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Turistická oblast Pošumaví z.s. 

Fungování 3K platformy v TO Pošumaví 

 

Platforma 3K vychází z následujícího principu: 

Komunikace – soustavná vzájemná výměna informací mezi subjekty cestovního ruchu v destinaci. 

Koordinace – zajištění věcného, finančního, časového a prostorového souladu organizace 
realizovaných aktivit v destinaci jednotlivými subjekty cestovního ruchu. 

Kooperace – spolupráce mezi subjekty cestovního ruchu v destinaci, na jejímž základě vznikají 
synergické efekty ve formě přidané hodnoty pro spolupracující subjekty. 

V rámci Turistické oblasti Pošumaví je 3K platforma doposud naplňována následujícím způsobem:  

Ihned po založení spolku Turistická oblast Pošumaví z.s. byla zřízena stálá pracovní skupina, jejímiž 
členy se automaticky stávají všichni členové a partneři spolku. Její jednání je většinou spojeno se 
zasedáním výkonné rady spolku nebo jeho valné hromady. Členové stálé pracovní skupiny, tj. všichni 
partneři spolku dostávají emailem pozvánku na jednání a záleží na nich, zda se jednání zúčastní. Na 
jednání mohou diskutovat k jednotlivým bodům programu s hlasem poradním. Je tak zajištěno, že ti, 
kdo mají o projednávané body zájem, je mohou svými připomínkami ovlivňovat. Přítomnost partnerů 
lze doložit prezenčními listinami.  

Vzhledem k tomu, že ne všichni partneři mají zejména v sezóně čas se jednání zúčastnit, jsou zápisy 
z jednání orgánů zveřejňovány na stránkách www.toposumavi.cz/posumavi/zapisy.asp ve veřejně 
přístupné rubrice Administrativa – Zápisy. 

Ukázka internetové stránky se zápisy z jednání pracovní skupiny a orgánů spolku: 

 

http://www.toposumavi.cz/


 

Turistická oblast Pošumaví z.s. 

V roce 2021 se vzhledem k epidemiologickým omezením setkání výkonné rady a valné hromady 

uskutečnilo 5 x (3.3., 14.4., 10.6., 6.10.,14.12.). Ihned po rozvolnění opatření se uskutečnilo zasedání 

valné hromady 10.6.2021 od 10,00 hodin v areálu letního kina v Makově za hojné účasti členů a 

partnerů. V rámci setkávání výkonné rady a valné hromady jsou především prezentovány, novinky, 

probíhající a plánované projekty, možnosti dotačních programů a projektů, do kterých se mohou 

členové a partneři spolku zapojit. 

Kromě toho jsou všem členům a partnerům rozesílány emaily z adresy info@toposumavi.cz, obsahem 

je zápis s jednání, novinky a informace o možnosti zapojení se do projektů. Přeposílány jsou i 

informace z krajského úřadu a od poskytovatelů dotací. V roce 2021 (říjen) jich bylo rozesláno 12. 

Tyto emaily, stejně jako pozvánky na pracovní skupinu, jsou archivovány v emailové poště spolku.  

Každý z členů a partnerů spolku má možnost informovat ostatní o svých akcích a projektech, 

případně je vyzvat k zapojení, právě prostřednictvím této emailové adresy, ale také v rámci 

facebookové stránky nebo internetové stránky TO Pošumaví. 

Pomocí 3K platformy jsou tak komunikovány nápady aktivních partnerů spolku a zároveň je 

operativně informováno o aktivitách i problémech více než 120 současných členů a partnerů spolku. 

Jelikož byly poslední dva roky poznamenány omezením cestovního ruchu a také omezenou možností 

setkávání partnerů a členů spolku TO Pošumaví, nebyly pořádány další veřejné akce. Pro rok 2022 ale 

plánujeme zvýšit přidanou hodnotu v podobě vzdělávacích akcí – semináře, workshopy ale i  

projektová jednání. Z důvodu efektivního naplnění časového prostoru, budou akce rozděleny podle 

zájmových oblastí nebo budou pořádány v rámci schůzek menších celků z řad partnerů a členů 

spolku: jednání členských obcí Prácheňska, z. s. p. o., jednání vznikajícího spolku Otava.fun, schůzka 

Destinace Sušicko, individuální schůzky s partnery kteří se zapojují do jednotlivých projektů,  

setkávání s jinými destinacemi - Pro Šumavsko, Lipensko (online), projednání a podpis partnerské 

dohody s NP Šumava. Partnerské dohody s místními médií (ať už jde o regionální a kabelovou TV, 

nebo tištěný inzertní měsičník a turisticky orientovaný čtvrtletník s přesahem po celé ČR). 

V rámci rozšíření možnosti prezentace partnerů TO Pošumaví v oblasti cestovního ruchu se staneme v 

roce 2022 podílníkem/členem cestovní kanceláře DCK West, družstvo, která je primárně zaměřena na 

poznávací a zážitkovou turistiku v Pošumaví. TO Pošumaví tímto krokem získá další nástroj k podpoře 

cestovního ruchu v oblasti a k podpoře a propojení partnerů destinace. 

Také v oblasti internetového propojení s partnery chceme v nejbližší době přistoupit k úpravám 

webové prezentace v tom smyslu, že pro vnější marketing zaměřený na návštěvníky TO Pošumaví 

připravíme lákavější interaktivní část webu v podobě smart aplikací, soutěží, rezervačního systému 

směřovaného přímo na poskytovatele služeb nebo i prodej nejrůznějších voucherů. Pro interní 

komunikaci s partnery rozšíříme prostor na webové stránce, nahradíme informační maily graficky 

zpracovanými informacemi na webu, budeme detailněji prezentovat i všechny probíhající projekty a 

umožníme na stránce i přímé zasílání připomínek k jednotlivým akcím. 
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