
 

 
 

Pojizeří a Polabí, z.s. 
 

Operativní strategický dokument 

 

 

Akční plán DMO Pojizeří a Polabí 

2020 - 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Akční plán DMO Pojizeří a Polabí 2020 - 2021 
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.  

Akční plán je nedílnou součástí střednědobého strategického dokumentu 

destinace Pojizeří a Polabí. Každoročně bude vyhodnocován a aktualizován. 

Každá aktivita z akčního plánu DMO Pojizeří a Polabí obsahuje: 

• Termín realizace  

• Místo realizace 

• Odpovědná osoba 

• Rozpočtované náklady 

• Datum realizace 

• Indikátor 

 

Pro následující rok byly vybrány tyto tři projekty: 

• Mladá Boleslav – průmysl a jeho historie 

• Městská a lázeňská turistika – Poděbrady, Nymburka a Mladá Boleslav 

• Cyklistická a vodní turistika – řeky Labe a Jizera 

 

 



 
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 

 

 
 

 



 
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. 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  

 

 

 

 

 


