
Zápis z výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví z.s., 
konané dne 23.3.2022 v zasedací místnosti Městského úřadu 

v Plánici 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Byly projednány následující body: 

 

1. Zahájení a schválení programu, zapisovatele a schvalovatele zápisu 

Jednání zahájil předseda spolku Ivo Šašek přivítáním přítomných. Na následný dotaz, zda někdo 
z přítomných má návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu nikdo nereagoval, proto navrhl, aby 
zápis z jednání výkonné rady vyhotovil Jindřich Haišman a ověření provedl Ivo Šašek. Tento návrh 
byl všemi přítomnými schválen. Rovněž k dalšímu dotazu, zda je nějaká připomínka nebo doplnění 
k návrhu programu nebyla žádná reakce. Program byl následně také jednomyslně schválen.  

 

2. Informace o možnosti využití smart aplikací v další činnosti spolku a jeho partnerů 

V tomto bodě programu vystoupil jako host Ing. Radek Jaroš za firmu Mobilni.app. Představil 
jednotlivé nabízené moduly touto firmou a jejich možnost vložení do stávajících www stránek 
spolku. V následné diskusi bylo konstatováno, že zavedení těchto a dalších podobných smart řešení 
je jednou z možností, jak aktivně podpořit rozvoj cestovního ruchu v regionu. Výkonná rada na 
závěr tohoto bodu všemi hlasy odsouhlasila další jednání s potenciálními partnery v této oblasti, 
kterými pověřila kromě předsedy a místopředsedy i manažerku. 

 

3. Informace o stavu aktivit podporovaných z dotace Plzeňského kraje 

V rámci dotace Plzeňského kraje byli opakovaně všichni členové a partneři vyzváni k doplnění 
údajů potřebných pro případné korektury a doplnění materiálů, které budou v rámci dotace 
aktualizovány. Pan Klásek koordinuje aktivity při výrobě nového propagačního a informativního 
materiálu týkajícího se mikroregionu Prácheňska. Ve spolupráci s Plzeňským krajem se Turistická 
oblast Pošumaví z.s. zúčastnila ve dnech 18.3. – 20.3.2020 veletrhu cestovního ruchu Holiday 
World v Praze. Expozice spolku byla součástí stánku Plzeňského kraje. Uzavření sběru všech 
podkladů ke všem připravovaným materiálům je naplánováno k 31.3.2022 a následně bude 
probíhat jejich zpracování grafickým studiem a tisk. Výkonná rada vzala zprávu na vědomí.  

 

4. Informace o průběhu dalších projektů (karavaning, nabíjecí stanice na elektrokola) 

Od počátku roku byla ve spolupráci s partnery spolku společností bezKEMPU, s.r.o. vytipována další 
místa na možné zřízení parkování karavanů mimo oficiální kempy (stellplatzů). Ve spolupráci 
s lokální destinací Sušicko byl podán projekt na zřizování nabíječek elektrokol. Tyto stanice doplní 



již instalované nabíječky na území partnerské lokální destinace Sušicko, které se částečně kryje 
s územím působnosti Turistické oblasti Pošumaví, z.s. Výkonná rada vzala informaci na vědomí. 

5. Informace o podání žádosti do Dispozičního fondu 

Dne 16.3.2022 byly podána žádost o finanční prostředky ve výši 14 360,- € na projekt Farmářská 
stezka pro karavany Pošumavím a Bavorskem. Partnerem projektu je okres Regen. Jedná se o 
propojení bavorského a českého příhraničí v rámci jedné stezky - trasy pro turisty v karavanu. 
Propagace místních farmářů a jejich produktů na obou stranách hranice. Přilákáni nových hostů a 
oživení tradice agroturistiky v nové podobě. Vzhledem k časové tísni nebyl projekt výkonnou radou 
prodiskutován před podáním. Členové výkonné rady byli tedy vyzváni k diskusi o této žádosti, aby 
ho było možno v případě nesouhlasu výkonné rady s ním stáhnout. Výkonná rada po seznámení se 
s dokumentací všemi hlasy odsouhlasila jeho podání v předložené podobě. 

 

6. Informace o stavu recertifikace TO Pošumaví z.s. jako oblastní turistické destinace na další 
období 

9. března 2022 uplynul rok od vydání certifikace Turistické oblasti Pošumaví, z.s. na oblastní 
destinaci, která platila jeden rok. Bylo tedy nutno podat novou žádost o recertifikaci. Tato byla 
podána v termínu určeném Czechtourismem a bude o ní rozhodnuto na zasedání jeho certifikační 
komise do poloviny roku 2022.  

 

7. Informace o možných aktivitách s partnerskou cestovní kanceláří DCK West, družstvo 

Turistická oblast Pošumaví, z.s. byla vyzvána k partnerství s regionální družstevní cestovní kanceláří 
DCK West. DCK West, družstvo je partnerem Turistické oblasti Pošumaví, z.s. a nabídka je na 
rozšíření spolupráce v propagaci regionálních aktivit této CK. DCK West, družstvo se v současné 
době zaměřuje především na spolupráci s dalším partnerem spolku, kterým je Outline Jiřičná. Pro 
další spolupráci je možno využít právě personálních a materiálních kapacit partnerů. Z tohoto 
důvodu by bylo vhodné, aby se členem družstva stal i spolek Turistická oblast Pošumaví. Výkonná 
rada s tímto záměrem souhlasí. 

 

8. Různé 

Výkonná rada byla informována Ivo Šaškem o podání projektu do výzvy Plzeňského kraje s názvem 
Lavičky v Pošumaví, který nebyl schválen pro nedostatek finančních prostředků.  

Manažerka destinace Pavla Kolářová informovala přítomné o projektu Otava.fun, který jak z názvu 
vyplývá, se týká aktivit spojených s řekou Otava. Hlavními iniciátory projektu jsou města Písek, 
Sušice a Horažďovice, ale projekt je určen všem dalším zájemcům, kteří mohou zapojit do rozvoje 
cestovního ruchu v okolí jmenované řeky. 

Paní Dana Nejdlová podala informaci o srazu Asociace chovatelů skotu plemene Angus v ČR, kteří 
přijedou i do Pošumaví. Turistická oblast Pošumaví, z.s. by se tak mohla podílet na doprovodném 
programu.  

 

 



9. Závěr 

Ivo Šašek poděkoval přítomným za aktivní účast a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal: Mgr. Jindřich Haišman 

 

 

 

Ověřil: Ing. Ivo Šašek, CSc 

 


