
Produkty 
v cestovním ruchu 
proč a jak na ně 

konference

Proč potřebujeme produkty cestovního ruchu? Jak by měly vypadat, aby se u turistů setkaly
s úspěchem? A kam cestovní ruch v Česku směřuje? Otázky zodpoví ti nejpovolanější experti
v rámci druhého ročníku konference cestovního ruchu.

Konferenci pořádá destinační společnost Moravskoslezského kraje Moravian-Silesian Tourism 
pod záštitou Jana Krkošky, náměstka hejmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj.

21. 11. 2019 Quality Hotel Ostrava8:30–15:00

Více informací na www.mstourism.cz/konference

Přednášející 

Martin Radvan
Vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj
Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, na které absolvoval následné postgraduální 
studium. V počátku kariéry se věnoval developmentu průmyslových nemovitostí. Poslední roky se zabývá 
strategickým plánováním a stojí u zrodu projektů, díky kterým bude Moravskoslezský kraj ještě lepším 
místem pro život i návštěvu. Méně známá místa kraje objevuje při vyjížďkách svým 45 let starým 
veteránem.

David Karčmář
Ředitel Moravian-Silesian Tourism
"Prožil cestovní ruch" jak z pohledu senior sales managera hotelu mezinárodního řetězce tak z pohledu 
obchodního a marketingového ředitele Dolních Vítkovic, dnes prvního nejnavštěvovanějšího mimo-
pražského turistického cíle v Česku. V současné době vede krajskou destinační společnost zabývající se 
koordinací aktivit cestovního ruchu, propagací Moravskoslezského kraje a realizací projektů v cestovním 
ruchu. V rámci přeshraničních projektů se snaží o propagaci a propojení technických atraktivit česko-
-polského příhraničí.

Soňa Machová
Vedoucí oddělení marketingového výzkumu, CzechTourism
Soňa Machová se věnuje marketingovému výzkumu více než 15 let. Nejvíce zkušeností v této oblasti 
získala ve výzkumných agenturách Factum Invenio a Ipsos, kde vedla řadu projektů zejména pro klienty 
z oblasti B2B. V roce 2013 nastoupila do agentury CzechTourism a stala se manažerkou projektu 
Segmentace zahraničních návštěvníků a koordinovala výzkum, který probíhal ve 14 zemích světa. Od roku 
2015 je vedoucí oddělení marketingového výzkumu a její snahou je propojovat datové zdroje a sdílet 
informace a zkušenosti s odborníky v oblasti marketingového výzkumu a cestovního ruchu.

Šárka Tittelbachová
Odborný asistent na Vysoké škole hotelové a Vysoké škole ekonomické
Zabývá se turismem jak v oblasti veřejné správy tak ve firmách. Od roku 2002 přednáší na vysokých 
školách, v současné době na Vysoké škole hotelové a Vysoké škole ekonomické. Dlouhodobě se zabývá 
učícími se skupinami v rámci celoživotního vzdělávání, přípravou a realizací vzdělávacích programů 
a výzkumy v oblasti turismu. Zaměřuje se na  kulturní turismus, hodnocení výkonů turismu, proces tvorby 
produktu a kapitalizaci vnitřních zdrojů destinací turismu. 

Přednášející 

Petr Moc
Projektový manažer Moravian-Silesian Tourism
Během svého působení  v agentuře CzechTourism vedl zahraniční zastoupení  v Berlíně a jako ředitel 
odboru Informační podpora cestovního ruchu se podílel na rozvoji portálů czechtourism.com 
a kudyznudy.cz.  Spolupracoval na přípravě Marketingové koncepce cestovního ruchu 2013–2020 
a Jednotné certifikace turistických informačních center v ČR. V současné době pracuje ve společnosti 
Moravian-Silesian Tourism jako manažer produktu Technotrasa.

Michaela Vaňková
Ředitelka Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
Ředitelka Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko od roku 2018, v období 2007-2018 se podílela 
na zpracování a řízení projektů financovaných z EU a administraci veřejných zakázek. Cestovní ruch 
a destinační management byl však výzvou, které nešlo odolat. Se svým týmem se věnuje propagaci 
turistické oblasti, která se vyznačuje tichou krásou, pohodou a vybízí návštěvníky ke zpomalení tempa 
dnešní doby, zastavení se a vnímání okolních krás s nezaměnitelnou atmosférou.

Adam Hajduga
Vedoucí oddělení kultury a sportu, Slezské vojvodství; Viceprezident Evropské cesty průmyslového dědictví
Absolvoval doktorské studium sociologie na Slezské univerzitě v Katovicích. Jeho kariéra je mnoho let 
spojena se Slezským vojvodstvím. Spoluvytvářel a koordinoval Trasu po industriálních památkách Slezska; 
podílel se také na Industriádě, největším festivalu industriálního dědictví ve střední Evropě. Přednáší na 
polských a zahraničních univerzitách. Je viceprezidentem Evropské cesty průmyslového dědictví (ERIH).

Iva Kubanková
Moderátorka konference
Iva Kubanková pracuje v České televizi 10 let, začínala jako redaktorka, poté se stala moderátorkou 
Událostí v regionech, celostátních Regionů ČT24 a kontinuálního vysílání v rámci ČT24. Pravidelně 
diváky informuje například o kvalitě ovzduší, zdravotnictví, cestovním ruchu, zaměstnanosti či 
o politické situaci v regionech. Díky živému vysílání ze Dnů NATO je na titulní straně webu amerického 
velvyslanectví.



Program konference 

od 8:30
Příchod účastníků a ranní coffee break

09:00
Zahájení konference, úvodní slova
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje
Jan Krkoška, náměstek hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj
David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj

Blok I.
Plány a aktivity organizací cestovního ruchu 
– potřeba produktů v cestovním ruchu

09:20–09:40
Ostrava jako globální turistická destinace  
Jan Herget, CzechTourism

09:40–10:00
Aktivity Moravskoslezského kraje
Martin Radvan, Moravskoslezský kraj

10:00–10:15
Představení aktivit krajské 
destinační společnosti 
David Karčmář, Moravian-Silesian Tourism

10:15–10:35
Význam cestovního ruchu a profil návštěvníka 
Moravskoslezského kraje 
Soňa Machová, CzechTourism

10:35-10:55
Software pro konkurenceschopný produkt turismu
Šárka Tittelbachová, Vysoká škola hotelová 
a Vysoká škola ekonomická

10:55-11:15
Představení produktu Technotrasa - surová krása
Petr Moc, 
Moravian-Silesian Tourism

11:15-11:25
Představení cen cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2019
Jan Krkoška, Moravskoslezský kraj

11:25–11:45
Coffee break

Blok II.
Praktické ukázky produktů 
v cestovním ruchu

13:30–15:00
Oběd a zakončení

11:45-12:15
Zámky na Orlici 
– francouzský fenomén 
na české řece
Michaela Vaňková, Destinační společnost 
Orlické hory a Podorlicko

12:15-12:45 
Szlak Zabytków Techniki, 
unikátní industriální trasa 
polského Slezska 
Adam Hajduga, 
Slezské Vojvodství

12:45-13:15
Spirituální turismus
Šárka Tittelbachová, 
Vysoká škola hotelová a Vysoká škola ekonomická

13:15-13:30
Shrnutí, moderovaná diskuze

Přednášející 

Ivo Vondrák
Hejtman Moravskoslezského kraje
Ivo Vondrák je hejtmanem Moravskoslezského kraje a zároveň poslancem Parlamentu České republiky, 
bývalým rektorem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Rodilý Ostravák, patriot, který věří 
v tento kraj a lidi v něm. Dlouhodobě pracoval v USA a Rakousku a jako profesor přednášel po celém 
světě. 

Jan Krkoška
Náměstek hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj
Od roku 2013 byl místostarostou města Krnov, kde nyní působí jako zastupitel a radní. V roce 2016 se stal 
náměstkem hejtmana. Do jeho gesce patří regionální rozvoj, cestovní ruch, evropské fondy a operační 
programy. V současné době je rovněž předsedou Rady pro cestovní ruch Euroregionu Praděd.

David Koppitz
Náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj 
Na ministerstvu působil v minulosti jako poradce ministryně, od roku 2015 se podílí na řízení regionálního 
rozvoje ČR z manažerských pozic, nyní jako náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje. Zároveň je 
odpovědný za národní politiky bydlení a cestovního ruchu. Velkou důležitost přikládá integrovanému 
plánování a udržitelnému a „chytrému“ rozvoji měst a obcí. Před působením ve státní správě byl senior 
projektovým manažerem a jednatelem mezinárodní poradenské firmy pro municipální sektor.

Jan Herget
Ředitel CzechTourism
Současný ředitel agentury CzechTourism působil na různých postech v oblasti propagace turismu u nás 
i v zahraničí. Pro britskou agenturu VisitBritain pracoval jako ředitel české pobočky, byl tiskovým mluvčím 
agentury CzechTrade, v CzechTourism vedl odbor zahraničních zastoupení a on-line či řídil Institut 
turismu. Coby hostující profesor přednášel na univerzitách v USA, Finsku a Rakousku.


