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1. Základní východiska pro strategii rozvoje turistické 

oblasti Pojizeří a Polabí
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Použité zkratky

CR Cestovní ruch

ČR Česká republika

ČSÚ Český statistický úřad

DMO Organizace destinačního managementu

DPFO Daň z příjmů fyzických osob

DPH Daň z přidané hodnoty

DPPO Daň z příjmů právnických osob

EU Evropská unie

FB Facebook

FTE Full time equivalent (ekvivalent přepočtených plných ročních pracovních úvazků)

HDP Hrubý domácí produkt

HUZ Hromadná ubytovací zařízení

UNWTO United Nations World Tourism Organization (Světová organizace cestovního ruchu)

MAS Místní akční skupina

MB Mladá Boleslav

NPP Národní přírodní památka

NPR Národní přírodní rezervace

ORP Obec s rozšířenou působností

PP Přírodní památka

PPC Pay per Click (reklama placená za proklik)

PR Public Relations (vazby s veřejností)

SP Sociální pojištění

SPD Spotřební daň

TIC Turistické informační centrum

TO Turistická oblast

ÚP Úřad práce

ZP Zdravotní pojištění
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Základní vývojové trendy o cestovním ruchu v ČR a v zahraničí

Zdroj: slovacko.cz
Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Cestovní ruch je celosvětově jedním z nejvýznamnějších ekonomických odvětví s výraznými dopady na ekonomickou výkonnost a zaměstnanost.

Význam turismu roste zejména na lokální úrovni, kdy je na mnoha místech jediným ekonomickým nástrojem rozvoje se znatelnými regionálními

dopady.

Turismus však prochází v posledních letech změnami, které souvisí s nástupem znalostní, sdílené ekonomiky a rozvojem nových technologií

(digitalizace a automatizace), které umožňují efektivnější síťování lidí, podnikových procesů, dat a věcí. To má přímý dopad na sektor cestovního

ruchu, ve kterém dochází k automatizaci stávajících procesů a vede k větší výkonnosti a přidané hodnotě vytvářeného produktu.

Nové technologie a celková propojenost trhu také přispívají ke změnám chování zákazníka. Ten v současné době vyhledává především autentické

zážitky a zároveň odmítá masový turismus, který je logickým důsledkem tohoto vývoje. Tomu se bezpodmínečně musí destinace přizpůsobit, jinak

v dlouhodobě velmi konkurenčním prostředí budou svou konkurenceschopnost rychle ztrácet.

Oblast Pojizeří a Polabí 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. V Mladé Boleslavi se nachází unikátní průmyslová muzea, Poděbrady jsou oblíbeným

lázeňským cílem a Nymburk osloví díky své historii.

Zdroj: pojizeriapolabi.cz Zdroj: kudyznudy.cz
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Základní vývojové trendy o cestovním ruchu v ČR a v zahraničí

Dlouhodobý vývoj může být ovlivněn četnými riziky, které mohou mít na turismus negativní dopad. Tato rizika jsou nejčastěji spojená s

bezpečnostní situací ve světě, živelnými katastrofami nebo hrozbou šíření epidemií. Tato rizika mohou mít jen místní dopady, ale velmi často se

projevují v omezení celkové poptávky po cestování a na ekosystém cestovního ruchu tak mohou mít fatální vliv. V takovém případě je vysoká

závislost místní ekonomiky na příjmech z cestovního ruchu značným rizikem.

I přes tato globální rizika predikuje Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) do roku 2030 další růst mezinárodních příjezdů cestovního

ruchu, na kterém se bude podstatným způsobem podílet také Evropa. Globální ekonomický růst vede ke zvyšování bohatství ve společnosti, což

umožňuje stále většímu množství lidí cestovat. Na druhé straně digitalizace a automatizace přispěje k poměrně masivnímu uvolňování lidských

zdrojů, pro které může turismus vytvářet vhodné příležitosti. Takový vývoj je příležitostí pro destinace, které se dokážou přizpůsobit a nabídnou

atraktivní produkty přizpůsobené požadavkům návštěvníků.

V České republice se v roce 2019 dle Satelitního účtu cestovního ruchu podílel cestovní ruch na celkovém HDP České republiky z 2,8 % a vytvořil

přibližně 239,6 tisíc pracovních míst. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti se tak pohyboval kolem 4,4 %.

Polabí a Pojizeří je rozmanitým regionem. Jeho území zaplňují zejména roviny. Pěší turisté si užijí nenáročné výlety v lužních lesích, cyklisté

poznají krásy krajiny podél obou řek na cyklotrasách Greenway Jizera a Labská stezka. Na své si přijdou milovníci vodních sportů, vodáci i ti, kteří

si říční krajinu raději vychutnají z paluby výletní lodě. Četné pískovny a jezera zase přímo vybízí ke koupání či rybaření.

Zdroj: pojizeriapolabi.cz Zdroj: pojizeriapolabi.cz Zdroj: pojizeriapolabi.cz
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Základní údaje o turistické oblasti a vstupní analýza lokace

Oblast Pojizeří a Polabí se rozkládá v blízkosti dvou významných řek, v blízkosti Jizery a Labe. Jde o území od Mladé Boleslavi přes Milovice, Lysou

na Labem, Nymburk až po Poděbrady. 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.

V regionu se nacházejí dvě dálnice, a to D11 a D10 – obě zajišťují poměrně kvalitní a rychlé spojení s centrem republiky. Dostupnost po

železnici je velmi dobrá zejména z velkých českých měst v blízkosti (Praha, Hradec Králové nebo i Pardubice).

Zdroj: mapy.cz
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Základní údaje o turistické oblasti a vstupní analýza lokace

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, Klenice, lužní lesy

okolo řeky Labe, Loučeňské lesy, NPP Slatinná louka u Velenky, Čtvrtě,

Písečný přesyp u Píst, Chotuc, NPR Libický luh, Kněžičky, částečně sem

také zasahuje přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos.

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). Do oblasti spadá

město Dobrovice, kde sídlí Dobrovická muzea, o.p.s., která nabízí exkurzi

do přilehlého cukrovaru a lihovaru, město Milovice, ve kterém můžete

navštívit zábavně-naučný park Mirakulum, multifunkční areál Tankodrom

či Muzeum vojenství a mozaik, a město Lysá nad Labem, kde se nachází

zámecký park s barokními sochami nebo muzeum Bedřicha Hrozného.

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, např. luxusní spa hotel &

forest retreat Chateau Mcely.

Oblast nabízí poměrně bohatou síť cyklotras a cyklostezek – některé

úseky jsou vhodné i pro in-line bruslaře. Nejvýznamnější trasou je

bezpochyby Labská stezka. Regionem dále částečně prochází také

cyklotrasa Greenway Jizera.

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, Metalová cesta,

Chlum, Holské rybníky a další.
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Mapa zobrazující území Pojizeří a Polabí

Zdroj: pojizeriapolabi.cz
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Současné / potenciální vymezení turistické oblasti

Níže je uvedena mapa, která představuje vývoj DMO na území Středočeského kraje. Ideálním stavem by bylo turistickou oblast Pojizeří a Polabí rozšířit,

aby skutečně zaujímala i oblast Pojizeří, kam v současné době vymezení příliš nezasahuje.
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Shrnutí

Základní vývojové trendy 

Zásadní změny v dynamice cestování byly do konce roku 2019 (před vypuknutím pandemie COVID-19) ovlivněny především rostoucím 

disponibilním příjmem, zvyšující se průměrnou délkou života a technologickým vývojem. V roce 2020 došlo k zásadnímu obratu ve vnímání 

cestovního ruchu. Mezi priority nyní patří zejména bezpečnost destinace, a to vzhledem k možnému riziku nákazy.

Vzhledem k uzavřeným hranicím a omezení leteckých i jiných spojení je cestování ovlivněno také dopravní dostupností. Během léta roku 2020 

výrazně narostl zájem o tuzemské pobyty. Lidé zároveň začali preferovat delší dobu pobytu v jedné destinaci. Lidé se vyhýbají hromadné dopravě, 

volí spíše dopravu individuální, míří především do přírody a do menších penzionů. Obsazenost velkých hotelů v centrech měst je zcela 

paralyzována.

Vývoj cestovního ruchu z krátkodobého i dlouhodobého pohledu zcela závisí na vývoji pandemie a s tím spojenými státními restrikcemi. Nejvíce 

ohroženou cílovou skupinou jsou senioři, u kterých bude také delší dobu přetrvávat pocit nejistoty a obavy z cestování. Mladší věkové skupiny 

rychleji využijí možnosti cestovat a znovu poznávat i vzdálenější země.

Základní údaje o turistické oblasti 

Turistická oblast Pojizeří a Polabí se nachází v severovýchodní části Středočeského kraje. Rozkládá se mezi řekou Labe a řekou Jizerou, přičemž 

oblast Pojizeří nezaujímá příliš velkou část.

Centrem oblasti jsou města Mladá Boleslav, Nymburk a Poděbrady. Turistická oblast zasahuje až do Lysé nad Labem. Oblast je navštěvována pro 

svůj přírodní, kulturně-historický a sportovní potenciál. Město Poděbrady se těší oblibě díky lázeňství, město Milovice zase láká k návštěvě 

rodinného zábavního parku Mirakulum. Turistická oblast nabízí atraktivity, které vybízí ke strávení klidného a pohodového prodlouženého 

víkendu. Dlouhodobým cílem destinace by však mělo být přilákání návštěvníků, kteří v destinaci stráví delší čas (několik dní).

Zdejší příroda je nakloněná pěším a cyklo turistům a vodákům.
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2. Analýza primární nabídky cestovního ruchu v turistické 

oblasti
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Řeka Labe
▪ Řeka nabízí mnoho možností vyžití a 

volnočasových aktivit

▪ Vodáctví, rybářství, procházky a 

nenáročné projížďky na kole stezkami 

podél břehů

NPP Slatinná louka u Velenky  
▪ Louka s jediným výskytem kriticky 

ohrožené lněnky bezlistenné v ČR

▪ Území se pyšní faktem, že se jedná 

o zbytek polabských luk

NPR Libický luh
▪ Největší souvislý porost úvalového 

lužního lesa v Čechách o rozloze 444 ha

▪ Na jaře zde rostou souvislé koberce 

česneku medvědího

Chotuc
▪ Vrch je chráněnou přírodní památkou 

se zajímavým výskytem rostlin

▪ Řada archeologických nálezů 

připomíná keltské osídlení

Písečný přesyp u Píst
▪ Jedním z posledních písečných přesypů

ve středním Polabí

▪ Je domovem ohrožených druhů rostlin a 

živočichů

NPR Čtvrtě
▪ Pestrá mozaika lesních typů se vzácnou 

květenou

▪ Procházku je možné spojit s prohlídkou 

valů bývalého hradiště nad obcí Studce

či procházkou do Loučeně

Vybrané přírodní předpoklady cestovního ruchu
Pojizeří a Polabí je nížinatý kraj. Nachází se zde řada zajímavých přírodních území s různým stupněm ochrany. Pro turisty mohou být atraktivní toky řeky

Labe a Jizery, Cidliny, Mrliny, Klenice, lužní lesy okolo řeky Labe, Loučeňské lesy, NPP Slatinná louka u Velenky, Čtvrtě, Písečný přesyp u Píst, Chotuc, NPR

Libický luh a další.

Zdroj: centralbohemia.cz Zdroj: ochranaprirody.cz Zdroj: kudyznudy.cz

Zdroj: kudyznudy.cz Zdroj: kudyznudy.cz Zdroj: kudyznudy.cz
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Naučná stezka Holské rybníky
▪ Rožďalovice – rozmanitá a relativně 

zachovalá příroda, pestrá skladba 

různých přírodních společenstev

▪ Trasa stezky měří 2,7 km

Vrch Baba a Dědek u Kosmonos
▪ Přírodní rezervace

▪ Vulkanický suk o dvou vrcholech 

▪ Vede sem nenáročná značená stezka

Hrabalova stezka
▪ Stezka v Kersku u Sadské začíná u 

restaurace Hájenka

▪ Stezka vede místy spojenými se životem 

a dílem spisovatele Bohumila Hrabala, 

po cestě lze vidět i minerální pramen 

nebo malý menhir

Rozhledna Romanka
▪ Leží nedaleko Nymburka

▪ Jedná se o jednu z nejníže položených

rozhleden v České republice

▪ Výhled vychází z roviny a siluety

jednotlivých kopců i celých pohoří se 

tak objevují až na vzdáleném obzoru

Naučná stezka Chlum
▪ Stezka dlouhá 7,5 km

▪ Zatraktivnění unikátní lokality 

přírodního parku Chlum

▪ Evropsky významná lokalita, jedno 

z archeologicky nejzajímavějších 

území na Mladoboleslavsku

Přírodní rezervace Milovice
▪ Bývalý vojenský výcvikový prostor 

Milovice mezi městy Milovice a Benátky 

nad Jizerou

▪ Tři klíčové druhy velkých kopytníků v 

jedné lokalitě (zubr, divocí koně, pratur)

Vybrané přírodní předpoklady cestovního ruchu

Zdroj: ceska-krajina.cz

Zdroj: pojizeriapolabi.cz Zdroj: kudyznudy.cz Zdroj: kudyznudy.cz

Zdroj: pojizeriapolabi.cz Zdroj: kudyznudy.cz
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Vybrané kulturně-historické předpoklady cestovního ruchu

ŠKODA muzeum
▪ Muzeum nabízí prohlídku 

unikátní sbírky automobilů 

značek Laurin & Klement a 

ŠKODA

▪ Stálá expozice seznamuje s 

historií mladobol. 

automobilky

Letecké muzeum M. Vlacha
▪ Interiér muzea prezentuje 

především počátky letectví

▪ Uvnitř si mohou návštěvníci 

prohlédnout na 25 replik i 

originálů dobových letadel

Muzeum lega
▪ Poděbrady

▪ Přes 3000 originálních 

modelů Lego

▪ Dětský koutek, obchod s 

širokým sortimentem

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Muzeum Bedřicha Hrozného
▪ Lysá nad Labem

▪ Stálá nová expozice 

seznamuje návštěvníky s 

významnými etapami bohaté 

historie spojené s městem

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

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.

Dobrovická muzea
▪ Muzeum zve návštěvníky na 

prohlídku expozic o 

cukrovarnictví, lihovarnictví, 

řepařství a o městě, ve třech 

galeriích pořádá krátkodobé 

výstavy

Zdroj: dobrovickamuzea.cz

Muzeum Mladoboleslavska
▪ Regionální muzeum

▪ Působí na 5 místech –

Mladoboleslavský hrad, Muzeum 

Podbezdězí, Muzeum Benátecka, 

Fara Dolní Krupá a Letecké 

muzeum Metoděje Vlacha

Zdroj: pojizeriapolabi.czZdroj: pojizeriapolabi.cz

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Zámek Křinec
▪ Rozsáhlý komplex o 122 

místnostech

▪ Typické venkovské sídlo 

nižší šlechty

▪ Postupná rekonstrukce

Zdroj: muzeummb.cz

Zámek Poděbrady
▪ Památník krále Jiřího z Poděbrad

▪ Zámek je zapsán v soupisu 

Národních kulturních památek

Zdroj: pojizeriapolabi.cz
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Vybrané kulturně-historické předpoklady cestovního ruchu

Zámek Loučeň
▪ Barokní památka s původními 

interiéry

▪ Zámek nabízí prohlídky s 

kostýmovanou postavou

▪ V zámeckém parku se nachází 

labyrintárium

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Zoo Chleby
▪ První zoologická zahrada ve 

Středočeském kraji

▪ Těsnější kontakt návštěvníků se zvířaty

▪ První odchov na světě tetřívka 

kavkazského

Zdroj: kudyznudy.cz

Zámecký park Lysá nad Labem
▪ Skládá se z francouzského libosadu a 

anglického parku

▪ V blízkosti se nachází historická 

vesnice umění a řemesel a bylinné 

zahrady Botanicus Ostrá

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Film Legends Museum
▪ Poděbrady

▪ Muzeum filmových legend

▪ Ojedinělý český projekt svého

▪ druhu v Evropě, jehož expozice se 

nachází i v Praze

Park Mirakulum
▪ Zábavně-naučný park na ploše 10 ha

▪ Pro děti od nejútlejšího věku do 

patnácti let

▪ Aktivní i odpočinkové zóny

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Botanicus
▪ Vesnička Botanicus v Ostré 

seznamuje návštěvníky 

s tradičními řemesly

▪ Součástí areálu jsou rozlehlé 

bylinné zahrady
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Vybrané kulturně-historické předpoklady cestovního ruchu

Ekocentrum Zahrada
▪ Zahrada a minizoo Domu dětí a 

mládeže v Mladé Boleslavi

▪ Oáza botaniků a zoologů

Městský palác Templ
▪ Patří k nejstarším zachovalým 

stavbám v Mladé Boleslavi

▪ Na parkánu je vybudováno 

interaktivní archeologické hřiště pro 

děti

Památník Bedřicha Smetany

v Jabkenicích
▪ Obec je pevně spojena s posledním 

desetiletím života a tvorby Bedřicha 

Smetany

▪ Vznikla zde většina jeho 

nejvýznamnějších děl

Zřícenina hradu a zámku Zvířetice
▪ Gotický hrad, který byl postupně 

přestavěn na renesanční zámek

▪ Virtuálně-grafický projekt vdechl 

zřícenině nový život

Středověké hradby Nymburk
▪ Dominanta Nymburka, která patří k 

nejkvalitnějším příkladům 

středověkého městského opevnění v 

českých zemích

Zdroj: pojizeriapolabi.cz
Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Zdroj: pojizeriapolabi.cz Zdroj: kulturamb.cz Zdroj: nm.cz

Polabské muzeum
▪ Polabské muzeum Poděbrady – nová 

stálá expozice Příběh Polabí

▪ Polabské národopisné muzeum Přerov 

nad Labem – jedno z nejstarších 

regionálních muzeí v přírodě v Evropě

Zdroj: pojizeriapolabi.cz
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Nabídka lázeňství
Dalším významným tématem je lázeňství a s tím spojené lázeňské a wellness pobyty. Lázeňským městem jsou Poděbrady.

Lázně Poděbrady

▪ Více než sto let navštěvovaná destinace

▪ Největší středočeské lázně

▪ Specializace na léčbu kardiovaskulárních chorob, poruch látkové výměny (cukrovky) či nemocí 

pohybového aparátu u dětí i dospělých

▪ Kromě léčebných pobytů nabízí svým klientům i řadu preventivních, relaxačních či wellness 

programů

▪ Mezi oblíbené pobyty patří především wellness víkendové pobyty, pobyty pro ženy nebo 

pobyty pro seniory

▪ Masáže, koupele, zábaly, bazén, sauny, vířivka a další 

▪ Všechny hotely se nachází v klidné části centra města a lázeňské promenády

Zdroj: kudyznudy.cz

Lázně v pivovaru Poděbrady

▪ Lázně se nachází v historické budově poděbradského pivovaru

▪ Pivní lázeň je prastará lázeňská terapie, kdy suroviny, které se používají při výrobě piva ve formě 

koupele blahodárně působí na tělo

▪ Součástí procedury je i neomezená konzumace nepasterizovaného piva Poděbradský zdroj

▪ V nabídce jsou i přísadové koupele Zdroj: lazne-v-pivovaru.cz

Chateau Mcely

▪ Zámecký eco-chic hotel necelou hodinu jízdy z Prahy

▪ Nabízí 24 pokojů s krásným výhledem

▪ Hosté mohou využít přírodní lázně Mcely Bouquet Spa, které jsou zasvěcené přírodní, místně 

inspirované bylinné aromaterapii

▪ Vyhledávaná je rovněž oceňovaná restaurace Piano Nobile, která připravuje sezónní menu 

převážně ze surovin od místních dodavatelů, ze zámecké zahrádky a udírny

Zdroj: boutique-hotel.cz.cz
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Sportovní centrum Nymburk
▪ Tréninkové středisko České unie sportu

▪ K dispozici jsou venkovní a vnitřní 

sportoviště pro téměř 20 sportovních 

odvětví, převážně olympijských sportů

Sand Martins Holes
▪ Mladá Boleslav

▪ 18 jamkové golfové hřiště

▪ Cvičná 9 jamková akademie s nočním 

osvětlením

▪ 4* Hotel, restaurace

Sportcentrum Bezděčín
▪ Během letní sezony: 2 venkovní 

tenisové dvorce, 1 antukový dvorec pro 

dvouhru, 3 kryté tenisové dvorce, v 

zimním období: 5 krytých tenisových 

kurtů

▪ 2 kurty na squash

Volnočasový areál Bakov nad Jizerou
▪ Areál zahrnuje koupaliště, zhruba jeden 

kilometr in-line drah, nové dětské 

hřiště, občerstvení, opravené sociální 

zařízení

Zimní stadion Mladá Boleslav
▪ Sídlo hokejového klubu BK Mladá Boleslav

▪ Veřejné bruslení 

▪ V letních měsících možnost 

multifunkčního využití (in-line bruslení, 

florbal, fotbal aj.)

Městský bazén Mladá Boleslav
▪ Krytý bazén, wellness zóna, tobogány a 

jiné atrakce, restaurace

▪ Zázemí pro plavecký oddíl

Vybrané sportovní předpoklady cestovního ruchu
Fenoménem posledních let se stává tzv. golfová turistika. V oblasti Pojizeří a Polabí se nachází řada sportovních center a sportovišť. V destinaci je poměrně 

malé množství vodních ploch vhodných ke koupání. Významné sportovní centrum se nachází v Nymburce.

Zdroj: pojizeriapolabi.cz Zdroj: pojizeriapolabi.cz Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Zdroj: pojizeriapolabi.cz
Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Zdroj: pojizeriapolabi.cz
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Vybrané sportovní předpoklady cestovního ruchu

Golf Club Poděbrady
▪ Osmnáctijamkové mistrovské hřiště 

uprostřed lužního lesa v těsné 

blízkosti řeky Labe

▪ typické parkové hřiště, které bylo

založeno již v roce 1961

Golf Club Benátky nad Jizerou
▪ 18 jamkové hřiště s délkou 5 814 m 

pro muže, 4 797 m pro ženy a 

9jamkovou akademií se nachází v 

chráněné krajinné oblasti Traviny

BEACH KOSmonosy
▪ Kvalitní sportovní areál nabízí vhodné 

podmínky pro plážové sporty, tenis, 

nohejbal, kopanou i pétanque.

▪ 3 hřiště na plážové sporty, 2 antukové 

kurty, trávník na kopanou a dráha na 

pétanque

Bowling Squash Relax
▪ Poděbrady

▪ 3x squashový kurt, 2x bowlingová 

dráha, sauny, solárium, kulečník, 

dětský koutek, občerstvení

Zdroj: pojizeriapolabi.cz Zdroj: bsrpodebrady.cz

Loděnice a půjčovna lodí a 

paddleboardů na Krásné louce
▪ Mladá Boleslav

▪ Půjčovna lodí a paddleboardů

▪ Možnost přistavění lodí na určitá místa: 

Mnichovo Hradiště, Bakov, Podlázky

Zdroj: saramb.cz Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Jezdecký areál Farma Ptýrov
▪ Moderní jezdecký areál

▪ Je pořadatelem řady významných 

sportovních a kulturních akcí 

konaných v areálu Farma Ptýrov

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Zdroj: pojizeriapolabi.cz
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Vybrané kulturní, sportovní a společenské akce

Létáme pro vás!
▪ Letecké muzeum Metoděje 

Vlacha v Mladé Boleslavi

▪ Vystavení historických letadel 

před leteckým muzeem, 

komentované letecké ukázky, 

ukládaní letadel do muzea

Zahájení lázeňské 

sezóny v Poděbradech
▪ Květen / červen

▪ Koncerty, průvody, 

vernisáže a výstavy

▪ Lázně Poděbrady 

vycházejí ze stoleté 

tradice

BOKULE
▪ Boleslavské kulturní léto na 

Michalovické Putně

▪ Letní kino, koncerty, divadlo, 

hry

▪ Program pro děti i dospělé

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Níže jsou představeny pravidelně konané akce v destinaci Pojizeří a Polabí, konkrétně v Mladé Boleslavi, Lysé nad Labem, Poděbradech a Nymburce.

Zdroj: letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Soundtrack Poděbrady
▪ Mezinárodní festival 

filmové hudby a 

multimédií

▪ Koná se tradičně na 

konci prázdnin

▪ Návštěvnost se 

pohybuje kolem 33 tis. 

lidí za 4 dny

Zdroj: mediar.cz

Metalové sympozium
▪ Mladá Boleslav

▪ Unikátní mezinárodní akce, 

při které je možno živě 

sledovat tvorbu uměleckých 

kovářů z různých zemí 

Evropy

Zdroj: metalovacesta.cz

MĚSTO=GALERIE
▪ Street Art festival, který osvěžuje 

zanedbané zdi umělci nejen z 

České republiky, ale i ze světa

▪ Jeho součástí jsou města Lysá 

nad Labem, Nymburk a 

Poděbrady

Zdroj: phatbeatz.cz

Nymburské posvícení
▪ Pořádá se s tradičním 

jarmarkem

▪ Celoměstský a celodenní 

multižánrový festival –

hudební, divadelní, 

výtvarná scéna a nový 

cirkus

Zdroj: kdykde.cz

Food Festival Milovice
▪ výběr toho nejlepšího 

ze současné street food 

scény

▪ zábava, vystoupení, 

škola vaření, 

gastrostudio, přednášky 

apod.

Zdroj: FB foodfestival.milovice

Oldtimer Bohemia Rally
▪ Setkání automobilových 

veteránů v Mladé 

Boleslavi

▪ Mezinárodní rally

pravidelnosti historických 

vozidel nejvyšší kategorie 

FIVA

Zdroj: boleslavsky.denik.cz
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Analýza primární nabídky cestovního ruchu v turistické oblasti

Oblast Pojizeří a Polabí je vhodným místem pro turisty, cyklisty, milovníky historie a kultury či pro rodiny s dětmi. Jedná se o nížinatou oblast, kde 

se nachází zajímavá přírodní území s různým stupněm ochrany. V případě, že by návštěvníci zatoužili vidět tuto nížinatou oblast z výšky, je možné se po 

okolí rozhlédnout z některé z rozhleden. V Mladé Boleslavi se nachází vyhlídková věž staré radnice, vyhlídková věž dobrovické radnice, vyhlídková věž 

Leteckého muzea Metoděje Vlacha, vyhlídková věž renesanční radnice v Dobrovici a Michalovická putna. V Nymburce je možné navštívit vyhlídkovou věž 

kostela sv. Jiljí. V Hrubém Jeseníku leží unikátní rozhledna Romanka, která je nejníže položenou rozhlednou v České republice a jejíž vyhlídková plošina ve 

výšce 26 metrů nabízí daleký rozhled v rovinaté krajině až na Krkonoše nebo České Středohoří či Prahu.

Hlavními body oblasti jsou města Mladá Boleslav, Poděbrady a Nymburk, v nichž se nachází řada kulturně-historických atraktivit. V Mladé Boleslavi 

je umístěno velmi známé automobilové muzeum ŠKODA a Letecké muzeum Metoděje Vlacha. Poděbrady lákají k návštěvě Zámku, Polabského muzea, 

Muzea lega nebo Muzea filmových legend. Nymburk se pyšní středověkými hradbami a Vlastivědným muzeem, které je nyní dočasně uzavřeno z důvodu 

rekonstrukce. V Milovicích je situován velmi oblíbený zábavní park Mirakulum s tematickými zónami včetně dětské zoo, bludiště, akvaparku a trampolín.

Dalším významným tématem je lázeňství a s tím spojené lázeňské a wellness pobyty. Ačkoliv status lázní mají pouze Poděbrady, mnoho možností pro 

relaxaci a oddych nabízí i další lokality. 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.

Významný potenciál pro oblast představuje i sportovní turismus. V Nymburce je situováno sportovní centrum pro téměř 20 sportovních odvětví, 

převážně olympijských sportů. Jedná se o tréninkové středisko České unie sportu. Pro rozvoj sportovního turismu je však nutná zásadní rekonstrukce 

areálu.

Kromě cyklotras a cyklostezek, které jsou rozebrány níže, je možné v oblasti Pojizeří a Polabí najít různá sportovní centra a sportoviště. 

V destinaci je poměrně malé množství vodních ploch vhodných ke koupání (např. jezero Poděbrady, Sadská , koupaliště v Mladé Boleslavi) – 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. Oblíbenou aktivitou posledních let je golf, v destinaci nabízí golfová hřiště Mladá Boleslav a Poděbrady.
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3. Analýza sekundární nabídky cestovního ruchu 

v turistické oblasti
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Turistická informační centra

V oblasti Pojizeří a Polabí se nachází dostatek turistických informačních center. Ať už se jedná o infocentra, turistická informační centra, kulturní

a informační centra, městská informační centra, nachází se vždy v místech s vyšší atraktivitou pro návštěvníky (Zvířetice, Mladá Boleslav, Milovice,

Dobrovice, Lysá nad Labem, Nymburk a Poděbrady). Níže je uvedena návštěvnost vybraných informačních center, kterou můžeme sledovat poptávku po

turismu v destinaci Pojizeří a Polabí. Z dlouhodobého hlediska je nejvíce navštěvováno turistické informační centrum v Mladé Boleslavi. Na příkladech

Nymburka a Poděbrad lze sledovat nižší počty zahraničních návštěvníků v roce 2020, kteří nemohli do destinace zavítat vlivem pandemie viru Covid-19.

Zdroj: mapy.cz

TIC Mladá Boleslav

Rok Návštěvníci z ČR Návštěvníci ze zahraničí Návštěvníci celkem

2018 55 155 251 55 406

2019 55 509 295 55 804

TIC Nymburk

Rok Návštěvníci z ČR Návštěvníci ze zahraničí Návštěvníci celkem

2018 20 427 253 20 680

2019 27 486 208 27 694

2020 18 643 44 18 687

TIC Poděbrady

Rok Návštěvníci z ČR Návštěvníci ze zahraničí Návštěvníci celkem

2018 36 124 988 37 112

2019 43 107 889 43 996

2020 34 503 150 34 653

2021 19 267 47 19 314

Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu v destinaci Pojizeří a Polabí 2020–2023, Pojizeří a Polabí, z.s.
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Turistická informační centra

TIC Mladá Boleslav
▪ nabízí velké množství informací a služeb z oblasti cestovního ruchu – informace o turistických zajímavostech v Mladé Boleslavi a okolí a přehled kulturních a

sportovních akcí včetně prodeje vstupenek na kulturní akce v Mladé Boleslavi a okolí, informace o možnosti ubytování, stravování i dalších služeb pro turisty

▪ možné zakoupit propagačních materiály – pohlednice, turistické a cykloturistické mapy, brožury a další turistické publikace

▪ ze služeb je zde k dispozici veřejný internet, kopírování, tisk, laminování, scanování a kroužková vazba

▪ v Infocentru je množství interaktivní prvků pro dětské návštěvníky, ti se mohou sklouznout na klouzačce ve tvaru Michalovické putny, lézt po lanové

prolézačce nad fotomapou Mladé Boleslavi, poznávat slavné osobnosti Mladoboleslavska a zahrát si u nich tématické hry

▪ před vstupem je umístěn interaktivní informační panel a infokiosek, který umožňuje přístup na naše webové stránky a umožní tak poskytnutí informací i v

době mimo otevírací doby infocentra

▪ infocentrum pravidelně pořádá unikátní mezinárodní akci Metalové sympozium, při které je možno živě sledovat tvorbu uměleckých kovářů, dřevořezbářů a

street art umělců z různých zemí světa

TIC Nymburk
▪ poskytuje všeobecné informace o městě a jeho okolí (památky, tipy na výlety, ubytování ...)

▪ možní zakoupit upomínkové předměty, turistické průvodce, informační brožury, mapy a pohlednice

▪ vyhledává vlakové a autobusové spoje

▪ poskytuje informace o místních kulturních, společenských a sportovních akcích

▪ pořádá vlastní akce (výstavy, akce pro děti), organizuje pomoc při akcích pořádaných městem (Dny evropského dědictví, Brány památek dokořán, posvícení…)

▪ zajišťuje předprodej vstupenek

▪ k dispozici wi-fi zdarma, kopírování a faxování

▪ infocentrum rovněž prodává vstupenky, provádí rezervace a zajišťuje průvodce na vyhlídkovou věž kostela sv. Jiljí v Nymburce a organizuje komentované

prohlídky města

TIC Poděbrady
▪ prodává pohledy, poštovní známky, magnetky, vína, pítka, hrnky, zvonečky,

turistické vizitky, známky

▪ poskytuje předprodej do poděbradského kina, divadla, vstupenky přes TicketArt,

TicketPortal, TicketLive, předprodej na vybrané poděbradské akce

▪ zajišťuje turistické průvodce + průvodkyně

▪ vypomáhá s ubytováním, zprostředkovává či nabízí brožury ubytování, tipy

ubytování

▪ nabízí zpoplatněný internet pro veřejnost

▪ vydává dvouměsíčník městského zpravodaje

Pro detailnější analýzu byly vybrány TIC v Mladé Boleslavi, Nymburce a Poděbradech. Níže jsou popsány služeb, které nabízí. Zmíněná informační

centra jsou výkonná a dobře fungují.

▪ nabízí možnost veřejné WiFi

▪ CopyPoint, laminace

▪ nabíjecí stanice pro telefony

▪ účast na veletrzích a propagačních akcí

▪ vlastní procházkové trasy prostřednictvím aplikace SmartGuide

▪ organizátor akce Lodě na Labi

▪ organizátor TURISTPROPAGU

▪ tvorba vlastních propagačním materiálů a suvenýrů
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Nabídka ubytovacích a stravovacích zařízení

Ubytovací a stravovací zařízení se v oblasti Pojizeří a Polabí nacházejí především ve větších městech, případě v místech s atraktivitami (Mladá Boleslav,

Milovice, Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Loučeň). Pojizeří a Polabí může uspokojit jak zákazníky očekávající vyšší standard ubytování, tak i

například turisty preferující kempy. Ze stravovacích zařízení zde najdeme restaurace, hospůdky, kavárny, cukrárny aj. Všechny subjekty jsou do budoucna

vhodnými partnery pro destinaci a její rozvoj.

Zdroj: mapy.cz Zdroj: mapy.cz

Ubytovací zařízení Stravovací zařízení
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Vybraná nabídka wellness služeb

V oblasti je možné najít i wellness služby, a to v Poděbradech, Mladé Boleslavi, Kosmonosech nebo také v Bakově nad Jizerou.

Hotel Golfi Poděbrady
▪ Součástí hotelu je wellness 

centrum s nabídkou relaxačních 

procedur, masáží a 

kosmetických služeb

▪ Pokoje standard i deluxe

Spa Hotel Felicitas Poděbrady
▪ Hotel s wellness službami –

sauny, bazén, masáže, zábaly, 

kosmetika

▪ Rehabilitace, lázeňské 

procedury – koupele, masáže

Zdroj: spahotelfelicitas.cz

Denní lázně Láskov
▪ Mladá Boleslav

▪ Lázně nabízí koupele, masáže, 

rehabilitační cvičení a finskou 

saunu se solnou terapií

Zdroj: kudyznudy.cz

Wellness – Golf Mladá Boleslav
▪ Wellness – Golf Mladá Boleslav 

je součástí rozsáhlého areálu v 

Mladé Boleslavi – Michalovicích

▪ Sauna, centrum thajských 

masáží

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Relaxace a wellness Hotel 

Galatea****
▪ Kosmonosy

▪ Hotel s wellness službami

▪ Masáže, finská sauna, vířivka, 

relaxační místnost, cvičebna

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Zdroj: hotel-golfi-podebrady.toprague.cz

Sportovně-relaxační centrum 

Galaxie
▪ Bakov nad Jizerou

▪ Sportovně-relaxační centrum 

nabízí široké možnosti 

sportovního vyžití a řadu 

relaxačních služeb

Zdroj: galaxie-bakov.cz

Zámecký hotel Maxmilian

Lifestyle Resort
▪ Čtyřhvězdičkový hotel v areálu 

zámku Loučeň

▪ Nabízí restauraci a lobby bar, 

hosté mohou relaxovat v 

krytém bazénu a sauně

Chateau Mcely Spa Hotel & 

Forest Retreat
▪ Rezort stojí v 5hektarovém 

parku a patří k nejluxusnějším 

hotelům v České republice

▪ Hosté mohou relaxovat ve

wellness centru Mcely Bouquet 

Spa

Zdroj: chateaumcely.czZdroj: booking.com
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Vybrané kongresové a konferenční kapacity a jejich využití

Kongresové centrum 

Lázeňská kolonáda
▪ Poděbrady

▪ Koncertní sál (240 míst), 

konferenční sál (320 míst), 

salonek (30 míst), salonek 

malý (12 míst)

Sportovní centrum 

Nymburk
▪ Variabilita salónků a 

sálů – od 

kongresového sálu pro 

450 osob, přes kinosál 

a lobby bar pro 80 

osob až po menší 

učebny pro 30 nebo 

15 osob

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Hotel Ostrov Nymburk
▪ Pro účely školení a 

společenských setkání 

jsou k dispozici 4 

stylově zařízené 

salónky

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Hotel Galatea ****
▪ Mladá Boleslav

▪ Konferenční sál (70 míst), 

malý salonek (14 míst), 

vinárna (70 míst)

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Hotel Sand Martin
▪ Mladá Boleslav

▪ Hotelový konferenční 

salonek (30 míst), 

konferenční místnost 

(40 míst), konferenční a 

restaurační sál (180 

míst)

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Areál ŠKODA Muzeum
▪ Sofistikovaný multifunkční 

sál o rozloze 930 m2

▪ Hlediště pojme 376 hostů, 

přičemž dalších 200 sedadel 

je k dispozici na galerii a v 

přístavcích

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Prostory pro pořádání firemních setkání, konferencí a kongresů se nachází zejména v hotelech. Mladá Boleslav nabízí sál v Domě kultury s kapacitou až

800 míst. Dobrá dojezdová vzdálenost z Prahy je dobrým předpokladem pro rozvoj kongresového turismu v této oblasti.

Dům kultury Mladá Boleslav
▪ Velký sál s balkonem (800 

míst), divadelní sál, hudební 

síň, zasedací místnost, 

zrcadlový sál

Zdroj: pojizeriapolabi.czZdroj: https://museum.skoda-auto.cz

Hotel garni COP 

Nymburk
▪ Kongresová místnost s 

potřebnou technikou 

pro pořádání 

konferencí a školení, 

pro sportovní akce atp.

Zdroj: https://museum.skoda-auto.cz

Zámek Loučeň
▪ Kongresový sál v 

hotelu Maxmilián, 

salonky v přízemí 

zámku, zámecká 

vinárna nebo oranžerie, 

altán v parku nebo 

přírodní amfiteátr

Zdroj: maxmilianresort.cz
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Shrnutí analýzy sekundární nabídky cestovního ruchu v turistické 

oblasti

V oblasti Pojizeří a Polabí se nachází celkem 7 turistických informačních center, která jsou certifikována v Asociací turistických informačních center a 

poskytují dostatek informací a služeb jak pro návštěvníky tak pro místní obyvatele. Informační centra se nacházejí ve větších městech regionu, tzn. Mladé 

Boleslavi, Milovicích, Nymburce a Poděbradech a dále také u oblíbeného turistického cíle ve Zvířeticích (zřícenina hradu) nebo ve městě Lysá nad Labem 

a Dobrovice. Dostatečná síť turistických informačních center může být podpořena i sítí informačních kiosků, interaktivních tabulí s dotykovým panelem, 

které by stály u turistických atraktivit. TIC zajišťují kontakt s návštěvníky, poskytují jim informace a zprostředkovávají lokální nabídku. Jejich hlavním 

posláním je poskytnout jak místním obyvatelům, tak návštěvníkům podstatné informace o turistických zajímavostech, službách a přehled kulturních, 

společenských a sportovních akcí. Doplňkovou činností TIC jsou služby poskytované za úplatu, např. prodej upomínkových předmětů, vstupenek, 

průvodcovských služeb, pořádání výstav a exkurzí pro školy a mnoho dalších aktivit. 

Obecně by měla destinace usilovat o zvyšování komfortu při turistických cílech. Návštěvník by zde měl najít místo, kde zaparkuje své auto, získá 

informace, bude moci použít toaletu a zakoupí občerstvení (alespoň skrze automat).

Ubytovací a stravovací zařízení jsou situována převážně ve větších městech, k dispozici jsou hotely, penziony, chalupy a chaty nebo ubytování v 

soukromí. Ubytování na farmách nebo v přírodě (např. glamping či ubytování mezi stromy) je čím dál více vyhledávanou atraktivitou a mohlo by zpestřit 

nabídku ubytování i v destinaci Pojizeří a Polabí. 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. I přes širokou škálu ubytovacích možností ve městě, 

hrozí nedostatek volných lůžek převážně ve vrcholné letní turistické a lázeňské sezóně a v době konání hudebního festivalu Soundtrack.

Do sekundární nabídky cestovního ruchu můžeme zařadit i wellness služby, které nabízí některé hotely.

Pojizeří a Polabí nemá nouzi ani o konferenční a kongresové prostory. Ty se nachází zejména v hotelových areálech. Velký konferenční prostor se 

nachází v Mladé Boleslavi v Domě kultury. Hotely v Poděbradech a Nymburce mají obvykle jeden konferenční sál a menší salonky. Pro konání konferencí 

a kongresů mohou být využity např. i historické objekty. 
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4. Analýza infrastruktury podporující atraktivity cestovního 

ruchu v turistické oblasti
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Vybrané turistické trasy a stezky, poutní trasy

Oblast Pojizeří a Polabí je příznivě nakloněna jak pěším turistům, tak cykloturistům i vodákům. V destinaci se nachází několik naučných stezek, které

jsou rozličné kvality. 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. Oblastí prochází Naučná stezka krajinou Rudolfa II, která vede přes Lysou nad Labem.

Vybrané naučné stezky v Pojizeří a Polabí:

Naučná stezka Skupice – Huslík

Naučná stezka vede po břehu Labe a přilehlým lužním lesem. Na deseti informačních panelech se návštěvník dočte o 

řece a její regulaci, o životě v lužních lesích v Polabí nebo o soutoku Labe a Cidliny. Délka trasy je cca 7,4 km.

Naučná stezka Holské rybníky

Naučná stezka Holské rybníky vznikala postupně od konce roku 2016 a dokončena byla v roce 2019. Trasa stezky 

měří 2,7 km, ale není třeba ji absolvovat celou, na dvou místech je možné si cestu zkrátit, nebo si ji naopak prodloužit 

procházkou po obnovené cestě k Zámostskému rybníku – tato cesta dostala název Lesní okruh.

Naučná stezka Loučeň

Naučná stezka vede lesem severně od Loučně. Dále vede kolem myslivny, studánky a empírových pomníků. Na osmi 

zastaveních se návštěvník dozví o místní floře a fauně. Stezka je značena standardním značením, které však není moc 

kvalitní. Délka trasy je cca 3,7 km.

Mcelská vlastivědná stezka

Stezka začíná a končí u obou bran parkového areálu hotelu Chateau Mcely. Součástí stezky je okruh Po stopách 

mcelského zázraku. Trasa stezky prochází zajímavými částmi obce a nabízí 8 naučně informačních zastavení. 

Naučná stezka Po stopách víly Netřebky

Naučná stezka provádí po Netřebicích a jejich blízkém okolí. Na šesti zastaveních se návštěvník dozví informace o 

historii obce a jejím okolí. Délka trasy je cca 3,5 km.

Naučná stezka PP Chlum

Okružní naučná stezka přírodním parkem Chlum. 10 zastavení, na kterých se návštěvník seznámí s přírodou a 

archeologickými nálezy území, uvidí pozůstatky hrádku Chlum a hradiště Chloumek. Na trase jsou pro děti připraveny 

interaktivní prvky ze dřeva a kvíz. Délka trasy je cca 7,4 km.

Naučná stezka Metalová cesta

Metalová cesta na 16 kovových informačních panelech se sochami uměleckého kováře Davida Szalaye seznamuje 

návštěvníky s historickými pamětihodnostmi i přírodními krásami města. Celá trasa je dlouhá 7 km a k dispozici je i 

zkrácená dětská varianta. Metalovou cestu lze vnímat jako základní kámen pro budoucí rozvoj cestovního ruchu.

Zdroj: stezky.info

Zdroj: stezky.info
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Vybrané cyklostezky a cyklotrasy, vybavenost pro cykloturismus

Labská stezka

Labská stezka je cyklostezka v Německu a v České republice, která 

vede především podél toku Labe. Délka cyklotrasy od pramene řeky v 

Krkonoších až do německého města Cuxhaven na břehu Severního 

moře, kde řeka ústí, dosahuje téměř 1300 km. Cyklotrasa je zařazena 

také do sítě evropských dálkových cyklotras EuroVelo. V České 

republice měří stezka asi 370 km. Labská stezka se řadí mezi 

nejoblíbenější cyklotrasy v Česku, v Německu i v celé Evropě. Během 

hlavní cykloturistické sezóny je navštěvována statisíci návštěvníky z 

mnoha zemí. Prakticky na všech měřených místech v Česku dosahuje 

návštěvnost přes 100 tisíc návštěvníků ročně.[6] Za rok 2020 byla 

nejvyšší návštěvnost v Poděbradech, kde je zaznamenána celková 

roční návštěvnost přes 300 00 tisíc návštěvníků.

Greenway Jizera

Cyklotrasa Greenway Jizera prochází koridorem řeky Jizery a propojuje 

tak Jizerské hory, západní Krkonoše, Český ráj a Polabí s Prahou. 

Celková délka páteřní cyklotrasy je asi 160 km přičemž Středočeským 

krajem prochází necelých 70 km. Při výjezdu na kole z Prahy se jede 

nejprve po cyklotrase č. A26 a dále po č. 17 přes Benátky nad Jizerou 

směrem na Mladou Boleslav kde trasa pokračuje přes Klášter Hradiště 

nad Jizerou a Mnichovo Hradiště do Loukova, kde středočeská část 

Greenway končí. Značené cyklotrasy Greenway Jizera vedou přes 

překrásnou krajinu Pojizeří  plnou historických památek a lidové 

architektury.

Oblast nabízí poměrně bohatou síť cyklotras a cyklostezek – některé úseky jsou vhodné i pro in-line bruslaře. Nejvýznamnější trasou je bezpochyby

Labská stezka, 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. 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.

Zdroj: mapy.cz

Zdroj: mapy.cz
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Vybrané cyklostezky a cyklotrasy, vybavenost pro cykloturismus

Vybavenost pro cykloturismus

Součástí cyklistické infrastruktury v oblasti jsou také půjčovny kol, elektrokol, cyklistického vybavení, servisy 

kol, nabíjecí stanice pro elektrokola a další. Nabídka v tomto směru je primárně zajišťována soukromými 

poskytovateli služeb.

Půjčovny a servisy kol jsou soustředěny zejména ve větším městech, jako je Mladá Boleslav, Nymburk a 

Poděbrady.

Zárukou kvalitních služeb je certifikace Cyklisté vítáni. Jedná se o celonárodní certifikační systém, který z 

pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. 

Certifikace Cyklisté vítáni ukazuje všem cykloturistům, že na takto označeném místě bude dobře postaráno 

nejen o ně, ale i o jejich kolo. Snadno tak najdou kvalitní ubytování s místem pro stání i opravu kol, restaurace 

s nabídkou vhodnou pro cyklisty a informovaný personál, který poradí třeba s výběrem výletní trasy.

V turistické oblasti by měla být pro cyklisty zajištěna dostatečná doprovodná infrastruktura, tedy více cyklo 

servisů a půjčoven kol. 

Zdroj: mapy.cz Zdroj: mapy.cz Zdroj: mapy.cz
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Vybraná infrastruktura pro vodní turismus

Řeky Labe a Jizera a jejich bezprostřední okolí nabízejí velmi příhodné podmínky pro rozvoj aktivního turismu. Řeka Jizera je oblíbenou vodáckou řekou

(trasou). Na Labi mají pak návštěvníci možnost využít výletní loď Král Jiří. Nevyužitý potenciál se nachází v propagaci řek jako turistických cílů, v podpoře

budování přístavišť pro turistickou lodní dopravu na Labi, vodácký sport na Jizeře a v propagaci stezky Greenway Jizera i Mrlina a Labe.

Řeka Labe
Veletok Labe pramení v Krkonoších na Labské louce. Teoreticky sjízdné by mohlo být už v

Labském dole, následuje kamenité řečiště s mnoha umělými stupni do Špindlerova Mlýna.

Pod přehradou začíná divoký horní tok, kde se jezdí nejtěžší závody na přírodní vodě v

Česku. Od Vrchlabí do Hostinného splouvají rekreační jezdci divokých vod. Dál už je Labe

vyloženě turistická řeka pro kánoe. Pod Jaroměří se řeka rozšiřuje a je vhodná pro mořské

kajaky. Od Mělníka před Drážďany až do Hamburku je možné plout na veslicích.

Pravidelné plavby na výletních lodích

Návštěvníci jsou během půlhodinové plavby lodí dovezeni z Poděbrad buď na soutok

Labe a Cidliny nebo směrem na Nymburk a naopak. Při pravidelných plavbách ve směru

soutoku Labe a Cidliny se nabízí možnost vystoupit i nastoupit. Okružní plavby jsou

pravidelné dle jízdního řádu. Výletní loď Král Jiří nabízí pravidelné hodinové okružní

plavby lodí pro veřejnost i plavby s možností pronájmu pro firemní účely, školní výlety,

svatby a další společenské akce. Výletní loď Blanice v současné době zajišťuje převozní

služby v Nymburce. Na částečně kryté vyhlídkové palubě jsou místa pro 50 cestujících.

Půjčovny

U Nymburka se nachází půjčovna motorových člunů a šlapadel. V Poděbradech nabízí

půjčovna lodičky a malá i velká šlapadla.

Řeka Jizera
Jizera je řeka mnoha tváří, každý vodák si na ní najde to své. Koryto pojme jakoukoliv loď

a lze po ní plout od jara do zimy. Sto šedesát kilometrů jejího toku nabízí jizerskou

kajakovou divočinu, podkrkonošské peřeje pro nafukovací kánoe i rafty, zátočiny mezi

skalami Českého ráje vhodné pro turistické putování a nakonec písčité i travnaté pláže v

Polabí.

Půjčovny

V Bakově nad Jizerou se nachází půjčovna lodí, která nabízí kajaky, rafty a kánoe včetně

veškerého vodáckého vybavení a dopravy lodí na místo určené klientem. Stejná půjčovna

se nachází i v Mladé Boleslavi.

Zdroj: polabinalodi.cz

Zdroj: horydoly.cz
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Další vybrané atraktivity cestovního ruchu a související 

infrastruktura

Labyrintárium Loučeň

Labyrintárium Loučeň představuje dvanáct zahradních labyrintů a bludišť na jednom místě, v zeleni 

historického anglického parku. V parku je možné si projít například světelný labyrint, tisové bludiště, 

palisádové bludiště, kamenný labyrint či písmenkový labyrint. Jednotlivé labyrinty a bludiště propojuje 

naučná stezka, na které se návštěvník dočte mnoho zajímavého o historii i současnosti labyrintů a bludišť.

Tankodrom Milovice

Tankodrom Milovice je určen pro milovníky armády a adrenalinu. Na rozloze 200 ha se nachází offroadové

tratě, vojenské základny a střelnice. K dispozici je přes 30 kusů vojenské a offroadové techniky a vozidel. V 

roce 2014 došlo k zprovoznění 1,5 km dlouhé úzkokolejky, která spojuje tankodrom a nedaleký park 

Mirakulum. Pro malé návštěvníky jsou zde provozovány letní tábory.

Hvězdárna Mladá Boleslav

Hvězdárna se zaměřuje na popularizaci astronomie a přírodních věd a jejich historický vývoj, zvláště na 

rekonstrukci starodávných měřicích metod a přístrojů. Pozorovatelna je vybavena řadou dalekohledů, 

dominantní je především cassegrain o průměru objektivu 20 cm.

Technické památky

V Pojizeří a Polabí najdeme i technické památky, patří mezi ně např. Cukrovar v Dobrovicích nedaleko 

Mladé Boleslavi, který je jedním z nejstarších cukrovarů na světě, Stará vodárenská věž v Mladé Boleslavi a 

Hydroelektrárna Poděbrady patřící k nejstarším svého druhu na řece Labe, Stránovský viadukt a další.

Stezky pro inline brusle

V Pojizeří Polabí lze využít řadu cyklostezek i pro inline bruslení. In-line asfaltová dráha pro bruslaře se 

nachází na okruhu Městského stadionu v Mladé Boleslavi a v Rožďalovicích. Ledová plocha zimního 

stadionu v Mladé Boleslavi se v létě mění na speciální povrch pro in-line bruslaře.

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Zdroj: pojizeriapolabi.cz

Zdroj: pojizeriapolabi.cz
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Shrnutí

V turistické oblasti Pojizeří a Polabí se nachází mnoho atraktivit, oblast má dobré předpoklady k tomu stát se turisticky atraktivním regionem. 

Nevýhodou Pojizeří a Polabí  je, že se nejedná o oblast, kterou návštěvníci berou jako první volbu pro volnočasový turismus. Propojení atraktivit má 

potenciál pro vznik produktu, který přiměje návštěvníky strávit v destinaci prodloužený víkend. V destinaci se nabízí možnost propojení sportu a 

odpočinku/relaxace/regenerace, a to zejména díky městům Nymburk a Poděbrady, které leží nedaleko od sebe. 

Pojizeří a Polabí má potenciál profilovat se jako „pohodlná destinace“ – kvalitní a rychlé spojení s centrem republiky, nenáročné výšlapy, pohodové 

atraktivity, sportovní vyžití (Nymburk, cyklistika, vodáctví), lázeňství a wellness (Poděbrady), kultura a historie (Mladá Boleslav), zábava (Milovice).

S krajem Pojizeří a Polabí je neodlučně spojeno mnoho významných osobností. Jednou z nich je spisovatel Bohumil Hrabal, který své zážitky z dětství 

prožitém v nymburském pivovaru popsal v knize Postřižiny a život svérázných obyvatel rekreační oblasti Kersko zachytil ve Slavnostech sněženek. 

V Jabkenicích řadu let žil a skládal Bedřicha Smetana, který zde dokončil i svůj nejslavnější cyklus Má Vlast a jeho přítomnost zde připomíná Památník. 

Matka Bedřicha Smetany, Barbora Smetanová, je pohřbena na hřbitově u sv. Havla v Mladé Boleslavi.
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5. Analýza návštěvnosti turistické oblasti
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Hromadná ubytovací zařízení
Součástí analýzy návštěvnosti turistické oblasti Pojizeří a Polabí je zjištění vývoje obsazenosti a počtu hromadných ubytovacích zařízení (dále HUZ).

K této dílčí analýze je využito veřejně dostupných dat z Českého statistického úřadu a Programu rozvoje cestovního ruchu v destinaci Pojizeří a Polabí

2020–2023. Počet lůžek v HUZ lze v letech 2017–2019 v destinaci označit za konstantní. Počet přenocování v destinaci měl mezi léty 2017 a 2019

stoupající tendenci. Turistická oblast Pojizeří a Polabí leží ve 2 okresech, a to v okrese Mladá Boleslav a Nymburk. V okrese Nymburk je patrný

vzrůstající trend počtu přenocování s výjimkou roku 2020, v okrese Mladá Boleslav došlo k mírnému poklesu počtu přenocování mezi léty 2018 a 2019,

rok 2020 vykazuje nižší počet přenocování zejména kvůli koronavirové pandemii. Zmíněné okresy však přesahují hranice turistické oblasti Pojizeří a

Polabí.
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Zdroj: ČSÚ.cz

Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu v destinaci Pojizeří a Polabí 2020–2023, Pojizeří a Polabí, z.s. Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu v destinaci Pojizeří a Polabí 2020–2023, Pojizeří a Polabí, z.s.
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Hromadná ubytovací zařízení

Nejvíce hromadných ubytovacích zařízení se nachází v Poděbradech, Nymburce a Mladé Boleslavi. Jejich počet a obsazenost byla sledována za roky

2017 až 2019. Z níže uvedených grafů je patrné, že za nárůstem celkového počtu přenocování v HUZ v destinaci Pojizeří a Polabí stojí nárůst ve všech

městech. Nejvíce narostl počet přenocování a hostů v Poděbradech, které pravděpodobně těží ze svého lázeňského statutu.

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

Poděbrady

Nymburk

Mladá Boleslav
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Zdroj: ČSÚ.cz



Economic impacT v.o.s., IČ: 24838071 39

Statistiky z hromadných ubytovacích zařízení za rok 2020

Portál Tourdata.cz poskytuje regionální reporty zahrnují informace o hromadných ubytovacích zařízeních v jednotlivých oblastních DMO. Níže jsou

uvedeny údaje pro oblastní certifikovanou DMO Pojizeří a Polabí za rok 2020. Průměrná doba pobytu návštěvníků se pohybuje kolem 4 dnů. Do

destinace přijížděli návštěvníci v roce 2020 nejčastěji ve 3. kvartálu a jednalo se zejména o domácí turisty.
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Návštěvnost turistických cílů a atraktivit v roce 2019 v oblasti Pojizeří a Polabí

Návštěvnost vybraných turistických cílů a atraktivit
Mezi nejnavštěvovanější turistické cíle a atraktivity v Pojizeří a Polabí v roce 2019 patřily: ŠKODA Muzeum, Zámek Loučeň, Letecké muzeum Metoděje

Vlacha a Dobrovická muzea. ŠKODA Muzeum si od svého znovuotevření po rekonstrukci v roce 2012 získává stále větší přízeň domácích i zahraničních

hostů.

Zdroj: tourdata.czHodnoty ukazují počet registrovaných návštěvníků (v tisících)

Zdroj: skoda-storyboard.cz Zdroj: kudyznudy.cz Zdroj: kudyznudy.cz Zdroj: dobrovickamuzea.cz

Pozn: informace o počtu návštěvníků zábavně-naučného parku Mirakulum jsou převzaty z dokumentu „Rozvoj cestovního ruchu města Milovice (strategie pro roky 2021-2030)“.

Zdroj: ttg.cz
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Návštěvnost vybraných turistických cílů a atraktivit

Analýza návštěvnosti turistických cílů je ovlivněna dostupností dat. Cílem bylo zjistit přibližnou návštěvnost vybraných cílů. Níže je uvedena návštěvnost

atraktivit Mladoboleslavska od roku 2016 do roku 2020, který byl výrazně ovlivněn pandemií viru Covid-19. Výrazným turistickým cílem je Škoda Muzeum,

v oboru letecké muzejní expozice je pak oblíbené Letecké muzeum Metoděje Vlacha.

Rok 2016 2017 2018 2019 2020

Kosmonosy Loreta 2 010 2 130 1 920 1 780 1 100

Kosmonosy Muzeum 635 806 510 550 -

Letecké muzeum Metoděje Vlacha 24 644 26 326 26 127 33 180 20 400

Michalovická Putna 5 979 1 440 5 921 4 204 4 000

Muzeum Bakovska 452 1 603 1 352 1 951 -

Muzeum Mladoboleslavska (Mladoboleslavský hrad) 8 303 8 617 19 496 14 901 11 385

Sbor Českých bratří - MB 40 000 35 000 20 000 20 000 20 000

Škoda Muzeum MB 242 062 254 143 273 811 274 242 99 800

Templ – MB 10 419 10 651 11 641 10 287 3 900

Vyhlídková věž Mladá Boleslav 4 000 3 800 10 500 10 500 -

Zahrada a minizoo 15 000 10 374 13 987 20 509 8 100

Zřícenina hradu a zámku Zvířetice 3 883 4 866 - 14 500 17 200

Návštěvnost atraktivit Mladoboleslavska 2016–2020:

Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu v destinaci Pojizeří a Polabí 2020–2023, Pojizeří a Polabí, z.s. + tourdata.cz

Zdroj: kudyznudy.cz Zdroj: kudyznudy.cz Zdroj: kulturamb.cz Zdroj: kulturamb.cz
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Návštěvnost vybraných turistických cílů a atraktivit

Níže je uvedena návštěvnost ostatních atraktivit v oblasti Pojizeří a Polabí v letech 2017–2020. Rok 2020 vykazuje nižší návštěvnost turistických cílů z

důvodu pandemie viru Covid-19. Od roku 2021 je předpokládán opětovný nárůst návštěvnosti atraktivit, a to zejména z řad domácích návštěvníků.

Vysoké roční návštěvnosti dosahuje Zámek Loučeň

Rok 2017 2018 2019 2020

Dobrovická muzea 16 210 15 863 18 500 6 800

Muzeum kostek Lego - 9 000 13 800 5 700

Památník Krále Jiřího z Poděbrad 10 078 11 641 11 400 7 800

Polabské muzeum Poděbrady 7 053 4 767 4 500 3 200

Vlastivědné muzeum Nymburk 3 118 2 525 1 500 -

Zámek Loučeň 182 700 179 300 180 300 143 000

Návštěvnost ostatních atraktivit v oblasti Pojizeří a Polabí 2017–2020:

tourdata.cz

Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu v destinaci Pojizeří a Polabí 2020–2023, 

Pojizeří a Polabí, z.s.
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6. Analýza institucionálního zajištění a podmínek pro 

rozvoj turismu v turistické oblasti
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Identifikace a posouzení významu zainteresovaných stran

Pojizeří a Polabí, z.s

Destinační organizace Pojizeří a Polabí, z.s. byla založena v roce 2019 za účelem podpory rozvoje cestovního 

ruchu v turistické oblasti rozkládající v severovýchodní části Středočeského kraje. Zakládajícími členy jsou 

města Mladá Boleslav, Nymburk a Poděbrady. 

Svými marketingovými aktivitami chce organizace přispět k tomu, aby se oblast Pojizeří a Polabí stala 

vyhledávanou turistickou destinací. Zároveň usiluje o to být platným partnerem profesních a odborných 

organizací v cestovním ruchu.

Pro efektivní zajištění cestovního ruchu v turistické oblasti je nezbytná efektivní činnost organizací destinačního managementu (DMO), které zajišťují

vzájemnou spolupráci a koordinaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu. V oblasti řízení cestovního ruchu působí v České republice na národní úrovní

agentura CzechTourism. Na další úrovni jsou krajské organizace, ve Středočeském kraji zastupuje takovou organizaci Středočeská centrála cestovního

ruchu. Na nižší úrovni pak působí oblastní destinační společnosti. Právě v této úrovni pak funguje i Pojizeří a Polabí, z.s. V oblasti se dále nacházejí

významné turistické cíle zaštítěné lokální organizací destinačního managementu Elbiana. S touto lokální destinací chce DMO Pojizeří a Polabí do

budoucna spolupracovat, jelikož se jedná o silného aktéra v oblasti cestovního ruchu. V oblasti dříve působila DMO Zlatý pruh Polabí, na kterou

navázala dodnes fungující DMO Pruh Polabí (soukromá společnost). Mladá Boleslav a okolí Bakova bylo dříve součástí Českého ráje.

Projekty a rozvojové aktivity, které DMO Pojizeří a Polabí podporuje, povedou k budování infrastruktury cestovního ruchu pro občany oblasti i 

návštěvníky. Cílem činnosti spolku je zvýšení kvality služeb v oblasti cestovního ruchu, rozvoj turistického potenciálu oblasti a zvýšení její atraktivity.

Destinační management si v rámci 3K platformy zvolil pravidelné měsíční setkání orgánů DMO Pojizeří a Polabí, z. s. Cílem pravidelných setkání aktérů 

cestovního ruchu v DMO Pojizeří a Polabí je vytvářet podmínky pro koordinaci a kooperaci jednotlivých subjektů, svou činností přispívat ke zkvalitnění 

podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti.

Mezi orgány spolku patří valná hromada, správní rada a dozorčí rada.

Elbiana z.s.

Oblast destinačního managementu Elbiana z.s. zahrnuje turistické cíle mezi Labem a Jizerou – konkrétně 

Zámek Loučeň, Chateau Mcely, Park Mirakulum, Zoo Chleby, Tankodrom Milovice, Město Milovice, 

Evropské Serengeti. Jako spolek funguje naplno od roku 2019 s cílem zatraktivňovat a zkvalitňovat 

nabídku a služby pro návštěvníky.

Vize organizace zahrnuje podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu, zvýšení počtu návštěvníků i délky 

pobytu a zlepšení podmínek pro podnikatele v oblasti turismu. Organizace pravidelně provádí průzkumy 

spokojenosti a nastavuje opatření vedoucí ke zlepšení servisu.

Schází se na pracovních odborných workshopech. Informuje a školí personál jednotlivých členů a partnerů. Vyměňuje si odborné zkušenosti plynoucí 

nejen z praxe, ale také z účasti v různých spolcích nebo asociacích spojených s cestovním ruchem.
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Identifikace a posouzení významu zainteresovaných stran

MAS Svatojiřský les, z.s.

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES je spolek, který vznikl v dubnu roku 2006 a v současné době má 57 členů. Území MAS se 

nachází v severovýchodní části Středočeského kraje. Na území MAS Svatojiřský les se nachází celkem 35 obcí, které z většiny 

tvoří Region Taxis Bohemia – dobrovolný svazek obcí. Region tvoří významnou část polabské nížiny přecházející do pahorkatiny 

loučeňského a lipeňského hřbetu. Dominantou území jsou rozsáhlé lesní komplexy, kde jsou všechny předpoklady pro 

cykloturistiku a pěší turistiky.

MAS Boleslavsko

MAS Boleslavsko se nachází v severní části Středočeského kraje a zahrnuje obce Kosmonosy, Bakov nad Jizerou, Dobrovice a 

další přilehlé územní celky. MAS Boleslavsko je regionálním partnerem všech subjektů Boleslavska, včetně Statutárního města 

Mladá Boleslav, které samo nemůže být členem MAS a které MAS Boleslavsko podporuje a je jejím partnerem v několika 

projektech. Jednou z hlavních náplní MAS Boleslavsko je poradenství v oblasti dotací a realizace vlastní Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje, na základě které dochází k finanční podpoře obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů

i soukromých osob. MAS Boleslavsko realizuje nebo se účastní projektů určených pro celé ORP Mladá Boleslav, a to v oblasti 

školství, cestovního ruchu, životního prostředí a sociálních služeb.

MAS Podlipansko

Nezisková organizace MAS Podlipansko funguje od roku 2006 a svými projekty a akcemi přispívá ke zlepšování života v 

regionu. MAS zahrnuje východní část Středočeského kraje v okresech Kolín, Nymburk a Praha-východ. Jedná se o typickou 

venkovskou oblast, odedávna bohatě zemědělsky využívanou, která jako pomyslný most spojuje Polabí a Posázaví.

MAS Polabí a Dolní Pojizeří

Nezisková organizace MAS Polabí a Dolní Pojizeří funguje od roku 2015. Hlavním předmětem činnosti MAS je zprostředkování 

grantů a dotací pro fyzické i právnické osoby z území, ve kterém MAS působí. Nad rámec tohoto MAS realizuje a připravuje 

další informační, vzdělávací a poradenské činnosti, podílí se na realizaci kulturních a sportovních akcí apod.

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a

veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z

národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Níže jsou představeny MAS zasahující do oblasti Pojizeří a Polabí.
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Analýza destinační činnosti oblastní organizace DMO

Úspěšný a dlouhodobě udržitelný provoz organizace destinačního 

managementu je založený na vícezdrojovém financování. Využít je 

možno následující zdroje financování:

Členské příspěvky

▪ základní členské příspěvky

▪ specifické členské příspěvky

▪ projektové členské příspěvky

Podpora ze strany veřejného sektoru

▪ Národní program rozvoje cestovního ruchu ČR

▪ podpora na marketingové aktivity

▪ podpora na investiční akce

▪ krajská podpora

▪ evropské fondy

▪ další dotace či granty

Příjmy z vlastní činnosti

▪ marketingová spolupráce (např. spolupodílení se na nákladech)

▪ zprostředkování obchodu či služeb (provize)

▪ poradenství, vzdělávání, odborná činnost

▪ provozování infrastruktury cestovního ruchu

Fond turismu

Sponzoring

Jiné příjmy

Financování činnosti oblastní organizace DMO

Organizace DMO působící na území turistické oblasti Pojizeří a Polabí 

využívají při své činnosti následující možnosti financování:

Pojizeří a Polabí, z.s.

▪ řádné členské příspěvky

▪ mimořádné členské příspěvky

▪ výnosy z činnosti a majetku spolku

▪ dotace z veřejných zdrojů (státní, krajské apod.)

▪ příspěvky a dotace fondů z nestátních zdrojů, zahraniční pomoci z EU

▪ sdružené příspěvky jiných subjektů a partnerů

▪ úroky, dary

Elbiana, z.s

▪ řádné členské příspěvky

▪ mimořádné členské příspěvky

▪ projektové příspěvky

▪ dotace z veřejných zdrojů, grantové podpory, příspěvky státních 

fondů, fondů územních samosprávných celků, nadací a nadačních 

fondů

▪ sponzorské dary

▪ ostatní příjmy (např. příjmy z reklamy)
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Shrnutí

Pro efektivní zajištění cestovního ruchu v turistické oblasti je nezbytná efektivní činnost organizací destinačního managementu (DMO), které zajišťují 

vzájemnou spolupráci a koordinaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu.

Důležité je zapojení všech zainteresovaných subjektů, a to na krajské, lokální i oblastní úrovni. Vhodným nástrojem je tzv. 3K platforma pro kooperaci, 

koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací 

nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

Pojizeří a Polabí, z.s.

Destinační management si v rámci 3K platformy zvolil pravidelné měsíční setkání orgánů DMO Pojizeří a Polabí, z. s.

Elbiana, z.s.

Organizace se minimálně 6x do roka schází na pracovních odborných workshopech, informuje a školí personál jednotlivých členů a partnerů. 

Z hlediska 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 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. 

Doporučujeme zvážit změnu nastavení (zjednodušení systému), kdy bude sloučena pozice výkonného manažera DMO se statutárním orgánem 

s jasně definovanými pravomocemi a odpovědnostmi. Doporučujeme vyšší angažovanost a zastoupení neziskového a soukromého sektoru 

(zástupci z primární a sekundární nabídky) v řídících orgánech DMO.
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7. Vyhodnocení marketingových aktivit na podporu a 

rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti
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POLABÍ regionální produkt®

Místní akční skupina (MAS) Podlipansko, o.p.s., je koordinátorem značení v regionu Polabí, uděluje oceněným 

výrobcům certifikáty a propaguje je na veletrzích a v médiích. MAS Podlipansko, o.p.s. uděluje značku POLABÍ 

regionální produkt®. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Polabí, ale také 

jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. 

To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr z Polabí, tak místní obyvatelé, kteří chtějí 

nákupem podpořit „svého” místního výrobce. Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám 

proto značka přináší především:

➢ konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také

➢ propagaci a reklamu pro jejich produkty a

➢ sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky, 

zpravodaje apod.) a prostřednictvím médií (webové stránky, Facebook, Instagram, e-shop: 

www.pokladyzregionu.cz/, rádia, televize), jednak na společných akcích a prezentacích výrobců. Značení výrobků 

je v jistém smyslu turistickým produktem, MAS spolupracuje také s turistickými oblastmi Pojizeří a Polabí, z.s a 

Kutnohorsko a Kolínsko, z.s.

POLABÍ regionální produkt®

Certifikát mohou získat farmáři, malé či střední firmy, živnostníci ale i fyzické osoby, jejichž výrobky obstojí před 

komisí a splní certifikační kritéria.  Certifikovat lze řemeslné výrobky, potraviny, zemědělské výrobky i přírodní 

produkty. 

V oblasti Pojizeří a Polabí je možné zakoupit výrobky v Dobrovici (Dobrovická muzea), TIC Nymburk a v TIC 

Poděbrady. Certifikované výrobky nalezneme v Nymburku (korálkové šperky – Markéta Berounská) a v 

Poděbradech (čerstvě pražená káva – Pražírna kávy Poděbrady a med, včelí produkty a výrobky z nich – Včelí 

farma Poděbrady s.r.o., keramika Kuba, lokální víno).

POLABÍ regionální produkt® je součástí Asociace regionálních značek.

Zdroj: mapy.cz
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Vyhodnocení marketingových aktivit POJIZERIAPOLABI.CZ
Web POJIZERIAPOLABI.cz má první pozici ve vyhledávání na Google.com při zadání hesla „Pojizeří a Polabí“. To svědčí o dobrém nastavení SEO.

Celkově je web přehledně zpracován, což zlepšuje zážitek návštěvníka webu a zvyšuje pravděpodobnost, že si právě zde vybere svou dovolenou. V 

mobilní verzi je také snadno použitelný. 

Sekce turistických cílů je bohatá. Turistické cíle jsou rozděleny do několika kategorií – např. zámky, hrady a zříceniny, technické památky, muzea a galerie, 

golf, in-line brusle, jezdectví, zimní sporty a mnohé další. Každý turistický cíl je popsán, je u něj uvedena otevírací doba popř. vstupné.

Stránka rovněž nabízí výběr výletů podle toho, zda se jedná o pěší nebo cyklo výlet.

V sekci „služby“ jsou nabízeny různé druhy ubytování (hotely, penziony, kempy, farmy, chalupy a chaty, ubytování v soukromí) a stravování (restaurace, 

pivovary, kavárny aj.), dále lázně a wellness či turistická informační centra.

Nedostatkem webu je, že nemá žádné jazykové mutace. Úvodní stránka obsahuje úvodní text (představení oblasti), který je useknut, což vytváří dojem 

nedostatečně optimalizovaného obrazu. Úvodní fotografie by měla návštěvníka pozitivně naladit a nalákat k návštěvě destinace, atraktivní fotografie jsou 

nezbytnou součástí webové prezentace. Na úvodní stránce chybí hlavní komunikační téma (slogan), kterým turistická oblast komunikuje.

Obsah webu by měl být pravidelně aktualizován a doplňován. 

Zdroj: pojizeriapolabi.cz
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Vyhodnocení marketingových aktivit Instagram pojizeri_a_polabi

Instagramový účet pojizeri_a_polabi je aktivní od listopadu 2020. Za tu 

dobu bylo přidáno 60 příspěvků. Část z nich byla pouze přesdílena z jiných 

instagramových účtů.

Instagramovému účtu chybí jednotná prezentace, různá kvalita fotek 

nepůsobí příliš profesionálně. Fotografie se mísí s pozvánkami na různé 

akce a videi, což při základním zobrazení obsahu nepůsobí uceleně a 

promyšleně. Jedná se o slet publikovaných příspěvků bez předem 

stanoveného záměru.

Příspěvky jsou v posledních měsících přidávány v sekvenci cca jednou až 

dvakrát měsíčně.

Profil má necelých 300 sledujících, míra zapojení sledujících není příliš 

velká, průměrný počet „likes“ na příspěvek je cca 20, lidé zpravidla 

nepřidávají komentáře. Příspěvky tedy nebyly s největší pravděpodobností 

propagovány a nelze tedy odhadovat potenciál takových příspěvků.

Obecně je na profilu málo využita možnost tzv. příběhů a jejich následných 

výběrů. Zde by našly své místo mnohá videa různých společenských a 

kulturních akcí, náměty k návštěvám, magické okamžiky zachycené 

sledujícími, kteří označí region Pojizeří a Polabí, případně přesdílené

příběhy influencerů. Spolupráce s influencery a případné soutěže jsou v 

dnešní době velmi silným marketingovým nástrojem, který dokáže oslovit 

velké množství lidí. 

Další možností, jak se zviditelnit, jsou tvz. Reels, krátké 30 sekundové 

videosekvence, které slouží k upoutání pozornosti. Jedná se aktuálně o 

velmi oblíbený formát, který dává velký prostor pro představení míst, 

novinek aj. 

Zdroj: instagram.com
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Vyhodnocení marketingových aktivit Facebook profil 

Pojizeří a Polabí

Facebookový profil Pojizeří a Polabí sleduje cca 450 lidí a 400 lidem se tato 

stránka líbí. Fanouškovská základna není příliš velká.

S nízkým počtem fanoušků se pojí i nízká míra jejich zapojení, tedy 

komentáře, likes či sdílení. 

Pozitivní je diferenciace obsahu mezi instagramovým a facebookovým 

účtem. 

Aktivita na Facebooku je mnohem vyšší než aktivita na instagramovém 

profilu, v posledních 3 měsících bylo přidáno 7–10 příspěvků za měsíc. To 

je velmi dobrý krok k tomu, aby se budovalo povědomí o značce Pojizeří a 

Polabí, lidé mají příspěvky stále na očích. Výborné je také využití událostí, 

kde jsou propagovány místní akce. 

Informace o profilu by mohly být detailnější. Je také možné využít 

personifikace hlavního tlačítka na profilu a odkazovat přes něj nejen na 

vlastní web, ale i na podstránky s aktualitami, akcemi nebo nabídkami. 

Doposud nebylo využito hodnocení stránky.

Další možnou aktivitou Facebookového profilu Pojizeří a Polabí je zapojení 

do skupin s turistickou tématikou a propagace cílů a atraktivit tam.

Fotografie krajiny nebo atraktivit spolu s krátkými zajímavostmi jsou 

jedním z možných cest, jakými lze profil vést. Pravidelné informování o 

nadcházejících událostech v okolí udrží fanoušky v aktivitě, nyní je však 

nutné dostat na stránku více lidí. Zdroj: facebook.com
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Vyhodnocení marketingových aktivit dalších subjektů

Další propagace a marketingová komunikace probíhá na krajských úrovních (www.centralbohemia.cz) a úrovni měst, zapojují se také turistická

informační centra. Města i turistická informační centra jsou na FB aktivní. Města a TIC spojují také webové stránky, které často sdílejí a přinášejí na nich

informace jak pro místní obyvatele tak pro návštěvníky.

▪ Pro oblast Mladoboleslavska funguje web statutárního města Mladá Boleslav, web TIC www.infocentrummladaboleslav.cz, web regionu

Mladoboleslavsko www.mladoboleslavsko.eu a soukromý informační portál o dění ve městě a okolí. TIC využívá pro komunikaci FB účet, YouTube

kanál a Instagram. Další prezentace probíhá rovněž prostřednictvím internetových stránek www.metalovacesta.cz a FB účtu a Instagramu prezentující

Metalové sympozium.

▪ Pro oblast Nymburska funguje web města, který je svázán s webem TIC Nymburk. Město i TIC využívá pro komunikaci FB účty.

▪ Poděbrady disponují oficiálním webem města a komunikují i prostřednictvím FB stránky, Instagramem, TRIPADVISOR, GOOGLE mapy, GOOGLE. 

TIC Poděbrady komunikuje skrze webovou stránku s názvem Pruh Polabí.

▪ Milovice, Dobrovice i Lysá nad Labem komunikují prostřednictvím oficiálních stránek města, která mají rovněž své FB profily.

http://www.centralbohemia.cz/
http://www.infocentrummladaboleslav.cz/
http://www.mladoboleslavsko.eu/
http://www.metalovacesta.cz/
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Vyhodnocení marketingových aktivit

Marketingové aktivity Pojizeří a Polabí jsou v rozvojové fázi. Velmi dobrým základem jsou již existující webové stránky pojizeriapolabi.cz, které jsou dle 

nabídky akcí pravidelně aktualizovány. Na facebookovém i instagramovém profilu Pojizeří a Polabí je zřejmé, že se doposud spoléhalo pouze na 

organický dosah. Profil oblasti Pojizeří a Polabí má potenciál stát se na sociálních sítích silným (s pevnou fanouškovskou základnou), a to zejména díky 

vzrůstající oblibě domácího turismu. 

Samotné zapojení fanoušků je velmi malé, čemuž by mohla pomoci investice do placených postů, tvorba soutěží, spolupráce s influencery apod. V rámci 

PPC („pay-per-click“), případně placených reklamních ploch nebyla aktuálně zaznamenaná žádná aktivita, což nemusí znamenat, že žádná neprobíhá, 

případně neprobíhá aktuálně.

Rozvoj cestovního ruchu souvisí i s rozvojem technologií. Cestující při cestování často používají navigační systémy, vyhledávají informace na sociálních 

sítích, rezervují si ubytování, výlety nebo kupují vstupenky na kulturní/společenské/sportovní události online. Pandemie koronaviru také urychluje 

přechod do online světa. Marketingové aktivity by měly tuto skutečnost reflektovat.

Spolu s online marketingovými aktivitami doporučujeme realizovat i offline marketingové aktivity – letáky, brožury, mapy, propagace na veletrzích apod.
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8. Dopadová analýza
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Metodický přístup – princip multiplikačního efektu

Za účelem vyčíslení ekonomického dopadu vyplývajícího 

z cestovního ruchu v turistické oblasti Pojizeří a Polabí 

za rok 2019 je nejprve nutné identifikovat a vyčíslit 

spotřebu spojenou s návštěvností v oblasti.

Ekonomická spotřeba (útrata) je primárním vstupem do 

multiplikačního modelu, díky kterému je možné komplexně 

vyhodnotit ekonomické dopady a přínos pro veřejné rozpočty.

▪ Ekonomický dopad na základě spotřeby spojené 

s návštěvností turistické oblasti Pojizeří a Polabí se 

projevuje v celé řadě odvětví národního hospodářství. 

Význam tohoto dopadu pro veřejné rozpočty je možné 

kalkulovat pomocí analýzy odběratelsko-dodavatelských 

vztahů neboli multiplikačního modelu.

▪ Analýza odběratelsko-dodavatelských vztahů zohledňuje co 

největší počet faktorů, které mohou mít přímý či nepřímý 

dopad na konečnou bilanci přínosů plynoucích ze spotřeby 

spojené s návštěvností turistické oblasti Pojizeří a Polabí.

▪ V analýze odběratelsko-dodavatelských vztahů je 

základním zdrojem celková spotřeba plynoucí 

z návštěvnosti turistické oblasti Pojizeří a Polabí, tedy útrata 

za nakoupené služby a produkty – primární tržby. Tyto 

výdaje se následně rozdělují mezi subdodavatele 

kupovaných služeb. Model zohledňuje rozčlenění 

původních výdajů návštěvníka až do 10. úrovně 

hierarchického modelu. Do modelu vstupují i externí aktéři 

jako dodavatelé dopravy, energií, surovin apod.

▪ Analýza se zaměřuje na cestovní ruch v roce 2019, a tak 

ceny produktů a služeb i daňové sazby v rámci modelu 

vycházejí z hodnot roku 2019.

Návštěvnost turistické oblasti Pojizeří a Polabí v roce 2019

Ubytování Stravování Doprava
Další zboží 

a služby

Subdodavatel 1

Subdodavatel 2

Subdodavatel X

Subdodavatel 1A

Subdodavatel 1B

Subdodavatel 1X

Subdodavatel 1Aa

Subdodavatel 1Ab

Subdodavatel 1Ax

Grafické zobrazení principu zohlednění multiplikačního efektu: 

Velkoobchod

Výrobce

Suroviny

Administrativa

Energie

Doprava

INVESTICE 

V CESTOVNÍM 

RUCHU
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Metodický přístup – kvantifikovatelné dopady
Jednotlivé ukazatele popisující ekonomické dopady vyplývající z turismu v tur. oblasti Pojizeří a Polabí spolu navzájem souvisí. Ze 

spotřeby, která je realizována v návaznosti na návštěvnost tur. oblasti Pojizeří a Polabí, vyplývají tržby v multiplikaci a z nich příjmy 

pro veřejné rozpočty.

Iniciovaná spotřeba Tržby v multiplikaci Příjmy pro veřejné rozpočty

V návaznosti na návštěvnost turistické 

oblasti Pojizeří a Polabí je iniciována 

spotřeba nákupem produktů 

a využíváním služeb návštěvníky. 

Jedná se především o útratu za 

ubytování, gastronomii, volnočasové 

aktivity a další služby.

Ekonomická spotřeba je primárním 

vstupem do multiplikačního modelu, 

díky kterému je možné komplexně 

vyhodnotit ekonomické dopady –

tržby v multiplikaci. Na základě 

analýzy odběratelsko-dodavatelských 

vztahů lze vyčíslit multiplikační efekty 

realizované v návaznosti na primární 

spotřebu návštěvníky.

Příjmy pro veřejné rozpočty jsou 

kalkulovány na základě výpočtu 

ekonomických dopadů (tržeb 

v multiplikaci) a za využití daňových 

sazeb za rok 2019 (DPH, daně z příjmu 

právnických osob, spotřební daně, 

poplatky za pobyt, daně z příjmu 

fyzických osob a odvody sociálního 

a zdravotního pojištění).

Vytvoření pracovních míst –

celkový objem práce

V návaznosti na spotřebu návštěvníků jsou 

vytvářeny pracovní příležitosti v odvětví 

cestovního ruchu. Jedná se o pracovní místa 

přímo spojená s poskytováním služeb 

návštěvníkům turistické oblasti Pojizeří a Polabí. 

Kromě pracovních míst v cestovním ruchu jsou 

ovlivněna i další návazná odvětví. V návaznosti na 

ekonomické dopady (tržby v multiplikaci) se 

zvyšuje objem práce v rámci celé ekonomiky ČR.

Ziskové marže subjektů 

v návaznosti na cestovní ruch

Část z tržeb v multiplikaci vyplývajících 

z cestovního ruchu v turistické oblasti Pojizeří a 

Polabí tvoří ziskovou marži podnikajících subjektů. 

Ti část z ní spotřebovávají, ale významná část je 

využita investičně do rozvoje jejich aktivit 

a zkvalitňování služeb. Jedná se jak o subjekty 

cestovního ruchu, tak ostatní podnikající subjekty, 

které dodávají služby a zboží v návaznosti na 

spotřebu v rámci cestovního ruchu.
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Vytvoření pracovních příležitostí

Tržby v multiplikaciIniciovaná spotřeba

Ekonomické dopady z návštěvnosti TO Pojizeří a Polabí v roce 2019

cca 1,3 – 2,0 mld. Kč

Spotřeba iniciovaná návštěvností 

turistické oblasti Pojizeří a Polabí 

v roce 2019

cca 0,5 – 0,8 mld. Kč

Příjmy pro veřejné rozpočty 

z návštěvnosti turistické oblasti Pojizeří a 

Polabí v roce 2019

cca 2,7 – 4,1 mld. Kč

Tržby v multiplikaci vyplývající 

z návštěvnosti turistické oblasti Pojizeří a 

Polabí v roce 2019

Příjmy pro veřejné rozpočty

cca 1,4 – 2,2 tis. FTE

Počet vytvořených pracovních úvazků v návaznosti 

na návštěvnost turistické oblasti Pojizeří a Polabí v roce 2019

Ziskové marže v návaznosti na iniciovanou spotřebu 

cca 200 – 270 mil. Kč

Ziskové marže různých ekon. subjektů v návaznosti 

na návštěvnost turistické oblasti Pojizeří a Polabí v roce 2019

Spotřeba spojená 

s ubytováním 

a gastronomií

Spotřeba spojená 

s dopravou a přesuny 

v rámci oblasti

Spotřeba za služby a zboží v návaznosti na 

návštěvu turistické oblasti Pojizeří a Polabí
Analýza odběratelsko-

dodavatelských vztahů
Příjmy pro veřejné rozpočty na území ČR 

(DPH, SPD, DPFO, DPPO, SP, ZP, atd.) 

Pracovní místa přímo spojená s návštěvností Pojizeří a Polabí 

a místa vznikající v důsledku iniciovaných ekonom. dopadů
Část tržeb v multiplikaci tvoří ziskovou marži ek. subjektů. Ti 

část z ní spotřebují, ale významná část je reinvestována.  

Poznámka: FTE - ekvivalent přepočtených plných ročních pracovních úvazků 
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Nekvantifikovatelné dopady

Přínosy a dopady turismu v turistické oblasti Pojizeří a Polabí

Potenciální rizika spojená s případným dlouhodobějším 

útlumem turismu v turistické oblasti Pojizeří a Polabí v 

návaznosti na pandemii koronaviru COVID-19

Ekonomické přímé Ekonomické nepřímé Ekonomické přímé Ekonomické nepřímé

▪ Výdaje návštěvníků – pozitivní 

vliv na investice – příliv kapitálu 

do turistické oblasti Pojizeří a 

Polabí

▪ Výdaje spojené s investicemi 

do výstavby a rozvoje

▪ Zaměstnanost místních občanů

▪ Daňové a jiné příjmy (např. 

rekreační poplatek)

▪ Kladný vliv na ceny nemovitostí

▪ Nízká nezaměstnanost

▪ Zvýšená spotřeba obyvatel

▪ Zvýšení poptávky po službách 

subdodavatelů

▪ Zvýšení konkurenceschopnosti a 

významu turistické oblasti 

Pojizeří a Polabí

▪ Výdaje návštěvníků 

v turistické oblasti Pojizeří a 

Polabí

▪ Vznik nových podnikatelských 

příležitostí

▪ Pokles příjmů plynoucích 

z útrat návštěvníků turistické 

oblasti Pojizeří a Polabí

▪ Pokles zisků v odvětví 

cestovního ruchu 

a i v návazných odvětvích

▪ Útlum kapitálových výdajů 

spojených s investicemi do 

obnovy a rozvoje

▪ Pokles zaměstnanosti

▪ Snížení poptávky po službách 

dodavatelů

▪ Ztráta investičního potenciálu

▪ Pokles příjmů z cestovního 

ruchu a spotřeby obyvatel 

turistické oblasti Pojizeří a 

Polabí

▪ Ztráta konkurenceschopnosti 

a ekonomické významu

Sociální, demografické Marketingové a PR Sociální, demografické Marketingové a PR

▪ Pozitivní dopad na spokojenost 

a kvalitu života obyvatel

▪ Podpora rozvoje obchodních 

vztahů

▪ Pozitivní saldo migrace obyvatel

▪ Zvýšení atraktivity pro udržení a 

příliv vzdělaných obyvatel

▪ Pozitivní vliv na aktivní trávení 

volného času dětí a mládeže

▪ Zvýšení povědomí a zájmu 

o turistické oblasti Pojizeří a 

Polabí a její opakované návštěvy

▪ Zviditelnění turistické oblasti 

Pojizeří a Polabí pro další 

segmenty klientely

▪ Růst prestiže turistické oblasti 

Pojizeří a Polabí a přilákání 

dalších investorů

▪ Posílení zájmu o turismus 

v turistické oblasti Pojizeří a 

Polabí

▪ Negativní saldo migrace 

obyvatel

▪ Odliv ekonomicky aktivních 

obyvatel

▪ Pokles příležitostí pro aktivní 

trávení volného času

▪ Potenciál nárůstu vandalismu 

a sociálně patologických jevů

▪ Pokles atraktivity turistické 

oblasti Pojizeří a Polabí pro 

návštěvníky

▪ Nedostatek podnětů pro 

přilákání návštěvníků 

a potenciálních investorů 

v turistické oblasti Pojizeří a 

Polabí

▪ Potřeba vytvoření nové 

koncepce strategie

▪ Vyšší náklady na propagaci 

turistické oblasti Pojizeří a 

Polabí
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Nekvantifikovatelné dopady

▪ Cestovní ruch je nedílnou součástí národních ekonomik i ekonomiky světové. Je to průřezové a iniciační odvětví, jenž zahrnuje mimo jiné 

dopravu, ubytovací a stravovací zařízení, turistická zařízení, služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby, informační systémy, 

informační centra aj. V České republice tvoří přibližně 3 % HDP, při zahrnutí multiplikace pak až 6 % HDP. Přínos turismu pro veřejný rozpočet za 

rok 2019 byl cca 125 mld. Kč.

▪ Odvětví cestovního ruchu je zároveň ovlivňované trendy z vícero oblastí – může se jednat např. o trendy společenské, environmentální či 

technologické. Trendem, který cestovní ruch v současné době ovlivňuje nejvíce je pandemie COVID 19. Z důvodu uzavření hranic, ubytovacích a 

stravovacích zařízení došlo k výraznému poklesu poptávky po turistických službách a tím pádem i k poklesu tržeb. Vzhledem k délce trvání 

restriktivních opatření a omezené podpoře subjektů cestovního ruchu dochází k ukončování podnikatelské činnosti významné části subjektů 

a změnám ve vlastnické struktuře u infrastruktury cestovního ruchu. Lze očekávat postupné zvyšování poptávky především v rámci oblasti domácího 

cestovního ruchu, avšak hodnot roku 2019 bude pravděpodobně dosaženo nejdříve v roce 2024 nebo později.

Nabídka volnočasových aktivit

Cestovní ruch přispívá k rozšíření možností trávení volného času v různých oblastech (kulturní, sportovní, 

vzdělávací, atd.). Nabídka volnočasových aktivit může působit preventivně proti nežádoucím sociálním 

jevům (např. vandalismu) a zároveň přispívá osobnostnímu rozvoji. Volnočasové aktivity rovněž umožňují 

trávit více času s rodinou či přáteli.

Prestiž turistické oblasti Pojizeří a 

Polabí

Zvyšující se prestiž může mít pozitivní dopady v podobě přílivu investic a dalšího zvyšování turistické 

návštěvnosti. Prestiž lze zvyšovat např. prostřednictvím médií, která informují o konání akcí v oblasti, 

případně o činnosti organizací působících v oblasti. Média tak přispívají k dobrému jménu turistické oblasti 

Pojizeří a Polabí a pozitivní publicita láká do oblasti další návštěvníky.

Kvalita života v turistické oblasti 

Pojizeří a Polabí

Díky ekonomické aktivitě v návaznosti na cestovní ruch se snižuje riziko odlivu ekonomicky aktivního 

obyvatelstva z oblasti. V návaznosti pak dochází k udržení kvalifikované pracovní síly, což vede ke 

zvyšování kvality života v turistické oblasti Pojizeří a Polabí a k regionálnímu rozvoji.

Příležitosti pro podnikatele
Cestovní ruch poskytuje možnosti pro malé a střední podnikatele v různých odvětvích. Tyto příležitosti se 

týkají například poskytovatelů doplňkových služeb v oblasti cestovního ruchu, podniků zabývajících se 

marketingem a propagací, ale i dalších oblastí podnikání.

Rozvoj mezinárodní spolupráce
Díky cestovnímu ruchu se zlepšuje spolupráce České republiky se zahraničím prostřednictvím různých 

projektů. V rámci přeshraniční spolupráce dochází také k propagaci České republiky a její kultury 

v zahraničí, což ve výsledku vede k obohacování a zvyšování diverzity v turistické oblasti Pojizeří a Polabí.
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9. Analýzy z výzkumu
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Úvod a struktura respondentů

Veřejný

37

54%
Soukromý

21

30%

Neziskový

11

16%

Uveďte prosím sektor, který zastupujete:

V rámci analytické fáze byl zpracován dotazníkový výzkum mezi odbornou veřejností a zainteresovanými osobami. Dotazníkové šetření probíhalo online a

odkaz na dotazník byl rozeslán všem zainteresovaným subjektům z destinace (zástupcům měst, obcí, ubytovacích, stravovacích zařízení, kulturních,

sportovních/volnočasových zařízení, informačních center, DMO, MAS a jiné). Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak odborná veřejnost a

zainteresované osoby vnímají cestovní ruch v destinaci Pojizeří a Polabí a jeho rozvoj, jaký má destinace potenciál a jak probíhá destinační spolupráce v

oblasti. Dotazník měl celkem 21 otázek a vyplnilo jej celkem 72 respondentů, z toho 54 % z veřejného, 30 % ze soukromého a 16 % z neziskového

sektoru (jejich profil uvádí grafy níže).

Obec, město, 

dobrovolný svazek obcí 

(mikroregion)

37%

Ubytovací/stravovací 

zařízení

17%

Kulturní zařízení nebo 

kulturní památka

15%

Jiné (nezisková org., IC a 

kulturní památka, škola, 

ekocentrum, 

nakladatelství aj.)

12%

Sportovní/volnočasové 

zařízení

7%

Informační centrum/průvodce

6%

Místní akční skupina 

(MAS)

3%

Organizace 

destinačního 

managementu

3%

Uveďte prosím druh subjektu, který zastupujete:

n = 69 n = 68
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1. Souhlasíte s tvrzením, že cestovní ruch představuje pro turistickou oblast Pojizeří a

Polabí takové ekonomické odvětví, které by mělo být podporováno ze strany kraje a

zainteresovaných měst a obcí?

První otázka dotazníku byla zaměřena na podporu odvětví cestovního ruchu ze strany kraje, měst a obcí v Pojizeří a Polabí. Téměř všichni respondenti

odpověděli, že cestovní ruch představuje odvětví, které by mělo být podporováno ze strany místních obcí, měst a kraje (70 % rozhodně souhlasí

a 27 % spíše souhlasí).

Rozhodně souhlasím

49

70%

Spíše souhlasím

19

27%

Spíše nesouhlasím

2

3%

Rozhodně nesouhlasím

0

0%

n = 70
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2. Jaké rozvojové podmínky podle Vašeho názoru v současné době vytváří kraj

a zainteresovaná města a obce pro rozvoj cestovního ruchu na svém území?

Další otázka zjišťovala názor na současnou podporu cestovního ruchu ze strany zainteresovaných měst, obcí a kraje. Zde byly větší rozdíly, přibližně

polovina respondentů uvedla, že místní správa vytváří úplně nebo spíše vyhovující podmínky (celkem 51 %), zatímco druhá polovina uvedla, že

rozvojové podmínky jsou spíše nevyhovující (49 %).

Úplně vyhovující

3

4%

Spíše vyhovující

32

47%

Spíše nevyhovující

34

49%

Úplně nevyhovující

0

0%

n = 69
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3. Jaké nedostatky brání většímu využití potenciálu cestovního ruchu v turistické 

oblasti Pojizeří a Polabí? (můžete vybrat více odpovědí) 

Podle respondentů patří mezi největší nedostatky nedostatečná doprovodná infrastruktura (turistická vybavenost), nedostatečná základní

infrastruktura (ubytovací a stravovací zařízení), dále nedostatek financí na podporu destinačního managementu a marketingu a nedostatečná

dopravní infrastruktura. Mezi dalšími nedostatky byla kvalita lidských zdrojů, přístup místních obyvatel, kvalita služeb aj. Mezi třemi odpověďmi „jiné“

bylo: nedostatek vývazišť na řece Labe, přístup měst a obcí k rozvoji cestovního ruchu, vládní omezování.

46

33

29

28

24

24

20

20

19

16

12

9

3

1

Nedostatečná doprovodná …

Nedostatečná základní infrastruktura…

Nedostatek finančních prostředků na…

Chybějící (nedostatečná) dopravní…

Nedostatek a kvalita lidských zdrojů v…

Dlouhodobý přístup místních obyvatel k…

Nedostatečná úroveň kvality…

Úroveň / kvalita marketingové…

Stávající úroveň spolupráce v oblasti…

Současný přístup krajského úřadu a…

Přístup místních ekonomických subjektů…

Současný přístup orgánů ochrany…

Jiné (prosím upřesněte)vybrat libovolný…

Žádné nedostatkyvybrat libovolný počet…

Nedostatečná doprovodná infrastruktura (související turistická vybavenost – půjčovny, odpočívky, mobiliář, WC, moderní navig. systémy)

Nedostatečná základní infrastruktura cestovního ruchu (ubytovací, stravovací zařízení)

Nedostatek finančních prostředků na podporu destinačního managementu, destinační spolupráce, destinačního marketingu a propagace

Chybějící (nedostatečná) dopravní infrastruktura (příjezdové komunikace, parkoviště, cyklostezky, pěší stezky atd.) 

Nedostatek a kvalita lidských zdrojů v oblasti turismu 

Dlouhodobý přístup místních obyvatel k rozvoji cestovního ruchu 

Nedostatečná úroveň kvality poskytovaných služeb

Úroveň / kvalita marketingové komunikace území kraje a zainteresovaných měst a obcí

Stávající úroveň spolupráce v oblasti rozvoje cestovního ruchu 

Současný přístup krajského úřadu a zainteresovaných měst a obcí k rozvoji cestovního ruchu

Přístup místních ekonomických subjektů (firem)

Současný přístup orgánů ochrany přírody a krajiny k turismu

Jiné (prosím upřesněte)

Žádné nedostatky

n = 70
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4. Zde můžete uvést konkrétní způsob, jak by mohl být lépe využit potenciál 

cestovního ruchu na území turistické oblasti Pojizeří a Polabí (např. rozvojový 

program, aktivita, projekt, podpora atraktivit, hodnot v území).

Na tuto otevřenou otázku odpovědělo 22 respondentů, uvádíme všechny věcné odpovědi navzájem oddělené lomítkem (neuvádíme jen odpovědí jako

„nevím“). Mezi nápady se objevily řeky, cyklostezky, regionální produkty, spolupráce, společná propagace a marketing, propracovaná koncepce, lužní les,

venkovský turismus aj.

CÍLE MANAGEMENTU NA ZÁKLADĚ VYPRACOVANÉ KONCEPCE / nejdříve je potřeba potenciál zmapovat, zjistit slabá místa a poté na to reagovat 

patřičnými opatřeními /

Dlouhodobý program a podpora ve všech mediích / uvedeni vsech zapojenych subjektu do propagacnich materialu /

Lépe prezentovat region jako centrum turismu srovnatelné s dosud vnímanějšími lokalitami, jako je Karlštejn nebo Kutná Hora. /

soudobý marketing schopný oslovit mladé, rodiny s dětmi i seniory / zacílení na rodiny – rodinné aktivity /

Např. podporou přírodních atraktivit, jakou představují pozůstatky lužního lesa. /

Podpora lokálního turismu (v místě pro "místní" obyvatelstvo), podpora PR a marketingových aktivit, SMART technologie a inteligentní prvky v CR, 

udržitelná doprava a formy udržitelného cestovního ruchu (ekofarmy, venkovský cestovních ruch, lokální produkty...) /

podpora rozvoje regionálních výrobků certifikovaných značko Polabí – regionální produkt, propojení prodejních míst, větší propagace konkrétních typů na 

výlety na centrální úrovni, intenzivnější komunikace uvnitř regionu i s venkovskými partnery ne jen města!!!! /

dotace na rozvoj cyklostezek / Propojení obcí a turisticky významných míst cyklostezkami, které by kolaře odklonily z běžných silnic, kde lze i na silnici IV. 

třídy potkávat velké nákladní automobily. /

Větší politická vůle v budování dopravní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch. A samozřejmě dotační tituly, jak pro veřejné, tak i pro soukromé 

subjekty. /

řeka Labe / řeky Labe, Jizera /

Projekt MAS Dolní Pojizeří /

Spolupráce všech komerčních i státních subjektů na stejném cíli Poskytnout klientům co nejlepší služby, čímž vznikne dostatek pracovních příležitostí, které 

částečně pomohou odbourat občany v evidenci ÚP. / 

projekty spolupráce turistických cílů, projekty zacílené vymezené cílové skupiny/

Před mnoha lety v Poděbradech fungovaly pravidelné schůzky, na kterých byla účast města a poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Byly velmi přínosné, 

bohužel jsou ze strany města zrušené. /
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5. Posuďte ze svého pohledu, jaká je v turistické oblasti Pojizeří a Polabí intenzita 

cestovního ruchu v jednotlivých ročních obdobích.

Podle většiny respondentů je na jaře a na podzim intenzita cestovního ruchu přiměřená. V létě je podle poloviny respondentů vysoká (12 % uvedlo, že je

velmi vysoká, až neúnosná, 38 % vysoká, ale únosná), dalších 32 % považuje intenzitu cestovního ruchu v létě za přiměřenou. V zimě je podle 77 %

respondentů intenzita cestovního ruchu nízká, přičemž většině této skupiny to nevyhovuje.

Pozitivní zjištění je, že i v hlavní sezóně (v létě) je dle respondentů cestovní ruch na přiměřené až příjemně vysoké intenzitě a není zde výrazné

přetížení. V zimě, ale i na jaře a na podzim, je zde možnost dále zvyšovat intenzitu a naplňovat potenciál cestovního ruchu.

1%

12%

1%

1%

13%

38%

9%

1%

59%

32%

54%

19%

10%

4%

16%

31%

16%

13%

19%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jaro

Léto

Podzim

Zima

Velmi vysoká až neúnosná Vysoká, ale únosná Přiměřená Nízká - vyhovuje mi to Nízká - nevyhovuje mi to

n = 69

n = 68

n = 68

n = 67
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6. Co pozitivního přinesl / přináší cestovní ruch turistické oblasti Pojizeří a Polabí? 
(Vyberte prosím max. 3 možnosti)

Podle většiny respondentů přináší cestovní ruch především oživení kulturního a společenského života v oblasti (uvedlo 59 % respondentů), dále

pracovní příležitosti a ekonomický rozvoj (57 %). Mezi další přínosy patří vyšší rozsah a úroveň služeb (dle 39 % respondentů), kvalitnější péče

o veřejný prostor (31 %) a kulturní památky (27 %) a více příležitostí ke spolupráci a koordinaci aktivit (27 %).

59%

57%

39%

31%

27%

27%

24%

7%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Oživení kulturního a společenského života v oblasti

Pracovní příležitosti a ekonomický rozvoj

Vyšší rozsah a úroveň služeb (stravovací, ubytovací zařízení, související

služby)

Kvalitnější péči o veřejný prostor

Kvalitnější péči o kulturní památky

Iniciace ke spolupráci, více příležitostí ke koordinaci aktivit / projektů

Kvalitnější péči o krajinu

Nic

Nevím

n = 70
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7. Považujete turistickou oblast Pojizeří a Polabí za atraktivní pro návštěvníky / turisty?

Téměř všichni respondenti považují turistickou oblast Pojizeří a Polabí za atraktivní pro návštěvníky a turisty (47 % rozhodně ano, dalších 49 %

spíše ano). Pouze 3 respondenti (cca 4 %) nepovažují oblast za atraktivní z hlediska cestovního ruchu.

Je dobré si uvědomit si, že respondenti jsou odborná veřejnost aktivní v oblasti cestovního ruchu, jejich názor tedy nemusí odpovídat mínění veřejnosti.

Nicméně je velmi důležité, aby zainteresovaní měli pozitivní náhled na oblast a považovali ji za atraktivní pro návštěvníky a turisty. To výzkum potvrdil.

n = 70

Rozhodně ano

33

47%
Spíše ano

34

49%

Spíše ne

2

3%

Rozhodně ne

1

1%

Nevím / neumím posoudit

0

0%
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8. Jaké jedno místo nebo atraktivitu byste ukázal/a v turistické oblasti Pojizeří a Polabí 

osobě, na které Vám záleží a která za Vámi přijela poprvé?

Na tuto otevřenou otázku odpovědělo celkem 58 respondentů, z toho nejvíce dotazovaných (17, tj. 29 %) zmínilo „Poděbrady“, případně variantou jako

lázně Poděbrady, park, obora Poděbrady apod. Na dalších místech byl uváděn zámek Loučeň a Nymburk (5 odpovědí, tj. 9 %). Dále Mladá Boleslav (příp.

Staré město Mladá Boleslav), Benátky nad Jizerou (případně zámek Benátky n. J.), Mirakulum, Lysá nad Labem a další.

17

5

5

4

3

3
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2
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Poděbrady, park, obora, lázně, galerie Poděbrady

Zámek Loučeň

Nymburk

Mladá Boleslav

Benátky nad Jizerou

Mirakulum

Lysá nad Labem (zámecký park, okolí)

Botanicus

Skanzen Přerov n. L.

Kersko

Rozhledna Romanka

Také zazněla místa 

(vždy 1x):  

Český ráj

Svatojiřský les

Milovice

Metalová cesta

Soutok Labe a Jizery.

Svatojiřský les

Zoo Chleby

Vinarstviklucov.cz

Klokočka

hrad Kost

Labe

Chotuc

Hrubý Jeseník
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9. Je Vám známo, že území oblasti z odvětvového hlediska cestovního ruchu 

podporuje a rozvíjí organizace destinačního managementu Pojizeří a Polabí, z. s. 

(zkratka DMO)?

Tato otázka ukázala, že 70 % respondentů zná destinační organizaci Pojizeří a Polabí, z. s. Naopak 30 % respondentů organizaci nezná.

Ano

48

70%

Ne

21

30%
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10. Spolupracujete s touto funkční organizací destinačního managementu pro oblast 

Pojizeří a Polabí?

S organizací Pojizeří a Polabí, z. s. spolupracuje většina (59 %) dotázaných, naopak 41 % s ní nespolupracuje. Podle této otázky byly respondenti dále

rozděleni na dvě skupiny a každé byly generovány odlišné další otázky.

Ano

41

59%

Ne

28

41%
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11. Co je důvodem, že s organizací destinačního managementu Pojizeří a Polabí, z. s., 

nespolupracujete?

Tato otázka byla položena těm respondentům, kteří v předchozí otázce uvedli, že s organizací Pojizeří a Polabí nespolupracují. Nejčastěji uváděným

důvodem nespolupráce bylo, že dotazovaným nebyla nabídnuta spolupráce (57 %). Některým nevyhovují podmínky spolupráce nebo nemají zájem o

spolupráci. Několik dotázaných uvedlo jiný důvod – mezi nimi byly 2 odpovědi „vůbec o organizaci nevím“, dále „Naše obec není turisty vyhledávána.

Nejsou zde žádná turisticky zajímavá místa ani atrakce. Pouze návštěvníci nedaleké ZOO Chleby se zde zastavují na výborné zmrzlině.“ a „Jiné zaměření

podnikání (firemní klientela)“.

Nemám zájem o 

spolupráci

2

7%

Nebyla mi nabídnuta 

spolupráce

16

57%

V minulosti jsme 

spolupracovali, ale nebyli 

jsme spokojeni 

1

4%

Nevyhovují mi 

podmínky, které tato 

organizace nabízí

3

11%

Jiné (upřesněte)

6

21%
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12. Spolupracovali byste s takovou organizací, 

kdyby Vám tato organizace destinačního 

managementu nabídla spolupráci?

Otázky č. 12 a 13 navazují na předchozí, tzn. byly také položeny jen těm

respondentům, kteří v otázce č. 10 uvedli, že s organizací Pojizeří a

Polabí nespolupracují. Většina dotázaných (68 %) odpověděla, že

případná spolupráce by záležela na nabídce destinační organizace.

Pět dotázaných (18 %) chce spolupracovat, naopak čtyři respondenti

(14 %) nemají o spolupráci zájem.

n = 28

Ano

5

18%

Ne

4

14%Nevím, záleželo 

by na nabídce

19

68%

n = 28

13. Pokud by Vám byla spolupráce nabídnuta, 

byli byste ochotní přispět finančními 

prostředky?

Polovina dotázaných je ochotna finančně přispět v rámci

spolupráce s organizací Pojizeří a Polabí, z toho jeden respondent je

ochoten přispívat i na provozní náklady organizace a 13 pouze na

konkrétní projekty. Druhá polovina dotázaných není ochotna přispět

finančně.

Ano, včetně příspěvku na provozní 

náklady této organizace

1

4%

Ano, ale pouze na 

konkrétní projekty/výstupy

13

46%

Ne

14

50%
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14. Jak dlouho již spolupracujete s organizací destinačního managementu

Pojizeří a Polabí, z. s.?

Otázky č. 14 až 18 byly položeny těm respondentům, kteří v

otázce č. 10 odpověděli, že s organizací Pojizeří a Polabí

spolupracují.

Většina dotázaných (26, tj. 65 %) s organizací spolupracuje déle

než rok. Ostatní méně než rok (14, tj. 35 % dotázaných).

23%

23%

21%

13%

13%

8%

Na základě členství v organizaci DMO, dlouhodobé partnerské…

Jiná forma spolupráce s DMO

Na základě dlouhodobé partnerské spolupráce DMO (bez práv…

Neformální dohody nebo barteru s DMO

Jsem jeden ze zakladatelů dané organizace DMO

Ad-hoc spolupráce pouze na konkrétních projektech DMO

n = 39

Méně než rok

14

35%
Déle než rok

26

65%

n = 40

15. Na základě čeho se Vaše spolupráce s organizací destinačního managementu 

Pojizeří a Polabí, z. s. odehrává? (vyberte jen jednu převažující možnost)

Spolupráce s organizací Pojizeří a Polabí, z. s. probíhá nejčastěji na základě členství (9 dotázaných, tj. 23 %) nebo dlouhodobé partnerské

spolupráce (8, tj. 21 %). Devět (23 %) uvedlo jinou formu spolupráce (bez dalšího popisu).

Na základě členství v organizaci DMO, dlouhodobé partnerské smlouvy s DMO

Jiná forma spolupráce s DMO

Na základě dlouhodobé partnerské spolupráce DMO (bez práv člena)

Neformální dohody nebo barteru s DMO

Jsem jeden ze zakladatelů dané organizace DMO

Ad-hoc spolupráce pouze na konkrétních projektech DMO
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16. Pokud je spolupráce s touto 

organizací podmíněna i Vaším finančním 

příspěvkem, pak v jaké výši se tento 

příspěvek obvykle pohybuje v úhrnu za 

jeden kalendářní rok?

Respondenti, kteří spolupracují s organizací Pojizeří a Polabí, většinou

neplatí žádný příspěvek (26 dotázaných, 68 %). Druhá největší

skupina (6, tj. 16 %) platí příspěvek 10.000 až 49.999 Kč.

n = 39

Žádný příspěvek 

neplatíme

68%

100 až 999 Kč

2%

1 000 až 9 999 Kč

8%

10 000 až 49 999 Kč

16%

50 000 až 99 999 Kč

3%

100 000 až 499 999 Kč

3%

n = 38

17. Jste se spoluprací s organizací 

destinačního managementu Pojizeří a 

Polabí, z. s. spokojeni?

Většina dotázaných (21, tj. 55 %) je spokojena s organizací a

považuje její zástupce za profesionály. Ostatní respondenti jsou

spokojeni jak kdy (17, tj. 45 %). Žádný respondent není vyloženě

nespokojený.

Ano, jsou to 

profesionálové

21

55%

Jak kdy

17

45%

Ne

0

0%
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18. Uveďte, s čím jste a s čím naopak nejste při spolupráci s organizací destinačního

managementu Pojizeří a Polabí, z. s. spokojeni?

Na tuto otevřenou otázku odpovědělo 15 respondentů, zde uvádíme jejich doslovné odpovědi níže (jednotlivé odpovědi jsou oddělené lomítkem).

Mezi pochvalnými odpověďmi zazněly pozitivní reakce na personální obsazení a dobrou spolupráci, tři respondenti napsali, že nemají žádné

připomínky a další tři uvedli, že spolupracují krátce a nemohou práci DMO posoudit.

Mezi kritičtějšími zazněly opakovaně odpovědi, že DMO není moc vidět. Někteří by ocenili větší kooperaci při propagaci svých aktivit, větší spolupráci se

soukromým sektorem nebo delší lhůty na dodání podkladů.

Jsem ráda, že existuje a oceňuji vůli a ochotu k práci pro region Kristýny i Matkéta T. Byla bych ráda, kdybychom měli osobnější vztah, více komunikovali, 

informovali se vzájemně o plánech a celá spolupráce by byla osobnější....méně formální. /

+ = fajn personální obsazení;

- = toto DMO není moc vidět - znám jen díky své profesi v oboru, jinak dříve jsem o tomto DMO nikdy neslyšel, ani neviděl žádný plakát, nic... /

Jsou málo slyšet.  / Postrádám větší zviditelnění. / ocenili bychom větší kooperaci při propagaci našich aktivit a jejich začlenění do materiálů destinace /

Chybí větší spolupráce se soukromým sektorem / 

komunikace vázne 

Komunikace, koordinace a spolupráce na vynikající úrovni. 

Nespokojeni? Když DMO chce podklady do druhého dne. /

mám pozitivní zkušenost / nemám připomínek  / V oblasti, ve které spolupracujeme nemám návrhy na zlepšení.  / Jde spíše o to, že na spolupráci tak jak 

bych si představoval není, vzhledem k mé pracovní vytíženosti, dostatek času. /

spolupráce je na začátku, nelze posoudit  / začínáme spolupracovat / Zatím proběhlo málo akcí, na kterých to lze posoudit a hodnotit.
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19. Jaké nejdůležitější činnosti má, podle Vás, oblastní organizace destinačního 

managementu Pojizeří a Polabí, z. s. zajišťovat? 
(můžete vybrat libovolný počet možností)

Podle většiny respondentů má organizace Pojizeří a Polabí, z. s. zajišťovat finanční prostředky na podporu cestovního ruchu (42 dotázaných,

tj. 62 %), dále podporu tvorby lokálních / regionálních produktů cestovního ruchu, měla by zajišťovat marketing a propagaci oblasti a podmínky

pro strategické směřování oblasti. Dále by měla vytvářet platformu pro partnerství a navazování spolupráce v cestovním ruchu.

Méně hlasů získaly aktivity jako sběr a zpracování statistik, certifikace v oblasti cestovního ruchu, vzdělávání a osvětová činnost. Dva respondenti

odpověděli „jiné“, ale odpověď zněla „netuším“ nebo byla prázdná.

62%

56%

53%

51%

49%

38%

37%

35%

3%

Zajišťování finančních prostředků na podporu cestovního…

Podpora tvorby lokálních / regionálních produktů cestovního…

Tvorba a realizace jednotných marketingových a propagačních…

Vytváření podmínek pro koncepční a strategické směřování…

Vytváření platformy pro partnerství a pro navazování…

Sběr a zpracování statistických dat a informací o cestovním…

Podpora zvyšování kvality služeb a certifikace v oblasti…

Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti cestovního ruchu

Jiné (prosím upřesněte)

n = 70

Zajišťování finančních prostředků na podporu cestovního ruchu v oblasti

Podpora tvorby lokálních / regionálních produktů cestovního ruchu

Tvorba a realizace jednotných marketingových a propagačních aktivit oblasti

Vytváření podmínek pro koncepční a strategické směřování oblasti

Vytváření platformy pro partnerství a pro navazování spolupráce subjektů cestovního ruchu v rámci oblasti

Sběr a zpracování statistických dat a informací o cestovním ruchu v oblasti

Podpora zvyšování kvality služeb a certifikace v oblasti cestovního ruchu

Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti cestovního ruchu

Jiné (prosím upřesněte)
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Analýza z výzkumu – shrnutí

Výzkum u odborné veřejnosti a zainteresovaných osob

Téměř všichni respondenti souhlasí s tím, že cestovní ruch představuje odvětví, které by mělo být podporováno ze strany místních obcí, měst a kraje. 

Cestovní ruch přináší především oživení kulturního a společenského života v oblasti, dále pracovní příležitosti a ekonomický rozvoj. Pouze polovina 

respondentů si myslí, že kraj, zainteresovaná města a obce vytváří vyhovující podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Pojizeří a Polabí.

Dle odborné veřejnosti brání většímu využití potenciálu cestovního ruchu v destinaci zejména nedostatečná doprovodná infrastruktura (související 

turistická vybavenost – půjčovny, odpočívky, mobiliář, WC, moderní navig. systémy) a nedostatečná základní infrastruktura cestovního ruchu, jako jsou 

ubytovací a stravovací zařízení.

Mezi konkrétní způsoby, jak by mohl být lépe využit potenciál cestovního ruchu na území turistické oblasti, uvedli respondenti cyklostezky, regionální 

produkty, spolupráci, společnou propagaci a marketing, propracovanou koncepci a další.

Intenzita cestovního ruchu je v létě vysoká, nejedná se však o výrazné přetížení. V zimě, ale i na jaře a na podzim, je zde možnost dále zvyšovat 

intenzitu a naplňovat potenciál cestovního ruchu. Odborná veřejnost považuje turistickou oblast Pojizeří a Polabí pro návštěvníky a turisty za atraktivní. 

Silnou atraktivitou v turistické oblasti je město Poděbrady, dále např. park Mirakulum, zámek Loučeň, město Nymburk a Mladá Boleslav a ojedinělá 

rezervace divokých koní a praturů.

DMO Pojizeří a Polabí je mezi odbornou veřejností známá, z dotazovaných s ní spolupracuje 59 %. Ti, kteří s organizací nespolupracují, nejčastěji 

uváděli, že jim nebyla spolupráce nabídnuta. Většina dotázaných by s DMO Pojizeří a Polabí navázala spolupráci podle toho, jaká by jim byla 

předložena nabídka. 50 % z těch, kterým by byla nabídnuta spolupráce, by bylo ochotno finančně přispět DMO Pojizeří a Polabí.

Spolupráce s organizací Pojizeří a Polabí, z. s. probíhá nejčastěji na základě členství nebo dlouhodobé partnerské spolupráce. Respondenti, kteří 

spolupracují s organizací Pojizeří a Polabí, většinou neplatí žádný příspěvek. Většina dotázaných je spokojena s organizací a považuje její zástupce za 

profesionály. Respondenti uvedli, že jsou spokojeni zejména s personálním obsazením organizace a s dobrou spoluprací. Někteří by ocenili větší 

kooperaci při propagaci svých aktivit, větší spolupráci se soukromým sektorem nebo delší lhůty na dodání podkladů. 

Podle většiny respondentů má organizace Pojizeří a Polabí zajišťovat finanční prostředky na podporu cestovního ruchu, dále podporu tvorby lokálních / 

regionálních produktů cestovního ruchu, měla by zajišťovat marketing a propagaci oblasti a podmínky pro strategické směřování oblasti. 
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10. Definování klíčových rozvojových priorit a bariér
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Workshop ke strategii rozvoje TO Pojizeří a Polabí

Dne 11. ledna 2022 proběhl v Milovicích pracovní workshop k tvorbě Strategie rozvoje turistické oblasti POJIZEŘÍ a POLABÍ a rozvoji destinační

spolupráce. Účelem workshopu bylo odhalit silné a slabé stránky turistické oblasti Pojizeří a Polabí, identifikovat aktivity / činnosti,

které by mohly dlouhodobě zvýšit intenzitu a efektivitu destinační spolupráce na území turistické oblasti a pokusit se identifikovat klíčová slova pro

vyjádření vize rozvoje cestovního ruchu ve zmíněné oblasti. Na workshopu byly stručně představeny hlavní závěry z analytické části připravované

strategie. Setkání se účastnilo cca 20 účastníků.

BODY PREZENTACE

▪ Strategický rámec

▪ Harmonogram projektu

▪ Cestovní ruch, kultura, sport a volnočasové aktivity

▪ Multiplikační efekt v odvětví cestovního ruchu

▪ Současné / potenciální vymezení turistické oblasti

▪ Klady a zápory turistické oblasti Pojizeří a Polabí – diskuze 

▪ Návštěvnost v roce 2019

▪ Výzkumná anketa – předběžné výsledky

▪ Potenciál rozvoje atraktivit a nabídky služeb v turistické oblasti Pojizeří a Polabí – diskuze 

▪ Podpora rozvoje destinační spolupráce na území turistické oblasti Pojizeří a Polabí – diskuze 

▪ VIZE rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Pojizeří a Polabí – diskuze 
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Workshop ke strategii rozvoje TO Pojizeří a Polabí

Prvním diskutovaným tématem byly klady a zápory turistické oblasti

Pojizeří a Polabí. Účastníci workshopu byly vyzváni, aby navrhnuli jak

silné tak slabé stránky turistické oblasti. Následně mohli návrhy

prioritizovat pomocí zelených (souhlasných) a červených

(nesouhlasných) štítků. Za silnou stránku jsou považovány silné

turistické cíle, naopak slabou stránkou je to, že území není vnímáno

jako turistická oblast.

Jaké identifikujete silné a slabé stránky turistické oblasti Pojizeří a 

Polabí, především z hlediska nabídky atraktivit a služeb?

Druhým diskutovaným tématem byl potenciál rozvoje atraktivit a

nabídky služeb v turistické oblasti Pojizeří a Polabí. Účastníci měli za

úkol napsat projekty zvyšující potenciál návštěvnosti na území Pojizeří

a Polabí. Řada účastníků se shodla, že zvýšení návštěvnosti turistické

oblasti lze dosáhnout pomocí správně zvolených marketingových

aktivit a propagací regionu.

Jaké identifikujete projekty zvyšující potenciál návštěvnosti na 

území Pojizeří a Polabí ?



Economic impacT v.o.s., IČ: 24838071 83

Workshop ke strategii rozvoje TO Pojizeří a Polabí

Třetím diskutovaným tématem byla podpora rozvoje destinační

spolupráce na území turistické oblasti Pojizeří a Polabí. Účastníci měli

identifikovat aktivity, které by mohly dlouhodobě zvýšit intenzitu a

efektivitu destinační spolupráce na území. Nejvíce souhlasných štítků

bylo u návrhu „výhodné systémy pro turisty – karta hosta“.

Jaké identifikujete aktivity / činnosti, které by mohly dlouhodobě 

zvýšit intenzitu a efektivitu destinační spolupráce na území 

turistické oblasti Pojizeří a Polabí?

Čtvrtým diskutovaných tématem byla VIZE rozvoje cestovního ruchu v

turistické oblasti Pojizeří a Polabí. Účastníci workshopu měli

navrhnout, jaká klíčová slova by měla vyjádřit vizi rozvoje cestovního

ruchu v oblasti. Účastníci by chtěli, aby byla turistická oblast Pojizeří a

Polabí vnímána jako přátelská a unikátní, naopak by neměl být oblastí

tranzitní nebo v područí Prahy.

Jaká klíčová slova by měla vyjádřit / předurčit naší VIZI rozvoje 

cestovního ruchu v turistické oblasti Pojizeří a Polabí?  

Jaké by měla mít atributy, parametry, přívlastky…?
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Výstupy z rozhovorů

V rámci tvorby Strategie rozvoje turistické oblasti Pojizeří a Polabí jsme realizovali 9 rozhovorů s aktéry, kteří působí v turistické oblasti a mají spojitost

s cestovním ruchem. Účastníkem rozhovoru byly položeny 3 základní otázky, a to:

▪ Jak vidíte rozvoj turistické oblasti Pojizeří a Polabí v rámci cestovního ruchu? Jak vnímáte současný stav cestovního ruchu? Jak vnímáte jeho

budoucnost?

▪ V čem vidíte největší překážky a bariéry rozvoje cestovního ruchu v oblasti, co podle vás nejvíce brání jeho rozvoji?

▪ Co byste udělali jako první pro to, aby se cestovní ruch v oblasti rozběhl a stal se silnějším odvětvím?

Rozhovory byly realizované se zástupci:

➢ Chateau Mcely

➢ Film Legends Museum

➢ Městský palác Templ

➢ Městský úřad Poděbrady

➢ Odbor školství, kultury a památkové péče, Město Nymburk

➢ Polabské muzeum

➢ Stravovací zařízení

Z rozhovorů jasně vyplynulo, že bariérou v rozvoji cestovního ruchu v oblasti je zejména nedostatečná a nejednotná propagace. Chybí propojení

turistických cílů, které by návštěvníka zdrželo déle v destinaci. Jednou z možných cest je využití známých atraktivit, jako je Zábavní park Mirakulum nebo

zámek Loučeň, na které by byly navázány další méně známé turistické cíle. Když se návštěvník chystá do turistické oblasti, měl by mít povědomí hned o

několika turistických atraktivitách, ne jen o těch nejznámějších. Zajištění větší informovanosti návštěvníků a viditelnosti destinace by mělo být jedním

ze stěžejních úkolů DMO Pojizeří a Polabí.
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11. SWOT analýza
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SWOT analýza – předpoklady a potenciál cestovního ruchu

S
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▪ Koronavirová pandemie a její dopady

▪ Možné přetížení atraktivních turistických lokalit

▪ Přírodní katastrofy a pohromy

▪ Zhoršení bezpečnostní situace v ČR a ve světe

▪ Podcenění obnovy kulturně-historických památek

▪ Efektivnější využití potenciálu cestovního ruchu konkurenčními 

destinacemi

▪ Nezájem o podporu cestovního ruchu jako průmyslového odvětví 

ze strany státu

SILNÉ STRÁNKY

▪ Pestrá, neokoukaná destinace

▪ Velký potenciál atraktivit, silné turistické cíle

▪ Velké množství historických a kulturních památek

▪ Řeky Labe a Jizera – vodní turismus

▪ Nenáročné pěší stezky, cyklotrasy

▪ Dobrá dopravní dostupnost, dobrá poloha v rámci ČR (blízkost 

Prahy)

▪ Dostatek sportovního vyžití

▪ Tradice v lázeňství

▪ Ekonomicky silný regiony

▪ Různorodost 

SLABÉ STRÁNKY

▪ Území není vnímáno jako turistická oblast

▪ Oblast není využívána pro vícedenní pobyty

▪ Nedostatečně vybudovaná turistická infrastruktura, především u řek

▪ Klidná destinace, chybí adrenalinové atraktivity

PŘÍLEŽITOSTI

▪ Snaha dostat zahraniční turisty z exponovaných destinací do 

destinací méně známých

▪ Rostoucí zájem o tuzemské pobyty

▪ Rozmach cykloturistiky a E-cykloturistiky

▪ Výstavba nových / rekonstrukce stávajících sportovních zařízení

▪ Soukromé / veřejné investice do turistických atraktivit

▪ Vhodné podmínky pro rozvoj agroturistiky
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SWOT analýza – destinační management
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▪ Nedostatek finančních prostředků na údržbu místních památek

▪ Nedostatek finančních prostředků na podporu cestovního ruchu 

ze strany státu

▪ Nízká podpora Středočeského kraje

▪ Neatraktivní dotační podpora cestovního ruchu – nastavení 

dotačních titulů a systému podpory cestovního ruchu

▪ Závislost financování cestovního ruchu na veřejných zdrojích

▪ Rozhodování o cestovním ruchu bez odborné erudice a vzdělání

▪ Nekvalitní vzdělávací programy v oblasti cestovního ruchu

SILNÉ STRÁNKY

▪ Iniciativa DMO Pojizeří a Polabí a DMO Elbiana a zájem o rozvoj 

cestovního ruchu v turistické oblasti

▪ Existence místních akčních skupin, které pokrývají území

SLABÉ STRÁNKY

▪ Nezcelené území

▪ Nízká forma spolupráce veřejného, soukromého a neziskového 

sektoru

▪ Nedostatek investičních prostředků a projektů

▪ Nedostatečné personální kapacity organizací destinačního 

managementu působících v oblasti

▪ Nedostatek a kvalita lidských zdrojů v cest. ruchu (i vlivem C-19)

▪ Přetrvávající nedostatky v kvalitě poskytovaných služeb

▪ Nedostatečně rozvinutá spolupráce na úrovni destinačního 

managementu

PŘÍLEŽITOSTI

▪ Příležitost pro změnu nastavení DMO Pojizeří a Polabí (zjednodušení 

systému), kdy bude sloučena pozice výkonného manažera DMO se 

statutárním orgánem s jasně definovanými pravomocemi a 

odpovědnostmi

▪ Vyšší angažovanost a zastoupení neziskového a soukromého 

sektoru (zástupci z primární a sekundární nabídky) v řídících 

orgánech DMO Pojizeří a Polabí

▪ Využití národních dotačních titulů a prostředků evropských fondů 

pro rozvoj cestovního ruchu

▪ Rozšíření nástrojů systému řízení kvality ve službách cest. ruchu

▪ Využití dostupných možnosti v oblasti následného a celoživotního 

vzdělávání v cestovním ruchu

▪ Využívání moderních metod sběru dat (geolokační data) a 

kvalitativních a kvantitativních šetření týkající se návštěvnosti oblasti
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SWOT analýza – destinační marketing
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▪ Konkurence okolních turistických oblastí

▪ Odmítnutí spolupráce na marketingové komunikaci s obcemi, městy 

a turistickými cíli v kraji

▪ Realizace marketingových aktivit bez vazby na segmentaci 

cestovního ruchu

▪ Epidemie a globální pandemie

▪ Nedostatek finančních prostředků na komunikační aktivity na úrovni 

státu, kraje a místních samospráv

SILNÉ STRÁNKY

▪ Atraktivní kulturní, společenské a sportovní akce pořádané různých 

subjekty

▪ Již existující certifikovaná regionální značka Polabí regionální 

produkt – do budoucna je nutné pracovat na její propagaci

▪ Marketingové aktivity Pojizeří a Polabí, z.s. jsou v rozvojové fázi

▪ Web Pojizeří a Polabí, z.s. jako profesionální komunikační nástroj

▪ Potenciál pro to, aby byla destinace vnímána jako „pohodlná“ –

kvalitní a rychlé spojení s centrem republiky, nenáročné výšlapy, 

pohodové atraktivity, sportovní/kulturní vyžití, lázeňství aj. 

SLABÉ STRÁNKY

▪ Roztříštěná propagace jednotlivých subjektů cestovního ruchu

▪ Vysoká sezónnost cestovního ruchu

▪ Neexistuje jednotná komunikace oblasti (jednotná prezentace)

▪ Nedostatečná marketingová činnost – podfinancování, nedostatek 

lidských zdrojů

PŘÍLEŽITOSTI

▪ Spolupráce v oblasti marketingové komunikace se sousedními 

turistickými oblastmi

▪ Růst příjezdového a domácího cestovního ruchu v souvislosti s 

bezpečnostní situací ve světě (ČR jako bezpečná destinace)

▪ Rostoucí význam a vliv sociálních sítí (influence marketing)

▪ Rozvoj sdílené ekonomiky

▪ Využívání moderních elektronických komunikačních nástrojů
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Poznámka:

Práci na studii jsme započali v lednu 2022 a ukončili v květnu 2022. Od tohoto data jsme neučinili jakékoliv aktualizace této zprávy o jakékoliv další události či

okolnosti. V průběhu přípravy této studie jsme používali primární i sekundární zdroje informací. Primární zdroje představovaly především podkladové informace od

zadavatele studie. Sekundární sběr informací čerpal převážně z ČSÚ a webových stránek se zaměřením na téma studie. Zdroje pro konkrétní data vždy uvádíme

v relevantní části dokumentu. V neposlední řadě jsme využili databází a zkušeností odborníků zpracovatele.

Tento dokument se odkazuje na Analýzu zpracovatele. Jedná se o případy, kdy jsme provedli určité analytické procedury na základě dostupných informací, abychom

byli schopni prezentovat výsledná data. Nicméně nelze vyloučit případné nesrovnalosti či zkreslení informací způsobené záměrným poskytnutím nepravdivých dat

zdrojovými subjekty.

Kontaktní osoba:

ONDŘEJ ŠPAČEK

CEO

Rozvoj regionů, turismus, kultura a sport

+420 602 265 851

o.spacek@kreia.cz

www.kreia.cz


