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Strategie 2020 – 2026 Implementace strategického plánu 
přítomni: Jánský, Slavík, Mašková, Landa, Malečková, Zoch, Mojžíšová, Žydek

Na začátku jednání proběhla kontrola návrhové části a doplnění podnětů z minulého 

jednání. Přítomní konstatovali, že návrhovou část lze považovat za dokončenou. Byla 

představena jednoduchá definice vize DS a tabulka bližší specifikace cílů, včetně defini-

ce indikátorů.

Byla představena implementační část strategie. Koordinátorem implementace bude jed-

natel DS, řídící skupina se bude skládat z jednatele DS, zástupce města Písek a zástupce 

města Blatná. Pracovní skupina bude rozšiřována dle potřeby o zástupce aktivních akté-

rů v cestovním ruchu v oblasti. Paní Malečková avizovala zájem zástupce zámku Blatná 

a zástupce CKVB Blatná zapojit se do pracovní skupiny. Oba zástupci budou přizváni na 

příští jednání.

Pan Žydek by rád v rámci implementace strategie pokračoval v monitoringu gastrono-

mických služeb.

Lucie Mašková představila a vysvětlila základní pravidla tvorby akčního plánu a použití 

indikátorů při vyhodnocování, včetně celoročního harmonogramu. Následně celá sku-

pina přistoupila k definici akčního plánu pro rok 2020. Postupně byly definovány popisy 

jednotlivých kroků, termíny, výstupy, odhadovaný rozpočet a byla přiřazena odpovědná 

osoba.

Na závěr jednání poděkoval jednatel DS všem za dosavadní spolupráci na přípravě stra-

tegického dokumentu a řadu podnětů k další práci destinační společnosti. Příští setkání 

bude naplánováno podle dostupnosti jednotlivých členů na přelom ledna a února 2020.

Závěry/úkoly: 

• Požádat zástupce JCCR o účast na některé z příštích schůzek, kde by dále bylo diskutováno 
téma Orlické přehrady a možnosti jednání především se zástupci Povodí Vltavy o budoucích 
záměrech při správě vodního díla tak, aby nedocházelo k nepředpokládaným výkyvům výšky 
hladiny, tak jak se to dělo v minulých sezónách

• Připravit finální verzi všech dokumentů a rozeslat je členům skupiny k poslednímu připo-
mínkování a odsouhlasení, poté bude předán dokument zástupcům města Písku a zveřej-
něn na webových stránkách DS


