
 
 

 
 

3K platforma v turistickém regionu severní Moravy a Slezska 
Koordinace a řízení aktivit cestovního ruchu 

 
Funkční náplň 3K platformy krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., 
vycházela již přímo ze samotné krajské „Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ 
(aktualizace na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 4/313 ze dne 15. 6. 
2017). Strategie nová na stávající funkční náplň 3K platformy navazuje s cílem dosáhnout co nejvyšší 
efektivity. Funkční 3K platforma je proto samozřejmou součástí i nové Strategie řízení cestovního 
ruchu v Moravskoslezském kraji. 
 
Cílem nové Strategie je definovat věcný, procesní a finanční rámec pro udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu, rozvíjet mezioborovou spolupráci, definovat potřebu vyhodnocování přínosů a dopadů 
udržitelného cestovního ruchu s jeho adaptaci na změny.  
 
Samotná 3K platforma je zajišťována prostřednictvím: 
 

- Jednání tzv. „Poradního orgánu krajské destinační společnosti“ (dále KDS), který se na 
základě stanoviska č. 2/4/2016 Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (dále 
RSK MSK) ze dne 24. 3. 2016, stal poradní skupinou RSK pro cestovní ruch. 
 

- Organizací odborných workshopů (min. 2 za rok) určených pro zástupce subjektů / atraktivit 
v cestovním ruchu, kteří na základě uzavřené partnerské smlouvy mají zájem spolupracovat 
na přípravě a realizaci vytipovaných produktů v cestovním ruchu.  

 
- Organizací odborných konferencí (min. 1x za rok) určených pro odbornou veřejnost s cílem 

motivovat zástupce subjektů / atraktivit v cestním ruchu ke spolupráci na společných 
produktech v cestovním ruchu (i přeshraničních).  

 

 Poradní orgán KDS / Poradní skupinu RSK MSK tvoří:  
- Náměstek hejtmana kraje pro cestovní ruch 
- Zástupci Krajského úřadu MSK (vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu a 

vedoucí odboru kultury a památkové péče) 
- 2 zástupci oddělení cestovního ruchu (OCR) Krajského úřadu MSK 
- Jednatel krajské destinační společnosti  
- Zástupce Letiště Ostrava, a.s. (obchodní ředitel) 
- 6 zástupců / manažerů jednotlivých turistických oblastí  
- Zástupce Ostravsko-opavské diecéze 
- 2 zástupci KDS 
- Zástupce Asociace hotelů a restaurací (krajské sekce) 

 

 Pravidla jednání Poradního orgánu KDS / Poradní skupiny RSK MSK 

 
V rámci poradního orgánu KDS jsou realizovány pravidelné koordinační schůzky jeho členů, 
frekvence setkání dle potřeby zhruba 4x ročně, počet se může případně navýšit dle potřeby (např. 
řešení aktuálních problémů, v uplynulém roce příprava nové strategie, diskuze systémových 
období pro příští pětileté období, příprava na konference, veletrhy). Náplní schůzek je především 
koordinace společných aktivit, řešení produktových balíčků přesahujících hranice jednotlivých 
turistických oblastí, vlastní předávání podnětů a jejich řešení apod. 

 

https://www.msk.cz/scripts/detail.php?id=2941


 
 

 
 

 Samotné termíny jednání Poradního orgánu KDS / Poradní skupiny RSK MSK: 
- 30. 3. 2021 
- 28. 7. 2021 
- 14., 15., 20. 9. 2021 – individuální schůzky k chystané koncepci strategie vždy s dvojicí 

turistických oblastí, jejich partnery a dalšími členy RSK 
- 14. 12. 2021 
- 11. 3. 2022 

 

 Organizace produktových workshopů a odborných konferencí 
Mimo pravidelná jednání Poradního orgánu KDS jsou dle potřeby krajskou destinační společností 
organizovány tzv. „produktové workshopy“, jejichž hlavním cílem je aktivní spoluúčast 
vytipovaných a motivovaných subjektů / atraktivit v cestovním ruchu na samotné přípravě a 
následné realizaci dílčích produktů či přeshraničních projektů v cestovním ruchu.  

 
Termíny produktových workshopů:  
- 19. 10. 2021 – Produktový workshop k projektu Slezsko-Moravské pohraničí (zástupci 

atraktivit zapojených do projektu Slezsko-Moravské pohraničí) 
- 11. 11. 2021 – Produktový workshop Technotrasa (partneři produktu Technotrasa, zástupci 

TO MSK) 
- 10. 1. 2021 – Produktový workshop – stanovení stěžejních produktů s TO MSK 
- 13. 1. 2021 – Workshop – seznámení s analytickým systémem GAS – TO MSK 
 
Odborné konference:  
- 9. 12. 2021 (z důvodů nepříznivé epidemiologické situace přeloženo na 11. 3. 2022)  

 

 Kontakty na jednotlivé členy Poradního orgánu KDS: 

 
- Jan Krkoška, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch, 

jan.krkoska@msk.cz  
 

- Martin Radvan, vedoucí Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu 
MSK, martin.radvan@msk.cz 

  
- Petr Koudela, jednatel KDS, petr.koudela@mstourism.cz  

 
- Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel Letiště Ostrava, a.s., bujnovsky@airport-ostrava.cz  

 
- Pavla Müllerová, Euroregion Praděd (turistická oblast Jeseníky – Východ), 

pavla.mullerova@europraded.cz 
 

- Jan Černý, turistická oblast Opavské – Slezsko, z.s.,  dm@opavske-slezsko.cz 
 

- Pavlína Ambrosch, destinační management turistické oblasti Moravské Kravařsko, o.p.s., 
info@moravskekravarsko.cz  
 

- Jiří Šimon, Černá louka s.r.o. (Turistická oblast Ostravsko), jiri.simon@ostravainfo.cz  
 

- Monika Konvičná, destinační management turistické oblasti Beskydy – Valašsko o.p.s., 
konvicna.monika@beskydy-info.cz  
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- Radana Bocková, turistická oblast Těšínské Slezsko, bockova@regrada.cz 
 

- Andrea Weglarzyová, Biskupství ostravsko-opavské, aweglarzyova@doo.cz  
 

- Beata Okenica Maierová, vedoucí Oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu MSK, 
beata.okenicamaierova@msk.cz 
 

- Jan Smiga, zástupce vedoucího Oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu MSK, 
jan.smiga@msk.cz  
 

- Karin Veselá, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu MSK, 
karin.vesela@msk.cz 
 

- Petr Frýdl, předseda krajské sekce Asociace hotelů a restaurací ČR, petr.frydl@gmail.com 
 

- Dita Korčák, destinační manažer KDS, dita.korcak@mstourism.cz 
 

- Hana Vítková, produktový manažer KDS, hana.vitkova@mstourism.cz 
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