
 
    

 
 

GOURMET BRNO a GOURMET JIŽNÍ MORAVA 2019  
 

V Brně 21. června 2019 – Jižní Morava spouští projekt Gourmet a připojuje se tak již  
ke čtvrtému ročníku úspěšného průvodce brněnskou gastroscénou Gourmet Brno. Odborníci, 
novináři a influenceři vybrali nejlepší jihomoravské podniky v kategoriích: restaurace, bistra, 
kavárny a cukrárny, vinařství/vinné galerie a pivovary/pivnice.  

 

 

Vyhlášení nejnovějšího gastro průvodce proběhlo 20. června v legendárním brněnském retro hotelu 
Myslivna. TIC Brno si připomíná 30 let od sametové revoluce kampaní Osmdesátky v Brně a v duchu 
osmdesátých let je laděn také samotný tištěný průvodce, jehož kreativní stránky se opět zhostil 
sehraný tým fotografa Kivy a grafické designérky Barbary Zemčík.  

„Když jsme projekt GOURMET BRNO zakládali, tušili jsme, že to bude velké. Za ty čtyři roky se z Brna 
stalo město vyhledávané pro svoji gastronomii a našeho průvodce konzultují o radu i místní. Letos 
vám představujeme i jeho mladšího bratříčka GOURMET JIŽNÍ MORAVA a vyhlížíme, kam až to 
zajde,“ uvedla na slavnostním zahájení ředitelka TIC BRNO Jana Tichá Janulíková. 

Výběr podniků byl dvoukolový. Nejprve gastroasociace a osobnosti z oboru nominovali zařízení, která 
podle nich nabízí v regionu nejlepší služby. Opakující se podniky postoupily do finále a následně je 
anonymně testovaly trojice hodnotitelů. Šlo o odborníky, novináře nebo influencery z Česka i blízkého 
zahraničí. K projektu TIC BRNO se letos přidala také Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava a 
projekt se tak rozšířil na celý Jihomoravský kraj. 

„I na jižní Moravě se dá najíst a napít tak, že na to jen tak nezapomenete. Naším nejčastějším 
turistickým lákadlem je sice víno, ale právě to nejlépe vynikne ve spojení s dobrým jídlem. Jsem 
nadšená, že se letos podařilo tento unikátní projekt rozšířit i do regionu, a tím představit místní gastro 
scénu, za kterou stojí za to cestovat,“ dodala ředitelka CCRJM Pavla Pelánová. 

GOURMET BRNO a GOURMET JIŽNÍ MORAVA jsou trochu jako olympiáda – není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se. I proto je aktuální průvodce zpracován tak, že sice poukazuje na nejlépe hodnocený 
podnik, ale další pořadí již nezveřejňuje. Komisaři posuzovali především chutě, atmosféru, prostředí a 
personál a snažili se hodnotit z pohledu běžných návštěvníků, turistů. Názory na hodnocení se mohou 
lišit, i tak nezbývá než 50 brněnským a 36 jihomoravským podnikům, které se v letošním ročníku do 
průvodce probojovaly, gratulovat.  

Kdo na hodnotící komise zapůsobil nejvíc: 

Kavárny Brno: Monogram Espresso Bar  
Cukrárny Brno: SORRY - pečeme jinak 
Kavárny a cukrárny Jižní Morava: Dvorek:: café wine bistro (Bořetice) 
 

Pivnice Brno: Výčep na Stojáka Jakubák 
Pivovary Jižní Morava: Kyjovský pivovar (Kyjov) 
 



 
    

Vinárny a wine bary Brno: Vinná galerie 
Vinařství/vinné galerie Jižní Morava: Piálek & Jäger (Nový Šaldorf) 
 

Bistra Brno: Atelier Cocktail & Bistro 
Bistra Jižní Morava: KUK Bistro (Mikulov) 
 

Restaurace Brno: Castellana Trattoria 
Restaurace Jižní Morava: Restaurant ESSENS (Hlohovec u Břeclavi) 
 

Fine Dining Brno: Restaurant Signature 

Bary Brno: Super Panda Circus 

 

www.GOURMETBRNO.cz 

www.GOURMETJIZNIMORAVA.cz  

 
Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o. (CCR JM):  
 
Byla zřízena v roce 2005 jako zájmové sdružení právnických osob, které má za úkol koordinaci 
rozvoje cestovního ruchu na jižní Moravě se zaměřením na maximální využití turistického potenciálu 
území v souladu s principy udržitelného rozvoje. Členy sdružení jsou: Jihomoravský kraj, Statutární 
město Brno a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. 
Úkolem Centrály je propojování a koordinace aktivit osob zainteresovaných na rozvoji cestovního 
ruchu s cílem poskytnout návštěvníkům regionu komplexní služby, zabezpečit prosperitu podniků a 
tím i konkurenceschopnost jižní Moravy. 
 
 
 
KONTAKTY PRO MÉDIA:  
 
Martina Grůzová 
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava 
+420 725 488 889 
gruzova@ccrjm.cz 
 

Pavel Růžička 
Taktiq Communications 
+ 420 775 700 103 
pavel.ruzicka@taktiq.com 


