
 

 

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko jsou nově certifikovanou 

oblastní organizací destinačního managementu 

29. 9. 2021, Praha 

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s. získala certifikaci v rámci Kategorizace organizací 
destinačního managementu, který uděluje komise národní turistické centrály cestovního ruchu 
CzechTourism. Dosažených 93 bodů ze 100 je vynikajícím, a na teprve 3 roky starou organizaci i 
obdivuhodným výsledkem, na který může být spolek bezesporu hrdý. 

Kategorizace organizací destinačního managementu (DMO) byla vytvořena za účelem jejich certifikace. 
Tato norma definuje minimální požadavky na činnost DMO, vymezuje jejich kategorie a stanovuje pro 
ně závazné požadavky, na jejichž základě, jsou-li splněny, může být organizace certifikována. Hlavním 
cílem Kategorizace je zkvalitnění výkonu a efektivity činností v oblasti destinačního managementu a 
přispění tak ke zvýšení kvality realizovaných marketingových aktivit na domácím i zahraničním trhu. 
Certifikát je platný po dobu 12 měsíců. Po uplynutí této doby musí DMO jeho platnost obnovit a 
prokázat tak, že její fungování je stále v souladu s pravidly agentury CzechTourism a Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. 

„Jako oblastní organizace destinačního managementu funguje Turistická oblast Brdy a Podbrdsko 
teprve od roku 2018 a řadí se tak mezi nejmladší středočeské DMO. Certifikátu si nesmírně vážíme a 
zároveň je jeho získání pro nás potvrzením, že se naše práce a zaměření ubírá správným směrem. 
Certifikační komise ocenila kvalitu připravené žádosti, výkonnost destinace, kvalitní produkty i 
profesionálně zpracované materiály,“ říká Václav Švenda, středočeský radní pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu. 

Získání certifikace spolku rovněž umožňuje žádat o financování činnosti organizace z Národního 
programu podpory cestovního ruchu v regionech, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní 
rozvoj. V případě jeho získání budou v příštím roce finance využity na pořízení fotografií a propagačních 
videí, které přispějí ke zlepšení povědomí o destinaci Brdy a Podbrdsko. 

„Získat tento certifikát bylo zcela zásadní, ale tím práce spolku nekončí. Nyní je potřeba naplnit 
dlouhodobé cíle, vize a plány spolku, a i nadále pracovat na budování stabilní a důvěryhodné 
organizace, se kterou chtějí aktéři v oblasti cestovního ruchu spolupracovat. Také bychom rádi zahájili  
spolupráci se sousedním Plzeňským krajem, na jehož území leží část CHKO Brdy,“ uzavírá krajský radní 
Václav Švenda. 
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