
 
     

                        

    

ANKETA Kraj mého srdce – IX. ročník    
Praha 1. února 2021   

   

Anketa Kraj mého srdce, pořádaná redakcí KAM po Česku, má za sebou třetí měsíc on-line 

hlasování na portálu www.kampocesku.cz/anketa. Průběh hlasování na prvních třech 

bodovaných místech je možné aktuálně sledovat na uvedené webové stránce.  

 

Hlasování je PRODLOUŽENO do 28. 2. 2021.  

 

Podle zatím přidělených bodů je největší zájem o hlasování v kategoriích KAM na památky, KAM na 

letní dovolenou / pěší a cyklo, KAM na zimní dovolenou a KAM za folklorem / tradicemi. 

Ostatní kategorie však nezaostávají nijak výrazně a začínají se objevovat aspiranti na pomyslné 

stupně vítězů. Kraje Jihomoravský, Jihočeský, Moravskoslezský a Kraj Vysočina soupeří o přízeň 

v kategorii KAM na letní dovolenou / pěší cyklo. V kategorii KAM za folklorem / tradicemi to 

vypadá, že je první místo téměř jisté, ale v závěsu jsou kraje Jihočeský, Zlínský a Moravskoslezský. 

Podobně se vyvíjí i kategorie KAM do lázní / wellness, kdy se svádí boj za lázeňským trojúhelníkem 

mezi Jihomoravským, Jihočeským, Moravskoslezským a Zlínským krajem. Hlavní město Praha velmi 

těsně soupeří s Jihočeským a Jihomoravským krajem v kategorii KAM na památky a není se čemu 

divit. KAM na zimní dovolenou je v dnešní době trochu nostalgií, ale oblíbenost hor a zimních 

radovánek dokazuje průběh hlasování v této kategorii, kde soupeří hlavně kraje Liberecký, 

Moravskoslezský, Královéhradecký, Jihočeský a Kraj Vysočina. Nejpřívětivěji se v kategorii KAM na 

výlet s dětmi jeví dle bodování kraje Jihomoravský a Jihočeský, kde jejich vyrovnanost zatím 

dokazuje rozdíl pouhých 5 bodů. KAM na koně / koňské stezky jsou dle hlasujících doménou krajů 

Pardubického, Jihomoravského, Jihočeského a Kraje Vysočina. V kategorii KAM za zážitkem / 

adrenalinem doporučují hlasující vyrazit hlavně do krajů Libereckého, Moravskoslezského, 

Jihomoravského, Jihočeského a do hlavního města Prahy. 

I ostatní kraje vykazují slušnou odezvu v počtu zatím získaných bodů a při troše štěstí a zapojení širší 

veřejnosti do hlasování mohou konečným pořadím zamíchat nebo i překvapit. 

 

Pořadatel ankety: redakce KAM po Česku, ve spolupráci s veletržní správou PVA EXPO Praha,  

pod záštitou Asociace krajů České republiky 

 

Partneři ankety: Hotel Zámek Liblice ■ Edice České televize ■ Český rozhlas RADIOSERVIS ■ 

Escape Point ■ Divadlo Palace Praha ■ Vydavatelství MCU ■ Karlovarská Becherovka ■ Centrum 

Babylon ■ Kartografie PRAHA ■ ABF, a. s.   

 

Křišťálové globy pro krajské vítěze vyrobili skláři ve sklárně RÜCKL CRYSTAL, a. s., Nižbor.     

 

 

 

Tiskový servis    

Vydavatelství KAM po Česku   

(redakce@kampocesku.cz), tel.: +420 222 944 816-7   

 


