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Výzva ke spolupráci v rámci přirozeného turistického regionu Slovácko 

 
Vážení zástupci obcí, mikroregionů, TIC a turistických sdružení na Slovácku,  

jsme si plně vědomi důležitosti společného rozvoje cestovního ruchu a především pak 

koordinovaného a profesionálního turistického marketingu pro každý turistický region, náš 

region Slovácko nevyjímaje. Proto mi dovolte, abych tímto vyzval všechny subjekty na území 

přirozeného turistického regionu Slovácko k efektivní a partnerské spolupráci, kterou 

bohužel v posledních letech postrádáme.  

Žádný region si nemůže dovolit v dnešní vysoce konkurenční době tříštit své odborné síly  

a finanční prostředky na kontraproduktivní nebo dokonce region rozdělující aktivity. V tomto 

směru bych chtěl všechny subjekty na Slovácku ujistit, že naše destinační společnost není 

konkurenční ani jinak vyhraněnou společností vůči jiným turistickým organizacím působícím na 

území regionu Slovácko. Důvodem našeho vzniku a také našim hlavním cílem vždy bylo 

profesionálně prezentovat turistickou nabídku Slovácka, aktivity integrovat, propojovat  

a sjednocovat, tak aby bylo po mnoha letech opět Slovácko jednotné a společně prezentované 

na domácím i zahraničním trhu cestovního ruchu. To, že naše cíle skutečně plníme  

a prezentujeme Slovácko jako jeden turistický region, potvrzují především námi realizované 

aktivity, např. v roce 2017 vydaná turistická mapa Regionu Slovácko (www.regionslovacko.cz).  

Region Slovácko chápeme jako kompaktní území v hranicích definovaných agenturou 

CzechTourism, tedy přibližně od Břeclavi na jihu až po Uherské Hradiště na severu, a takto 

celistvě jej také již více jak rok propagujeme v rámci našich marketingových aktivit. Strategii 

společného a jednotného Slovácka budeme prosazovat i nadále a věříme, že kromě členů  

a partnerů, kteří se již významně zapojili do společných aktivit, se nám podaří pro náš cíl získat 

i Vás a další subjekty cestovního ruchu, a to jak na úrovni lokální, oblastní nebo krajské.  

 

S pozdravem 

 
Pavel Margita 

předseda 

 

Pro návštěvníky regionu Slovácko připravujeme: 

 Mapa turistických zajímavostí a služeb regionu Slovácko, 2018 

 Nový turistický portál s prezentací poskytovatelů služeb a nabídkou zážitkových balíčků 

 Slovácko – Víno a gastronomie  

 Katalog turistických zajímavostí a nabídky služeb  

 Region Slovácko – podrobná cykloturistická mapa s doporučenými okruhy a trasami 
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