
Turistická oblast Pošumaví se představuje... 

Turistická oblast Pošumaví, jak už název napovídá, zahrnuje rozsáhlé území šumavských podhůří a 
svou částí zasahuje i do CHKO a NP Šumava. Krásná krajina, neporušená příroda, bohatství fauny a 
flóry a slavné historické kořeny, to je společný jmenovatel tohoto regionu, v rámci kterého se 
sdružuje více než šedesát měst a obcí nacházejících se , v pásu táhnoucím se od jihovýchodu k 
severozápadu mezi městy Sušice a Klatovy.  
TO Pošumaví je zapsaným spolkem obcí a dalších subjektů - regionálních aktérů, fyzických i 
právnických osob, které sdružuje a zastupuje v oblasti rozvoje a udržitelnosti cestovního ruchu. 
Spolek neustále přibírá i nové partnery, kteří se chtějí zapojit do spolkové činnosti a prezentovat se 
společně v rámci regionu. Vítané jsou zejména názory z praxe a podněty k další činnosti - společný 
marketing může mít daleko větší rozsah. Členové a partneři spolku si také navzájem poskytují slevy a 
služby, což je zajímavé nejen u mediálních partnerů v oblasti placené inzerce.  
Hlavním posláním tohoto spolku je praktické naplňování cílu rozvoje turismu v oblasti, podpora členů 
a partnerů spolku, a to zejména prostřednictvím realizace propagačních projektů, zviditelňování 
členů a partnerů v rámci různých akcí a veletrhů, na webových prezentacích spolku a jiných 
cestovatelských serverech či sociálních sítích. Další cestou je vydávání propagačních materiálů 
oblasti, natáčení dokumentů a vyhledávání nových reklamních kanálů a možností.  
Většina propagačních materiálů je dále zdarma distribuována k partnerům a do informačních center v 
oblasti, ale i v Plzni nebo jiných větších městech s nimiž spolek spolupracuje. Pro partnery je 
pravidelně připravován informační servis týkající se možností dotací do projektů cestovního ruchu, 
dále nabídka možností spoluúčasti na nejrůznějších projektech, které spolek realizuje - vytváří se tak 
možnost značné slevy pro partnery, kdy část nákladů hradí spolek, případně nějaká forma dotace. 
Turistická oblast Pošumaví, jakožto spolek je financován jednak z členských příspěvků, ale větší část 
tvoří dotace z Plzeňského kraje na provoz a pak další dotace čerpané na jednotlivé projekty. Bonusem 
pro partnery je i velmi slušná sledovanost webové i facebookové stránky, kde jsou pravidelně 
zveřejňovány akce a pozvánky členů a partnerů spolku. V tomto roce se dále rozšiřuje nabídka 
prezentace partnerů i v rámci smart aplikací, které se v průběhu roku objevují na webu - jde jednak o 
rezervační systém pro ubytovatele, e-shop se zážitky od partnerů a hlavní část pak tvoří tipy na výlety 
a trasy, kde se budou interaktivně nabízeu i služby partnerů. 
Velmi úspěšným v poslední době je projekt "Útržky z Pošumaví", který je zaměřen na návštěvníky 
regionu (ale i místní výletníky) a  přináší celou řadu námětů pro nové zážitky a radovánky a také 
benefity, které může host u partnerů spolku - z řad lidí, kteří v Pošumaví žijí, pracují a tvoří - čerpat.  
A jak to celé funguje?  Velmi jednoduše. U partnerů TO Pošumaví, na infocentrech a dalších turisticky 
exponovaných místech si host vyzvedne zdarma brožurku. Kromě toho, že má v ruce hezky 
zpracovaný barevný materiál plný tipů na nejrůznější výlety, tak na každé stránce najde i trhací kupón 
- proto "Útržky" - na kterém je vyznačen nabízený benefit v daném místě. Ať už je to nápoj k jídlu 
zdarma nebo nějaká drobnost čí zážitek, jistě si každý najde to své.  Brožurky lze vyzvednout v 
infocentrech nebo u partnerů spolku, v elektronické podobě na www.toposumavi.cz. 
Turistická oblast Pošumaví je notoricky známá hlavně díky krásným historickým hradům Rabí, 
Velhartice nebo Popelčině Švihovu, ale za zmínku stojí i méně okoukaná místa jako zámek v 
Chudenicích včetně Bolfánku a krásné Americké zahrady, spousta malých zámečků v soukromém 
vlastnictví, dědictví po tak zvaných „ovesných baronech“, i větších objektů zpřístupněných veřejnosti, 
jako zámky v Hrádku u Sušice, v Žihobcích, v Mlázovech nebo v Záluží a spousta dalších. Oblast je 
bohatá i na ostatní památky, galerie, nádherné kostely,přírodní zajímavosti a turistické cíle 
nejrůznějšího zaměření. Například v  okolí Hartmanic, které již tvoří hranici s Národním parkem 
Šumava, najdeme nespočet nádherných lokálních turistických cílů jako je Dobrá Voda, přírodní park 
Kochánov a další. Seznam všech krás Pošumaví nelze vtěsnat do jednoho článku, ale jsou k dohledání 
na webu Turistické oblasti /www.toposumavi.cz/. Celé území je protkáno sítí  značených turistických 
tras a cyklotras. Nespočet hotelů,  penzionů, restaurací a hospůdek poskytuje ubytování a služby, 
které jistě uspokojí všechny nároky návštěvníků. 



Nespornou výhodou dovolené v Pošumaví je především nižší cena služeb než v oblasti centrální 
Šumavy, nezanedbatelný je i značně volnější režim co se týká parkování nebo pohybu v krajině a 
hlavně nesrovnatelně nižší koncentrace turistů. V Pošumaví čeká hosty klidná nebo aktivní dovolená 
pro všechny věkové kategorie - každý si zde najde to své. A právě propagace těchto možností pro 
turisty je  hlavní náplní práce spolku Turistická oblast Pošumaví.   
Takže pokud podnikáte v cestovním ruchu, přijďte mezi nás nebo si prostě jen přijeďte užít skvělou 
dovolenou v Pošumaví.  
 

Poznávejte Pošumaví všemi smysly a nechte se unést… 

Pošumaví - tajemné, pohádkové, zlatonosné... 


