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Návštěvnost ubytovacích 
zařízení MSK 2022

Celkem ve 4. kvartálu roku 2022 přijelo 
do kraje a ubytovalo se v hromadných 
ubytovacích zařízeních 209 673 návštěvníků. 

Je to o skoro 35 tisíc více lidí než  
za stejné období v roce 2021. Zároveň přijelo 
do kraje o zhruba 2 tisíce lidí více než ve 
stejném období v roce 2019.

Beskydy 61 240
Těšínské Slezsko 33 237
Ostrava 61 317
Poodří 4 200
Opavské Slezsko 15 220
Jeseníky 34 459

4Q 2019

207 530
turistů 

4Q 2021

174 879
turistů  

4Q 2022

209 673
turistů

Nárůst
návštěvnosti
ve 4Q oproti

minulému roku
o 20 %

Rekordní
návštěvnost

ve 2.–4. čtvrtletí
2022



Nosné produkty cestovního ruchu 
krajské organizace destinačního managmentu

•  TECHNOTRASA 
Industrial a tradice, styl a elegance. 
Technotrasa propojuje unikátní místa 
připomínající výraznou technickou 
a řemeslnou vyspělost severní 
Moravy a Slezska.

•  POJEZ - GASTRONOMIE 
Cílem je propagovat Moravskoslezský 
kraj jako region s výbornou 
a stylovou místní kuchyní 
a podporovat místní podnikatele.

•  ACTIVE OUTDOOR 
Fajna zima, Fajne léto, GOLF 7, příroda. 
Severní Morava je destinací aktivního trávení 
volného času. Nabídka v zimě i v létě, vynikající 
podmínky pro golf, ale i aktivní pohyb v přírodě 
je esencí Active outdoor Severní Morava.

•  TOP CZECH EVENTS 
Severní Morava hostí největší akce v celé  
České republice. Akce takového významu  
dokáží zaujmout návštěvníka nejen  
z Česka, ale i ze zahraničí.

•  FAMILY PARK 
SEVERNÍ MORAVA 
Severní Morava  
je ideílním místem  
pro rodinnou dovolenou, 
nabízí paletu možností 
pro malé i větší děti 
včetně edukace 
a motivace pro delší 
pobyty.
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Rozměr:
1130  mm  x  1050  mm  (+150  mm)  x  10  mm
-----------------------------------------
Hmotnost:
40  kg  (tl.  5  mm)
-----------------------------------------
Materiál:
Pásová ocel tl.  5  mm
-----------------------------------------
Povrchová úprava:
Práškový vypalovací lak  -  černá polomat 
RAL  9005
-----------------------------------------
Uchycení:
Kotvení pod dlažbu na betonový základ 
pomocí závitových tyčí M16 a matic.

Označník srdce
- samostatně stojící
Symbol srdce Technotrasy 
jako samostatně stojící element. 
Kotvení na betonovou patku 
nebo pevnou konstrukci. Zhotovený 
z pozinkované pásové oceli 
a opatřen antikorozním lakem.
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Rozměr:
500  mm  x  500  mm  x  150  mm
-----------------------------------------
Materiál:
Ohýbaný plech tl.  1  mm  -  tolerance křivosti 
povrchu 0,6  mm.
-----------------------------------------
Povrchová úprava:
Žárově zinkováno, práškový vypalovaný lak, 
RAL  9005 + potisk, zalakováno. 
-----------------------------------------
Uchycení:
Na fasádu pomocí šroubů se zápustnou 
hlavou a do hmoždinek.

500150

50
0

Označník štítek
Třetí možnost označníku 
Technotrasy pro umístění na fasádu. 
Neobsahuje další informace 
o památce, nýbrž pouze označuje, 
že památka patří pod Technotrasu. 
Lze umístit na roh zdi nebo kolmo 
na fasádu směrem do prostoru. 
Varianta pravá i levá.

05

Varianta levá Varianta pravá
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OBECNÝ POPIS

FASÁDNÍ HLINÍKOVÉ VÝROBKY :
-Prvky z rámových profilů
- Hlavní kce bude z AL ( slitina AlMgSi ) systémových vícekomorových profilů rámových (okenních) hl. 70 - 90 mm
  s přerušením tepelného mostu.
- Spojovací prvky v nerezi, přiznané prvky v barvě profilů ( lišty, .... ).
- Min hodnota Un celého výrobku se bude pohybovat v rozmezí 1,1 - 1,25 W/m2K ( dle poměru sklo / rám ).
- V dalších požadavcích bude výplň splňovat ČSN 730540 v aktuálním znění. Profily budou mít odveden kondenzát.
- Zasklení bude provedeno z izolačních čirých izolačních dvojskel s Ug min.1,0 W/m2K
 s výplní vzácným plynem,
 - LT a SF bude vhodně odlišen podle polohy fasády
- Na vybraných prvcích budou polepy.
- Okenní křídla - budou umožňovat přirozené větrání otevřením/sklopením
- Kování dle PD, počet závěsů dle dodavatele, kliky a zámky se upřesní výběrem AD a investor.
 - Je nutné zohlednit projekt EZS, SLP, EPS a PO.
- Kliky umístnit ve výšce umožňující otvíraní z podlahy, pokud to nelze, okna budou vybavena pákovým ovládaním
- Sestava bude dodána vč. kotevních rektifikovatelných nosných prvků ( předpoklad v provedení Fe-Zn se separací k AL),
 podkladních profilů, dále vč. parotěsných a pojistných fólií ( např. na bázi EPDM a PIB ), lišt, které budou umístěné mezi
 rámem a stropní kontrukci v detailu ve styku rámu a   pohledové betonové konstrukce a potřebného příslušenství celé sestavy.
- Po osazení bude prvek opatřen potřebným doplněním T.I. - PU pěna, XPS....
- Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 je 4, vodotěsnost dle ČSN EN 12208 je 9A.
- Odolnost na zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 je B4.

- POD RÁMY DVEŘÍ A OKEN OSADIT KONSTRUKČNÍ TI HRANOL TL.70mm
- DODANÉ ZÁMKY BUDOU KOMPATIBILNÍ S GENERÁLNÍM KLÍČEM CELÉHO OBJEKTU

SPECIFIKACE PRŮMYSLOVÝCH SEKČNÍCH VRAT :
Sekční vrata

Hliníkové trubkové profily s přerušeným tepelným mostem, celoplošně prosklené, s rovnoměrně rozdělenými poli

Výkonnostní charakteristiky:
Označení CE dle normy DIN EN 13241-1

Křídlo vrat
Zasklívací rám s přerušeným tepelným mostem z profilů z průtlačně lisovaného hliníku s ocelovými úhelníky, podlahové těsnění, střední těsnění a těsnění
překladu z EPDM, hloubka 67 mm.
Zasklívací rám z protlačovaných hliníkových trubkových profilů, s trojitou umělohmotnou tabulí, krystalická struktura, tloušťka 51 mm, [Ug v W/m2·K=1,8], s
nánosem DURATEC® vysoce odolným proti poškrábání, Uw - 2,4W/K.m2

Povrch:
Zasklívací rám zvenku RAL 7016, zevnitř ELOX E6/CO

Vedení vrat:
Úhelníková zárubeň s boční ochranou proti vsunutí ruky, vyrobená z žárově pozinkovaného ocelového plechu, přišroubované bezpečnostní vodicí kolejnice a
boční těsnění z EPDM. Záchytné bezpečnostní zařízení, zajištění proti prasknutí pružiny

Vyvážení hmotnosti přes torzní pružiny, alespoň 50000 změn zatížení (standardní).

Integrované dveře (jen u vyznačených prvků):
Otvírání ven, vzhledově stejné jako vrata, bez vysokého prahu, včetně dveřního zavírače , zadlabací zámek s profilovou cylindrickou vložkou a sadou klik,
celoobvodový rám z plochého hliníku, skryté závěsy, stabilní aretace křídla
-  včetně oboustranného zámku
-  včetně jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat

Obsluha vrat:
Pohon:
- hřídelový pohon kompletně připravený k montáži se zajištěním průvěsu
- napětí přípoje: 3x 400V nebo 3x 230-240V AC / 50 Hz
- napětí přípoje: 1x 230V/50 Hz (max. velikost vrat 4500 x 4500 mm)
- příkon: -třífázový proud: 0,37 kW, -střídavý proud: 0,30 kW
- doba zapnutí 60% (u 3x 400 V popř. 3x 230-240V AC)
- doba zapnutí 25 % (u 1x 230-240 V AC)
- třída ochrany IP 65 (ochrana před proudící vodou)
- elektronický snímač absolutní hodnoty (AWG) ke zjištění polohy vrat

Řídicí jednotka:
- mikroprocesorová řídicí jednotka v samostatné skříni s integrovaným fóliovým tlačítkem otevřít-částečně otevřít-zastavit-zavřít, miniaturní zámek
- nastavitelné omezení síly
- stupeň ochrany krytem IP 65
- samokontrolní zajištění před zavírací hranou (SKS) pomocí optických senzorů
- připojovací kabel se zástrčkou CEE s třídou ochrany IP 44 (ochrana před stříkající vodou)
- montáž řídicí jednotky bezprostředně vedle sekčních vrat, senzory křídla vrat připravené k použití
Funkce:
- otvírání/zavírání impulsem
- volitelná druhá otvírací výška (částečné otevření)
- automatické zavírání  v kombinaci s připojením signálních světel a světelnou závorou
- připraveno k regulaci pojezdové dráhy v kombinaci s připojením signálních světel a světelnou závorou
 - ovládání z operačního střediska s napojením na systém Výjezd (napojení na programovatelné
  logické automaty HYPEL)

 1x u F05 řídicí jednotka s dvojitou skříní pro extrémní mokrý prostor IP 66 (chráněná před stříkající vodou)

Montáž:
Odborná montáž vrat včetně kabeláže a stavěcích/seřizovacích prací a zkušebního chodu na stávající konstrukci vhodnou pro montáž vrat. S kompletní
kabeláží včetně zkušebního chodu, navíc s hotovou elektroinstalací připojení motoru a řídicí jednotky v instalačních trubkách nebo kabelovém kanálu. - jako
přídavek k montáži pohonu

Upozornění:
Podlaha v oblasti otvoru brány musí být po celé šířce vrat vodorovná. Venkovní terén by měl bezprostředně před pláštěm vrat vykazovat sklon od vrat.

POZNÁMKY - RESP. POKUD NENÍ UVEDENO
· Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, nespecifikované materiály a součásti stavby budou upřesněny v rámci ad architektem;
· Výrobní dokumentace dodavatele bude předložena k revizi a odsouhlasení architektem a investorem.
· každý výrobek, barevnost a povrchová úprava bude v rámci ad odsouhlasena architektem a investorem.
· Zhotovitel či dodavatel je odborná firma a její cenová nabídka musí zahrnovat všechny detaily, které popřípadě nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, tak aby byl

výrobek v bezchybném technickém provedení, plně funkční a se svou užitnou hodnotou.
· Před zahájením prací v případě rozporů grafického, materiálového nebo technického řešení upozorní zavčasu generální dodavatel projektanta za účelem dořešení rozporu

z důvodů zamezení vzniku případných víceprací. na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
· Výkresová část je nedílnou součástí celkového díla i pro správné nacenění!

INFOSTOJAN 1:20TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2a Infostojan

Popis
Informační stojan slouží návštěvníkům jako prvotní zdroj informací o tech. památce. Skládá se ze svařované jeklové konstrukce z
podstavou a soklem z plechu, na kterou se lepí plechové tabule s grafikou.

Parametry
Velikost (VxSxH):  1900 x 550 x 450 mm (velikost nad dlažbou 1800x550x33 mm)
Materiál:    Tabule s grafikou - ocel. plech tl. 5 mm - tolerance křivosti povrchu 0,6 mm
  Kce - zadní ocel. rám uzavřený profil 30/30/2 a přední ocel. plech tl. 1 mm; podstavec ocel. plech tl. 5 mm
Povrchová úprava: Grafické tabule - žárově zinkována, vypalovaný práškový lak, digitální tisk UV barvami, zalakováno
  Rám - žárově zinkováno, práškový vypalovaný lak - RAL 9005
Uchycení:  Kotvení pod dlažbu na betonový základ pomocí závitových tyčí a matic

nodum atelier, s.r.o.
Nádražní 49
739 91 Jablunkov

info@nodum.cz
+420 724 020 273
www.nodum.cz

facebook: @nodumateliercz
instagram: nodum_atelier

Architektonická studie

Rodinný dům            
Panorama Beskyd
Ing. arch. Lukáš Wawrosz, Veronika Motyková 02/2021

25.11.20221:20 B.2aINFOSTOJAN
Manuál
Prvky Technotrasy
#Název pozemku

Investor
#Celé jméno klienta
#Celá adresa klienta

Ing. Michal Sedláček MSc.
Ičo: 05952824
sedlami@seznam.cz
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OBECNÝ POPIS

FASÁDNÍ HLINÍKOVÉ VÝROBKY :
-Prvky z rámových profilů
- Hlavní kce bude z AL ( slitina AlMgSi ) systémových vícekomorových profilů rámových (okenních) hl. 70 - 90 mm
  s přerušením tepelného mostu.
- Spojovací prvky v nerezi, přiznané prvky v barvě profilů ( lišty, .... ).
- Min hodnota Un celého výrobku se bude pohybovat v rozmezí 1,1 - 1,25 W/m2K ( dle poměru sklo / rám ).
- V dalších požadavcích bude výplň splňovat ČSN 730540 v aktuálním znění. Profily budou mít odveden kondenzát.
- Zasklení bude provedeno z izolačních čirých izolačních dvojskel s Ug min.1,0 W/m2K
 s výplní vzácným plynem,
 - LT a SF bude vhodně odlišen podle polohy fasády
- Na vybraných prvcích budou polepy.
- Okenní křídla - budou umožňovat přirozené větrání otevřením/sklopením
- Kování dle PD, počet závěsů dle dodavatele, kliky a zámky se upřesní výběrem AD a investor.
 - Je nutné zohlednit projekt EZS, SLP, EPS a PO.
- Kliky umístnit ve výšce umožňující otvíraní z podlahy, pokud to nelze, okna budou vybavena pákovým ovládaním
- Sestava bude dodána vč. kotevních rektifikovatelných nosných prvků ( předpoklad v provedení Fe-Zn se separací k AL),
 podkladních profilů, dále vč. parotěsných a pojistných fólií ( např. na bázi EPDM a PIB ), lišt, které budou umístěné mezi
 rámem a stropní kontrukci v detailu ve styku rámu a   pohledové betonové konstrukce a potřebného příslušenství celé sestavy.
- Po osazení bude prvek opatřen potřebným doplněním T.I. - PU pěna, XPS....
- Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 je 4, vodotěsnost dle ČSN EN 12208 je 9A.
- Odolnost na zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 je B4.

- POD RÁMY DVEŘÍ A OKEN OSADIT KONSTRUKČNÍ TI HRANOL TL.70mm
- DODANÉ ZÁMKY BUDOU KOMPATIBILNÍ S GENERÁLNÍM KLÍČEM CELÉHO OBJEKTU

SPECIFIKACE PRŮMYSLOVÝCH SEKČNÍCH VRAT :
Sekční vrata

Hliníkové trubkové profily s přerušeným tepelným mostem, celoplošně prosklené, s rovnoměrně rozdělenými poli

Výkonnostní charakteristiky:
Označení CE dle normy DIN EN 13241-1

Křídlo vrat
Zasklívací rám s přerušeným tepelným mostem z profilů z průtlačně lisovaného hliníku s ocelovými úhelníky, podlahové těsnění, střední těsnění a těsnění
překladu z EPDM, hloubka 67 mm.
Zasklívací rám z protlačovaných hliníkových trubkových profilů, s trojitou umělohmotnou tabulí, krystalická struktura, tloušťka 51 mm, [Ug v W/m2·K=1,8], s
nánosem DURATEC® vysoce odolným proti poškrábání, Uw - 2,4W/K.m2

Povrch:
Zasklívací rám zvenku RAL 7016, zevnitř ELOX E6/CO

Vedení vrat:
Úhelníková zárubeň s boční ochranou proti vsunutí ruky, vyrobená z žárově pozinkovaného ocelového plechu, přišroubované bezpečnostní vodicí kolejnice a
boční těsnění z EPDM. Záchytné bezpečnostní zařízení, zajištění proti prasknutí pružiny

Vyvážení hmotnosti přes torzní pružiny, alespoň 50000 změn zatížení (standardní).

Integrované dveře (jen u vyznačených prvků):
Otvírání ven, vzhledově stejné jako vrata, bez vysokého prahu, včetně dveřního zavírače , zadlabací zámek s profilovou cylindrickou vložkou a sadou klik,
celoobvodový rám z plochého hliníku, skryté závěsy, stabilní aretace křídla
-  včetně oboustranného zámku
-  včetně jištění proti samovolnému otevření při pohybu vrat

Obsluha vrat:
Pohon:
- hřídelový pohon kompletně připravený k montáži se zajištěním průvěsu
- napětí přípoje: 3x 400V nebo 3x 230-240V AC / 50 Hz
- napětí přípoje: 1x 230V/50 Hz (max. velikost vrat 4500 x 4500 mm)
- příkon: -třífázový proud: 0,37 kW, -střídavý proud: 0,30 kW
- doba zapnutí 60% (u 3x 400 V popř. 3x 230-240V AC)
- doba zapnutí 25 % (u 1x 230-240 V AC)
- třída ochrany IP 65 (ochrana před proudící vodou)
- elektronický snímač absolutní hodnoty (AWG) ke zjištění polohy vrat

Řídicí jednotka:
- mikroprocesorová řídicí jednotka v samostatné skříni s integrovaným fóliovým tlačítkem otevřít-částečně otevřít-zastavit-zavřít, miniaturní zámek
- nastavitelné omezení síly
- stupeň ochrany krytem IP 65
- samokontrolní zajištění před zavírací hranou (SKS) pomocí optických senzorů
- připojovací kabel se zástrčkou CEE s třídou ochrany IP 44 (ochrana před stříkající vodou)
- montáž řídicí jednotky bezprostředně vedle sekčních vrat, senzory křídla vrat připravené k použití
Funkce:
- otvírání/zavírání impulsem
- volitelná druhá otvírací výška (částečné otevření)
- automatické zavírání  v kombinaci s připojením signálních světel a světelnou závorou
- připraveno k regulaci pojezdové dráhy v kombinaci s připojením signálních světel a světelnou závorou
 - ovládání z operačního střediska s napojením na systém Výjezd (napojení na programovatelné
  logické automaty HYPEL)

 1x u F05 řídicí jednotka s dvojitou skříní pro extrémní mokrý prostor IP 66 (chráněná před stříkající vodou)

Montáž:
Odborná montáž vrat včetně kabeláže a stavěcích/seřizovacích prací a zkušebního chodu na stávající konstrukci vhodnou pro montáž vrat. S kompletní
kabeláží včetně zkušebního chodu, navíc s hotovou elektroinstalací připojení motoru a řídicí jednotky v instalačních trubkách nebo kabelovém kanálu. - jako
přídavek k montáži pohonu

Upozornění:
Podlaha v oblasti otvoru brány musí být po celé šířce vrat vodorovná. Venkovní terén by měl bezprostředně před pláštěm vrat vykazovat sklon od vrat.

POZNÁMKY - RESP. POKUD NENÍ UVEDENO
· Jedná se o výkres tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, nespecifikované materiály a součásti stavby budou upřesněny v rámci ad architektem;
· Výrobní dokumentace dodavatele bude předložena k revizi a odsouhlasení architektem a investorem.
· každý výrobek, barevnost a povrchová úprava bude v rámci ad odsouhlasena architektem a investorem.
· Zhotovitel či dodavatel je odborná firma a její cenová nabídka musí zahrnovat všechny detaily, které popřípadě nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, tak aby byl

výrobek v bezchybném technickém provedení, plně funkční a se svou užitnou hodnotou.
· Před zahájením prací v případě rozporů grafického, materiálového nebo technického řešení upozorní zavčasu generální dodavatel projektanta za účelem dořešení rozporu

z důvodů zamezení vzniku případných víceprací. na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
· Výkresová část je nedílnou součástí celkového díla i pro správné nacenění!

INFOSTOJAN 1:20TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2a Infostojan

Popis
Informační stojan slouží návštěvníkům jako prvotní zdroj informací o tech. památce. Skládá se ze svařované jeklové konstrukce z
podstavou a soklem z plechu, na kterou se lepí plechové tabule s grafikou.

Parametry
Velikost (VxSxH):  1900 x 550 x 450 mm (velikost nad dlažbou 1800x550x33 mm)
Materiál:    Tabule s grafikou - ocel. plech tl. 5 mm - tolerance křivosti povrchu 0,6 mm
  Kce - zadní ocel. rám uzavřený profil 30/30/2 a přední ocel. plech tl. 1 mm; podstavec ocel. plech tl. 5 mm
Povrchová úprava: Grafické tabule - žárově zinkována, vypalovaný práškový lak, digitální tisk UV barvami, zalakováno
  Rám - žárově zinkováno, práškový vypalovaný lak - RAL 9005
Uchycení:  Kotvení pod dlažbu na betonový základ pomocí závitových tyčí a matic

nodum atelier, s.r.o.
Nádražní 49
739 91 Jablunkov

info@nodum.cz
+420 724 020 273
www.nodum.cz

facebook: @nodumateliercz
instagram: nodum_atelier

Architektonická studie
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Investor
#Celé jméno klienta
#Celá adresa klienta

Ing. Michal Sedláček MSc.
Ičo: 05952824
sedlami@seznam.cz





Vychutnej si nálož lahůdek
severní Moravy a Slezska



‹ POJEZáci ›

Tomáš Nový Petr Bajer

Do projektu se od dubna 2022 
zapojilo více než 50 gastro podniků 

a stále přibývají noví.

VITAMINÁTOR  /  KAVÁRNA LIBUŠKA  /  PEKÁRNA U HRANICE  /  BBQ-BISTRO  /  ALBRECHTICKÝ PIVOVAR  /  RESTAURACE KOPŘIVNÁ



Jednotná vizibilita 
Čím bychom se mohli

ještě více propojit a zviditelnit? 

ubrousky samolepky

Co by 
Vám dávalo 

smysl?



POJEZ fest
Ostrava dolní Vítkovice



POJEZ fest
Karolva Studánka



POJEZ fest
Ostravice



Pojez festy 2023

13. 5. 2023
Dolní oblast Vítkovice

Nedivoč
9. 9. 2023
Ostravice

Jelen12. 8. 2023
Karlova studánka

Mirai



Pojez on-line 
2022



Mediální 
spolupráce 2022

Hitrádio Orion
Polar

Česká televize
Deník
Patriot

Český rozhlas



Turistické noviny

Náklad 40 000 ks
(2x ročně)

12_   MSTOURISM | ZIMA 2022/23

ONDŘEJ SKÝBA 
šéfkukař a manažer bistra Včera, dnes a zítra

Na co se zaměřujete?
Nabízíme italskou, francouzskou i kvalitní českou kuchyni. Zaměřujeme se také na moderní postupy 

a technologie, aby jídlo bylo co nejlepší. Využíváme například fermentaci, speciální redukci omáček, aby 
výsledná chuť stála za to. Soustředíme se na kvalitní suroviny a od těch se odvíjí i naše sezonní menu. 

Vařil jsem dřív i v zahraničí, například v Londýně nebo Birminghamu, protože v minulosti tam 
působil i můj otec. Všechny tyto zkušenosti se teď snažím zúročit. 

Přibližte, jaká jídla u vás zákazník ochutná.
Naším tahákem jsou například konfitovaná telecí líčka na portském víně a s koprovým velouté. U tohoto po-
krmu se krásně snoubí náš důraz na výborné suroviny a technologické postupy. Delikátní záležitost, která 
propojuje technologie francouzské gastronomie s českou klasikou. Ale i ta koprovka, která je ryze česká, 
je upravena trochu jinak. Redukujeme smetanu a přidáváme svařené portské víno a ocet balsamico. Obecně 
moc nepoužíváme mouku, zahušťujeme například bramborem nebo zeleninou, odkláníme se od klasických 
postupů české gastronomie, snažíme se o moderní trendy kuchyni. Jde ale o poctivou práci s důrazem 
na výbornou chuť.

Sídlíte v Krnově. Trvalo, než vás lidé objevili? 
Své klienty jsme si už našli. Jde o to vytrvat a držet si svou kvalitu a jasnou gastronomickou linii. Lidé oce-
ňují prostředí a chuť, a to mě velmi těší. Je to velká radost, když člověk může připravovat jídla podle sebe. 
V kuchyni mě baví vše. Líbí se mi rozmanitost našich jídel, ctíme suroviny i technologii. Jmenujeme se Včera, 
dnes a zítra, což lidé znají z legendární scénky s Felixem Holzmannem a Ivou Janžurovou. Pro nás to ale 
znamená i fakt, že u nás lidé ochutnají kvalitní jídlo vždy, když přijdou, každý den. Prostě včera, dnes a zítra.

Proč jste se zapojili do Pojezu? 
Jsme zvědaví, je to pěkná myšlenka. Pojez už je v širším povědomí a je to svým způsobem zviditelnění se. Zároveň nás 
to přivede do kontaktu s ostatními gastropodniky, takže očekáváme i vzájemnou inspiraci a sdílení zkušeností. Za sebe 
se pak těším na gastrofestivaly Pojez. 

Máte hlad?  
Tak kvalitně Pojezte…
Za okny se chumelí a vy přemítáte, co vás potěší a zahřeje. Skvělé jídlo zažene 
jakýkoli nelad a zlepší náladu. Tak si na jednom místě – na stránkách www.pojez.cz 
– vyberte z kvalitních podniků severní Moravy a Slezska. Nápad s názvem POJEZ 
propojuje osvědčené podniky v kraji, láká na zážitky spojené s dobrým jídlem a pitím  
a podporuje místní gastronomii. K zakládajícím podnikům Pojezu postupně přibývají  
další. V následujících rozhovorech vám představíme některé nováčky. I tyto podniky  
se stánkem nebo food truckem můžete potkat například na gastrofestivalech,  
které na rok 2023 opět plánujeme.

Skvělé jídlo a pořádnou porci zábavy okusíte v květnu na Pojez festu v ostravských 
Dolních Vítkovicích, v srpnu v Karlově Studánce a třetí Pojez fest se bude konat  
v září na Ostravici. 
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JAMIE SANTOS
majitel a kuchař v Nha Cretcheu

Proč název Nha Cretcheu?
Pocházím z Kapverdských ostrovů a toto je slovo z tamního nářečí, z kreolštiny. 
V překladu znamená moje láska a to přesně vystihuje smysl naší restaurace. 

Je to láska ke kvalitní gastronomii, chutím, láska k lidem i láska ke všemu dobrému. 
Setkávám se s tím, že lidé název často komolí nebo neumí vyslovit, ale nikdy mě ne-

napadlo to změnit. Je to výstižný název.

Specializujete se na středomořskou kuchyni. Ta je v Ostravě možná  
trochu netradiční… 

Pro mě je v kuchyni důležitá svoboda a kreativita. Příprava jídla mě baví a naplňuje. Zakládám  
si na kvalitních surovinách, netradičních kombinacích i kořeních. Ryby, mořské plody, rýže, kukuřice, 

fazole, zelenina a tropické ovoce jsou základem kapverdské kuchyně, která je silně ovlivněna nejen portugalskou, ale i africkou či brazilskou 
kuchyní. Ale v jídelním lístku najdete například i steak, pohanku nebo cizrnu. Baví mě, když jsou lidé zaskočeni netradiční kombinací, ale 
pokrm jim zachutná a ocení ho. Například smažený sýr s rizotem je velká delikatesa, ale lidé si museli zvyknout.

Teď sídlíte v centru Ostravy. Proč jste se rozhodl podnikat tady? 
Jak se říká, za vším hledej ženu. Bylo to tak i u mě. Žena pochází z tohoto regionu, poznali jsme se v Portugalsku, já jsem toužil otevřít 

si vlastní podnik. Když přišly děti, tak jsme se rozhodli přesídlit sem, kde má žena rodinné zázemí a kořeny. Jsem tady spokojený, 
protože můžu dělat takovou kuchyni, která mě baví. 

Proč jste součástí Pojezu? 
To je jednoduché. Snažíme se podporovat kvalitní gastronomii i gastroturistiku. Líbí se nám akce, které vyzdvihují místní podniky 
i zdejší suroviny. Myslím, že úroveň gastra tady v posledních letech roste a mám z toho velkou radost. Účast v podobných 
projektech je důležitá pro poznání zdravé konkurence a pro propojení s ostatními podniky. Neméně důležitá je i prezentace 
pro veřejnost. Dáváme tak o sobě vědět. 

ADINA BÁLKOVÁ 
spolumajitelka Bopcorn

Proč jste se rozhodli spojit podnikání zrovna s popcornem? 
S tím nápadem přišel před několika lety přítel. Měl zkušenost z USA, kde ochutnal 
spoustu výborného popcornu, ale u nás nic takového neexistovalo. U nás lidé rozli-
šují prakticky jen slaný, sladký, často uměle dochucený, ale neví, že se může jednat 
také o skutečnou delikatesu. 

Bylo obtížné získat zákazníky? 
Prakticky stále se setkáváme s prvotní nedůvěrou. Jsme vždy rádi, když jsou lidé pře-
kvapeni, jak dobře může popcorn chutnat. Důležité jsou pro nás například gastrofestivaly, 
máme zkušenost, že když lidé ochutnají, popcorn si koupí. Což nás samozřejmě nesmírně těší.

Jaké suroviny tedy používáte?
Máme kvalitní kukuřici z Francie, na směsi nebo glazury používáme kvalitní lokální suroviny, čokoládu, su-
šený sýr. Vše připravujeme sami, žádná aromata, nic umělého. V současnosti máme asi 20 příchutí. A stále 
vyvíjíme další. Popcorn dodáváme do farmářských obchůdků, kaváren, máme vlastní e-shop a už nás oslovila 
i některá menší kina v regionu.

Proč jste se rozhodli být součástí Pojezu?
Líbí se nám myšlenka celkového zviditelnění místní gastronomie. Skvělé jsou i Pojez festy, díky nimž jsme oslovili více zákazníků. 

Podniků zapojených do Pojezu je mnohem víc.
Tak neváhejte a mrkněte na www.pojez.cz nebo na fb/pojez.fest 
A pokud se i vy chcete zapojit do Pojezu, přihlaste se na pojez@pojez.cz.
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Spolupráce  
2023

FM City Fest Fýdek-Místek

Contact fest Frenštát pod Radhoštěm

POJEZ cooking road show

Veletrh Dovolená 



Partneři projektu

Partneři Severní Moravy



Více než 50
POJEZ partnerů
na severní Moravě
a ve Slezsku

www.pojez.cz



www.pojez.cz
gastro
festivaly

Inzerce 2023
Zimní turistické noviny 2022/2023

60 článků 
a inzercí 

do nejčtenějších 
příloh CNC, 
VLM, Mafra
 1 100 0000 

korun
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Spolupráce 
s Czech Tourism 
Příprava press a fam tripů  
s novináři/influencery na 
jednotlivých zahraničních trzích.

Propagace destinace Severní 
Morava srze zahraniční 
zastoupení CzT v destinacích.



•  Francie / duben 2022 
Bruno Malton – nejznámější influencer Francie

•  US – Budgettraveller / duben 2022

•  Francie – Skandi press trip / červen 2022

•  Polsko / červen 2022

•  Litva / červen 2022

•  Colours of Ostrava / červenec 2022 
13 novinářů napříč Evropou

•  Post – Traverse press trip / září 2022

•  Slovensko / říjen 2022

Press Tripy tradiční 
media/influenceři



•  Colours of Ostrava / červenec 2023

•  Spolupráce na ostatních press  
tripech s Czech Tourism

Press Tripy 2023



Colours of 
Ostrava

Beats for 
Love



Výstupy 
v tištěných médiích



Výstupy 
v tištěných médiích



Výstupy online
(weby, FB, IG)



Výstupy / Červen  2022 

• Informační kampaň CK KIVEDA konzultace 
pro cestující do ČR na speciálně připraveném 
prezentačním stánku v kanceláří CK s materiály  
o Ostravě a okolí.

• Výjezd 4 menších  skupin do ČR individuální 
dopravou program na klíč (v programu bylo 
zahrnuto: prohlídka Ostravy,  Štramberku, 
Kopřivnice)

Výstupy / Červenec  2022 

• Příprava programu pro sportovní  
klub, který cestoval do Itálie. Jednodenní 
program: Ostrava, Štramberk, včetně noclehu.

• Prezentace pro členy Národního sdružení 
turistických průvodců,  
kterého se zúčasnily nejen průvodci,  
ale i zástupci cestovních kanceláří.  
Téma přednášky: „Moravskoslezský kraj jako 
moderní turistická destinace”.

Fam trip – zástupci cestovních kanceláří 
Litva / Villnius / červen 2022 



•  Ferrie for Alle 
Dánsko / Herning / únor 2022 
(největší výstava cestovního ruchu v Dánsku)

•  GLOBally  
Polsko / Katowice / březen 2022 

•  Pickninck nad Odrou 
Polsko / Štětín / květen 2022

•  Vagabond 
Dánsko / Kodaň / říjen 2022

•  World Travel Market 
UK / Londýn / listopad 2022

Zahraniční veletrhy 2022



•  ADVENTURE 
Litva / Vilnius / leden 2023

•  Ferrie for alle 
Dánsko / Herning / únor 2023

•  Dovolená 
ČR / Ostrava / březen 2023

•  Golfmusset 
Finsko / Helsinky / březen 2023

•  GLOBally 
Polsko / Katowice / březen 2023

•  Pickninck nad Odrou 
Polsko / Štětín / květen 2023

Veletrhy 2023



Červen / Červenec 2022

•  Spolupráce s CzT a Olomouckým krajem  
(spolufinancování) 
Celková hodnota cca 3,8 mil. Kč

•  Out of home kampaň 
Interaktivní obrazovky ve Varšavě

•  Rádiová kampaň 
2 verze 30s spotů 
RMF Classic a RMF Maxx (různé cílové skupiny)

•  Příprava kampaně 2023–2026 
Rozsáhlá marketingová kampaň na propagaci 
Severní Moravy a Ostravy

Kampaň LOT / Polsko 



•  Karlovy Vary / Květen 2022 
Spolupráce s Czech Tourism 
Incomingový workshop se zástupci a nákupčí 
z celého světa (cca 80 zástupců cestovních  
kanceláří, tour operátorů atd.)

Czech Travel Trade Days



Účast na konferenci Traverse v Brně

Prezentační stánek destinace Severní Morava 
pro cca 300 influencerů z celého světa

Následný press trip pro 7 influencerů 
(UK, Holandsko, US, Hong Kong,...)

Traverse Brno 
a Post-Traverse Press Trip





V destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism 
aktuálně spolupracujeme na dvou přeshraničních 
projektech financovaných z rozpočtu Evropské unie 
v rámci programu Interreg.

Postindustriální dědictví příhraničí
Cílem projektu „Postindustriální dědictví příhraničí” je 
vytvořit společný produkt cestovního ruchu, který propojí 
industriální atraktivity v Horním Slezsku a MSK. Jedná 
se o spolupráci přeshraniční, do společných aktivit jsou 
zapojeni jak čeští tak polští partneři.

Slezsko-Moravské pohraničí
Projekt nastavuje systém dlouhodobé intenzivní spolupráce 
mezi klíčovými aktéry cestovního ruchu na společném 
území. Díky čtyřem společným tématům dochází k propojení 
atraktivit na českém a polském území včetně dalších 
služeb, které jsou díky společným marketingovým aktivitám 
intenzivně propagovány.



Slezsko-Moravské pohraničí



Čtyři tematické linie / Cztery linie tematyczne 

Tematické linie
Linie tematyczne 

Počet atraktivit
Ilość atrakcji

Polsko
Polska

ČR
CR

Industriální dědictví / Dziedzictwo przemysłowe 16 8 8

Grand Tour of Silesia 8 5 3

Architektura a tradice / Architektura i tradycja 16 9 7

Příroda a aktiv / Przyroda i aktywność 17 10 7

Celkem / Razem 57 32 25



•  Webové stránky

•  FB profil (téměř 30 000 sledujících)

•  IG profil

•  Audio průvodce

•  Mapy

•  Mobilní aplikace s motivačním 
programem

•  Digitální publikace pro tablety 
a chytré telefony

•  Pořízení profi fotografíí a videí

•  PPC kampaň

•  Spolupráce s travel bloggery

•  Účast na veletrzích a promo akcích

•  Souhrný průvodce popisující 
celé území

Marketingové aktivity



Postindustriální dědictví příhraničí
„Stezka uhlí a oceli“



•  Vytvoření přeshraničního produktu 
„Stezky uhlí a oceli“

•  Oprava budovy a vytvoření expozice v Jastrzebie 
(v procesu, realizace konec května 2023) + obnova 
expozice v U6 (v procesu, realizace konec května 2023

•  Vytvoření Cz-Pl info centra v DOV 
(v provozu od května 2022)

•  Zavedení autobusového spojení 
Ov-Jastrzebie Zdroj

•  Propagační kampaň + organizace „Industriády“ 
(marketingová kampaň spuštěna v listopadu 
2022 – FB a IG profil, webové stránky, 
billboardy, rádiová kampaň,tramvaje, připravuje 
se televizní kampaň a TV pořady po obou 
stranách hranice)

Hlavní cíle projektu





Realizace 
makretingové kampaně 
Hodnota kampaně 5 566 000 Kč



•  ERIH je informační platforma sloužící 
turistům pro vyhledávání industriálních 
památek napříč Evropou. 

•  Více než 300 členů v 30 zemích 
tvoří virtuální stezku – z hlediska 
historie unikátních a jedinečných 
technických památek, jež jsou součástí 
industriálního dědictví jednotlivých 
zemí. V roce 2022 jsme se do ERIHu 
zapojili i my s Technotrasou.

ERIH



Transforming 
the history 
of Ostrava

Dolní Vítkovice 
industrial heritage

The most visited place  
in the region



Od 1. ledna 2023 přebírá 
činnost CONVENTION!!! › nově Ostrava Convention

Krajská destinační společnost Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, 
statutárním městem Ostrava a Černou loukou s.r.o. 

Hlavní náplní práce sekce Ostrava Convention je propagace kraje jako místa pro konání obchodních  
akcí (kongresy, výstavy, firemní setkání) a zprostředkování spolupráce mezi všemi subjekty, které  

se na realizaci MICE akcí podílejí (organizátoři, hotely, pronajímatelé prostor, dopravci apod.)

Cílem Ostrava Convention je navýšit počet konaných MICE akcí v kraji  
a tím zvyšovat příjmy a podpořit ekonomiku kraje.

Ostrava Convention



•  2 UNIVERSITIES

•  3 GALERIES

•  MICE 

•  BIG EVENTS

•  5 THEATRES

•  MODERN FOOD 
SCENE



Janáček 
Philharmonic 
Ostrava – new 
concert hall



•  DOLNÍ VÍTKOVICE

•  SCIENCE CENTRE

•  GONG

•  VIEW TOWER 
WITH CAFE

•  CENTER OF CULTURAL 
LIFE DOLNÍ VÍTKOVICE

•  INDUSTRIAL HERITAGE

A unique
industrial site

The 4rd most visited 
tourist attraction  
in the Czech Republic 

1,6 mil visitors yearly



Volleyball 
World beach 
Pro Tour

Ice Hockey  
World 
Championship



NATO
Days

Golden 
Spike



visual 
similarity #MameSvetovyKraj



visual 
similarity #MameSvetovyKraj



#MameSvetovyKraj

visual 
similarity



Jeseníky and Beskydy 
Mountains...



•  6 GOLF COURSE IN

•  BESKYDY AND OSTRAVA 
AREA

•  BOUTIQUE HOTELS



•  BIKE TRAILS

•  HIKING PATHS

•  CROSS-COUNTRY SKIING

•  SINGLE TRAILS



www.severnimorava.travel



www.hravepohranici.cz





www.pojez.cz



www.technotrasa.cz



Fans Total impressions
(total)

Follower Growth (in
%)

Reach per
post

Posts per
day

Reach per
day

Interactions per
impression

Jižní Čechy 105k n/a 0.068% n/a 2.8 n/a n/a

Severní Morava a Slezsko 67k n/a 0.0030% n/a 0.5 n/a n/a

Region Liberec 44k n/a 2.7% n/a 1.0 n/a n/a

Jeseníky - Nejkrásnější hory 36k n/a 0.16% n/a 1.7 n/a n/a

Hravé pohraničí / Pogranicze -
gramy w to

33k n/a 4.7% n/a 0.2 n/a n/a

Živý kraj 29k n/a 0.0068% n/a 0.3 n/a n/a

Krkonoše.eu 28k n/a 0.42% n/a 1.1 n/a n/a

Prague City Tourism 28k n/a 0.42% n/a 1.2 n/a n/a

Plzeňský kraj • Turistů ráj 25k n/a 0.0039% n/a 0.3 n/a n/a

Jižní Morava 23k n/a 5.4% n/a 0.5 n/a n/a

Východní Morava - opravdová
dovolená

19k n/a 0.077% n/a 0.8 n/a n/a

1/27/23 - 2/23/23

1

Metrics
overview

Facebook



Fans Total impressions
(total)

Follower Growth (in
%)

Reach per
post

Posts per
day

Reach per
day

Interactions per
impression

Český ráj 16k n/a 0.032% n/a 0.3 n/a n/a

Olomoucký kraj 15k n/a 2.4% n/a 1.1 n/a n/a

Východní Čechy INFO 15k n/a 0.21% n/a 1.0 n/a n/a

Dovolená na Vysočině 13k n/a 1.7% n/a 1.0 n/a n/a

Turistický portál
Královéhradeckého kraje

9.1k n/a 0.50% n/a 0.7 n/a n/a

Technotrasa surová krása 8.1k n/a 0.012% n/a 0.2 n/a n/a

Brána do Čech 5.9k n/a 0.19% n/a 0.3 n/a n/a

Šumava 5.0k n/a 0% n/a 0.3 n/a n/a

Střední Morava Tourism 3.5k n/a 0.029% n/a 0.5 n/a n/a

Average 26k n/a 0.95% n/a 0.8 n/a n/a

1/27/23 - 2/23/23

2

Metrics
overview

Facebook



Webové stránky



Analýza 
webových 
stránek
www. severnímorava.travel
www.technotrasa.cz



Dosah
příspěvků
Facebook



Motorová jednotka RegioNova ř. 814

Design v barvách SM

Původní barevný design vlaku

Původní barevný design vlaku

severnimorava.travel

severnimorava.travel

severnimorava.travel

Váš parťák na výlety!

Váš parťák na výlety!

Váš parťák na výlety!

CZ ČD 00 00 0 814 000-1



Film office
2022

•  Celovečerní filmy, pohádky, 
seriál Liga mužské moudrosti

•  Britská produkce – natáčení 
Grand Tour (TOP GEAR)

•  Citlivý člověk, Krnovsko, 
Osoblažsko 

•  Za vším hledej ženu, Ostrava

•  Princezna zakletá v čase 2, 
Ostrava, Hukvaldy

•  Největší dar, Kozlovice

•  Location Tour Kamera OKO 
podzim 2022



•  Největší dar

 Princezna zakletá v čase

 Za vším hledej ženu

 Liga mužské moudrosti

 Citlivý člověk

  (příklady titulů, které získaly 
krajskou dotaci, a na kterých 
se Moravskoslezská filmová 
kancelář podílela)

•  Location tour Kino  
na hranici

Film office
2023



CykloVIZE 2030+
Koncepce rozvoje 
cyklistické dopravy 
v Moravskoslezském kraji 



Vytvoření sítě  
nocleháren „útulen“  
v Moravskoslezském kraji.

Předpoklad je realizovat 
10 nocleháren vblízkosti 
rozhleden projektu Silesianka 
a dalších zajímavých oblastí 
dálkových cyklotras  
a v pohraničí.

Tento projekt je možné 
řešit v rámci česko-polské 
spolupráce.

Cyklo ÚTULNY



Nové partnerství



Nové partnerství



Vizuální 
kompatibilita
regionu



Elektra před Elektra po































www.cenycr.cz/hlasovani



Nejoblíbenější 
ubytovací zařízení

Hotel Cvilín

Retro Hotel Garage

Penzion Jurášek

Hotel Holzberg

Hotel Miura



Designový či 
architektonický 
skvost

Mlýn Vodníka Slámy

Mezi Plůtky

Multifunkčí budova v Trojanovicích

Kavárna Kovárna

Opevnění Šance



Nejoblíbenější 
cyklostezka, traily 
či běžecká trasa

Cyklostezka Moravice

Jesenická magistrála

Cyklostezka OLZA - Olaza

BikePark Kopřivná

Cyklostezka Poodřím



Osobnost roku
cestovního ruchu

JOSEF HEIN
majitel HEIPARK Tošovice

JIŘINA KÁBRTOVÁ
dlouholetá ředitelka Ostravského muzea

PATRIK SCHRAMM
starosta města Budišov n. Budišovkou

JOSEF PLESKOT
architekt

JOSEF HOLÍK
zakladatel škol AHOL



Počin roku 
cestovního ruchu

Národní geopark 
Krajina břidlice

POHO vlak

Expozice pro vzácné primáty 
Zoo Ostrava

Knížecí dům 
v Jablunkově

Zrekonstruovaná nádraží 
na Osoblažsku



Děkuji za pozornost 
a těším se na spolupráci 
v roce 2023



Videa 
z Pojez festů

Pojez fest 
Ostrava Dolní oblast  

Vítkovice

Pojez fest 
Karlova studánka

Pojez fest
Ostravice


