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Záznam z videokonference z 13. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro 
cestovní ruch (PS CR) 

Termín jednání: 7. října 2022 
Jednání proběhlo formou videokonference       
Účastníci videokonference: 
 
 
 

Instituce Účastníci videokonference 

Centrála cestovního ruchu – Jižní 
Morava (CCRJM) 

Martina Grůzová 

Jihomoravský kraj Ivana Lukášková 

Asociace průvodců ČR Marina Sedláková 

Asociace TIC ČR Zdeňka Sotulářová 

Národní vinařské centrum Pavel Krška 

AHR ČR Beatrice Vojtková 

Veletrhy Brno 
Petr Maliňák 

Lukáš Helan 

Mikulovsko – destinační společnost, 
z.s.p.o. 

Marcela Koňáková 

Zámek Slavkov u Brna Eva Oubělická 

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 

DMO Brněnsko z.s. Monika Brindzáková 

DMO Slovácko: Turistická asociace 
Slovácko, z.s. 

Zdeněk Šmýd 

Magistrát města Brna Jakub Geisler 

Moravský kras a okolí z.s. Petra Krylová 

ORR KrÚ JMK 
Tereza Fleková 

Lucie Bravencová 

Potvrzená účast: 16 členů/náhradníků s hlasovacím právem 

(z aktuálně celkových 25 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 – JMK 
3. Informace ke změně Strategie cestovního ruchu – JMK 
4. Přehled aktivit a vyhodnocení tur. sezony – CCRJM 

• aktuální informace, projekty, zhodnocení turistické sezóny, plán a aktivity na rok 2023 
5. Různé, diskuse a závěr 
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Zahájení: 
- V 10:00 hodin přivítala zástupkyně ORR KrÚ JMK Tereza Fleková přítomné členy a hosty PS a informovala je, že 

po Vojtěchu Kasinovi přebrala organizaci PS CR. Následně předala slovo garantce pracovní skupiny/regionálního 

kolegia pro cestovní ruch (PS CR, PS) – Martině Grůzové. PS se 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 asociaci TIC ČR bude novou členkou PS CR paní Zdeňka Sotulářová. Za Veletrhy Brno, a.s. bude novým 

náhradníkem za člena PS CR pan Lukáš Helan. Za Brněnsko, z.s. bude novou členkou PS CR paní Monika 

Brindzáková. Za DMO Moravský kras a okolí z.s. bude novou členkou PS CR paní Petra Krylová a náhradníkem za 

člena PS CR pan Ivo Stejskal. U člena PS CR TIC Mikulov proběhla změna organizace na Mikulovsko – destinační 

společnost, z.s.p.o., členské zastoupení zůstává beze změny. PS CR byla informována, že vzhledem k transformaci 

stávajícího člena RRAJM na JINAG a s tím souvisejícím vypuštěním agendy cestovního ruchu, nebude nově vzniklá 

agentura JINAG zastoupena v PS CR.  PS vzala personální změny na vědomí, s ohledem na procesní náležitosti 

budou tyto personální změny předloženy ke schválení Regionální stálé konferenci pro území Jihomoravského kraje 

na nadcházejícím říjnovém zasedání. 

 

2. Plánované dotační programy v oblast cestovního ruchu 

- Za oddělení cestovního ruchu JMK byly jeho vedoucí – paní Ivanou Lukáškovou  

- – 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, Dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a 

úpravy běžeckých lyžařských tratí rok 2022 – zde má oddělení CR na starosti administraci DT3: Značení a úpravy 

běžeckých lyžařských tratí). Mimo informací o vyhodnocení letošních dotačních programů byly také představeny 

předběžné návrhy dotačních programů pro rok 2023 – zatím se jedná pouze o návrhy, neboť není schválen 

rozpočet JMK na rok 2023. Bližší informace jsou dostupné v příloze č.1. 

 

3. Informace ke změně Strategie cestovního ruchu 

- Vedle představených dotačních programů byli členové PS informováni o změně počtu turistických oblastí, dne 

22.9.2022 schválilo ZJMK Aktualizaci vymezení Jihomoravského kraje na turistické oblasti, čímž došlo k rozdělení 

území Pálavy a Lednicko-valtického areálu na dvě samostatné turistické oblasti. Na názvech takto vzniklých 

turistických oblastí není shoda, proto prozatím jsou území vymezena jako turistická oblast vymezená územím ORP 

Mikulov a ORP Pohořelice a turistická oblast vymezená územím DSO LVA a DSO Mikroregionu Hustopečsko. Bližší 

informace ke Strategii jsou dostupné zde: https://www.jmk.cz/content/8564. 

- K tématu proběhla krátká diskuse ohledně výše dotace v DP Podpora činnosti destinačních organizací 

v turistických oblastech – vzhledem k vyššímu poštu oblastí je předpokládán i nárůst alokace DP. Dále byl ze strany 

paní Navrkalové (ZnojmoRegion) vznesen dotaz, zda nové destinační oblasti budou mít nárok na stejnou částku 

jako stávající, přestože pod ně spadá pouze polovina území. Odpověď – zatím se neví, zda se podaří nové 

destinačky certifikovat, ale destinační organizace nejsou hodnoceny podle velikosti území, ale podle činnosti. 

 

 

4. Přehled aktivit a vyhodnocení – CCRJM  

https://www.jmk.cz/content/8564
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- Za CCRJM představila paní Grůzová aktivity CCRJM za rok 2022 a plány na rok 2023. Byly představeny propagační 

kampaně CCRJM Nestůj, cestuj, Top cíle, Nestůj, cestuj obytňákem, dále projekt Gourmet Jižní Morava 2022, 

Nestůj, cestuj za hudbou, Traverse, TTD 2023 Brno. Dále byla zmíněna účast na veletrzích za druhý kvartál roku 

2022 a potvrzený plán na rok 2023. Z plánovaných akcí byla zmíněna RegionTour 2022. Vedle těchto aktivit byly 

představeny také FAM/PRESS TRIPY 2022 – způsob prezentace Jižní Moravy pro zahraniční návštěvníky. Dále byla 

zmíněna akce Brno convention Bureau (dříve Moravia convention Bureau) – spuštění jejich nového webu. Dalším 

představeným projektem bylo Brno Medical. Nakonec byly zmíněny NPPCR dotace – CCRJM jako úspěšný žadatel 

realizuje několik projektů. Pro rok 2023 zatím nebyla vyhlášena výzva. Rovněž byl zmíněn seznam spolupracujících 

institucí. Další podrobnosti a informace – viz příloha č.2. 

- K tématu probíhala diskuse, paní Oubělická (Zámek Slavkov u Brna) vyzdvihla spolupráci a fungování v rámci 

projektu Top cíle. Paní Navrkalová (ZnojmoRegion) dodala, že vznikla produktová rada, kde DMO spolupracují na 

přípravě různých projektů a kampaní a jsou rádi za tuto možnost zapojení. 

 

5. Různé, diskuse a závěr 

- Paní Grůzová vyzvala přítomné členy a náhradníky za jednotlivé organizace, ke stručnému sdělení průběhu roku 

a případnému vyhodnocení sezóny. 

• Paní Koňáková (Mikulovsko – destinační společnost, z.s.p.o.) sdělila, že u nich sezóna pokračuje, stále 

mají vysokou návštěvnost, zmínila přípravu Svatomartinských slavností (11.-20.11.) a adventních akcí. 

Předběžná čísla monitoringu návštěvnosti ukazují za červenec o 10–20 % navíc, v srpnu zaznamenán 

menší pokles – může souviset se změnou cílových skupin a pravděpodobně též s dopady krize. Chystají 

nové produktové věci pro advent. Pozitivní zprávou je, že se do oblasti vrací zahraniční klientela 

(např. z Polska, Maďarska, Německa). 

• Paní Brindzáková (Brněnsko, z.s.) se představila jako nová managerka za Brněnsko – pracují na získání 

certifikace, ideálně na další 3 roky. Velké téma je r. 1805, pracuje se na propagaci na soc. sítích. V plánu 

je objet starosty v regionu a navázat spolupráci, komunikovat s územím. 

• Paní Navrkalová (ZnojmoRegion, z.s.) informovala, že také mají za sebou přípravu žádosti 

o recertifikaci, také na 3 roky. Úspěšně plní NPPCR, řeší problém s nárůstem cen tiskovin. Podařilo se 

připravit 2 tripy – vzkříšené památky a kongresová turistika. Připravovaná podzimní akce – Konference 

na podporu rozvoje cestovního ruchu na Znojemsku bude propojena s konferencí OKH, hlavním 

tématem bude restart CR a služeb po covidu – termín 8.–9.11., účast přislíbili mj. paní Grůzová, paní 

Lukášková, vedoucí ORR KrÚ JMK, marketingový ředitel CzechTourism. Chystá se svatomartinské 

téma. V rámci NPPCR je čeká vydání 3 tiskovin. Nakonec upozornila na jejich nový web. 

• Paní Sedláková (Asociace průvodců ČR) – vyjádřila poděkování, díky FAM a PRESS tripům jezdí stále 

více turistů (např. z Rakouska), místo klasických známých památek se zaměřují na speciální témata. 

Dále kvitovala, že čím dál více restaurací začíná nabízet menu i v cizím jazyce. Dále požádala 

o všeobecné trhací mapy s celou jižní Moravou – stále jsou žádané. Dodala, že některá klientela stále 

chybí, ale stále častěji jezdí Rakušané na vícedenní pobyty. 

▪ Paní Grůzová reagovala, mají nový leták, který ukazuje celý kraj vč. top cílů, dnešní trend je 

vzhledem k rostoucím cenám papíru spíše od papírových map upouštět. Centrála do 

budoucna nepočítá s detailní mapou, od toho jsou zde komerční firmy. 

• Pan Šmýd (Slovácko) uvedl, že trhací mapy dělají po jednotlivých subregionech i za celé Slovácko, 

v případě zájmu nabídl možnost dovozu do Brna. K aktivitám – během loňského roku pracovali na 

jazykových mutacích u tiskovin a webů, od letošní sezony mají web v angličtině, němčině, polštině. 

Zmínil společný projekt s Uherským Hradištěm – Baťův kanál – narazili zde na problém se sběrem dat 
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u provozovatelů hausbótů. Přes zimu chtějí v regionu pořádat diskusní setkání jak mezi veřejnou 

správou, tak podnikateli, aby identifikovali možné odlišné potřeby pro jednotlivá území. Budou se 

účastnit RegionTour, přivezou tiskoviny. 

▪ Paní Grůzová poděkovala za tiskoviny, nyní je v Brně možnost na ul. Panské, do budoucna na 

ul. Zámečnické. Ohledně trhacích map zmínila, že je centrála připravuje v jednotném formátu 

pro infocentra, kde nemají prostředky, aby si je zařídili sami. 

• Paní Navrkalová (ZnojmoRegion) vznesla dotaz, kam je v Brně možné přinést papírové podklady 

k regionům, bývalo místo na letišti, zda ještě funguje. Je zájem, aby byly především v Brně rozmístěny 

podklady o ostatních regionech (mimo letiště by uvítali infozónu např. na hlavním nádraží). Mají zájem 

do budoucna více propagovat vodácky splavnou Dyji. 

▪ Paní Grůzová odpověděla, že místo na letišti je, zjistí otevírací dobu a zajistí případnou 

dodávku podkladů. 

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

PS. Jednání bylo ukončeno v 11:10 hod. 

 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – prezentace odd. CR JMK 
Příloha č. 2 – prezentace CCRJM 
 
 
Zpracovala: Tereza Fleková v.r. 


