snaha o získání finančních prostředků a dotací, jež jsou 

více než nutné na úpravu rekonstrukci historických a kulturních památek, které 

každoročně navštěvuje tisíce lidí. 
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4.11.4 Hrozby 

- K největším hrozbám mikroregionu, které by mohly způsobit stagnaci jeho rozvoje       

a snížit počet turistů a návštěvníků, patří nedostatek financí, nutných k rekonstrukci       

a opravám ať už kulturních památek, sportovišť a cyklostezek, tak ke zlepšení stavu 

pozemních komunikací. Je nutné brát také v potaz poměrně vysokou konkurenci 

v podobě okolních mikroregionů. 

- Pokud se MND nezačne více zabývat propagací nabízených atraktivit a událostí, čím 

dál tím vice turistů bude vyhledávat tyto zajímavosti v okolních regionech, a tím 

nastane odliv jak stávajících, tak i potencionálních návštěvníků, a to jen kvůli špatné 

informovanosti.  

- V poslední době také dochází k odlivu mladých lidí do větších měst za prací, s tím je 

spojené nízké finanční ohodnocení pro zaměstnance v mikroregionu a příliv levné 

pracovní síly. 

- Taktéž zde panuje v oblasti vinařství velká konkurence i v okolních regionech                

a  mikroregionech, především v oblastech kolem Velkých Pavlovic, Čejkovic a také 

oblasti Pálavy.  

- Z pohledu velké konkurence je až zarážející nedostačující pomoc při pořádání 

podobných akcí malými spolky. Velkou obavou je komercializace tradičních aktivit, 

kdy by evropská legislativa mohla způsobit narušení nebo úplný zánik tradic, nejen pro 

Mikroregion Nový Dvůr. 
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5 NAVRŽENÍ MOŽNÉHO DALŠÍHO ROZVOJE ZKOUMANÉ 

DESTINACE 

Na základě výše uvedené SWOT analýzy lze říci, že v MND jsou poměrně příhodné 

předpoklady pro jeho rozvoj v oblasti cestovního ruchu.  

Hlavní potenciál se nachází v  následujících sférách: 

- MND se může pochlubit vhodnou krajinou a teplotním klimatem pro pěstování řady 

různých druhů ovoce (broskve, meruňky, jablka atd.), révy vinné a zeleniny   

- má bohaté zázemí ve folklorních zvycích a původních řemeslech 

- velké množství historických a kulturních památek 

- dobrá dostupnost do zahraničí (Rakousko, Slovensko) 

- rozšířená sít pěších stezek a cyklotras 

Nyní se pokusím nastínit návrhy a doporučení, které by mohly vést k lepšímu              

a rychlejšímu rozvoji v mikroregionu a tím i k lepšímu využití jeho turistického potenciálu. 

- Rozšířit vinařskou turistiku a agroturistiku: Díky své poloze má tento mikroregion více 

než dobré podmínky pro pěstování vína. V každé obci je ulice, kde jsou jenom vinné 

sklípky (Šidleny v Miloticích, Slavín v Ratíškovicích, Žlébky ve Vacenovicích atd.), 

doporučila bych tím pádem místním vinařům navýšení své nabídky, např. degustace 

vín, vybudování ubytovacích kapacit přímo na sklepě. Určitě se najde spousta lidí, kteří 

jezdí na Jižní Moravu právě za těmito akcemi. Zajímavou atraktivitou by mohly být 

akce otevřené sklepy, které se konají v okolních vesnicích a návštěvnost je zde skutečně 

vysoká. Zkusit by se mohla i noční prohlídka sklepů s degustací, spojená s posezením 

za doprovodu cimbálové muziky. Díky poměrně hojnému množství statků s koňmi by 

bylo příhodné zajímat se více o agroturistiku. Najde se spousta lidí, která zrovna tento 

druh turistiky vyhledává. A když už zde ta možnost je, je velká škoda ji nevyužít.  

- Častěji aktualizovat webové stránky jak jednotlivých obcí, tak celého mikroregionu. To 

převážně proto, že nyní je internet hlavním zdrojem informacích, jak zjistit potřebné 

údaje o destinacích, událostech, akcích, festivalech, přehlídkách atd. Většina lidí má 

doma přístup k internetu, a právě tyto akce tam i vyhledává. Tím pádem je zde velká 

pravděpodobnost, že by zde bylo přilákáno více potencionálních návštěvníků. Také si 

myslím, že by bylo příhodné, kdyby v tomto směru spolu jednotlivé obce 
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spolupracovali. Čím kvalitnější a větší informovanost lidí, tím větší zájem o jednotlivé 

služby. Pro organizaci to není až tak vysoký náklad, a určitě se jedná o účinný druh 

marketingu. 

- Více informačních tabulí, billboardů, značeních o cyklostezkách a pěších a naučných 

stezkách, což by bylo vhodné pro lepší informovanost turistů, např. o historii vesnic     

a  mikroregionu, přírodním a kulturním dědictví, nabídce služeb aj. Každá obec 

mikroregionu má svůj informační kanál na kabelovém spojení. Určitě by bylo přínosem 

tato spojení propojit i do ostatních obcí mikroregionu, aby tak mohli být informováni 

občané i v ostatních vesnicích MND.  

- Jak uvádím ve slabých stránkách, je velký problém získat propagační materiály o MND. 

Vím, že není v sílách ani jedné z vesnic vybudovat informační centrum, a to z důvodu 

příliš vysokých pořizovacích nákladů. Avšak alespoň na jednotlivých obecních úřadech, 

školách, obchodech nebo jiných poměrně hojně navštěvovaných místech, by měly být 

tyto materiály k dispozici. 

- Určitě by také stálo za řeč rozšířit informace o konaných akcích např. do místního rádia 

Jih. Spousta lidí při řízení auta poslouchá rádio, tím pádem by se informace dostaly do 

podvědomí lidí a návštěvnost by tím měla být vyšší. 

- Díky poměrně husté síti cyklostezek a pěších stezek (Mutěnická a Kyjovská vinařská 

stezka, stezka Podluží aj.) je zde spoustu možností pro vyžití jak pro cyklisty, tak pro 

pěší turisty. Doporučila bych tyto trasy rozšířit, zlepšit jejich kvalitu a propojit 

jednotlivými obcemi. Ani v jedné z vesnic není půjčovna kol, což by určitě stálo za 

zmínku, protože mnoho návštěvníků si sebou kola nevezme z důvodu, že by je neměli 

jak dopravit. Díky teplému letnímu počasí a již uvedené trase cyklostezek by byla 

půjčovna pro turisty ideální. Měli by možnost zdejší atraktivity, jak v přírodě, tak 

v jednotlivých vesnicích, poznat lépe. Navrhovala bych propojit vesnice i s okolními 

městy (Hodonín, Kyjov), aby se lidé mohli pohodlně dostat např. k lékaři, do lékárny, 

na potřebný úřad a to všechno bez použití auta či autobusu.  

- Navýšit množství sportovišť. Jediné kvalitní sportovní zázemí je v Ratíškovicích. 

V mikroregionu je v tomto směru velmi nízká koordinace uvnitř, špatná je i kvalita 

sportovních prostředí jednotlivých areálů. Chybí zde i možnost koupání v létě. 

Značným nedostatkem v MND  je i chybějící multifunkční hala, kulturní dům či nějaký 
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amfiteátr. Mikroregion má něco kolem 13 000 obyvatel, což není málo. Pokud by se zde 

konala nějaká větší kulturní událost, neexistuje zde žádný objekt, který by mohl být 

kapacitně použit. 

- Velkým trendem je jízda na in-line bruslích. Z vlastní zkušenosti vím, že jediná             

a zároveň nejvíce navštěvovaná je lesní trasa mezi Ratíškovicemi, Vacenovice, 

Rohatcem a Bzencem. Tato trasa má 11 km. Větší návštěvnost by mohla být ovlivněna 

vybudováním neexistujících odpočivadel, sociálního zařízení a objektu, kde by se 

turisté mohli občerstvit. Samozřejmě, že i v jiných vesnicích jsou menší cesty, které se 

dají na in-liny využít, ale ne v takové délce. Láká tím skutečně velké množství 

návštěvníků. Cyklostezky a jiné trasy by bylo vhodné vybudovat i poblíž silnic, kde je 

velký provoz, což by pomohlo ke zlepšení a zvýšení bezpečnosti provozu. 

- Velmi často jsou zde konány společenské a kulturní akce, např. folklorního charakteru, 

hudební koncerty, výstavy, festivaly, vesnické akce, košty vína a slivovice, hody, jízda 

králů atd. Občas se stává, že se jednotlivé události kryjí, proto bych doporučila, aby se 

navzájem obce MND dohodly a vzájemně spolupracovaly na sestavení termínů. Vedlo 

by to k větší návštěvnosti každé z nich. 

- Za úsilí by stálo rozšířit trasu na šlapací drezínu, kterou je možnost zapůjčit si 

v Ratíškovicích. Jelikož je o tuto atrakci skutečně velký zájem, přínosné by bylo, kdyby 

se množství šlapacích drezín rozšířilo i na jiná místa, než je Muzeum ve Vagónu v 

Ratíškovicích. Tímto druhem atraktivity by se mohly inspirovat i okolní vesnice, jelikož 

zapůjčení drezíny stojí na hodinu 200 Kč, a zájem je skutečně velký (pokud se chcete 

na drezíně projet, musíte si ji alespoň 2 týdny dopředu zarezervovat). V loňském roce 

obec Ratíškovice vydělala na této zajímavosti přes 200 000 Kč, což je poměrně vysoká 

částka, kterou mohou obce využít na další rozvoj. 

- Módním trendem je v dnešní době tzv. turistický pas. V ČR je již spoustu regionů a 

mikroregionů, které tuto možnost nabízí. MND by se tedy vzhledem k počtu 

nabízených atraktivit mohl inspirovat a pokusit se o jeho tvorbu. Turista by měl 

možnost zdarma pas vyzvednout např. v některém turistickém informačním centru 

v Jihomoravském kraji, na obecních úřadech v jednotlivých vesnicích mikroregionu 

nebo na veletrhu cestovního ruchu Regiontour a v jiných místech. Součástí turistického 

pasu by byla brožura, kde by byly uvedeny všechny místa, na které se tato akce 

vztahuje. Podstata turistického pasu by byla v tom, že by návštěvníci jednotlivých 
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památek, muzeí a jiných atraktivit sbírali razítka, která by jim byla udělena 

v jednotlivých kontrolních místech (v právě navštíveném místě), a za určitý počet by 

mohli být odměněny buď vstupem do jedné památky zdarma, nebo při plném počtu 

navštívených míst, dárkem v podobě jednoho z místních tradičních produktů. 

V propagaci by pomohla prezentace na veletrhu Cestovního ruchu Regiontour, který se 

koná každoročně v Brně. Tato forma seznámení se s obcemi mikroregionu 

prostřednictvím turistických pasů by byla pro návštěvníky MND zábavná, přitom i 

poučná a přispěla by tak k rozšíření turistické propagace mikroregionu. Turisté by byli 

aktivně zapojeni do místního cestovního ruchu.  

- Snažit se o získání financí (dotací) z fondů Evropské unie, které bych využila za prvé na 

zkvalitnění silnic 2. a 3. třídy, jež jsou skutečně v katastrofálním stavu, za druhé na 

podporu výše uvedených stezek a také na rekonstrukci kulturních památek (kostely, 

zámek) aj. V současnosti existuje program: Dotace na stezky. Tento program je určen 

na budování pěších stezek, hippostezek, vinařských a dalších tematických stezek. 

Z tohoto programu je možné žádat dotace na následující rozvoj: 

1. Na vlastní tvorbu nebo obnovu stezek (informační a směrové tabule, značení, 

odpočinková místa, úvaziště pro koně atd.). 

2. Na nákup a výsadbu doprovodné zeleně související s projektem. 

3. Na tištěné materiály propagující výstupy projektu. 

 Základní podmínky jsou, že trasa musí vést svojí nadpoloviční většinou mimo lesní 

pozemky, projekt smí být realizován na území obce do 2000 obyvatel, maximální výdaje 

mohou být 1,5 mil Kč., dotace nemůže být poskytnuta na jiné než tematicky zaměřené 

cyklostezky. Tento program by mohly tedy využít hlavně cestovní kanceláře a agentury, které 

na Hodonínsku a Kyjovsku podnikají. Tím pádem by určitě navýšily potencionální množství 

zákazníků, kteří by tuto destinaci navštívili skrz příjezdovou turistiku.  

- Mikroregion by měl lépe využívat potenciálu, který má v místních tradicích (folklorní, 

kulturní aj.), jelikož se tu zachovaly v celkem velké míře, tedy oproti jiným vesnicím. 

Na mysli mám například hody a fašank, jež by podle mě mohly být značným lákadlem 

pro turisty jak z větších měst v ČR, kde podobné tradice již dávno vymizely, tak             

i zahraničních návštěvníků.    
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- Celkově by se měla zvýšit kvalita turistické infrastruktury (ubytovací a stravovací 

služby, volnočasové aktivity).  

Především tyto uvedené skutečnosti brání MND v jeho rozvoji v cestovním ruchu.  Obzvláště 

nedostatek finančních prostředků a málo rozvinutá turistická infrastruktura. Nejpodstatnějším 

úkolem mikroregionu by mělo být z hlediska cestovního ruchu zlikvidovat tyto nedostatky     

a vylepšit kvalitu nabízených služeb. 
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6 ZÁVĚR 

Mikroregion Nový Dvůr je poměrně mladým svazkem obcí, jež má stanovené 

společné cíle. Jak momentálním směrem, tak i vidinou do budoucna, je pro všechny obce 

rozvíjení místních zajímavostí, které by měly zajistit jak přísun financí, tak i větší zájem o 

zdejší nabídku mikroregionálních atraktivit. MND může dělat poměrně velkou konkurenci 

okolním mikroregionům, protože jeho potenciál je poměrně široký. Nejvýznamnějšími 

atraktivitami jsou každopádně: tradice, zvyky, folklor, akce různorodého charakteru, množství 

pěveckých a tanečních souborů, cyklistické stezky a kulturní památky. Půvabná krajina posetá 

vinohrady láká nespočet lidí jak za cykloturistikou, tak i za vinařskou turistikou do tradičních 

vinných sklípků, kde mají možnost ochutnat nespočet kvalitních odrůd.  

V teoretické části práce jsou vymezeny soustavy již dříve zjištěných poznatků. Tato 

část mé práce je zaměřena na výklad základních odborných pojmů, jako jsou druhy a formy 

CR, typologie, systém a teorií rozvoje všech mikroregionů. Hlavním cílem práce bylo 

analyzovat turistický potenciál MND a provést swot analýzu. Touto analýzou se zabývám 

v praktické části, kde odhaluji skutečný potenciál  MND v oblasti cestovního ruchu a poté 

navrhuji doporučení pro jeho následný pozitivní vývoj. Myslím, že hlavního cíle se mi 

podařilo dosáhnout. Mezi hlavní návrhy jsem zařadila rozšíření sítě cyklostezek, pěších tras i 

naučných stezek, zaměřit se na rozvoj vinařské turistiky, která zde má určitě velmi výrazný 

potenciál. Další pozitivní vývoj by mělo být vybudování společného amfiteátru nebo 

kulturního domu. Společné kulturní zařízení by bylo jistě přínosem, a to hlavně z důvodu, že 

při konání větší významnější akce, jsou často kulturní domy jednotlivých obcí plně obsazené. 

Zájem veřejnosti je často mnohem větší, než dovoluje kapacita disponujících zařízení. 

Doufám, že jednotlivé obce v Mikroregionu Nový Dvůr spolu budou více spolupracovat, a to 

jak za účelem rozšíření svých nabídek, tak za cílem přilákání turistů potenciálních i 

předešlých, kteří tento poměrně malý mikroregion již v minulosti navštívili, a zalíbilo se jim 

zde.  

Vypracování mé bakalářské práce mi bylo velkým přínosem, protože jsem se 

dozvěděla o mikroregionu jisté nové poznatky a informace, které jsem za celou dobu, co zde 

žiji, nevěděla. Především jsem zjistila, že moje znalosti v místních atraktivitách byly skutečně 

velmi malé, že tato destinace má v nabídce mnohem širší okruh zajímavostí. Jestliže se i Vy 

budete chtít přesvědčit, jak je u nás krásně, jak již z pohledu místních tradic a kulturních 



 

50 

 

památek, tak z hlediska nabízených možností sportovních aktivit, není nic jednodušší, než se 

sem vypravit a tuto krásu individuálně prožít.  
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Aj.  A jiné 

Atd. A tak dále 

Ap. A podobně 

Cca Přibližně 

CR Cestovní ruch 

ČR Česká republika 

Tj. To je 

Obr. Obrázek 

Tab. Tabulka 

Tzv. Tak zvané 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (silné a slabé stránky,  

příležitosti, hrozby) 

MND Mikroregion Nový Dvůr 
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Příloha č. 2 – Seznam mikroregionů na území Česka 

Mikroregiony ČR 

Název Sídlo obec Účel 

Cyklistická stezka Brno - 

Vídeň 

Židlochovice cestovní ruch 

Černohorsko  Černá Hora regionální rozvoj obecně 

"DOBRÁ VODA"  Němčičky 
výstavba vodovodního přivaděče a následné 

financování návratné finanční výpomoci od státu 

Dobrovolný svazek obcí 

Deblín 

Deblín plynofikace, regionální rozvoj 

Dobrovolný svazek obcí 

Jevišovicka 

Jevišovice 

zřízení kulturního a spornovního centra, slaďování 

zájmů a činnosti místních samospráv, rozvoj 

cestovního ruchu v mikroregionu 

Dobrovolný svazek obcí 

LVA 

Lednice regionální rozvoj obecně 

Dobrovolný svazek obcí 

Mikroregion Horňácko  

Velká nad 

Veličkou 
regionální rozvoj obecně 

Dobrovolný svazek obcí 

NIVA  

Božice regionální rozvoj obecně 

Dobrovolný svazek obcí 

Severovýchod  

Kyjov 
regionální rozvoj obecně, cestovní ruch, životní 

prostředí, odpadové hospodářství 

Dobrovolný svazek obcí 

Znojemsko  

Suchohrdly regionální rozvoj obecně 

Dobrovolný svazek obcí 

Ždánický les a Politaví 

Bučovice regionální rozvoj obecně 

DSO Kanalizace obcí 

Damnice, Dolenice a Jiřice 

u Miroslavi  

Jiřice u 

Miroslavi 
Kanalizace 

Ivanovická brána  

Ivanovice na 

Hané 
regionální rozvoj obecně 

Letovicko Letovice regionální rozvoj obecně 

Lomnicko Lomnice regionální rozvoj obecně 

Mikroregion Babí lom Kyjov 
socio-ekonomický rouzvoj obcí a podpory dalších 

subjektů 

Mikroregion Bílý Potok Lažánky koordinování celkového rozvoje území mikroregionu, 
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společný přístup při prosazování ekologické stability 

území 

Mikroregion Bzenecko  Bzenec 

ochrana prosazování společných zájmů členských 

obcí na různých úsecích činnosti těchto obcí, posílení 

ekonomické stability regionu při zachování a rozvoji 

ekologických hodnot a kulturních tradic, které 

odpovídají vývojovým trendům regionu 

Mikroregion Časnýř  

Bílovice nad 

Svitavou 
regionální rozvoj obecně 

Mikroregion Čebínka Tišnov regionální rozvoj obecně 

Mikroregion Domašovsko 

Domašov u 

Brna 

regionální rozvoj obecně, cestovní ruch, životní 

prostředí 

Mikroregion "Drahanská 

vrchovina"  

Luleč 

spolupráce obcí při rozvoji regionu obecně (tzn. 

oblasti školství, soc. péče, zdravotnictví atd.) dále v 

oblasti cestovního ruchu, péče o životní prostředí, 

zabezpečování čistoty obcí (např. odvoz komunálních 

odpadů, budování čističek odpadních vod, atd.) 

Mikroregion Hatě  Chvalovice regionální rozvoj obecně 

Mikroregion Hodonínsko  Hodonín regionální rozvoj 

Mikroregion Hovoransko  Hovorany všestranný regionální rozvoj 

Mikroregion Hustopečsko  Hustopeče 
regionální rozvoj obecně, cestovní ruch, životní 

prostředí 

Mikroregion Ivančicko  Ivančice 
ochrana a prosazování společných zájmů přesahující 

svým rozsahem a významem účastnickou obec 

Mikroregion Kahan  Zastávka 
regionální rozvoj obecně, cestovní ruch, životní 

prostředí,odpadové hospodářství, kanalizace ČOV 

Mikroregion Kuřimka Kuřim 

ochrana a prosazování společných zájmů přesahující 

svým rozsahem a významem území jednotlivých 

členských obcí 

Mikroregion Malá Haná  Cetkovice 
regionální rozvoj obecně, cestovní ruch, životní 

prostředí 

Mikroregion Melicko Pustiměř regionální rozvoj obecně 

Mikroregion Miroslavsko Miroslav regionální rozvoj obecně, cestovní ruch 

Mikroregion Moravia Višňové regionální rozvoj obecně 

Mikroregion Moštěnka Hýsly 
regionální rozvoj obecně, cestovní ruch, životní 

prostředí 

http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
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Mikroregion Nový Dvůr  Milotice regionální rozvoj obecně 

Mikroregion Ostrožsko  

Uherský 

Ostroh 
svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti 

Mikroregion Pernštejn Nedvědice regionální rozvoj obecně 

Mikroregion Podchřibí Ježov regionální rozvoj obecně 

Mikroregion Porta Předklášteří regionální rozvoj obecně 

Mikroregion Rajhradsko  Rajhrad regionální rozvoj obecně 

Mikroregion Rakovec Rousínov vodovody a kanalizace 

Mikroregion Strážnicko  Strážnice 
regionální rozvoj obecně, cestovní ruch, životní 

prostředí 

Mikroregion Ždánicko  Násedlovice 

sociologicko-ekonomický rozvoj svazku obcí, 

koordinace, příprava a realizace hospodářského, 

kulturního rozvoje mikroregionu 

Mikulovsko  Březí regionální rozvoj obecně 

Mohyla míru - Austerlitz 

o.p.s. 

Šlapanice regionální rozvoj obecně 

Moravskokrumlovsko  

Moravský 

Krumlov 
regionální rozvoj obecně 

Obce pro Baťův kanál  Hodonín rozvoj aktivit v území kolem Baťova kanálu 

Ponávka  Vranov kanalizace, ČOV 

Region Cezava Kobylnice reginální rozvoj obecně 

Region Podluží Lanžhot regionální rozvoj obecně, cestovní ruch 

Region Židlochovicko Židlochovice regionální rozvoj obecně 

Sdružení obcí Čistá 

Jihlava 

Přibice regionální rozvoj obecně 

Sdružení obcí Rokytnice  

Mokrá-

Horákov 
regionální rozvoj obecně, kanalizace, ČOV 

Sdružení Olešnicko  Olešnice regionální rozvoj obecně 

Sdružení pro rozvoj a 

obnovu obcí Vranovska  

Vranov nad 

Dyjí 
cestovní ruch 

Spolek pro rozvoj 

venkova Moravský kras  

Jedovnice regionální rozvoj obecně 

Svazek obcí Boskovicko  Boskovice regionální rozvoj obecně 

http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
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Svazek obcí Dyje  Hrádek 
Infrastruktura a životní prostředí, cestovní ruch, 

podnikání a lidské zdroje 

Svazek obcí "Kunštátsko-

Lysicko" 

Drnovice u 

Lysic 
regionální rozvoj obecně 

Svazek obcí Mezihoří Nemotice regionální rozvoj 

Svazek obcí Modré Hory 

Velké 

Pavlovice 
regionální rozvoj obecně 

Svazek obcí Mohyla Míru  Jiříkovice regionální rozvoj 

Svazek obcí Národního 

parku Podyjí  

Znojmo spolupráce obcí v ochraně ŽP a TUR 

Svazek obcí panství hradu 

Veveří  

Brno - Bystrc regionální rozvoj obecně 

Svazek obcí Při formanské 

cestě 

Pavlice 
regionální rozvoj obecně, cestovní ruch, životní 

prostředí, kanalizace ČOV, odpadové hospodářství 

Svazek obcí sever 

Znojemska 

Běhařovice regionální rozvoj obecně 

Svazek obcí Svitava 

Skalice nad 

Svitavou 
regionální rozvoj obecně 

Svazek obcí Větrník 

Rostěnice-

Zvonovice 
regionální rozvoj obecně 

Svazek znojemských 

vinařských obcí Daníž  

Hnanice regionální rozvoj obecně 

Tišnovsko  Tišnov regionální rozvoj obecně 

VITIS  Mutěnice 

podpora a rozvoj podnikání, vzdělání a 

zaměstnanost, rozvoj cestovního ruchu a turistiky, 

životní prostředí, řešení dopravní infrastruktury 

Zájmové sdružení obcí 

Hrušovanska  

Hrušovany 

nad 

Jevišovkou 

regionální rozvoj obecně, cestovní ruch, ochrana ŽP 

 

  

 

 

 

http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/mikroregiony/


 

6 

 

Příloha č. 3 – Cyklostezky Mikroregionu Nový Dvůr 
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Příloha č. 4 – Seznam pěších tras a cyklostezek na území Mikroregionu Nový Dvůr 

Název 

trasy/stezky 
Obec Trasa Typ Délka Náročnost 

Mutěnická 

vinařská 

stezka 

Milotice 

Kyjov – Svatobořice – 

Šardice – Hovorany – 

Čejč – Mutěnice – 

Dubňany -  Milotické 

Šidleny - Kyjov 

Cyklotrasa 65 km 2 

Trasa č. 

4550 
Milotice 

Šidleny (sklepy) - 

Milotice (Státní zámek) - 

Svatobořice - Mistřín - 

Strážovice - Babí Lom - 

Lovčice 

Pěší trasa 23 km 2 

Putování za 

vínem 

Milotice, 

Skoronice, 

Svatobořice 

- Mistřín 

Kyjov -Skoronice -

Milotice – Dubňany – 

Mutěnice – Čejč – 

Hovorany – Šardice – 

Svatobořice – Mistřín - 

Kyjov  

Cyklotrasa 46 km 3 

Doubravou 

kolem 

Vátých 

písků 

Milotice, 

Vacenovice, 

Skoronice, 

Vlkoš, 

Ratíškovice 

Kyjov – Skoronice -  

Milotice – Vacenovice – 

Ratíškovice (Salaš 

Rúdník) – Bzenec-

přívoz -  Přírodní 

památka Osypané břehy 

– Bzenec – Vracov – 

Vlkoš - Kyjov  

Cyklotrasa 43 km 2 

Kolem 

lopatek 

mlýna na 

vrch Babí 

lom 

Svatobořice 

– Mistřín 

Kyjov – Bohuslavice - 

Areál Bukovanský mlýn 

- Sobůlky – Věteřov – 

Strážovice – 

Svatoborský sklípek a  

Cyklotrasa 28 km 3 
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Kyjovská 

vinařská 

stezka 

Vlkoš 

Vlkoš – Kelčany – 

Žádovice – Ježov – 

Přírodní památka 

Hošťálka – Skalka – 

Labuty – Vřesovice – 

Bohuslavice - Nechvalín 

– Ždánice – Archlebov – 

Dambořice – Uhřice – 

Janův Dvůr – Želetice – 

Národní přírodní 

památka na Adamcích – 

Nenkovice – Stavěšice – 

Strážovice – Věteřov – 

Sobůlky – Kyjov 

Cyklotrasa 85 km 4 

Trasa č. 

7559 
Milotice 

Státní zámek Milotice – 

Vracovská Doubrava - 

Rašelina - Vracov - 

Bzenec 

Pěší trasa 12 km 2 

Kyjovská 

vinařská 

stezka 

Vlkoš 

Archlebov- Čejč – Hýsly 

– Sobůlky – Vlkoš – 

Ždánice – Želetice 

Cyklostez

ka 
85 km 2 
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Příloha č. 5 – Seznam chystaných akcí v Mikroregionu Nový Dvůr (1.4.2012 – 10.7.2012) 

Obec Typ akce Datum 

Skoronice 

- Otevřené sklepy 

- Letní noc s Vermonou 

- Divadelní představení o 

Křemílkovi a 

Vochomůrce 

26.5.2012 

1.6.2012 

3.6.2012 

Ratíškovice 

- Košt vína 

- Pálení čarodejnic 

- 29. ročník Pochod kolem 

Ratíškovic 

- 13. ročník Zpívání 

mužských sborů pod 

Náklem 

- Festival dechových 

hudeb 

 

21.4.2012 

30.4.2012 

8.5.2012 

19.5.2012 

 

10.7.2012 

Svatobořice - Mistřín 

- Výstava vín 

- Vernisáž koláží a kreseb 

- Koncert Písně ze 

Svatobořic  

 

28.4.2012 

1.5.2012 

 

8.5.2012 

 

Milotice 

- Velikonoce na zámku 

- Košt vína 

- Soutěž Verbířů 

- Zpívání mužských sborů 

- Koncert skupiny Kamelot 

7. – 9.4. 2012 

8.4.2012 

6.5.2012 

27.5.2012 

 

30.6.2012 
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Vlkoš 

- Miniveletrh cestovního 

ruchu region Slovácko 

- Charitativní turistický 

pochod 

- Vlkošské dny vojenských 

tradic 

- Sklepy dokořán 

- Sportovní hry bez 

mikrohranic 

4.4.2012 

 

14.4.2012 

 

 

 

9.6.2012 

 

16.6.2012 

23.6.2012 

Vacenovice 

- Velikonoce v muzeu 

- Apríl Cup 2012 

- Májová noc 

- Vacenovská Pouť 

- Svatojánský pochod 

8.4.2012 

28.4.2012 

19.5.2012 

17.6.2012 

23.6.2012 

 

 

 

 

 


