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1. Analytická část 
Oblast Pojizeří a Polabí se rozkládá v blízkosti dvou významných řek, v blízkosti 

Jizery a Labe. Jde o území od Mladé Boleslavi přes Nymburk až do Poděbrad.  

Destinace Pojizeří a Polabí zatím nepatří mezi nejvyhledávanější turistické 

lokality v Česku, má však nepochybně potenciál růstu a rozvoje, čemuž nahrává 

i současná situace, kdy se omezuje cestování do zahraničí kvůli výskytu nákazy 

Covid-19. Turisté v České republice z toho důvodu hledají méně známé, 

dostupné a zajímavé turistické cíle.  

 

Obrázek č. 1 – Mapa s přibližnou lokalizaci destinace Pojizeří a Polabí 

 

 

Cílové skupiny pro návštěvu krajiny mezi Labem a Jizerou jsou velmi pestré. 

Destinace nabízí spoustu možností pro turisty, cyklisty, milovníky historie a 

kultury, či rodiny s dětmi. Jedná se o jedinečný cíl pro lázeňské hosty, milovníky 

přírody i aktivní turisty. Na své si návštěvníci přijdou v Mladé Boleslavi, kde jsou 

unikátní průmyslová muzea. Poděbrady jsou oblíbeným lázeňským cílem a 

Nymburk osloví díky své historii. Aktivně si můžete destinaci užít na kole na 

Labské stezce nebo na lodi na Jizeře. 

Kladem destinace je její blízkost Praze a její dobrá dopravní dostupnost – 

železnice, dálnice. Pojizeří a Polabí je vhodným místem pro plánování 



 
jednodenních i vícedenních výletů. Návštěvníci však do oblasti spíše jezdí na 

jeden den a není tak využit potenciál oblasti jakožto celku. Cílem pro DMO 

Pojizeří a Polabí je přilákat turisty k vícedenní návštěvě a poznání celé oblasti. 

Tím se zvýší využití technické infrastruktury v této oblasti a její možný rozvoj 

podle poptávky návštěvníků. 

 

1.1. Analýza předpokladů, nabídky a potenciálu turismu v Pojizeří a Polabí 

1.1.1. Lokalizační předpoklady turismu v Pojizeří a Polabí 

Příroda 

Destinace se nachází v nížinaté oblasti. Přesto je zde řada zajímavých přírodních 

území s různým stupněm ochrany. Pro turisty mohou být atraktivní toky řeky 

Labe a Jizery, Cidliny, Mrliny, lužní lesy okolo řeky Labe, Loučeňské lesy, NPP 

Slatinná louka u Velenky, Čtvrtě, Písečný přesyp u Píst, Chotuc, NPR Libický luh, 

Kněžičky, částečně sem zasahuje další národní přírodní rezervace PR Bažantnice 

u Loukova, Příhrazské skály, Údolí Plakánek, Vrch Baba u Kosmonos, Žabakor. 

Bohužel však do dnešního dne neexistuje ucelený přehled přírodních atraktivit a 

přírodních území, včetně možnosti jejich využití v turistickém ruchu. Některé 

oblasti není vhodné intenzivně propagovat z důvodu ochrany území. Avšak jiná 

místa by si naopak propagaci zasloužila (vedou jimi naučné stezky, turistické 

trasy). Návštěvníci o těchto méně propagovaných místech často nemají skoro 

žádné informace, neexistují informační letáky v turistických informačních 

centrech či na webových stránkách, a tím pádem jsou tato místa málo 

vyhledávaná a využívaná, byť mají například i edukační charakter. Bylo by 

žádoucí, aby návštěvník měl jednoduchý přístup k informacím o přírodním 

bohatství tohoto regionu - webové stránky měst a obcí, informační centra, 

webové stránky DMO, sociální sítě apod. K tomu je nutné, aby celá oblast 

spolupracovala jako jeden celek.  

 

 

 

 

 



 
Obrázek č. 2 – Podzimní krajina u Labe  

 

 

Kulturně-historické atraktivity a společenské akce 

Destinace je rozdělena na několik odlišných celků – jednak Poděbrady, které se 

profilují jako lázeňské město, Nymburk, který se více soustředí na historii a sport 

a Mladoboleslavsko, jedinečné technické památky (průmyslový design - historie, 

současnost i budoucnost). Nabídky turistických cílů se vzájemně prolínají a 

doplňují, a tvoří tak jeden celek, který je velmi rozmanitý.  

Společným pojítkem pro všechny města může být jednak historie – Nymburk, 

Poděbrady a Mladá Boleslav jsou královskými městy. Z konkrétních kulturně-

historických cílů je třeba zmínit např. historické centrum Poděbrad s jezdeckou 

sochou krále Jiřího z Poděbrad, zámek Poděbrady, letecké muzeum Metoděje 

Vlacha, ŠKODA muzeum, Polabské muzeum, historické centrum a městské 

hradby v Nymburce nebo zříceninu zámku ve Zvířeticích.  

V oblasti se dále nacházejí významné turistické cíle zaštítěné lokální organizací 

destinačního managementu Elbiana – jedná se o Zámek Loučeň, Chateau Mcely, 



 
Park Mirakulum, Zoo Chleby a Evropské serengeti. Tyto cíle není možné 

opomenout.  

Neopomenutelnou oblastí je architektura – v destinaci nalezneme řadu 

zajímavých staveb – slavné vily, technické památky, hrady, zámky, zříceniny a 

také vesnické památkové zóny a rezervace. V současnosti je turisty vyhledávána 

i architektura technických památek a budov z éry funkcionalismu a ty má tato 

oblast hojně zastoupené. Kvalitou spadají do světového měřítka i významu. 

Mezi slavné stavby v Pojizeří a Polabí patří např. slavné vily Poděbrady -  vila 

Vojtěcha Obereignera, , Nymburk – Löwitova vila, Mladá Boleslav – vila Bedřicha 

Leitenbergera nebo také Libenského kolonáda v centrálním lázeňském parku v 

Poděbradech. Zemská průmyslová škola v Mladé Boleslavi od arch. Jiřího Krohy 

je světovým unikátem mezi funkcionalistickými stavbami. 

Obrázek č. 3 – Městské hradby v Nymburce 

  

 

Lázeňství 

Dalším významným tématem je lázeňství a s tím spojené lázeňské a wellness 

pobyty. Byť status lázní mají pouze Poděbrady, i další lokality nabízí mnoho 

možností pro relaxaci a oddych. Poděbrady jako nejvýznamnější středočeské 

lázně se zaměřují na léčbu srdce, cukrovky a pohybového ústrojí a na ozdravné 

pobyty pro děti. Kromě komplexních léčebných pobytů nabízí také rozmanité 

balíčky wellness a relaxačních pobytů, např. rekondiční nebo dámské pobyty, 

speciální pobyty pro seniory, romantické víkendové pobyty pro dva. Různé 

wellness procedury, zábaly a masáže, privátní bazén, saunu nebo vířivku 

poskytují i mnohé další ubytovatelé v regionu.  



 
Sportovní vyžití  

Oblast nabízí poměrně bohatou síť cyklotras a cyklostezek – některé úseky jsou 

vhodné i pro in-line bruslaře. Nejvýznamnější trasou je bezpochyby Labská stezka 

(cyklotrasa č.2), která v destinaci Pojizeří a Polabí spojuje města Poděbrady a 

Nymburk a navazují na ní další trasy (např. cyklotrasa 0019). Regionem dále 

částečně prochází také cyklotrasa Greenway Jizera. Mezi další trasy pro cyklisty 

patří cyklotrasy 0038,0037,0041, 8149, Taxis, 8151 a 0124. Z hlediska budoucí 

propagace je třeba nabízet trasy, které spojí ty nejzajímavější turistické cíle 

v oblasti a nabídnou návštěvníkovi několik možností, jak může čas v destinaci 

využít.  

 

Obrázek č. 4 – Na kole po Labské stezce 

V destinaci je poměrně malé množství vodních ploch vhodných ke koupání –v 

budoucnu by bylo dobré podpořit využití potenciálu řek - tvorba pláží, přístavišť, 

výletních lodí, podpora vodních sportů, budování zázemí pro vodácké aktivity a 

skautské organizace apod. 



 
Fenoménem posledních let se stává tzv Golfová turistika a tu skvěle v destinace 

zajistí komfortní 18 jamkové golfové hřiště Sand Martins Holes v Michalovicích, 

které nabízí na 70 hektarech kompletní služby vč 4 * hotelu a restaurace. Toto 

hřiště je vybaveno i cvičnou 9 jamkovou akademií s nočním osvětlením. 

 

Pěší turistika 

V destinaci Pojizeří a Polabí je možné využít několik naučných stezek, které jsou 

rozličné kvality. Jde např. o Mydlovarský luh, údolím Labe, Skupice-Huslík, 

Pozorovatelna, Po stopách víly Netřebky, Libice, Metalová cesta, Březinské 

studánky, Park Ostrov, Po stopách Bohumila Hrabala, stezka Vrch Baba a Dědek, 

Chlum). Trasy nemají dostatečnou propagaci a některé jsou v dezolátním stavu 

a zasloužily by renovaci. Velmi oblíbenou atrakcí se stala tzv. Syslí louka v 

chráněné oblasti Radouč v Mladé Boleslavi. 

 

 

1.1.2. Realizační předpoklady turismu a nabídka v Pojizeří a Polabí 

Poloha a doprava 

Poloha a dostupnost destinace Pojizeří a Polabí se již na první pohled jeví jako 

velmi silný realizační předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti. V regionu 

se nacházejí dvě dálnice, a to D11 a D10 – obě zajišťují poměrně kvalitní a rychlé 

spojení s centrem republiky. Diskutabilní je využití železnice – neexistuje kvalitní 

spojení mezi severní a jižní oblastí destinace. Toto by mohlo napravit tzv. 

Všejanská spojka – ta by mohla významně zvýšit dostupnost destinace železniční 

dopravou. Nicméně z hlediska dostupnosti z velkých českých měst v blízkosti 

jako je Praha, Hradec Králové nebi i Pardubice, je dostupnost po železnici velmi 

dobrá.   

Polohu a dopravu do destinace tak lze jednoznačně hodnotit jako velmi dobrý 

realizační předpoklad pro cestovní ruch a jeho další rozvoj. 

 

 

 



 
Obrázek č. 5 – Vymezení destinace Pojizeří a Polabí 2020 

 

 

 

 

 

 



 
 

Služby 

Z hlediska služeb jsou klíčové kategorie ubytování a stravování. Pojizeří a Polabí 

může uspokojit jak zákazníky očekávající vyšší standard ubytování, tak i například 

turisty preferující kempy. Všechny subjekty jsou do budoucna vhodnými 

partnery pro destinaci a její rozvoj. Nejvíce služeb je k dispozici ve třech 

největších městech regionu. Prvním z nich je Mladá Boleslav.  

Město Mladá Boleslav disponuje statisticky dostatečnou kapacitou ubytovacích 

služeb ve vysoké kvalitě i kvantitě, ale je značně ovlivněna vazbou na vysokou 

poptávku po ubytování středního a vysokého managementu firmy ŠKODA-AUTO 

a.s. a jejich dodavatelských firem. Přehledně zpracovaný katalog ubytování 

naleznete na www.mladoboleslavsko.eu a za zmínku stojí vysoká kvalita služeb v 

hotelech - Galatea, La Romantica, Plaza, Sand Martin, U Hradu, Grunt, atd… TOP 

gastronomické služby pak poskytuje řada restaurací a podniků - např. MG 

restaurant, No 10 restaurant, Jihočeská hoštěnice, Zlatá kovadlina, restaurace La 

Romantica a další. Mladá Boleslav je připravena i na kongresovou turistiku. 

Zázemím pro tuto činnost je pak areál Škoda Muzea s kapacitním multifunkčním 

sálem i restaurací včetně parkovacích ploch a také areál Vzdělávacího centra Na 

Karmeli. 

Dalším významným městem je Nymburk. Z ubytování, které v Nymburce nabízí 

vyšší standard lze uvést čtyřhvězdičkový Hotel Ostrov, který se nachází v klidné 

části města Nymburk - Park Ostrov. Jedná se o hotel, který je často vyhledáván 

při konání kongresového cestovního ruchu, mezinárodních sportovních akcí, 

svateb apod. Nachází se v něm i hotelová restaurace, bowling, bazén. Okolí je 

vyhledáváno pro relaxaci a odpočinek v přírodě, zároveň leží na cyklostezce 

kolem Labe, takže je častou zastávkou pro cyklisty, bruslaře, pěší turisty apod. 

Kapacita hotelu je pro 50 ubytovaných. V roce 2022 je plánovaná dostavba 

Hotelu Postřižiny, který bude součástí nymburského pivovaru. Bude se jednat 

také o čtyřhvězdičkový hotel, který bude nabízet pivovarskou restauraci, pivnici, 

obchod s lokálním pivem, balíčky formou pivních lázní apod. Kapacita tohoto 

hotelu bude 40 lůžek. Dále se zde nachází několik apartmánů a penzionů: 

Apartmán Bohemia, Apartmány U Starého Labe, Penzion U Anny Šmejdířky, 

Penzion U Mašinky, Penzion U Vinotéky, Penzion Zátiší. Jedná se většinou o 

nízkokapacitní ubytování v řádu 10 osob. Nachází se zde také několik hotelů: 



 
Grand Hotel a Restaurant v centru města, jehož součástí je i restaurace. Hotel 

Sportovní centrum je využíván zejména sportovci, jelikož se zároveň jedná o 

tréninkové středisko České unie sportu. Ubytování zde mají k dispozici venkovní 

a vnitřní sportoviště pro téměř 20 sportovních odvětví, regenerační služby, 

celodenní možnost stravování, lobby bar, večerní sport bar apod. Dále Hotel 

garni COP Nymburk, který je často pronajímám zejména jako prostor pro 

pořádání konferencí a školení, pro sportovní akce atp. Dále Hotel NED Hockey, 

který má kapacitu 84 lůžek a využíván je zejména sportovci. Poslední dva 

zmíněné hotely patří spíše do nižší cenové kategorie hotelů a stačí pro méně 

náročné návštěvníky. V Nymburce se nachází i několik ubytoven: Turistická 

ubytovna Na Schůdkách, Ubytovna Bene, ubytovna U Pepína. Tyto ubytovny 

patří k nejméně finančně náročným typům ubytování v Nymburce.  

V okolí Nymburka se nachází pětihvězdičkové ubytování v Chateau Mcely, které 

nabízí ubytování ve 24 pokojích. Každý z těchto pokojů má jiný styl, jméno - první 

patro je přehlídkou světadílů, druhé pak ve znamení času. Všechny pokoje mají 

krásný výhled do okolní přírody a Svatojiřského lesa. Je zde hotelová restaurace 

Piano Nobile, spa, balíčky pro ubytované (gurmánský zážitek, all inclusive, 

Vánoce, Silvestr, elixír lásky apod). Toto místo je vyhledáváno jak jednotlivci, 

rodiny s dětmi, tak i pro konání svateb, firemních akcí, večírků atp.  

V blízkosti Mcel se nachází ubytování na Loučeni v čtyřhvězdičkovém hotelu 

Maxmilian Lifestyle Resort, v Zámeckých apartmánech a v Domečku knížete 

Alexandra. Tyto budovy se nachází přímo v areálu zámku Loučeň. V nabídce je 

hotelová restaurace, bazén, sauna, kongresové prostory, wellness, balíčky pro 

návštěvníky, garden glamping apod. 

Ubytovací kapacity jsou v turistické sezoně v Nymburce nedostatečné, často 

poptávka převyšuje nabídku. V okolí se nachází několik luxusních ubytovacích 

kapacit viz výčet výše a několik ubytovacích kapacit v okolí - například Bučický 

mlýn, Lovecký hotel Jivák. Do budoucna by bylo vhodné rozšířit tyto kapacity. 

Stravovací kapacity jsou v Nymburce dostatečné a rozmanité. Nachází se zde 

nabídka mezinárodní kuchyně - asijská kuchyně (Mama Viet, Diwang), italské 

bufety, restaurace nabízející klasickou i mezinárodní kuchyni (restaurace U 

Gregorů, Biograf, Grand hotel, Záložna, U Anny Šmejdířky, hotel Ostrov, 

restaurace u Kotherů, Bistro Stará Pošta, Katovna, Klíček atp.), kavárny a 

cukrárny (Charlie's Coffee&Garden, Rybárna, Café Society,  Cukrárna Fiala atd.)  



 
Obrázek č. 6 – Chateu Mcely – TOP ubytovací místo v Pojizeří a Polabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okolí Nymburka se jedná o lokální podniky v jednotlivých obcích, které 

navštěvují spíše místní obyvatelé, např. Stracká restaurace, Country Salon, 

Oskořínská hospoda, Patřínská hospoda, restaurace na Loučeni, Piano Nobile, 

Hospůdka u Dafa, Hostinec u Terezky, Farma Košík.  

Turisté mířící do oblasti Pojizeří a Polabí za gastrozážitky by neměli minout 

lázeňské město Poděbrady, které se může pochlubit bohatou sítí restaurací, 

hospůdek, kaváren a cukráren, kde je možné ochutnat domácí a mezinárodní 

kuchyni nebo několika chodové degustační menu. Podniky zaměřené na asijskou 

kuchyni jsou Restaurace Hong kong, Čínská restaurace U Řeky, ANGKOR a Čínská 

restaurace Na Ostende. Italskou a středomořskou kuchyni nabízí La Mamma 

Cucina Restaurant, restaurace Park Cafe a pizzerie Severino. Mezinárodní i 

českou kuchyni vaří v restauraci LOVAS & LOVAS, Café Oliver, Café restaurant 

Zámek, Restaurace Golfi, Náš Hostinec, Labská Marína, Fine Buffet by Lovas, 

Alegro, Jihočeská restaurace v hotelu Soudek, Restaurace Bílá Růže nebo 

Restaurace v Pivovaře, která nabízí i vlastní nefiltrované pivo pod značkou 

Poděbradský zdroj. Vegetariánské menu je k dostání v Restauraci Klíček nebo v 

Bistru 25. V Poděbradech se nachází nespočet  kaváren a cukráren například Café 



 
Ritual, Cukrárna U Reinvaldů, Amáres Coffee, Cukrárna Milano, U Nováků, 

Kafíčka, Ice Caffe Adria. 

Nabídka ubytovacích kapacit v Poděbradech je velmi ovlivněna lázeňským 

životem. Jen samotné Lázně Poděbrady a.s. aktuálně provozují šest lázeňských 

hotelů a lázeňské domy s více než osmi sty lůžky. Bellevue Tlapák, Zámeček a 

Libenský jsou čtyřhvězdičkové hotely, ke kterým v první polovině roku 2021 

přibude hotel Chariclea s moderním balneo provozem, plaveckým bazénem, 

saunovým světem a wellness centrem. Mezi tříhvězdičkové hotely patří Libuše, 

Zimní lázně. Hotel G-REX, Rehabilitační centrum Máj a Dětská léčebna dr. Filipa 

jsou určeny pouze pro léčebné pobyty hrazené pojišťovnou. V blízkosti centra 

města a lázeňského parku se nachází další čtyř a tříhvězdičkové hotely, mimo jiné 

Mamma's Boutique Hotel s restaurací a malým wellness, Lázeňský Hotel Park 

poskytující Ajurvédskou i klasickou léčebnou terapii, Spa Hotel Felicitas se 

saunou a bazénem, Art Hotel s restaurací, Hotel Golfi poskytující víkendové 

relaxační pobyty s masážemi.  Další možnosti ubytování poskytují desítky 

penzionů a apartmánů, kemp v areálu Jezera a nebo A.T.C. Autokemp Golf 

nacházející se v blízkosti Labské cyklostezky a golfového hřiště.  I přes širokou 

škálu ubytovacích možností, hrozí nedostatek volných lůžek převážně ve 

vrcholné letní turistické a lázeňské sezóně a v době konání hudebního festivalu 

Soundtrack. 

Přidanou hodnotu z hlediska služeb jsou jednoznačně dostupné lokální potraviny 

a na ně navázaná agroturistika. Velkým kladem je již existující certifikovaná 

regionální značka Polabí regionální produkt – do budoucna je nutné pracovat na 

její propagaci. Vhodnými partnery pro destinaci jsou i rodinné farmy – Košík,  

Dvůr Seletice, Včelí farma Poděbrady, Havlíkův Dvůr.. 

 

Informační centra 

V destinaci se nachází celkem čtyři Turistická informační centra, která jsou 

certifikována v Asociaci turistických informačních center. Informační centra se 

nacházejí v největších městech regionu, tzn. Mladé Boleslavi, Nymburce a 

Poděbradech a dále také u oblíbeného turistického cíle ve Zvířeticích (zřícenina 

hradu). 



 
 

1.2. Analýza poptávky turismu v Pojizeří a Polabí 

Analýza poptávky turismu v Pojizeří a Polabí je zaměřena na tři dílčí faktory. 

Jedná se o analýzu vybraných turistických cílů. Zde je analýza závislá na 

dostupnosti dat z návštěvnosti. Dále je analyzována poptávka po službách. V této 

části je využito dat z Českého statistického úřadu a jsou analyzovány data pro 

Hromadná ubytovací zařízení za celou destinaci a za největší města. Třetím 

faktorem, na který se analýza poptávky turismu zaměřuje a porovnání 

s konkurenčními místy. Zde je opět využito zejména dat z Českého statistického 

úřadu. 

 

1.2.1. Analýza návštěvnosti turistických cílů 

Analýza návštěvnosti turistických cílů je ovlivněna dostupností dat. Cílem bylo 

zjistit přibližnou návštěvnost vybraných cílů, a to co možná v nejširším měřítku. 

Pro analýzu jsou využita data nejpozději z roku 2016, převážně však za poslední 

dva ukončené roky.  

 

Tabulka č. 1 - Návštěvnost památek Mladoboleslavska 2016 – 2019 

Název turistické atraktivity 2016 2017 2018 2019 

STŘEDOČESKÝ         

Kosmonosy Loreta 2010 2130 1920 1780 

Kosmonosy Muzeum 635 806 510 550 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha 24644 26326 26127 33180 

Michalovická Putna 5979 1440 5921 4204 

Muzeum Bakovska 452 1603 1352 

není 

dostupné 

Muzeum Mladoboleslavska 8303 7964 14893 115664 

Sbor Českých bratří -  MB 40000 35000 20000 20000 

Škoda Muzeum MB 242062 254143 273811 274242 

Templ – MB 10419 10651 11641 10287 

Vyhlídková věž Mladá Boleslav 4000 3800 10500 10500 

Zahrada a minizoo 15000 10374 13987 20509 

Zřícenina zámku Zvířetice 3883 4866 

není 

dostupné 

není 

dostupné 



 
Výrazným turistickým cílem je Škoda Muzeum s roční návštěvností více jak 

274 tisíc osob. V roce 2016 bylo na tomto místě rozlišena návštěvnost Čechů a 

cizinců. Zahraničních návštěvníků bylo téměř 100 tisíc. V oboru letecké muzejní 

expozice je pak olíbené Letecké muzeum Metoděje Vlacha s roční návštěvností 

33,18 tisíc osob a v oboru environmentální expozice pak Ekocentrum Zahrada s 

miniZOO s návštěvností 20,59 tisíc osob. 

 

Tabulka č. 2 a 3 - Návštěvnost v Poděbradech, Nymburce a dalších místech v r. 

2017 a 2018 

 



 

 

Slušných čísel zde dosahuje návštěvnost v Památníku krále Jiřího, kde za oba 

dostupné roky dosahuje návštěvnost více než 10 000 lidí. V Polabské muzeu 

návštěvnost v roce 2018 mírně poklesla oproti roku 2017, v roce 2019 byla z 

důvodu rekonstrukce uzavřena pobočka v Nymburce. V budoucnu se počítá s 

rozšířením území směrem k Přerovu nad Labem. Místní skanzen je poměrně 

zajímavým turistickým cílem. Polabské muzeum je partnerem destinace a DMO 

tak bude spolupracovat na další propagaci Polabského muzea. 

Dalšími místy, kde je možné sledovat návštěvnost je Zoo Chleby. Zde bylo 

evidována v roce 2018 celkem 58 912 návštěvníků a v roce 2019 pak dokonce 62 

350 návštěvníků. Zoo Chleby se tak jednoznačně pohybuje mezi 

nejnavštěvovanějšími turistickými atraktivitami destinace Pojizeří a Polabí. Ještě 

více byl navštěvován Zámek Loučeň, jde z rok 2018 zaznamenaná návštěvnost 

179 139 osob. V roce 2017 to bylo dokonce 182 695. Díky těmto číslům 



 
návštěvnosti předstihl zámek Loučen dokonce i vyhlášený státní zámek 

Konopiště a obsadil slušné 14. místo v rámci ČR – počet návštěvníků nad 40 000. 

Dalším místem, kde lze získat data z návštěvnosti je Zámek Křinec. Zde byla 

návštěvnost v letech 2018 a 2019 kolem cca 1 500 návštěvníků (prohlídky 

zámku). Návštěvnost v roce 2020 z důvodu koronakrize klesla na 1 100 

návštěvníků. Zámek prochází rekonstrukcí a má poměrně velký rozvojový 

potenciál.   

Obrázek č. 7 – Zámek Loučen – TOP turistický cíl Pojizeří a Polabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.2.2. Analýza návštěvnosti služeb 

Turistická informační centra 

Poptávku po turismu destinace Pojizeří a Polabí lze sledovat i dle návštěvnosti 

služeb. Velké množství návštěvníků, a to včetně těch, kteří zde nenocují navštíví 

informační centra. Pro analýzu tak byly vybrány tři informační centra v destinaci 

a návštěvnost byla sledována hlavně za poslední dva uzavřené roky.   

 

Tabulka č. 4 – Návštěvnost TIC Mladá Boleslav  

Rok Návštěvníci z ČR Zahraniční 
návštěvníci 

Návštěvníci 
celkem 

2018 55 155 251 55 406 

2019 55 509 295 55 804 

 

Tabulka č. 5 – Návštěvnost TIC Nymburk  

Rok Návštěvníci z ČR Zahraniční 
návštěvníci 

Návštěvníci 
celkem 

2018 20 427 253 20 680 

2019 27 486 208 27 694 

2020 18 643 44 18 687 

 

Tabulka č. 6 – Návštěvnost TIC Poděbrady  

Rok Návštěvníci z ČR Zahraniční 
návštěvníci 

Návštěvníci 
celkem 

2018 36 124 988 37 112 

2019 43 107 889 43 996 

2020 33 276 150 33 426 

 

 



 
Z dlouhodobého hlediska je nejvíce navštěvováno turistické informační centrum 

V Mladé Boleslavi, následuje informační centru v Poděbradech a poté Nymburk. 

Nejvyšší zaznamenaný počet návštěvníků v informační centru je 55 155 za rok. 

Údaje za rok 2020 nejsou kompletní, ale již nyní lze sledovat na příkladech 

Nymburka a Poděbrad nižší počty zahraničních navštěvníků, kteří nemohli do 

destinace zavítat vlivem pandemie viru Covid 19.  

Pokud porovnáme roky 2018 a 2019, tak je na všech třech sledovaných místech 

patrný nárůst návštěvníků, což svědčí o narůstající poptávce po turismu 

v destinaci Pojizeří a Polabí.  

 

Hromadná ubytovací zařízení 

Poptávka po turismu v destinaci Pojizeří a Polabí je dále analyzována dle vývoje 

obsazenosti a počtu hromadných ubytovacích zařízení (dále též HUZ). K této dílčí 

analýze je využito veřejně dostupných dat z Českého statistického úřadu. 

Sledovaná řada začíná v roce 2017 a končí rokem 2019.  

 

Graf č. 1 – Vývoj počtu HUZ v destinaci Pojizeří a Polabí  
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Počet lůžek v HUZ lze v destinaci označit za konstantní. Za sledované období se 

tento ukazatel mění jen velmi málo a pohybuje se na hranici 4150 až 4281 HUZ.  

Bližší vývoj poptávky upřesní následující graf. 

 

Graf č. 2 – Vývoj počtu přenocování v HUZ v destinaci Pojizeří a Polabí  

 

 

Přesto, že počet HUZ se mění málo a mezi roky 2018 a 2019 lehce klesl, tak na 

časové řadě vidíme poměrně dynamický nárůst návštěvnosti HUZ, resp. 

přenocování v HUZ. Když srovnáme rok 2017 a 2019, tak počet přenocování 

narostl o více než 50 000. 

Nejvíce hromadných ubytovacích zařízení se nachází v Mladé Boleslavi, 

Nymburce a Poděbradech. Jejich počet a obsazenost byla sledována za roky 2017 

až 2019. Aby byl blíže rozklíčován nárůst počtu přenocování v HUZ na výše 

uvedené roky, tak byla provedena i analýza vývoje počtu přenocování na tyto tři 

města v destinaci Pojizeří a Polabí. 
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Graf č. 3 – Vývoj počtu přenocování v HUZ v městech destinace Pojizeří a Polabí  

 

Na grafu č. 3 je patrné, že za nárůstem celkového počtu přenocování v HUZ 

v destinaci Pojizeří a Polabí stojí nárůst ve všech městech. Nejvíce narostl počet 

přenocování v Poděbradech, které pravděpodobně těží ze svého lázeňského 

statutu a při srovnání roků 2017 a 2019 je zde rozdíl 17 000. Dále vzrostl i počet 

přenocování v Nymburce, kde je rozdíl za stejné období cca 11 000. Jediný pokles 

přenocování, a to velmi mírný, je v Mladé Boleslavi, kde je ukazatel v roce 2019 

nižší než v roce 2018, ale ve srovnání s rokem s rokem 2017 se stejně jedná o 

nárůst o 11 000. V tomto městě je však potřeba vzít v potaz dlouhodobé pobyty 

pracovníků firmy Škoda auto.  Ty ovlivňují jako celkovou výše přenocování, ale 

také jejich vývoj.  
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1.2.3. Analýza konkurence 

Pro srovnání s vybranými konkurenčními lokalitami byl využit opět ukazatel 

přenocování, a to z důvodu dostupnosti a objektivity dat Českého statistického 

úřadu. Jako konkurenční lokalita byla vybrána nedaleká města Kutná Hora a 

Kolín. A dále města Mělník a Kralupy nad Vltavou, která se nachází taktéž ve 

Středočeském kraji. 

 

Graf č. 4 – Vývoj počtu přenocování v HUZ  - srovnání s konkurencí – r. 2019 

  

 

Když porovnáme počty přenocování s daty ve vybraných konkurenčních 

městech, tak dojdeme k závěru, že nejvyšších hodnot dosahují Poděbrady, kde 

je počet přenocování asi třikrát vyšší než u následující měst. Pomyslné druhé 

místo obsadil Nymburk, který tak v roce 2019 v tomto ukazateli překonal i 

turisticky velmi oblíbené město Kutná Hora. Ani město Mladá Boleslav 

neskončilo v porovnání s dalšími městy nejhůře. Za sebou nechala Mladá 

Boleslav i vyhlášený Mělník nebo méně turisticky atraktivní Kralupy nad Vltavou.  
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1.3. Analýza systému řízení turismu 

Z hlediska řízení cestovního ruchu je v České republice nastaven velmi 

jednoduchý systém. Národním orgánem je agentura CzechTourism. Dále 

následující krajské organizace. Tu zastupuje ve Středočeském kraji Středočeská 

centrála cestovního ruchu. V další úrovni je pak oblastní destinační společnost. 

Právě v této úrovni pak funguje i Pojizeří a Polabí, z.s. 

Je žádoucí v současné době propojit jednotlivé aktéry cestovního ruchu, kteří v 

této oblasti působí a spolupracovat s nimi na rozvoji cestovního ruchu v této 

oblasti  - obce a města, instituce, krajskou samosprávu, nevládní organizace, 

provozovatele restaurací a ubytovacích zařízení, jednotlivých památek a 

turistických cílů atp. Na to by měla následně navázat aktivní vzájemná spolupráce 

samotných subjektů, rozvoj destinace a zvyšování její prestiže a povědomí u 

návštěvníků i místních obyvatel.  

DMO Pojizeří a Polabí byla zřízena proto, aby mohla koordinovat všechny aktivity 

v oblasti cestovního ruchu na svém vymezeném území. Projekty a rozvojové 

aktivity povedou k budování infrastruktury cestovního ruchu pro občany oblasti 

i návštěvníky – turisty. Cílem činnosti spolku je zvýšení kvality služeb v oblasti 

cestovního ruchu. 

Projekty s členy a partnery spolku a koordinovaná činnost na vymezeném území 

DMO POJIZEŘÍ A POLABÍ přispěje ke zvýšení informovanosti o turistickém 

potenciálu oblasti a bude veřejnosti prezentovat zajímavé turistické cíle. Dojde k 

vytvoření katalogu produktů cestovního ruchu a regionálních značek v oblasti. 

Bude podpořena komunikace a spolupráce na všech úrovních kategorií DMO 

včetně spolupráce s MAS a Mikroregiony včetně DSO. Zavedením jednotného 

systému kvality v oblasti cestovního ruchu a sběru dat bude lépe monitorována 

nabídka i poptávka a dojde k cílenému směrování finančních prostředků z 

vlastních i získaných zdrojů spolku. 

Činnost spolku a jeho členů i partnerů povede k celkovému rozvoji destinace a 

jejího potenciálu vč tolik potřebnému a žádanému zvýšení zaměstnanosti. 

Spolek bude na svých webových stránkách i facebookovém profilu prezentovat 

zajímavá místa, památky, lokality, cyklostezky, vodní stezky, přírodní zajímavosti, 

technické památky, gastro, ubytování, sportovní a kulturní akce, místní tradice a 



 
zvyky atd… Prostor zde dostanou i všichni zástupci členské a partnerské základny 

spolku. 

Celková změna z „konkurence na partnery“ v chápání u všech poskytovatelů 

služeb a činností v oblasti cestovního ruchu bude základem funkční destinace. 

Takto prezentovaná a řízená oblast cestovního ruchu bude pro obyvatele i 

návštěvníky z ČR i zahraničí mnohem atraktivnější. Dojde tak ke zvýšení počtu 

strávených dní v oblasti návštěvníky a oblast nebude pouze krátkodobou 

průjezdnou destinací, ale dlouhodobou a opakovaně navštěvovanou oblastí ve 

Středočeském kraji. Cílem projektu je rozvoj turistického potenciálu oblasti a 

zvýšení její atraktivity. 

Přínosy projektu a činností z něj realizovaných lze shrnout do – budování 

infrastruktury cestovního ruchu, rozložení nákladů na marketing a organizační 

zajištění, zavedení systému sběru dat, koordinace nabídky a poptávky potenciálu 

destinace, zvýšení kvality nabízených služeb, podpora spolupráce na všech 

úrovních v destinaci i s okolními subjekty, rozvoj destinace a jejího potenciálu, 

zvyšování zaměstnanosti, jednotná komunikace a strategie, podpora 

regionálních produktů a značek, jednotná prezentace a propagace. 

Projekty a činnost destinace přispěje a zajistí zvýšení informovanosti o 

turistickém potenciálu oblasti a bude veřejnosti prezentovat zajímavé turistické 

cíle. Dojde k vytvoření katalogu produktů cestovního ruchu a regionálních značek 

v oblasti. Prezentací a společným marketingem pod značkou DMO Pojizeří a 

Polabí všech funkčních částí v oblasti cestovního ruchu – zajímavá místa, 

památky, cykloturistika, vodní turistika, ubytovací kapacity, gastro turistika, 

kulturní akce a tradice, dojde k výraznému nárůstu atraktivity oblasti a k navýšení 

turistické návštěvnosti. 

V oblasti se dále nacházejí významné turistické cíle zaštítěné lokální organizací 

destinačního managementu Elbiana – jedná se o Zámek Loučeň, Chateau Mcely, 

Park Mirakulum, Zoo Chleby a Evropské serengeti. Tyto cíle není možné 

opomenout. – nicméně je nutné je doplnit další nabídkou aktivit, což v rámci celé 

destinace není problém. S touto lokální destinací chce DMO Pojizeří a Polabí do 

budoucna spolupracovat, jelikož se jedná o silného aktéra v oblasti cestovního 

ruchu.   

  



 
1.4. SWOT analýza 

 

Silné stránky: (interní analýza) Slabé stránky: (interní analýza) 

Pestrá, neokoukaná destinace 

Velké množství historických a 

kulturních památek 

Dobrá dopravní dostupnost 

Dostatek sportovního vyžití 

Tradice v lázeňství 

Nedostatečně vybudovaná 

turistická infrastruktura 

Roztříštěná propagace jednotlivých 

subjektů cestovního ruchu 

Chybí vybudovaná síť 

spolupracujících subjektů 

Příležitosti: (Externí analýza) Hrozby: (Externí analýza) 

Snaha dostat zahraniční turisty 

z exponovaných destinací do 

destinací méně známých 

Rostoucí zájem o tuzemské pobyty 

Rozmach cykloturistiky a E-

cykloturistiky 

Nezájem o podporu cestovního 

ruchu jako průmyslového odvětví ze 

strany státu 

Klimatické změny (sucho, povodně) 

Současná situace - Covid 19 

 

Cílová skupina Podrobná charakteristika cílové skupiny 

Cyklisté a vodáci Lidé všech věkových kategorií, tuzemští i 

zahraniční. Rozděleni na tzv. rekreační cyklisty, 

kteří vyhledávají nenáročné, upravené a dobře 

značené trasy (Labská stezka). Specifickou 

podskupinou jsou tzv. dálkoví cykloturisté. Jde 

převážně o zahraniční klientelu na Labské stezce. 

Důležitá je pro ně dobrá dopravní infrastruktura a 

dostatek možností přenocování. Další významnou 

součástí této cílové skupiny jsou vodáci, kteří 

využívají především řeku Jizeru. 



 
Rodiny s dětmi Lidé ve věku cca 18 – 40 let s dětmi. Tuzemští i 

zahraniční. Orientují se na turistické cíle atraktivní 

pro děti. Důležitý je pro ně dostatek vyžití pro děti, 

příp. možnost ubytování tzv. (childfriendly). Často 

cestují také za poznáním. 

Aktivní senioři Lidé ve věku 60+. Tuzemští i zahraniční. Nenáročná 

pěší a cyklo turistika. Potencionální růst v oblasti E- 

cyklistiky. Orientace na relaxační, lázeňské pobyty 

a zážitkovou „gastro“ turistiku. Vysoký zájem o 

kulturní a historické památky. Důraz na množství 

bezbariérových přístupů jak do turistických 

atraktivit, tak v rámci ubytování. 

Návštěvníci kulturních 

a přírodních památek 

Lidé různých věkových skupin, převažuje 50+. 

Tuzemští i zahraniční. Zvýšený zájem o historické 

památky (hrady, zámky, historická města). Důraz 

na městské poznávací okruhy. Vysoké nároky na 

odbornost a jazykovou vybavenost turistických 

průvodců. Zájem o kvalitní regionální produkty 

(nákup suvenýrů). 

Poznámky: Jednotlivé cílové skupiny se navzájem často prolínají včetně 

jejich chování a potřeb. Jejich jasná definice je však nezbytná pro úspěšné 

zacílení a efektivnost jednotlivých marketingových nástrojů. 

 

 

 

 

 



 
2. Strategická část 

2.1. Vize a hlavní cíle 

Pojizeří a Polabí je uznávanou a etablovanou organizací destinačního 

managementu. Dlouhodobě spolupracuje s účastníky cestovního ruchu 

v destinaci, kterým poskytuje kvalitní marketingové služby.  

Má rozvinutou síť partnerů, s kterými participuje na rozvojových projektech 

v oblasti CR v destinaci. Její pracovníci jsou profesionálové v jednotlivých 

oblastech a pravidelně se vzdělávají.  

Organizace má nastavené vnitřní procesy komunikace mezi zaměstnanci i 

navenek.  Hospodaří efektivně a udržitelně se svými zdroji. 

 

Hlavní claim: „Poznejte krajinu mezi Labem a Jizerou “ 

Hlavním cílem je oslovit cílové skupiny, zaujmout je a získat je pro návštěvu 

destinace. Ideálním stavem jsou opakované a vícedenní návštěvy. 

Dále pak vytvořit fungující síť subjektů CR ochotných participovat na jednotném 

marketingu destinace. Cílem je také podporovat rozvojové a k životnímu 

prostředí šetrné projekty CR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.2. Strategické cíle a priority 

Kapitola strategické cíle a priority definuje klíčové aktivity z hlediska rozvoje a 

fungování turismu v destinaci Pojizeří a Polabí. Hlavní cílové skupiny jsou rodiny 

s dětmi, sportovci, aktivní senioři, milovníci historie, památek ale i průmyslu a 

technických zajímavostí. 

Hlavním cílem strategie je zařadit destinaci Pojizeří a Polabí mezi významné 

turistické oblasti České republiky. Představit destinaci jakou zajímavou 

alternativu pro trávení volného času v rámci domácího cestovního ruchu. Využít 

blízkost hlavního města Prahy k přilákání zahraničních turistů. Cílem je vytvořit 

pro turistu a návštěvníka oblasti zajímavé a funkční turistické produkty, které 

budou správně zacílené na jednu i více z výše uvedených cílových skupin a 

propojí vybrané lokality našeho regionu se zapojením objektů zájmu a 

podnikatelských subjektů (místní restaurace, ubytovatelé, regionální 

producenti). 

 

Hlavní strategické cíle a produkty 

Mladá Boleslav – průmysl a jeho historie 

V dané aktivitě bude propagován průmysl a jeho historie ve městě Mladá 

Boleslav. Marketing aktivity bude klást důraz na jedinečnost města z hlediska 

průmyslového vývoje v minulosti i v současnosti. Jedny z klíčových turistických 

cílů v této aktivitě budou Letecké muzeum Metoděje Vlacha a Škoda Muzeum.  

 

Městská a lázeňská turistika – Poděbrady, Nymburk, případně i Mladá Boleslav 

Města Poděbrady a Nymburk nabízejí jedinečné podmínky pro městskou 

turistiku. V dané aktivitě budou tato místa prezentována jako tzv. High-lighty 

destinace z hlediska městského turismu a budou také vstupními centry 

návštěvníků do destinace. Putování královskými městy – vydejte se z Poděbrad 

do Nymburka a Mladé Boleslavi po stopách královského majestátu a další 

možnosti Libice a Slavníkovci.  

 

 



 
Cyklistická a vodní turistika – řeky Labe a Jizera 

Řeky Labe a Jizera a jejich bezprostřední okolí nabízejí velmi příhodné podmínky 

pro rozvoj aktivního turismu.  

Cykloturisté mohou objevovat destinaci díky napojení na mezinárodní dálkovou 

cyklotrasu – Labská stezka. Další významnou trasou pro turisty je pak Greenway 

Jizera, která destinaci spojuje s Libereckým krajem na severu. Cyklisté všech 

věkových si v této destinaci přijdou na své.  

Také vodní turistika má v destinaci vhodné podmínky pro realizaci. Řeka Jizera je 

oblíbenou vodáckou řekou (trasou). Na Labi mají pak návštěvníci možnost využít 

výletní lodi Král Jiří. Cílem je tak i větší propagace řek jako turistických cílů – a 

následně i podpora budování přístavišť pro turistickou lodní dopravu na Labi, 

vodácký sport na Jizeře, propagace stezky Greenway Jizera i Mrlina a Labe – ve 

spolupráci se sousedními destinačními oblastmi. 

 

 

Další cíle, produkty a aktivity: 

• Cílem DMO Pojizeří a Polabí je také klást důraz na vytvoření komplexního 

informačního portálu, kde budou k dispozici jak informace o jednotlivých 

turistických atraktivitách a službách, tak kalendář akcí, i balíčky a produkty 

vytvořené na míru různým cílovým skupinám (rodiny s dětmi, senioři, 

gastroturisté apod.). Pojizeří a Polabí musí dále věnovat dostatek 

pozornosti sociálním sítím jednak Facebooku a dále Instagramu. 

• Po stopách Bohumila Hrabala, Bedřicha Smetany a Bedřicha Hrozného,  

• Golfová turistika 

• Muzea - Polabské muzeum, Letecké Muzeum Metoděje Vlacha, Muzeum 

Mladoboleslavska a Metalová cesta. 

• Slavné stavby Pojizeří a Polabí: Slavné vily (Poděbrady -  vila Vojtěcha 

Obereignera, vila pro stavitele Josefa Fialu, Kouřimka, Vila Josefa a 

Bohuslavy Šoltových, Nymburk – Löwitova vila, Mladá Boleslav – vila 

Bedřicha Leitenbergera, vily pro zaměstnance Zemského úřadu pro 

choromyslné od arch. Jiřího Krohy, vila Františka Kučery, Lysá nad Labem 

– vila Michaela Beniese). Libenského kolonáda v centrálním lázeňském 



 
parku v Poděbradech. Zemská průmyslová škola v Mladé Boleslavi od arch. 

Jiřího Krohy je světovým unikátem mezi funkcionalistickými stavbami. 

• Voda a technika, jde např. o technické památky a zajímavosti: 

Hydroelektrárny Poděbrady a Nymburk, Městská vodárna Nymburk, Stará 

vodárenská věž v Mladé Boleslavi, Vodárenská věž v Poděbradech. 

• Sakrální a funerální památky: kostely – obecně, nymburské krematorium, 

hřbitov v Poděbradech, svědecký vrch Chotuc, světová rarita - románský 

kostelík sv. Mikuláše ve Vinci a Loreta Kosmonosy, areál Židovského 

hřbitova v Mladé Boleslavi. 

• Široká nabídka kulturních akcí v regionu – zejména v letních měsících – 

nutné vytvořit jednotné kalendárium všech partnerů a aktérů v destinaci. 

Např. Metalové sympozium v Mladé Boleslavi by mohlo postupně 

prostoupit celou destinaci nejen umístěnými uměleckými díly, ale i větším 

rozsahem míst pro činnost umělců v okolních obcích - využití historických 

kovářských a truhlářských dílen. 

• Literární a filmový turismus - Bohumil Hrabal jakožto slavný obyvatel 

Nymburka (stezka Po stopách Bohumila Hrabala, nymburský pivovar, 

nádraží Kostomlaty nad Labem). V současné době je filmový cestovní ruch 

populární formou turismu a místa, která byla použita ve filmech jsou 

návštěvníky vyhledávaná. Budova vazební věznice u Okresního soudu v 

Mladé Boleslavi se stala vyhledávanou stavbou pro filmové nadšence a 

byla opakovaně vyprodána na dnech otevřených dveří. 

• Agroturistika a Polabí regionální produkt – cíleno na kvalitu, ekologii a 

udržitelnost. Připojení místních produktů a producentů.  

• Pivní stezka - z Poděbrad přes Nymburk do Mladé Boleslavi. Stezku 

propojit s DMO Kolínsko a Kutnohorsko. 

• Slevová karta nebo voucher do vybraných objektů v rámci regionu. 

• Speciální tematická mapa 

 



 
3. Akční plán 
Akční plán prezentuje jak v krátkodobém horizontu (jeden rok) aplikovat a 

realizovat strategické cíle DMO Pojizeří a Polabí. Pro následující rok byly vybrány 

tři hlavní projekty.  

 

3.1. Aktivita - Mladá Boleslav – průmysl a jeho historie 

 
Termín realizace: každoročně  

Místo: Mladá Boleslav  

Odpovědná osoba:  Ing. Arch. Jindřich Zítka  

Rozpočtované náklady: 300 000 Kč / kalendářní rok 

Realizovat do: 31.12.2021 

V dané aktivitě bude propagován průmysl a jeho historie ve městě Mladá 

Boleslav. Marketing aktivity bude klást důraz na jedinečnost města z hlediska 

průmyslového vývoje v minulosti i v současnosti. Jedny z klíčových turistických 

cílů v této aktivitě budou Letecké muzeum Metoděje Vlacha a Škoda Muzeum. 

Indikátor: počet propagačních materiálů, samostatný záznam na webu DMO, 

počet podpořených eventů 

Obrázek č. 8 – Letecké muzeum Metoděje Vlacha – během akce 

 



 
3.2. Aktivita - Městská a lázeňská turistika – Poděbrady, Nymburka a Mladá 

Boleslav 

 

Termín: každoročně  

Místo: Poděbrady, Nymburk, Mladá Boleslav  

Odpovědná osoba: Ing. Arch. Jindřich Zítka  

Rozpočtované náklady: 1 MIL Kč / kalendářní rok 

Města Poděbrady a Nymburk nabízejí jedinečné podmínky pro městskou 

turistiku. V dané aktivitě budou tato místa prezentována jako tzv. High-lighty 

destinace z hlediska městského turismu a budou také vstupními centry 

návštěvníků do destinace. Putování královskými městy – vydejte se z Poděbrad 

do Nymburka a Mladé Boleslavi po stopách královského majestátu 

Indikátor: počet propagačních materiálů, samostatný záznam na webu DMO, 

počet podpořených eventů 

 

Obrázek č. 9 – Královské a lázeňské město Poděbrady 



 
3.3. Cyklistická a vodní turistika – řeky Labe a Jizera 

Termín: každoročně  

Místo: Okolí řek Labe a Jizery   

Odpovědná osoba: Ing. Arch. Jindřich Zítka  

Rozpočtované náklady: 250 000 Kč / kalendářní rok 

Řeky Labe a Jizera a jejich bezprostřední okolí nabízejí velmi příhodné podmínky 

pro rozvoj aktivního turismu.  

Cykloturisté mohou objevovat destinaci díky napojení na mezinárodní dálkovou 

cyklotrasu – Labská stezka. Další významnou trasou pro turisty je pak Greenway 

Jizera, která destinaci spojuje s Libereckým krajem na severu. Cyklisté všech 

věkových si v této destinaci přijdou na své.  Také vodní turistika má v destinaci 

vhodné podmínky pro realizaci. Řeka Jizera je oblíbenou vodáckou řekou 

(trasou). Na Labi mají pak návštěvníci možnost využít výletní lodi Král Jiří.  

Indikátor: počet propagačních materiálů, samostatný záznam na webu DMO, 

počet podpořených eventů 

 

Obrázek č. 10 – Vodní turistka  

 

 

 

 



 
4. Závěr 
Výše uvedená analýza organizace destinačního managementu včetně 

statistických dat regionu a vymezení turistických atraktivit ukazuje, že DMO 

Pojizeří – Polabí může být dalším atraktivním regionem pro místní i zahraniční 

návštěvníky. 

Cestovní ruch může v této lokalitě vhodným a udržitelným způsobem podpořit 

rozvoj regionu, zaměstnanost a rozšířit nabídku služeb. 

Strategická opatření, včetně akčního plánu pro nejbližší období, jsou pak ukázkou 

smysluplného a efektivního plánování přeměny lokality na zajímavou a hojně 

navštěvovanou atraktivní destinaci. 

 

 


