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Zápis z 3K platformy ze dne 16. 11. 2021 

Mělník, nám. Míru 30 

Přítomni dle prezenční listiny 

 

Program:  
o Prezence 
o Představení turistické oblasti 
o Navázání spolupráce 
o Společné cíle a propagace 
o Formulace vize a potřeb v oblasti cestovního ruchu 
o Diskuze 

 

1) Prezence, zahájení 
Jednání zahajuje v 10:00 předsedkyně spolku, vítá přítomné, je řádně podepsána prezenční listina 

všemi přítomnými a je konstatováno, že platforma může oficiálně začít. 

 

 

2) Představení turistické oblasti 

Předsedkyně představuje koncept Turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko, z.s. jakožto organizaci 

destinačního managementu, seznamuje přítomné se zakládajícími členy, mapou území TO. Je 

projednána otázka partnerství a jeho přínosy. 

Předsedkyně předává slovo Ing. Jaromíru Poláškovi, jakožto bývalému řediteli Jihočeské centrály 

cestovního ruchu a odborníka v oblasti destinačního managementu. 

Pan Ing. Jaromír Polášek blíže seznamuje přítomné s funkcí turistických oblastí, požadavky pro 

certifikaci, přínosy turistických oblastí pro území a také jak důležitá je spolupráce subjektů působících 

na území TO.  

 

 

3) Navázání spolupráce 

Ing. Jaromír Polášek vyzývá přítomné k postupnému představení, zhodnocení dosavadní činnosti, 

silných a slabých stránek či analýze potřeb do budoucna. Subjekty jsou jednotlivě představeny a vzniká 

tak další možnost k navazování spolupráce. 

 

 

4) Společné cíle a propagace 

Přítomní účastníci jednotlivě uvedli podněty k vytyčení cílů v rámci Strategického plánování rozvoje 

TO. Mezi tyto podněty lze řadit např.: absence kvalitního infocentra přímo v Kokoříně, absence 

některých druhů služeb, špatná dopravní infrastruktura/obslužnost, nabídka vlastních služeb mimo 

sezónu, potřeba propagace, chybějící parkovací místa a tím omezení počtu návštěvníků, nedostatek 

finančních prostředků na vlastní zajištění svozu návštěvnických skupin, malá informovanost o 

některých druzích zařízení/služeb, roztříštěná nabídka služeb. 
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5)  Formulace vize a potřeb v oblasti cestovního ruchu 

Ing. Jaromír Polášek společně s předsedkyní Mgr. Galinou Čermákovou přítomné vyzvali, aby sjednotili 

své nápady a návrhy na zlepšení a byla formulována vize, která napomůže a především nasměruje 

budoucí činnost turistické oblasti. 

Jednoznačně z diskuze vyplývá, že je třeba podnítit vedení některých obcí ke zkvalitnění dopravní 

obslužnosti, zejména v sezoně, vytyčení bezbariérových turistických tras, dále je třeba zajistit lepší 

informovanost – tzn. podporovat propagaci, společnou propagaci nebo například podněcovat 

vzájemnou spolupráci vedoucí k nabídce některých druhů služeb i mimo sezonu. 

 

 

6) Diskuze 

Mgr. Galina Čermáková spolu s Ing. Jaromírem Poláškem všem přítomným poděkovali za návrhy a 

náměty v oblasti zkvalitnění služeb cestovního ruchu. Formálně tedy plánování vize a potřeb bylo 

ukončeno a byla zahájena diskuze. Všichni přítomní navazovali na poznatky probírané během jednání 

a platforma byla shledána za velice přínosnou.  

Mgr. Galina Čermáková navrhla příští setkání platformy 3K na březen/duben roku 2022. 

Usnesení : Všichni přítomní souhlasí s platformou 3K v 3-4/2022. 

 

 

Skončeno v 12:30 hod. 

 

Zapsala : K. Stránská 


