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Žďár se letos již podruhé 
pouští do společné prezenta-
ce Vysočiny v Praze. V metru 
se opět objeví city lighty, tedy 
prosvětlené image reklamy, na 
nichž poznáme památky a pří-
rodní scenérie od nás z kraje.
� Lenka Kopčáková

Poprvé se tak Vysočina, a její města 
s památkami UNESCO, prezentovala 
loni, ve spolupráci s destinační spo-
lečností Vysočina Tourism. V rámci 
vyhlášeného Roku českého baroka 
dávala o sobě vědět kampaní „Baroko 
na Vysočině“. 

A Vysočina slavila úspěch v podobě 
stříbrné medaile v soutěži Velká cena 
cestovního ruchu za rok 2017–2018. 
To v kategorii Nejlepší jednotná kam-
paň. 

Letos se do spolupráce s hlavním 
aktérem a Krajem Vysočina pouští 
města Žďár nad Sázavou, Telč, Jihla-
va, Třebíč, Nové Město na Moravě a 
Bystřice nad Pernštejnem. Společně 
lákají nejen na zdejší památky, ale i na 
Vysočinu, coby nejčistší region České 
republiky.

Začátkem léta se v metru a na expo-
novaných místech centra Prahy obje-
ví stovka prosvětlených city lightů.

„Vycházíme z toho, že do Prahy jezdí 
šest miliónů turistů ročně, ale za hranice 
hlavního města se jich už vypraví málo,“ 
říká starosta Zdeněk Navrátil. 

Letos, stejně jako loni investuje 

město Žďár nad Sázavou do kampa-
ně sto tisíc korun, a podobné částky 
vkládají do společné miliónové kam-
paně i další jmenovaná města. Sám 
Kraj přidává tři sta tisíc korun. 

„Letos bude mít Žďár k dispozici asi 
15 prosvětlených reklam s motivem 
Zelené hory, doplněným o sjednocují-
cí prvek ´Čistá Vysočina´,“ informuje 
starosta Navrátil. 

Dobrou zprávou podle něho je i 
to, že zdejším městům s památka-
mi UNESCO se podařilo vyjednat 
vyšší podporu. Kraj uznal, že měs-
ta s památkami na seznamu světové-
ho dědictví musí pro turisty budovat 
infrastrukturu, zázemí a upravovat 
samotné okolí památek. 

Před rokem 2008 býval krajský pří-
spěvek 500 tis. Kč, pak se snížil na 
300 tisíc, a nyní se podařilo jej navrá-
tit opět na 500 tisíc korun.

„Takže oněch 100 tis. Kč, co vkládáme 
do kampaně, jsou zároveň peníze, které 
obdržíme od Kraje na památku UNE-
SCO,“ vítá starosta. Z krajských peněz 
tedy Žďár utratí celkem 200 tis. Kč za 
propagaci památky (včetně reklamy 
v Praze), a zbylých 300 tis. Kč má jít 
do úpravy okolí Zelené hory, třeba na 
údržbu cestiček a opravu osvětlení.

Žďár láká turisty
v metru i centru Prahy…

Loni Vysočina získala 
stříbrnou medaili, letos 

láká coby nejčistší region


