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Záznam z videokonference z 12. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro 
cestovní ruch (PS CR) 

Termín jednání: 10. února 2022 
Jednání proběhlo formou videokonference       
Účastníci videokonference: 
 
 
 

Instituce Účastníci videokonference 

Centrála cestovního ruchu – Jižní 
Morava (CCRJM) 

Martina Grůzová 

Jihomoravský kraj Jaroslava Hrušková 

Regionální rozvojová agentura jižní 
Moravy 

Libor Opluštil 

Letiště Brno a. s. Martin Vild 

ECEAT Pavel Pichler 

Asociace průvodců ČR Marina Sedláková 

Veletrhy Brno Petr Maliňák 

Turistické informační centrum Mikulov Marcela Koňáková 

Zámek Slavkov u Brna Eva Oubělická 

Masarykova univerzita Martin Šauer 

Biskupství brněnské Petra Dolíhalová 

DMO Znojemsko a Podyjí – DS: Znojmo 
Region, z.s. 

Irena Navrkalová 

DMO Pálava a Lednicko-valtický areál, 
z.s.  

Radek Galousek 

Libor Kabát 

DMO Brněnsko z.s. Michal Burian 

DMO Slovácko: Turistická asociace 
Slovácko, z.s. 

Zdeněk Šmýd 

Magistrát města Brna Jakub Geisler 

DMO Moravský kras a okolí z.s. Karel Kamba 

ORR KrÚ JMK Pavel Fišer 

Vojtěch Kasina 

Potvrzená účast: 14 členů/náhradníků s hlasovacím právem 

(z aktuálně celkových 26 člensky zastoupených institucí, zbytek hosté, či nově navržení zástupci PS) 

 
 
 
Program jednání: 

1. Úvod a organizační změny v PS 
2. Plánované dotační programy v oblast cestovního ruchu a informace ke Strategii cestovního ruchu 
3. Představení činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2021 a plán na rok 2022 (CCRJM a DMO) 

• aktuální informace, projekty, zhodnocení turistické sezóny, plán a aktivity na rok 2022 
4. Různé, diskuse a závěr 
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Zahájení: 
- Ve 13:30 hodin přivítala garantka pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch (PS CR, PS) – Martina 

Grůzová – přítomné členy a hosty PS. S ohledem na pandemickou situaci se PS opětovně sešla videokonferenčně. 

 

1. Úvod a organizační změny v PS 

- V rámci úvodního bodu jednání byl představen program videokonference a nahlášené organizační změny 

v PS CR. Za město Brno bude novým náhradníkem za člena PS CR pan Jakub Geisler. Do PS CR přibude také nově 

člensky zastoupená instituce – DMO Moravský kras a okolí, z.s. (v zastoupení – člen: pan Ivo Stejskal, náhradník 

za člena: pan Karel Kamba). S ohledem na procesní náležitosti budou tyto personální změny předloženy ke 

schválení Regionální stálé konferenci pro území Jihomoravského kraje na nadcházejícím únorovém zasedání. 

 

2. Plánované dotační programy v oblast cestovního ruchu a informace ke Strategii cestovního ruchu 

- Za oddělení cestovního ruchu JMK byly její zástupkyní – paní Jaroslavou Hruškovou – členům PS představeny 

aktuální informace o dotačních programech se zaměřením na cestovní ruch (Dotační program Podpora 

zkvalitnění služeb turistických informačních center, Dotační program Podpora činnosti destinačních organizací 

v turistických oblastech v roce 2022, Dotační program Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje – 

Karavanové stání. Vedle představených dotačních programů byly ve stručnosti představeny informace 

ke schválené Strategii rozvoje cestovního ruchu JMK na roky 2021-2027. bližší informace k dotačním 

programům a Strategii jsou dostupné zde: https://www.jmk.cz/content/8564 a dále také v příloze č.1. 

- K tématu proběhla krátká diskuse ohledně vyhodnocování dotačních programů (výsledky jsou pravidelně 

předkládány Radě Jihomoravského kraje k seznámení) a přesunu individuální akce/dotace (r: 1805: Bitva 

u Slavkova) z Odboru regionálního rozvoje na Odbor kultury (jedná se o individuální dotaci, nikoliv dotaci 

z dotačního programu cestovního ruchu – to se odvíjí od stanoveného rozpočtu). Pro letošní rok bude případná 

žádost o dotaci na předmětnou akci plně v kompetenci Odboru kultury). 

 

 

3. Představení činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2021 a plán na rok 2022  

- Za CCRJM představila paní Grůzová informace o cestovním ruchu a návštěvnosti JMK za rok 2021. Dále byly 

představeny propagační kampaně CCRJM Nestůj, cestuj, projekt Gourmet Jižní Morava, Hudba na vinicích akce 

Moravia convention Bureau. Vedle těchto aktivit byly představeny také marketingové plány akce pro rok 2022.  

a dále specifické cíle a základní strategické dokumenty CCRJM, JMK a města Brna. Další podrobnosti a informace 

– viz příloha č.2. 

- Vedle informací za CCRJM byly dále představeny informace o aktivitách z oblasti cestovního ruchu ze strany 

zástupců turistických asociací, destinačních managementů potažmo destinačních společností z JMK. Vedle 

zhodnocení aktivit za předcházející sezónu a výhledu na rok 2022 se i v tomto roce potvrdil trend „dopadů“ 

COVIDu. Další podrobnosti a prezentace jednotlivých zástupců DS, DMO, TA viz přílohy č.3–5. 

 

4. Různé, diskuse a závěr 

- V závěru bylo všem účastníkům a prezentujícím PS CR poděkováno za participaci na videokonferenčním jednání 

PS. Jednání bylo ukončeno v 15:40 hod. 

 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – prezentace odd. CR JMK 
Příloha č. 2 – prezentace CCRJM 

https://www.jmk.cz/content/8564
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Příloha č. 3 – TA SLovácko 
Příloha č. 4 – TO Pálava a LVA 
Příloha č. 5 – DS Brněnsko 
 
 
Zpracoval: Vojtěch Kasina v.r. 


