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1 ÚVOD   

 

Předkládaný materiál je pracovním výstupem plnění Smlouvy o dílo mezi zadavatelem 

Svazek obcí Jizerské hory a zpracovatelem GaREP, spol. s r.o. na zpracování „Strategického 

rozvojového dokumentu pro Turistický region Jizerské hory – Návrhová část strategie“. 

Strategie poslouží jako základní programový dokument k podpoře rozvoje cestovního ruchu v 

území zahrnujícím turistickou oblast Frýdlantsko a podstatnou část turistické oblasti Jizerské 

hory. Hlavním důvodem pro její zadání ze strany Svazku obcí Jizerské hory je snaha podpořit 

základní předpoklady pro koordinovaný rozvoj cestovního ruchu v celém jeho území, určit 

silné a slabé stránky současného stavu rozvoje a na jejich základě postavit návrh rozvojové 

vize a strategie konkurenceschopného turistického produktu.  

Svazek obcí Jizerské hory vznikl jako zastřešující organizace pro koordinaci turistických 

aktivit v celém turistickém regionu. Skládá se z 34 obcí a měst; tvoří jej mikroregiony 

Kamenice, Frýdlantsko a Tanvaldsko a obce Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany 

nad Nisou a Oldřichov v Hájích, které vstoupily do Svazku jako samostatné subjekty. 

Založení Svazku obcí Jizerské hory je výrazem pochopení významu vzájemné komunikace a 

spolupráce všech aktérů v cestovním ruchu v regionu. 

Strategie rozvoje turistického regionu Jizerské hory je koncepční dokument, který formuluje 

pro delší časový horizont přístup regionu a jeho členů k podpoře rozvoje daného území. 

Stanovuje strategické cíle rozvoje regionu jako celku a jeho funkčních částí a specifikuje 

důležitá opatření a aktivity, která mohou vést k naplnění vytyčených cílů. Tento záměr 

vyplynul z dlouhodobě významného postavení cestovního ruchu v ekonomickém rozvoji 

území;  je také plně v souladu se závěry programových dokumentů na regionální (krajské) 

úrovni, a to s Programem rozvoje Libereckého kraje a s Programem rozvoje cestovního ruchu 

Libereckého kraje. Existence Strategického rozvojového dokumentu je také základní 

podmínkou pro možnost podávání žádostí o podporu z různých dotačních titulů evropské, 

státní a regionální politiky regionálního rozvoje. 

Během ledna až března roku 2006 byl realizován první samostatný strategický rozvojový 

dokument Svazku obcí Jizerské hory. V tomto dokumentu byly provedeny kompletní analýzy 

cestovního ruchu řešeného území, jejichž závěry byly formulovány pomocí SWOT analýzy. 

Tento úvodní dokument také obsahoval rámcový návrh Strategie, který spočíval v návrhu vize 

území a jeho strategických cílů rozvoje, které byly dále specifikovány do navrhované podoby 

priorit a opatření. 

Na tento původní samostatný dokument plynně navazuje zde předkládaný samostatný 

strategický materiál, který se začal průběžně zpracovávat od června roku 2006, a ve kterém již 

je zpracována kompletní návrhová část Strategie rozvoje cestovního ruchu řešeného území. 

Její řešení mělo několik dílčích etap, které souvisely s navrhovanými prioritami a akčním 

plánem. Z výsledků těchto částí je nyní sestaven tento strategický dokument, představující 

kompletní programovou část Strategie až do roku 2015 a Akční plán na období 2007 – 2009.  

Rozhodující faktor úspěchu Strategického rozvojového dokumentu spočívá především 

ve spolupráci všech dotčených subjektů – zástupců veřejné správy, správy CHKO, 

podnikatelů, hospodářské a agrární komory, Klubu českých turistů, nestátních neziskových 

organizací, veřejnosti a dalších. Zásadní je jejich součinnost při konkretizaci návrhů ve všech 

stupních zpracování dokumentu a především dohoda na společných prioritách a opatřeních. 

 



Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory – návrhová  část 

 6 

spol.  s r.  o.

Práce na Strategii rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory byly rozděleny 

do dvou pracovních fází (analytická část 12/2005 – 3/2006, návrhová část 6/2006 – 4/2007). 

Postup prací a jejich výsledky byly průběžně prezentovány a projednávány na pracovních 

jednáních členů Svazku obcí Jizerské hory. V rámci první pracovní etapy byla vytvořena 

kompletní analýza cestovního ruchu nově vzniklého území doplněná o rámcový návrh 

rozvojové strategie. Druhá, více diskutovaná etapa, byla zaměřena na vypracování návrhu 

základní struktury priorit a opatření a jejich naplnění aktivitami. Do jejího vytváření byly 

aktivně zapojovány všechny členské obce Svazku obcí Jizerské hory, podnikatelské subjekty 

prostřednictvím dotazníkového šetření a neziskové subjekty, které se zúčastnily průběžných 

jednání. Významnou roli při formování návrhové části dokumentu také sehrála důležitá 

vyjednávání se Správou CHKO Jizerské hory, která poskytla významné podněty pro 

výslednou podobu celého dokumentu.  

 

Zde předkládaná finální verze Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu 

Jizerské hory byla na závěr všech dílčích prací předložena široké veřejnosti k připomínkování 

(dokumenty byly zveřejněny na internetových stránkách Svazku obcí Jizerské hory – 

www.jizerky.cz v průběhu měsíce dubna). Veřejná prezentace dokumentu proběhla dne 

24.4.2007 na Městském úřadu v Tanvaldu. Relevantní připomínky, které byly doručeny 

zpracovateli či zadavateli, nebo které zazněly na výše uvedených jednáních byly v řádném 

termínu vypořádány a zapracovány do zde předkládané komplexní finální verze dokumentu. 

 

http://www.jizerky.cz/
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2 VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

 

V roce 2005 vznikl Svazek obcí Jizerské hory, který sdružuje 34 obcí a měst, které se 

nacházejí na území okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily (v lokalitách označovaných 

jako Frýdlantsko a Jizerské hory). Sdružení tvoří obce a města mikroregionu Kamenice, 

Frýdlantsko a Tanvaldsko. Navíc je zde zařazeno město Jablonec nad Nisou a obce Janov nad 

Nisou, Lučany nad Nisou a Oldřichov v Hájích, které nejsou součástí výše uvedených 

mikroregionů. Pro účely zpracovávané Strategie rozvoje cestovního ruchu bylo pro zájmové 

území použito označení Turistický region Jizerské hory. Tento turistický region se skládá ze 

dvou specifických turistických oblastí – Frýdlantsko a Jizerské hory.  

 

Zvláštní postavení mají dvě významná turistická střediska Libereckého kraje, město 

Harrachov a obec Kořenov. Díky jejich členství v mikroregionu Tanvaldsko, do jehož 

působnosti náleží péče o různorodé podmínky rozvoje území, včetně rozvoje oblasti 

cestovního ruchu, a který patří k zakladatelům Svazku obcí Jizerské hory, se staly tyto obce 

členy již druhé regionální organizace CR, neboť od roku 2000 jsou již členy Svazku města 

a obcí – Krkonoše. Přitom Harrachov se v oblasti cestovního ruchu hlásí ke Krkonoším a i dle 

geografického hlediska tam jednoznačně patří. Exponovaná poloha obce Kořenov – na 

pomezí Krkonoš a Jizerských hor – umožňuje této obci náležet k oběma regionálním 

organizacím CR a zároveň tak tvořit velice důležitý „most“ mezi Krkonošemi a Jizerskými 

horami, díky němuž dojde k jejich důležitému propojení a otevření dalších možností 

vzájemné spolupráce a rozvoje. Členství Harrachova a Kořenova v těchto dvou regionálních 

organizacích CR je výrazem jejich aktivity a všestranného zájmu o vytváření rozmanitých 

podmínek pro svůj rozvoj nejen v oblasti CR. 

 

Turistická oblast Frýdlantsko se rozkládá v severní části turistického regionu a zároveň okresu 

Liberec. Její přírodní charakter je výrazně ovlivněn Frýdlantskou pahorkatinou, která se 

rozkládá na většině území oblasti. Pouze v jejich jižních partiích se strmě zvedají Jizerské 

hory, které dosahují výšek přesahujících 1000 metrů (Smrk – nejvyšší hora Jizerských hor 

1124 m.n.m.). Socioekonomické podmínky jsou ovlivněny minulostí tohoto území, kdy po II. 

světové válce bylo odsunuto původní obyvatelstvo, čímž i přes určité dosídlení došlo 

k výraznému poklesu celkového stavu obyvatel. To mělo výrazný vliv na rozvoj hospodářství 

a docházelo ke stále větší izolovanosti a perifernosti celé oblasti. Důsledky této skutečnosti se 

projevily i v rozvoji cestovního ruchu a jeho podmínek. Přes méně atraktivní přírodní 

prostředí má vliv na turistickou návštěvnost i horší vybavenost a kvalita turistické 

infrastruktury a služeb. 

 

Turistický region Jizerské hory se nachází v jižní části turistického regionu a zabírá většinu 

okresu Jablonec nad Nisou. Největší část oblasti zaujímají Jizerské hory, jejichž nejvyšší 

polohy se rozkládají v její severní části a směrem na jih pozvolna klesají až do sníženiny 

Žitavské pánve. Částečně do východní části oblasti také zasahuje horopisný celek Krkonoše. 

Z hlediska osídlení lze charakterizovat poměrně homogenní část řídce osídleného masívu 

Jizerských hor a naopak také urbanizovaný pás táhnoucí se údolím od Jablonce nad Nisou 

přes Tanvald až do Harrachova. V tomto hustě osídleném pásu došlo po rozpadu několika 

výrobních oborů hospodářství k transformaci na terciární sektor, který se zde prezentuje 

nejčastěji odvětvími cestovního ruchu, ve kterém je i velmi vysoká zaměstnanost. Turistická 

oblast Jizerské hory je ve všech kvantitativních i kvalitativních charakteristikách vybavenosti 

základní i doprovodnou infrastrukturou a službami nejvýznamnější oblastí Libereckého kraje. 
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Přestože se turistický region Jizerské hory skládá ze dvou rozdílných turistických oblastí 

Frýdlantska a Jizerských hor, tak je důležitou skutečností, že se jedná o jedno společné území 

sdružené pod patronací turistického regionu. Tyto vnitřní diference budou zohledňovány 

průběžně při vytváření komplexní Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu 

Jizerské hory a zejména při její následné realizaci. 

 
 

Tab. 2.1: Administrativní vymezení Turistického regionu Jizerské hory. 

OBEC OBEC 

Albrechtice v Jizerských horách Jiřetín pod Bukovou 

Bedřichov Josefův Důl 

Bílý Potok Kořenov 

Bulovka Krásný Les 

Černousy Kunratice 

Desná Lázně Libverda 

Dětřichov Lučany nad Nisou 

Dolní Řasnice Nové město pod Smrkem 

Frýdlant Oldřichov v Hájích 

Habartice Pertoltice 

Harrachov Plavy 

Hejnice Raspenava 

Heřmanice Smržovka 

Horní Řasnice Tanvald 

Jablonec nad Nisou Velké Hamry 

Janov nad Nisou Višňová 

Jindřichovice pod Smrkem Zlatá Olešnice 

 

 



Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory – návrhová  část 

 9 

spol.  s r.  o.

3 NÁVRH ROZVOJOVÉ STRATEGIE 

 

3.1  Východiska dle programových a koncepčních dokumentů 

 

 
Dokumenty na národní úrovni 

Na národní úrovni vznikl dokument Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 

2007-2013. V tomto období by mělo dojít k posílení postavení cestovního ruchu v národním 

hospodářství, k růstu jeho konkurenceschopnosti a růstu objemu pobytového cestovního 

ruchu v ČR. To vše při zachování kvality přírodního prostředí a složek životního prostředí.  

Pro posílení rozvoje cestovního ruchu v ČR bude podporována tvorba konkurenceschopných 

národních a regionálních produktů a programů cestovního ruchu, a také budování 

a zkvalitňování  infrastruktury a služeb cestovního ruchu. Dalšími nezbytnými oblastmi jsou 

marketing a rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání pracovníků, výzkum a vývoj). Důležité je také 

dobudovat organizační struktury cestovního ruchu.  

 

Dokumenty na krajské úrovni 

Kraje ČR deklarují své obecné rozvojové záměry ve Strategiích rozvoje, konkrétnější 

specifikace aktivit pro kratší časové období je pak náplní Programů rozvoje. Liberecký kraj 

má zpracovánu také Strategii udržitelného rozvoje. 

 

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 

Dalším koncepčním dokumentem, ve kterém je oblast cestovního ruchu obsažena a který 

může mít vliv na tuto problematiku v turistickém regionu Jizerské hory, je „Strategie rozvoje 

Libereckého kraje“ z dubna 2007. V tomto dokumentu bylo formulováno pět základních 

strategických cílů, kterým chce kraj v příštích letech věnovat zvýšenou pozornost. Součástí 

strategického cíle A „Dynamická a konkurenceschopná ekonomika“ je i oblast cestovního 

ruchu (rozvojové opatření A.6), která se dále člení do dvou dílčích opatření – A.6.1 Rozvoj 

turistické infrastruktury a služeb a A.6.2 Marketing a podpora spolupráce aktérů v CR.  

 

Program rozvoje Libereckého kraje 

Cílem rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji je zvýšit jeho ekonomický, sociální 

a kulturní přínos; výslovně je uveden ohled na udržitelný rozvoj. V minulém Programu 

rozvoje Libereckého kraje, který je v návaznosti na nově schválenou Strategii rozvoje 

Libereckého kraje 2006 – 2020 v současné době aktualizován, byla priorita Cestovní ruch 

rozdělena do dvou dílčích cílů – jedním je zkvalitnění infrastruktury a služeb a zvýšení 

pobytové návštěvnosti, druhým koordinovaný a efektivní marketingový systém.  

 

V rámci této priority byla podporována tvorba programů a produktů cestovního ruchu, 

budování infrastruktury, marketingová podpora a příprava lidských zdrojů, budování 

organizační infrastruktury. 

 

Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje 

Výchozí konceptuální rámec pro řešenou problematiku cestovního ruchu pro území celého 

Libereckého kraje, tudíž i pro turistický region Jizerské hory je určován dokumentem 

s názvem „Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje“, který byl přijat v kompletní 

podobě v červnu 2003. Jedná se o ucelený koncepční dokument, který blíže specifikuje 



Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory – návrhová  část 

 10 

spol.  s r.  o.

jednotlivé úkoly a možnosti kraje v oblasti cestovního ruchu. V současné době probíhá také 

jeho aktualizace. 

 

Vlastní program se skládá se dvou základních částí, a to analytické a návrhové. Pro řešenou 

„Strategie“ je právě důležitá ta druhá část „Programu“, a to návrhová. Ta se skládá ze čtyř 

základních kapitol, které určují politiku kraje v oblasti cestovního ruchu. První část je 

věnována jednotlivým východiskům z analýz pro návrh celkové rozvojové strategie, což je 

kapitola druhá, v níž je formulována vize a cíle kraje a okruhy priorit a opatření k jejich 

realizaci. Třetí část s názvem Obsahová specifikace programu rozvoje cestovního ruchu se už 

věnuje věcnému vymezení priorit a rozpisu jednotlivých opatření. V poslední kapitole 

nazvané Akční plán jsou již navrženy konkrétní kroky pro nejbližší období. 

 

V současné době (březen 2007), kdy tento dokument prochází připomínkovým řízením 

a hodnocením dopadu dokumentu na životní prostředí (SEA), je už zřejmé, že samotná 

návrhová část se bude členit na tři základní priority. První se bude dotýkat organizační 

struktury cestovního ruchu a s tím provázaný rozvoj lidských zdrojů. Druhá priorita je 

věnována marketingu, programům a produktům CR a v konečné fázi nezapomíná ani na 

vzájemnou spolupráci subjektů CR. Třetí a poslední priorita je zaměřena na rozvoje základní 

a doprovodné infrastruktury. 

 

Jak je z přehledu těchto nových priorit Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje 

zřejmé, neměla by být Strategie Jizerských hor v nějak velkém rozporu s tímto programem 

a naopak na něj může hladce navazovat, což regionální organizaci CR Jizerské hory umožní 

podstatně efektivnější rozvoj celého turistického regionu. 

 

Strategie udržitelného rozvoje LK 

Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje (SUR) je opřena o tři pilíře – ekonomický, 

sociální a environmentální. Cestovní ruch je součástí ekonomického pilíře, snaha 

o růst hodnot ekonomických ukazatelů cestovního ruchu je ovšem vždy provázena akcentem 

na jeho udržitelnost.  

 

SUR byla zpracována na období do roku 2020. V tomto časovém horizontu by mělo dojít 

k navýšení podílu investic do oblasti udržitelného cestovního ruchu, zvýšení využívání 

lůžkové kapacity, a také k rozšíření a zkvalitnění sítě cyklotras. K cestovnímu ruchu se volně 

váží i další priority, např. rozvoj malých a středních podniků, snížení nezaměstnanosti, nebo 

revitalizace měst a obcí a jejich historického vzhledu. 

 

Dokumenty na evropské úrovni - Operační programy 

Hlavním smyslem všech operačních programů je vytvořit podmínky pro alokaci finančních 

prostředků z fondů EU. Nelze je považovat za strategické či programové dokumenty, protože 

ze své podstaty neřeší všechny podstatné problémy daného regionu, ale koncentrují se  pouze 

na oblasti, v nichž je možné spolufinancování. Přesto operační programy nemohou chybět 

mezi výchozími podklady pro tvorbu Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu 

Jizerské hory – zajištění financování plánovaných aktivit je důležitou součástí charakteristiky 

navrhovaných aktivit. 

 

Vzhledem k tomu, že dosud nejsou k dispozici konečné verze operačních programů, jsou zde 

hodnoceny v podobě dostupné k 31. březnu 2007.  
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Integrovaný operační program 

V Integrovaném operačním programu je cestovní ruch jednou z oblastí intervence prioritní 

osy 3 – Národní podpora územního rozvoje. Pro úspěšný rozvoj CR je nezbytné zavedení 

informačního a rezervačního systému, zavádění národních a mezinárodních standardů ve 

službách cestovního ruchu, marketingová podpora cestovního ruchu. Cílem je zefektivnit 

propagaci ČR jako destinace cestovního ruchu. Součástí propagace ČR budou i kampaně 

s vazbou na národní produkty CR. Kvalitní marketingová podpora (správné zacílení 

propagace, volba nástrojů a distribučních cest) je nezbytná pro úspěšný rozvoj cestovního 

ruchu v České republice. Nezbytné je rovněž sledovat vývojové trendy a změny na trhu tak, 

aby na ně bylo možné reagovat. Šetření musí probíhat na celém území a jednotnou 

metodikou, aby výsledky mohly být využívány jako podpora tvorby produktů.  

 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

Regionální operační programy (ROP) jsou zaměřeny na potřeby daného regionu NUTS II. 

Proto i cestovní ruch, který je jednou z priorit ROP NUTS II Severovýchod, je v tomto 

dokumentu řešen na regionální úrovni. To umožňuje zacílit oblasti podpory tak, aby přesně 

odpovídaly potřebám a záměrům regionu, a také podporovat i projekty s menším objemem 

finančních prostředků. 

  

Cílem ROP je zvýšit efektivnost využívání přírodního a kulturního potenciálu regionu. 

K naplnění tohoto cíle bude nutné zkvalitnit infrastrukturu a služby v cestovním ruchu, 

rozšířit jejich spektrum a zajistit efektivnější koordinaci rozvoje cestovního ruchu. Oblasti 

podpory ROP se orientují na rozvoj infrastruktury a doprovodných aktivit a na marketingové 

a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. 

 

 

Shrnutí 

Oblast rozvoje cestovního ruchu je ve všech uvedených dokumentech poměrně podrobně 

specifikována a je zřejmé, že této problematice je věnována značná pozornost. Konkrétní 

oblast zájmu dokumentu – infrastruktura cestovního ruchu je též velmi dobře popsána 

především v Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje, který je pro tento 

dokument stěžejní. Většina sousedních regionů zamýšlí připravit nebo v současnosti již  má 

zpracován vlastní koncepční programový dokument pro oblast cestovního ruchu tak jako 

turistický region Jizerské hory. Bude žádoucí nadále sledovat obsahovou specifikaci této 

oblasti ve všech důležitých programových dokumentech, neboť pro praktickou realizaci 

vlastních rozvojových záměrů na území regionu to může být inspirací, výzvou a případně 

i ohrožením. Nejvíce potřebné bude sledování obsahového (tématického) vymezení oblasti 

cestovní ruch v programových dokumentech, které jsou přímo spjaty s možností poskytování 

dotací na realizaci rozvojových projektů a které v současnosti prochází aktualizací. 
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3.2  Návrh strategické vize a cílů rozvoje cestovního ruchu turistického 

regionu Jizerské hory 

 

Strategická vize
1
 turistického regionu Jizerské hory 

 

Z tohoto zorného úhlu jsou ve Strategii navrhovány následující rozvojové strategické cíle, 

a to jak pro úroveň regionální, tj. pro celý turistický region Jizerské hory, tak pro úrovně jeho 

jednotlivých turistických oblastí (Jizerské hory a Frýdlantsko):   

 

 zvýšit konkurenceschopnost turistické nabídky regionu Jizerské hory; 

 podporovat všechny prvky a aktivity turistické nabídky a z nich vyplývající pozitivní 

image pro ekonomický rozvoj regionu; 

 prodloužit průměrnou dobu pobytu návštěvníků v regionu; 

 přispět ke stabilizaci a  tvorbě nových pracovních příležitostí zejména ve venkovských 

oblastech s vysokou nezaměstnaností; 

 podpořit aktivitami cestovního ruchu rozvoj malého a středního podnikání na celém 

území regionu; 

 přispět ke zvyšování příjmů  místních rozpočtů; 

 přispět k uchování a zvyšování kvality životního prostředí a udržitelného rozvoje 

cestovního ruchu; 

 aktivizací cestovního ruchu zlepšit sounáležitost obyvatel s regionem; 

 zvýšit celkové pozitivní povědomí o regionu, zejména zkvalitněním informací; 

 vytvořit a nabídnout cílovým skupinám návštěvníků konkurenceschopné turistické 

produkty a pobytové programy; 

 soustředit koncentraci marketingových aktivit na podporu prodeje a distribuci těchto 

produktů a programů; 

 pro plnění uvedených úkolů podpořit vybudování adekvátních a efektivních 

organizačních struktur; 

 podpořit opatření vedoucí k rozmělnění náporu návštěvníků v nejpřetíženějších 

horských střediscích i do dalších oblastí; 

 významně rozšířit základní a doprovodnou infrastrukturu (ubytování, gastronomie, 

sportovně-rekreační zařízení) a zvyšovat její kvalitu. 

 

                                                 
1
 Tato vize byla přijata Radou Svazku obcí Jizerské hory a vyjadřuje jejich společné stanovisko. 

 

Celkové zvýšení významu cestovního ruchu a jeho hospodářského přínosu 
pro region jako základní pilíř pro zvýšení konkurenceschopnosti, 

ekonomického, sociálního a kulturního přínosu regionu Jizerské hory. 
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3.3  Návrh priorit (P) a opatření (O) k jejich realizaci 

 

 
 

Strategická VIZE: Celkové zvýšení významu cestovního ruchu a jeho hospodářského přínosu 

pro region jako základní pilíř pro zvýšení konkurenceschopnosti, ekonomického, sociálního a 

kulturního přínosu regionu Jizerské hory. 

P.1: Podpora výstavby 

základní a doprovodné 

turistické infrastruktury 

 

O.1.1: Podpora rozvoje turistické infrastruktury pro letní a zimní sezónu 

 

O.1.2: Podpora rozvoje turistické dopravní infrastruktury 

O.1.3: Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace ubytovacích  

a stravovacích zařízení 

O.1.4: Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro 

volný čas 

 

P.2: Příprava a tvorba 

produktů a programů 

cestovního ruchu 

 

P.3: Marketingová 

podpora cestovního 

ruchu 

 

P.4: Spolupráce a 

intenzivní podpora 

subjektů v oblasti 

cestovního ruchu 

 

O.2.1: Tvorba tématických programů cestovního ruchu zaměřených na 

aktivity v horských oblastech 

O.2.2: Podpora rozvoje ekologicky šetrných forem turistiky 

O.2.3: Příprava produktů a programů s příhraničním efektem 

O.3.1: Marketingová podpora cestovního ruchu 

O.3.2: Cílená propagace ekologicky šetrných forem turistiky 

O.3.3: Příprava rozvoje lidských zdrojů v cestovním ruchu 

O.3.4: Tvorba regionálního informačního a rezervačního systému 

cestovního ruchu 

O.4.1: Podpora spolupráce obcí se soukromým sektorem při přípravě 

společných rozvojových projektů 

O.4.2: Podpora spolupráce se sousedními subjekty včetně přeshraničních 

z oblasti cestovního ruchu 

O.4.3: Vytváření turistických sdružení na území regionu 

O.4.4: Rozšíření působnosti turistických informačních center a zlepšení 

jejich vzájemné spolupráce 
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4 VÝCHODISKA NÁVRHOVÉ ČÁSTI STRATEGIE  

 

4.1  Základní a doprovodná turistická infrastruktura na území 

turistického regionu Jizerské hory 

 
Sportovně-rekreační infrastruktura 
 

Turistický region Jizerské hory poskytuje vhodné podmínky pro sportovně-rekreační vyžití, 

a to nejen v zimní sezóně, která převažuje.  

 

Letní sportovně-rekreační turistika 

Nejčastějším typem zařízení využívaného v letní sezóně jsou plavecká zařízení. V regionu 

Jizerské hory se nachází 9 venkovních koupališť, které nabízejí i další vybavení typu hřiště, 

skokanský můstek, minigolf apod. Mezi města a obce, ve kterých se nachází venkovní 

koupaliště s travnatou pláží, patří Frýdlant, Raspenava, Lučany nad Nisou, Harrachov 

a Tanvald. V Jablonci nad Nisou byl v roce 2001 otevřen také nově zrekonstruovaný 

aquapark.  

 

Velice populární sport, jakým je golf, si může návštěvník zahrát v Heřmanicích, kde bylo 

vybudováno 18-ti jamkové hřiště, ve Velkých Hamrech (4-jamkové hřiště) a nebo 

v Harrachově, kde je lokalizováno 9-ti jamkové hřiště. 

 

Mezi letní rekreační turistiku patří i hipoturistika, tj. projížďky na koních, a s tím spojená 

agroturistika. Vyjížďky na koních včetně ubytování je možné uskutečnit v Bedřichově, 

v Janově nad Nisou, v Lučanech nad Nisou a v Kořenově (resp. v Horním Polubném). 

 

Do sportovně-rekreační turistiky patří i adrenalinové sporty jako jsou seskoky s padákem, 

paragliding, horolezectví atd. Možnost seskoku s padákem v regionu sice není, ale na jeho 

jižní hranici se nachází regionální letiště v Hodkovicích nad Mohelkou, kde tuto službu 

nabízejí. V turistickém regionu Jizerské hory jsou vhodné podmínky pro paragliding na 

Špičáku nebo v Harrachově. Pro milovníky horolezectví je k dispozici horolezecká stěna 

v Hejnicích a v Harrachově. Letní sezóna je příznivá i pro sáňkaře (bobisty), kteří mohou 

využít sáňkařské (bobové) dráhy ve Smržovce, Janově nad Nisou (i zimní provoz) 

a v Harrachově. Nabídkou pro milovníky adrenalinu je lanové centrum v Kořenově, 

připravuje se rozšíření aktivit na Smržovku. Na Tanvaldsku se nabízí i paragliding a rafting.  

 

V letní sezónně jsou Jizerské hory a Frýdlantsko ideální pro horskou turistiku, resp. pěší 

turistiku. Ráz krajiny inspiroval k výstavě řady rozhleden, které jsou v letní sezónu 

vyhledávaným cílem turistů.  

 

Zimní sportovně-rekreační turistika 

Zimní sezóna je v regionu Jizerské hory především spjata s lyžováním. Z doprovodné 

infrastruktury jsou k dispozici zimní stadiony a kryté bazény, které rozšiřují nabídku 

sportovních aktivit. 
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Krytý zimní stadion se nachází v Jablonci na Nisou a nekrytý zimní stadion je ve Frýdlantě. 

I v zimní sezóně je možné provozovat plavání, a to v krytém bazénu v Jablonci nad Nisou 

nebo v Harrachově, kde poskytuje tyto služby 5 hotelů. 

 

Turistická dopravní infrastruktura 
 

Vybavenost území kvalitní turistickou dopravní infrastrukturou můžeme považovat 

za důležitou součást široké skupiny realizačních předpokladů cestovního ruchu. Jejím úkolem 

totiž je podpora dlouhodobého úspěšného rozvoje turistické návštěvnosti určitého území, a to 

zejména prostřednictvím nabídky infrastruktury pro určité druhy rekreačních a sportovních 

aktivit (v tomto smyslu chápeme „dopravu“ – např. vleky, lanovky aj. - jako součást 

zábavních a sportovních zařízení). 

 

K turistické dopravní infrastruktuře je v rámci řešeného projektu řazena problematika 

infrastruktury:  

 zimních sportů (vybavenost zimních středisek vleky, sjezdovkami a lanovkami a také 

systémy upravovaných lyžařských běžeckých tras aj.);  

 pěší turistiky a cykloturistiky (značené trasy pro pěší turistiku, tematické a naučné stezky, 

cyklotrasy apod.). 

 

Infrastruktura zimních sportů 

 

Sjezdové lyžování 

Jizerské hory představují území, které má v rámci České republiky relativně vhodné 

podmínky pro rozvoj sjezdového lyžování. Hlavní výhodou tohoto území je dlouhá zimní 

sezóna s dostatečným a stabilním množstvím sněhové pokrývky, určitou slabinou však je – ve 

srovnání s některými vyššími českými a zejména zahraničními pohořími – nedostatek 

dlouhých a strmých lyžařských svahů. Přes existenci poměrně velkého množství lyžařských 

středisek (z největších jmenujme zejména Harrachov, Tanvaldský Špičák a Bedřichov) je ve 

srovnání například s alpskými středisky nízká úroveň nabídky služeb středisek, a to 

především pokud jde o: 

 celkovou délku svahů a propojenost jednotlivých lyžařských areálů mezi sebou; 

 celkovou hodinovou přepravní kapacitu instalovaných přepravních zařízení, tj. vleků 

a lanovek (lanovkami jsou vybavena pouze střediska Harrachov, Tanvaldský Špičák 

a Kořenov); 

 relativně vysokou cenu ve srovnání s cenami v alpských lyžařských střediscích. 

 

Přehled nejvýznamnějších lyžařských areálů turistického regionu Jizerské hory včetně dalších 

vybraných informací přináší tabulky 4.1.1, 4.1.2. Údaje v tabulkách jsou uvedeny v členění 

podle obcí, v nichž jsou jednotlivé lyžařské areály lokalizovány.  

 

Na základě výše uvedených informací je proto možné konstatovat, že region Jizerské hory 

nemůže v případě sjezdového lyžování představovat mezinárodně významnou destinaci. 

Rozvoj sjezdového lyžování zde však má svůj smysl, avšak spíše pouze v národním měřítku. 

Jedinou výjimkou může být středisko Harrachov, v němž se pravidelně konají i závody 

Světového poháru v různých lyžařských disciplínách (zejména skoky na lyžích, případně 

závody sdruženářů). 
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Tab. 4.1.1: Nejvýznamnější střediska sjezdového lyžování a jejich vybavenost v turistickém regionu Jizerské hory. 

Středisko Obec 

 Lanovky a vleky Sjezdové tratě Doplňkové informace 
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Čertova hora Harrachov ano 3 / 0 2 805 4 400 5 7 340 1, 2, 3 ne ano 400 3 490 ano ano 

Tanvaldský Špičák Tanvald ano  1 / 6 3 407 6 110 10 6 090 1, 2, 3 ano ano 1 350 6 090 ano  ano 

Bedřichov Bedřichov ano 0 / 8 3 108 5 520 9 5 930 1, 2 ano ano 520 2 320 ano  ne 

Severák 
Janov nad 

Nisou 
ano 0 / 10 2 752 5 425 9 4 310 1, 2 ano ano ano 3 000 ano  ano 

Parlament, Černá 

Říčka 
Desná ano 0 / 5 1 580 2 450 8 4 300 1, 2 ano ano ano  ne ano  ano 

Josefův Důl Josefův Důl ano 0 / 5 2 160 3 500 6 2 500 1, 2 ano ano 610 1 300  ne  ne 

Rejdice Kořenov ano 1 / 2  1 620 1 750 2 1 500 1, 2 ano ano ano 1 200 ano ano 

U Čápa 
Kořenov - 

Příchovice 
ano 0 / 1 567 1 440 3 1 301 1 ano ano ano 550 ano ano 

Pramen: Vlastní databáze ESF a firmy GaREP, www.holidayinfo.cz  

Poznámka: v tabulce jsou uvedena pouze střediska s celkovou délkou sjezdovek přesahující 1 000m. 
 

Tab. 4.1.2: Další střediska sjezdového lyžování v turistickém regionu Jizerské hory. 

Středisko Obec Délka vleků 
Přepr. kapacita 

(os./hod.) 

Délka sjezdovek (v 

metrech) 

Převýšení (v 

metrech) 

Obtížnost (lehká-1, 

střední-2, těžká-3) 

LV Selský Dvůr 
Albrechtice v 

J.H. 
do 800 865 do 800 x 1,2 

Obecní vlek 
Albrechtice v 

J.H. 
350 x 350 x x 

LV Světlý vrch s.r.o. 
Albrechtice v 

J.H. 
350 x 350 85 x 
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Pokračování tab.4.1.2 

Středisko Obec Délka vleků 
Přepr. kapacita 

(os./hod.) 

Délka sjezdovek (v 

metrech) 

Převýšení (v 

metrech) 

Obtížnost (lehká-1, 

střední-2, těžká-3) 

LV U Tomáše 
Albrechtice v 

J.H. 
259 350 260 59 x 

LV U Kapličky - Mariánská 

hora 

Albrechtice v 

J.H. 
260 x 260 x x 

Dětský LV Mariánská hora 
Albrechtice v 

J.H. 
100 x 100 x x 

Frýdlant Frýdlant cca 400 x 400 x x 

Dobrá Voda 
Jablonec nad 

Nisou 
311 450 650 x 1 

Zlatá Olešnice 
Zlatá 

Olešnice 
cca 600 x 600 x x 

Plavy Plavy cca 400 x 400 x x 

Jizerský kopec, Horní 

Polubný 
Kořenov 280 x 280 50 x 

Mýtiny Kořenov 450 x 450 92 x 

Pod Štěpánkou Kořenov 250 x 250 50 x 

Lesní chata Kořenov 250 x 250 45 x 

Lučany nad Nisou 
Lučany nad 

Nisou 
300 x 300 51 1 

LV Filip - Smržovka 
Dolní 

Smržovka 
cca 500 x cca 500 x 2 

Žďár Tanvald cca 350 do 1000 cca 350 x 1 

Pramen: Vlastní databáze ESF a firmy GaREP, www.holidayinfo.cz  

Poznámka: x – údaje se nepodařilo zjistit 
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Jak je patrné z předcházejících dvou tabulek, tak střediska sjezdového lyžování na území 

turistického regionu Jizerské hory mohou být charakterizovány podle dvou hlavních znaků – 

četnost a lokalizace. V regionu Jizerské hory se nachází sice velké množství sjezdových 

areálů, ale ve většině případů jde o areály malé, často s jednou krátkou sjezdovkou pouze 

místního významu. Dále je pro turistický region Jizerské hory typická nerovnoměrnost 

umístění sjezdových areálů, kdy dochází k silné polarizaci na velmi vytíženou oblast 

Jizerských hor a naopak na téměř nevyužitou oblast jižního Frýdlantska, kde je lokalizován 

pouze jeden malý sjezdový areál místního významu ve městě Frýdlant. Zbytek Frýdlantského 

výběžku nemá příliš vhodné klimatické podmínky pro rozvoje sjezdového lyžování. 

 

 
Obr. 4.1.1: Doprovodná zimní infrastruktura cestovního ruchu v Libereckém kraji a 

v turistickém regionu Jizerské hory. 

 

Z důvodu velkého počtu středisek sjezdového lyžování je můžeme rozdělit podle jejich 

významu – mezinárodní, národní, regionální a místní (tab. 4.1.3). Díky této diferenciaci je 

snadněji pochopitelná celá struktura sjezdového lyžování i vazby, které jsou s ní spojené. 
  
Tab. 4.1.3: Hodnocení významnosti a působnosti středisek sjezdového lyžování v turistickém 

regionu Jizerské hory. 

 Mezinárodní Národní Regionální Místní 

Středisko 

sjezdového 

lyžování 

Čertova hora, 

Tanvaldský Špičák 
Severák, Bedřichov 

Bukovka - Josefův Důl, 

Parlament, Černá Říčka 

- Desná, Rejdice, U 

Čápa - Kořenov 

Ostatní výše 

jmenované v tab. 

4.1.2. 
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Potenciál sjezdového lyžování Jizerských hor může být shrnut v podobě následujících bodů: 

 

 víkendové lyžařské zázemí pro obyvatele velkých českých (Praha, Liberec, Hradec 

Králové, Pardubice a Ústí nad Labem) a také některých blízkých německých 

a polských měst; 

 lyžařské zázemí pro méně náročnou klientelu, jako jsou např. rodiče s dětmi, senioři či 

skupiny, pro něž sjezdové lyžování představuje v rámci zimní dovolené pouze 

doplňkovou aktivitu; 

 vhodná oblast pro lyžařské výcviky a jiné skupiny začínajících lyžařů. 

 

Na území turistického regionu Jizerské hory existuje i mnoho projektů, které se týkají 

primárně sjezdového lyžování. Nejčastěji se jedná o částečné či celkové rekonstrukce nebo 

o rozšíření či vybudovaní zcela nových středisek sjezdového lyžování. V současné době 

(březen 2007) je nejvíce rozpracována příprava následujících šesti projektů, které již mají 

zpracovány i své podrobné projektové studie. S ohledem na jejich zařazení do předkládané 

Strategie, která by měla dle požadavků CHKO Jizerské hory adekvátně suplovat roli určitého 

„generelu“ infrastruktury, uvádíme jejich bližší charakteristiky v příloze 1.  

 

Mimo těchto zmíněných šesti projektů se plánuje také další velký projekt – lyžařský areál 

Černá Studnice, který se chystá v těsné blízkosti turistického regionu Jizerské hory a to 

konkrétně okolo stejnojmenného vrcholu (869 m.n.m.). Myšlenka postavit lyžařský areál mezi 

Jabloncem nad Nisou a Novou Vsí není žádná novinka. Projekt počítá s využitím vrcholu 

Černá Studnice (869 m.n.m.), jehož západní svahy spadají až na území města Jablonce (cca 

500 m.n.m.) a severní svahy do prostoru Nové Vsi (640 m.n.m.). Záměr je navrhován ve třech 

úsecích První Nová Ves - mezistanice s délkou 940 m má být vybaven čtyřsedačkou 

a dětským kotvovým vlekem o délce 210 m. Druhý úsek mezistanice - vrchol Černé Studnice 

bude dlouhý 760 m a dopravu lyžařů zajistí opět čtyřsedačková lanovka. Třetí úsek vede 

z Jablonce nad Nisou k mezistanici, alternativně až na vrchol Černé Studnice. V této 

alternativě se počítá s kabinkovou lanovkou s délkou 2900 m. Odhadované investice jsou 

vyčísleny na 350 - 400 mil. Kč. (údaje z listopadu 2005). Část tohoto areálu zasahuje do 

katastrálního území obci Jablonec nad Nisou a Smržovka, kteří jsou členy turistického 

regionu Jizerské hory. 

 

 

Lanové dráhy 

 

S vybaveností území pro sjezdové lyžování velmi úzce souvisí problematika lokalizace 

lanových drah jakožto – ve srovnání s lyžařskými vleky – kvalitativně i kapacitně 

výkonnějšího přepravního zařízení. Přehled lanových drah provozovaných v turistickém 

regionu Jizerské hory přináší tab. 4.1.4. Z celkového počtu pěti lanových drah jsou tři 

umístěny v Harrachově, jedna v Tanvaldu v areálu Tanvaldského Špičáku a jedna 

v Kořenově-Rejdicích. Celoroční provoz je zajišťován pouze na dvou lanovkách – na Čertovu 

horu v Harrachově a na Tanvaldský Špičák. Pouze tyto lanové dráhy tak jsou součástí 

turistické nabídku regionu Jizerské hory v letní sezóně. 
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Tab. 4.1.4: Přehled lanových drah v turistickém regionu Jizerské hory. 

Název Obec 
Délka 

(v m) 

Hodinová 

přepravní 

kapacita 

(v os/h) 

Zahájení 

provozu 

(rok) 

Provoz 

Maxim. 

rychlost 

(v m/s) 

Doba 

jízdy 

(v min.) 

Typ 

Harrachov – Čertova hora Harrachov 1 303 1 782 1983; 2002 celoroční 2,5 8,7 4 - sedačka 

Rýžoviště – Čertova hora Harrachov 894 2 175 1997 zimní sezóna 2,5 6 4 - sedačka 

Harrachov – můstky Harrachov 506 212 2001 zimní sezóna 1,5 5,6 1 - sedačka 

Tanvald – Tanvaldský Špičák Tanvald 1 179 2 401 2003 celoroční 2,6 7,6 4 - sedačka 

Kořenov - Rejdice Kořenov 850  950 2002 zimní sezóna 2,5 5,5 2 - sedačka 

 Pramen: www.lanovky.unas.cz 
 

 

Běžecké lyžování 

 

Turistický region Jizerské hory nabízí ideální podmínky pro běžecké lyžování. Kromě dlouhé 

zimní sezóny s dostatečným a stabilním množstvím sněhové pokrývky představuje výhodu 

tohoto území také příhodná konfigurace terénu, protože centrální část Jizerských hor má 

charakter náhorní plošiny rozkládající se zhruba v nadmořské výšce kolem 1000 metrů. 

Vhodnost terénu Jizerských hor pro rozvoj běžeckého lyžování vynikne zejména v přímém 

srovnání s některými vyššími českými pohořími.  

 

Vysoký potenciál běžeckého lyžování je v Jizerských horách již dlouhodobě rozpoznán a je 

také úspěšně rozvíjen. Základem je příprava a údržba kvalitních lyžařských běžeckých stop 

v systému tzv. Jizerské lyžařské magistrály. Upravovaných stop je samozřejmě více i jinde 

než v oblasti Jizerské magistrály a to i v rozsahu nad 10 km např. Plavy, směr Velké Hamry 

a Držkov, Zásada atd. 

 

Podobný systém upravovaných běžeckých lyžařských tras představuje v Krkonoších tzv. 

Krkonošská lyžařská cesta, která dohromady dosahuje délky asi 90 km. Nástupní místo 

z regionu Jizerské hory na tuto trasu představuje město Harrachov. 

 

Jizerská lyžařská magistrála 

Jizerská magistrála patří k nejnavštěvovanějším trasám pro běh na lyžích v České republice. 

Strojová úprava těchto tras vnikla v roce 1984 z iniciativy pořadatelů slavného závodu 

Jizerské 50, kteří chtěli umožnit účastníkům závodu trénink na tento závod nejen ve dnech 

příprav před samotným závodem, ale i v průběhu celé zimní sezóny. Tento nápad si získal 

velkou podporu a v Jizerských horách se začala jako poprvé v Čechách upravovat lyžařská 

stopa pro širokou veřejnost. 

 

V současné době je délka Jizerské magistrály cca 115 km. Na trasy existuje 17 nástupních 

míst, která byla zvolena dle dlouhodobých zkušeností na základě hustoty osídlení, dobré 

přístupnosti a možnosti parkování (tab.4.1.5). Počet nástupních míst se na základě zjišťované 

poptávky v průběhu času stále rozšiřuje. Zejména Frýdlantsku dosud chybí plnohodnotné 

základní nástupní místo s dostatečnou doprovodnou infrastrukturou (viz projekt „Lyžařský 

areál SMRK“). Od roku 2002 se nově upravují běžecké stopy ze Smědavy směrem k Novému 

Městu pod Smrkem a z Bílé Kuchyně směrem k Oldřichovu v Hájích. Celkem má Jizerská 

magistrála pět větví základní trasy. Na každém významném rozcestí najdete přehledné 

orientační mapy s údaji o délce zbývající cesty k cíli a o možných dalších směrech. Celkem je 

na trase rozmístněno 18 mapových stojanů a 56 rozcestníků. Občerstvení nabízejí sezónní 

kiosky, které bývají otevřeny o víkendech po celou sezónu (na Hřebínku, na Promenádní 

cestě, Na Knajpě apod.), dále pak restaurace na Bedřichově, Smědavě a Jizerce. Na základě 
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šesti výše popsaných návrhů lyžařských areálů jsou navrženy další tři nástupní místa na JLM, 

které by realizací daných areálů vznikly. 

 
Tab. 4.1.5: Přehled současných i navrhovaných nástupních míst na Jizerskou lyžařskou 

magistrálu (JLM) pro sezónu 2005/2006. 

Nástupní místa JLM Statut nástupního místa Kapacita možného parkoviště 

Bedřichov – Maliník základní 100 míst  

Bedřichov – Stadión základní 170 míst 

Liberec (Rudolfov) – Česká chalupa doplňkové ? 

Liberec (Rudolfov) – Elektrárna základní/doplňkové ? 

Janov nad Nisou – Hrabětice základní 100 – 120 míst 

Jablonec nad Nisou – Břízky základní ? 

Jizerka – Mořina základní 70 míst 

Albrechtice – Mariánská hora základní 40 míst 

Horní Polubný – Václavíkova studánka doplňkové 20 míst 

Kořenov – Martinské údolí doplňkové 20 míst 

Nové Město p.S. – U spálené hospody doplňkové ? 

Smědava – parkoviště základní 80 míst 

Smržovka – U vyhlídky doplňkové ? 

Oldřichov v Hájích – Na Pilách doplňkové 8 – 10 míst 

Harrachov – Mýtiny (železniční stanice) základní/doplňkové ? 

Josefův Důl – Peklo základní ? 

Josefův Důl – Dolní Maxov - Lesana základní/doplňkové ? 

Bílá Desná - Desná doplňkové ? 

Lučany nad Nisou – U pily (návrh) základní/doplňkové ? 

Nové Město pod Smrkem – Smrk (návrh) základní/doplňkové ? 

Lázně Libverda – Smrk (návrh) základní/doplňkové ? 

Pramen: http://www.jizerskaops.cz 

 

V zimní sezóně navštíví Jizerskou magistrálu dle průzkumu návštěvnosti Horské služby 

Jizerské hory více jak 200 000 uživatelů z nichž je cca 1/3 stálými návštěvníky a 2/3 jsou 

jednorázoví návštěvníci. Zimní sezóna je oficiálně počítána v průměru od 1. 12. do 15. 3. 

daného roku. Její délka je ale velmi variabilní a závisí na délce sněhové pokrývky, což lze 

názorně dokumentovat na sezóně 2005/2006, kdy se započalo s úpravami již v půlce listopadu 

a skončilo se až ke konci dubna. 

 

 

 

Infrastruktura pěší turistiky a cykloturistiky 

 

Cykloturistika 

 

Cyklistická doprava je fenomén, kterému je v poslední době - vzhledem k jeho významu a 

atraktivitě v rámci cestovního ruchu a vzhledem k jeho rozvojovému potenciálu - věnována 

velká pozornost. V regionu Jizerské hory je vyznačena relativně hustá síť cyklistických 

komunikací, jejich přehled uvádí následující tabulka 4.1.6. 
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Tab. 4.1.6: Přehled cyklotras v turistickém regionu Jizerské hory. 

Název trasy Označení 

Délk

a (v 

km) 

Průběh 

Cyklookruh přes tři státy x 60 

Hrádek nad Nisou - Oldřichov na Hranicích - Vítkov - 

Heřmanice - Víska - Višňová - Andělka - Krzewina - 

Ostritz - Marienthal - Žitava - Hrádek nad Nisou  

Cyklostezka Járy Cimrmana x x 
Navarov – Zlatá Olešnice – Tanvald – Desná – Protžená 

přehrada - Jizerka 

Chrastava - Horní Polubný tř. II, č. 22 46 
Chrastava - Oldřichov v Hájích - Hřebínek - Smědava - 

Jizerka - Horní Polubný 

Chrastava - přehrady 

Jizerských hor 
x 20 

Chrastava - Nová Ves - Mlýnice - Mníšek - Fojtka - 

Oldřichov v Hájích  

Jablonec n. N. - Hřebínek tř. IV, č.3023 14 Jablonec nad Nisou - Bedřichov - Hřebínek 

Jeřmanice - pramen Nisy tř. IV, č.3038 21 
Jeřmanice - Rádlo - Jablonec nad Nisou - Černá Studnice - 

Pramen Nisy 

Jizerka - Kořenov x 50 

Pod Bukovcem - Jizerka, rozcestí - Rybí loučky - Zelený 

kámen, rozcestí - chata Smědava - Na Kneipě - Čihadlo - 

Mariánskohorské boudy - Protržená přehrada - silnice 

Souš-Smědava - Pod Bukovcem - Horní Polubný - 

Kořenov - Údolí Jizery - Pod Bukovcem 

Kořenov – Nové M. p. Smrkem č. 3018  Kořenov – Nové Město pod Smrkem 

Desná – Protržená přehrada č.3019  Desná – Protržená přehrada 

Tanvald – Desná – Kneipa č. 3022  Tanvald – Desná – Kneipa 

Tanvald – Smržovka č. 3025  Tanvald – Smržovka 

Stanový – Příchovice č. 3026  Stanový – Příchovice 

Kořenov – Martinské údolí č. 3085  Kořenov – Martinské údolí 

Držkov – Tanvald, Tanvald – 

Rejdice 
č. 4248  Držkov – Tanvald, Tanvald – Rejdice 

Zásada – Velké Hamry č. 4249  Zásada – Velké Hamry 

Zásada – Plavy – Sklenaříce č. 4251  Zásada – Plavy – Sklenaříce 

Držkov – Berany – Smržovka – 

Albrechtice v Jizerských 

horách 

č. 4310  
Držkov – Berany – Smržovka – Albrechtice v Jizerských 

horách 

Liberec - Hejnice 
tř. IV, č. 

3006 
29 Liberec - Mníšek - Oldřichov v Hájích - Hejnice 

Liberec - Jablonecká přehrada tř. IV, č.3037 6 Liberec, Harcov - Rýnovice - Jablonec nad Nisou, přehrada 

Liberec - Jizerka tř. IV, č.3020 32 Liberec - Josefův Důl - Jizerka 

Hejnice - Andělka tř. IV, č.3016 28 Hejnice - Frýdlant - Andělka 

Nové Město p. S. - polská 

jezera a zámek Czocha 
x 23 

Nové Město pod Smrkem státní hranice - Ludvíkov pod 

Smrkem - Raspenava - Frýdlant - Kunratice státní hranice  

Frýdlantským výběžkem - 

okruh I 
x 55 

Frýdlant - Krásný Les - Dolní Řasnice - Hajniště - Nové 

Město pod Smrkem - Ludvíkov pod Smrkem - Přebytek - 

Obří sud - Lázně Libverda - Hejnice - Raspenava - 

Frýdlant 

Frýdlantským výběžkem - 

okruh II 
x 40 

Frýdlant - Hejnice - Bílý Potok - Smědava - Kasárenská 

silnice - Štoplišská silnice - Hřebínek - Ferdinadov - 

Hejnice - Frýdlant 

Frýdlantským výběžkem - 

okruh III 
x 40 

Frýdlant - Víska - Višňová - Pertoltice - Srbská - Horní a 

Dolní Řasnice - Krásný Les - Frýdlant 

Raspenava - Ferdinandov x 13 
Raspenava - Oldřichovské sedlo - Viničná cesta - 

Ferdinandov 

Raspenava - Lázně Libverda tř. IV, č.3063 6 Raspenava - Peklo - Lázně Libverda 

Srbská - Frýdlant tř. IV, č.3059 17 Srbská – Dolní Řasnice – Frýdlant – Kunratice  

Višňová - Loučná tř. IV, č.3039 35 
Višňová - Heřmanice - Vítkov - Hrádek nad Nisou - 

Loučná 

Poznámka: kurzívou jsou ve sloupci "Průběh" uvedeny názvy míst, která leží mimo region Jizerské hory 

Pramen: www.liberecky-kraj.cz, www.cykloserver.cz 

http://www.liberecky-kraj.cz/
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V posledních letech se stalo budování infrastruktury pro cyklisty velkou prioritou státu, 

menších územních celků i samotných obcí. Tato priorita se netýká pouze budování samotných 

cyklistických komunikací, ale také budování doprovodné infrastruktury např. cyklopůjčoven, 

cykloservisů, odpočinkových a výhledových míst atd. To se odráží v neustálém vývoji 

cyklistických tras, které přibývají nebývalým tempem, proto není možné jednoznačně určit 

jaké trasy se budou v budoucnosti budovat. Za zmínku ale jistě stojí projekt s názvem 

„Krakonošova stezka“, který je v současnosti již rozpracován a v dohledné době bude 

ukončen. Tato zhruba 250 km dlouhá mezinárodní cyklostezka vede Saským a Českým 

Švýcarskem, Žitavskými horami, Jizerskými horami a Krkonošemi. Na své trase po územích 

Německa, Česka a Polska překročí státní hranice celkem pětkrát. Na území Jizerských hor 

povede od česko-polského přechodu Kunratice/Bogatynia přes Frýdlant, Raspenavu, Hejnice, 

Nové Město pod Smrkem až k česko-polskému přechodu Nové Město pod 

Smrkem/Czerniawa Zdroj. 

 

Pěší turistika 

 

Turistický region Jizerské hory je pokryt hustou sítí značených turistických cest. Nejhustší síť 

je přitom vyznačena zejména v turisticky nejatraktivnějších jádrových oblastech horské části 

Jizerských hor. Určité nedostatky ve značení i výskytu naučných stezek jsou na Frýdlantsku. 

 

Přes Jizerské hory prochází i jedna z tzv. evropských dálkových cest. Tyto cesty v Evropě 

značí Evropská turistická asociace (Europaische Wandervereinigung – EWV), Jizerskými 

horami prochází konkrétně trasa E3 Black Sea – Iberia (Černé moře – Pyrenejský poloostrov).  

 

V místě výskytu mimořádných přírodních nebo i socioekonomických zajímavostí bývají 

v terénu značeny tzv. naučné stezky. Jejich základním cílem je zvýšení atraktivity takových 

míst a zájmu turistů o ně, a to prostřednictvím poskytnutí potřebných informací. Nejen jejich 

počet, ale také vycházkové okruhy okolo obcí i další turistické trasy v celém turistickém 

regionu Jizerské hory je nutné stále budovat. 

 

Naučné stezky turistického regionu Jizerské hory: 

- Naučná stezka Bukovec – Jizerka – rašeliniště Jizerky: nejstarší naučná stezka regionu z r. 

1971. Má 18 zastavení (na Bukovci dvojí okruh) a je dlouhá asi 5 km ukazuje přírodu 

dvou chráněných území – čedičového Bukovce (přírodní rezervace) – a pánevního 

rašeliniště Jizerky (národní přírodní rezervace). Mezi těmito lokalitami se nachází osada 

Jizerka, mimořádně zajímavá i z historického hlediska. 

- Exkursní stezka Oldřichovské háje a skály: otevřena v r. 1989,  vede v délce asi 13 km 

po značených cestách v oblasti rezervací Stržový vrch a Špičák. 

- Historicko-přírodovědná stezka Nové Město pod Smrkem: stezka má 25 (respektive 27) 

zastavení a je vedena po třech okruzích – žlutém (2,4 km), zeleném (8,6 km) a červeném 

(10,1 km). Prochází historicky i přírodovědně pozoruhodnými místy města i jeho okolí. 

- Kulturně naučná stezka Protržená přehrada: byla vybudována v roce 1996 u příležitosti 

80. výročí protržení přehrady na Bílé Desné. Místo tragédie bylo r. 1996 vyhlášeno i za 

kulturní památku. 

- Lesní naučná stezka Harcov: byla vybudována v roce 1999, má 11 zastavení a její délka je 

2,8 km. Má sloužit převážně mládeži v poznávání lesů Jizerských hor i problémů lesního 

hospodářství obecně. 

- Palackého stezka – tato nejmladší (2005) naučná stezka byla zbudována za účelem 

představení přírodovědných zajímavostí. Její východisko je v obci Plavy odkud se vine 

podél řeky Kamenice a končí v obci Spálov. 
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- Naučná stezka U lišáka v Harrachově 

- Naučná stezka Lesy Jizerských hor a Jedlový důl. 

 
Tab. 4.1.7: Naučné stezky v turistickém regionu Jizerské hory. 

Název naučné 

stezky 
Výchozí místo Koncové místo Obec Zaměření 

Délka 

(v km) 

Počet 

zastávek 

Nové Město pod 

Smrkem 

Nové Město pod 

Smrkem 
totéž (okruh) 

Nové Město 

pod Smrkem 

historicko - 

přírodovědné 
21,1 25 

Lesní naučná stezka 

Harcov 

Liberec - Harcov 

- myslivna 

(zastávka 

autobusu č. 15) 

na zelené značce 

Liberec - Janov nad 

Nisou 

Liberec 
lesní 

hospodářství 
2,8 11 

Oldřichovské háje a 

skály 

Oldřichovské 

sedlo 
Oldřichov 

Oldřichov v 

Hájích 
x 5 10 

Lesy Jizerských hor Bedřichov Hejnice - Ferdinandov Bedřichov x x x 

Palackého stezka Plavy Spálov Plavy přírodovědné x x 

Naučná stezka U 

lišáka 

Harrachov – 

autobusové 

nádraží 

 Harrachov    

Jablonecká přehrada 

a okolí 

Jablonec nad 

Nisou 
x 

Jablonec nad 

Nisou 

Fauna a flóra 

okolí přehr. 
x x 

Vodopády Černé 

Desné 

Desná – kulturní 

dům Sklář 
Přehrada Souš Desná Přírodovědné Cca 3 x 

Bukovec – Jizerka – 

rašeliniště Jizerky 
Horní Polubný Rašeliniště Jizerky Kořenov 

Přírodovědné

, historie 
6 12 

Jedlový důl Josefův Důl Mořská cesta Josefův Důl přírodovědné 1 6 

Fojtecké tisy 
PP Pod Dračí 

skálou 
x x 

přírodovědné, 

flóra (Tis 

červený) 

x 4 

Pramen: www.klubturistu.cz 

 www.chko.cz 

 www.stezka.cz 

 turistické mapy KČT, 1 : 50 000 
 

V Jizerských horách je vyznačeno několik speciálních turistických tras sjízdných pro 

vozíčkáře. K těmto trasám vydalo IC Jablonec n. N. v roce 2005 turistickou mapu s jejich 

vyznačením, kompletním popisem těchto tras včetně obtížnosti a informacemi o 

bezbariérových zařízeních na těchto trasách (restaurace, WC).  

 

Zajímavou myšlenku představuje též integrace oddělených systémů značení tras pro pěší 

turisty, cyklisty a lyžaře – v tomto smyslu by měl v Jizerských horách a též v sousedních 

územích působit projekt s názvem „Nová Hřebenovka“ (zpracovatelem projektu je 

společnost NISA o.p.s.). Jedná se o multifunkční koridor pro zmíněné skupiny návštěvníků, 

který se táhne z Krkonoš přes Jizerské hory až do Českosaského Švýcarska, který kromě 

České republiky vede i přes Polsko a Německo. Projekt začal vznikat v roce 2003, v současné 

době se dokončuje (2006 – 2007). Jeho součástí je i vznik rezervačního a informačního 

systému pro návštěvníky. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klubturistu.cz/
http://www.chko.cz/
http://www.stezka.cz/
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Dopravní dostupnost a infrastruktura turistického regionu Jizerské hory 

 

Tato kapitola je podrobně rozpracována v analytické části „Strategie“ a zde je pouze doplněna 

o poslední aktuální výsledky ze Sčítání dopravy v ČR, vztahující se k turistickému regionu 

Jizerské hory. 

 

Pro celkovou strategii rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Jizerské hory je velmi 

důležité znát intenzitu dopravy na jednotlivých komunikačních úsecích. Snadná dostupnost a 

kvalita dopravní infrastruktury v daném regionu se počítá mezi základní indikátory 

spokojenosti návštěvníků. Jedním z hlavních cílů rozvoje CR je zvýšení absolutního počtu 

návštěvníků v regionu. To má přímý důsledek na zvyšování intenzity dopravy v daném místě, 

a proto se s rozvojem území musí zároveň rozvíjet i kvalita a průchodnost komunikací. 

 

V roce 2005 bylo provedeno zatím poslední (každých 5 let) publikované sčítání dopravy na 

dálniční a silniční síti České republiky, organizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

Charakteristickým rysem vývoje individuální automobilové dopravy (IAD) v ČR je trvalý růst 

počtu osobních automobilů a tím i jejich výkonů. V období let 1990-2004 počet automobilů 

vzrostl o 61,3% a dosáhl počtu přes 3,816 milionu vozidel. To znamená, že na jeden osobní 

automobil připadá 2,68 obyvatel. Nejvyšších hodnot je přitom dosahováno v Praze. Stupeň 

saturace, jehož by mělo být dosaženo okolo roku 2020, je odhadován na 5,230 mil. osobních 

vozidel. 

 

Na území turistického regionu Jizerské hory byly zjišťovány údaje intenzity dopravy (počet 

motorových vozidel za 24 hodin) na jednotlivých úsecích za roky 2000 a 2005 (tab.4.1.8). 

Z těchto dat vyplývá, že celková intenzita dopravy na území regionu stoupla během těchto let 

o více jak 25%. Ze 34 sledovaných úseků došlo k poklesu pouze na sedmi z nich.  

 

Poklesy jsou rovnoměrně rozloženy mezi silnice třetích tříd a silnici první třídy č.10, kde je 

velmi alarmující především pokles na úseku komunikace Harrachov – hraniční přechod 

směřující do polského města Jelenia Góra. Tento fakt může znamenat určitý odliv polských 

turistů do svých regionů, do Krkonoš nebo na Frýdlantsko, kde došlo k vzrůstu dopravy i díky 

nově otevřenému přechodu Nové Město pod Smrkem/Czerniawa Zdrój.  

 

Naopak růst dopravy proběhl na většině (27) sledovaných úsecích v řádech jednotek až stovek 

procent. V absolutních číslech přesahují některé části komunikací hodnoty i 10 000 vozidel za 

24 hodin (max. Jablonec nad Nisou – Smržovka). Největších intenzit dopravy je podle 

očekávání dosahováno na jižní mírnější straně Jizerských hor, což velmi znepříjemňuje život 

místním občanům a potažmo i návštěvníkům popojíždějícím v kolonách především 

v sobotních výměnách turnusů v horských střediscích. V této oblasti došlo za posledních pět 

let k nárůstům o desítky procent a při dalším plánování rozvoje v těchto lokalitách se bude 

muset věnovat této skutečnosti velká pozornost. Oproti tomu je potěšující růst dopravy ve 

Frýdlantském výběžku, který může znamenat probouzející se podnikatelskou aktivitu i 

postupný růst návštěvníků tohoto doposud opomíjeného regionu. 

 

Z hlediska budoucího vývoje a aktuálního doplnění informací k analytické části jistě stojí za 

zmínku, že bude probíhat na komunikaci I.třídy číslo I/13 od Liberce přes Frýdlant na česko-

polskou hranici, která v současnosti představuje nejvýznamnější celoročně fungující silnici 

spojující Frýdlantský výběžek se zbytkem republiky, od roku 2007 (I.etapa prací) její zvětšení 

kapacity. Ke zvýraznění této skutečnosti a významu dané komunikace také přispívá to, že 

správa CHKO Jizerské hory vyvíjí snahu o to, aby komunikace vedoucí přes Oldřichovské 
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sedlo byla v budoucnu uzavřena pro nákladní dopravu. To by znamenalo vznik 

krizové situace z hlediska hospodářského rozvoje Frýdlantského výběžku, neboť by se silnice 

I/13 stala jedinou komunikací s celoročním provozem pro všechny typy motorových vozidel. 

To by mohlo mít velmi neblahý vliv na budoucí rozvoj celého regionu, ať již z hlediska 

cestovního ruchu, tak i z hlediska celého hospodářství a životní úrovně místních obyvatel.   
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Tab. 4.1.8: Intenzita dopravy na území turistického regionu Jizerské hory v letech 2000 – 2005.  

Číslo 

silnice 

Sčítací 

úsek 

Vozidla 

za 24 

hod.-

2000 

Vozidla 

za 24 

hod.-

2005 

Index 

změny  

v % 

Začátek úseku Konec úseku 

10 4-3100 3236 3233 99,91 zaús.287 Velké Hamry II z.z. 

10 4-0180 5230 5052 96,60 Velké Hamry II z.z. Tanvald z.z. 

10 4-0190 5122 5388 105,19 Tanvald k.z. zaús.290 

10 5-0299 3260 3581 109,85 hr.okr.Jablonec n.N.a Semily zaús.14 (Na Mýtě) 

10 5-0290 3659 3992 109,10 zaús.14 (Na Mýtě) vyús.01021 

10 5-0296 1554 1354 87,13 zaús.01021 Státní hranice ČR - Polsko 

13 4-1350 3943 5091 129,11 zaús.592 Dětřichov z.z. 

13 4-1360 5767 6433 111,55 Dětřichov z.z. Frýdlant z.z. 

13 4-1370 2016 2625 130,21 Frýdlant k.z. Arnoltice k.z. 

13 4-1380 1352 1599 118,27 Arnoltice k.z. Státní hranice ČR-Polsko 

14 4-1320 6871 10874 158,26 Jablonec n.Nisou k.z. Smržovka z.z. 

14 4-1310 6247 7832 125,37 Smržovka z.z. Tanvald z.z. 

65 4-1540 6546 10554 161,23 vyús.2879 Jablonec n.N.z.z. 

287 4-1300 3687 4416 119,77 Jablonec n.Nisou k.z. Pěnčín z.z. 

290 4-1410 1391 2621 188,43 Frýdlant k.z. Hejnice, vyús.29015 a 21016 

290 4-1428 408 958 234,80 Hejnice, vyús.29015 a 21016 hr.okr.Liberec a Jablonec n.N. 

290 4-1348 408 958 234,80 hr.okr.Liberec a Jablonec n.N. Desná II, zaús.do 10 

290 4-1440 614 669 108,96 Desná II, zaús.do 10 hr.okr.Jablonec n.N.a Semily 

291 4-1390 1693 1942 114,71 Frýdlant k.z. Nové Město p.Smrkem z.z. 

291 4-1391 1510 2262 149,80 Nové Město p.Smrkem z.z. 
Nové Město p.Smrkem, 

zaús.29011 

291 4-1400 1510 2262 149,80 
Nové Město p.Smrkem, 

zaús.29011 
státní hranice ČR - Polsko 

3513 4-4310 710 1039 146,34 Dětřichov, zaús.03515 Heřmanice 

28747 4-3790 353 569 161,19 x s 10, Velké Hamry I Bohdalovice, konec siln. 

2904 4-4290 2489 2355 94,62 Raspenava, vyús.z 290 
Oldřichov v Hájích, 

vyús.2905 

29011 4-4280 684 844 123,39 Ludvíkov, x s 29015 Nové Město, zaús.do 291 

29015 4-4270 664 963 145,03 Hejnice, vyús.z 290 Ludvíkov, x s 29011 

29018 4-3800  328 518 157,93 Polubný, vyús.29019 Kořenov, zaús.do 10 

29024 4-1339 5724 7729 135,03 hr.okr.Liberec a Jablonec n.N. Jablonec n.N., x s 29029 

29029 4-4210   2266 2120 93,56 zaús.do 29024 Mšeno n.Nisou k.z. 

29029 4-4220  2266 2120 93,56 Mšeno n.Nisou k.z. Janov n.Nisou, vyús.29034 

29037 4-3770  343 317 92,42 Lučany n.N., x s 29037 
Nová Ves n.Nisou, zaús.do 

28733 

29039 4-3750  627 691 110,21 vyús.z 29037 Josefův Důl, zaús.do 29022 

29053 4-4580  1456 2033 139,63 Zlatá Olešnice, zaús.29058 Plavy, zaús.do 10 

2918 4-4300  213 247 115,96 Horní Řasnice, vyús.z 2915 
Srbská (státní hranice ČR – 

Polsko) 

Celkem 84147 105241 125,07  

Pramen: Sčítání dopravy v ČR v roce 2000 a 2005, Ředitelství silnic a dálnic ČR, www.rsd.cz, vlastní výpočty 

 

     

 

http://www.rsd.cz/
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Obr. 4.1.2: Mapa intenzity dopravy v turistickém regionu Jizerské hory za rok 2005. 

 

 

Kulturní a historická infrastruktura a potenciál území 

 
Turistický region Jizerské hory má charakteristickou krajinu, kterou tvoří Jizerské hory 

a jejich podhůří a Frýdlantská pahorkatina. Hornatý ráz krajiny se promítá i do kulturně-

historického potenciálu, kterým tento region disponuje.  

 

Z celkového pohledu převládají na území regionu objekty a soubory lidové architektury, které 

vypovídají o zdejším způsobu života doprovázeného dochovanými lidovými tradicemi 

a zvyky.  

 

Významná koncentrace kulturně-historických památek je v podhůří Jizerských hor. Mezi 

kulturní centra patří města Jablonec nad Nisou a Frýdlant, jež jsou městskými památkovými 
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zónami. Tato města disponují řadou kulturních zařízení jako jsou muzea (např. Muzeum skla 

a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum místní historie a Přírodovědné muzeum Smržovka, 

Přírodovědné muzeum Kořenov-Jizerka či Městské muzeum Frýdlant), galerie (např. Galerie 

Belveder) či divadla (Městské divadlo Jablonec nad Nisou). Ve městě Harrachov je také 

lokalizováno několik významných muzeí (4). 

 

K turisticky atraktivním kulturně-historickým památkám v regionu Jizerské hory patří 

především národní kulturní památku hrad a zámek Frýdlant, který se dle statistik
2
 nachází 

mezi 50-ti nejnavštěvovanějšími památkovými objekty v ČR. Z hlediska státem chráněných 

památek (kulturních památek) stojí za pozornost zřícenina hradu Navarov, která je veřejnosti 

volně přístupná, a lovecký zámeček Nová Louka a zámek Navarov, které ovšem v současnosti 

slouží jako ubytovací zařízení. 

 

Ze 42 církevních kulturních památek vynikají kostel Nalezení sv. kříže ve Frýdlantu a kostel 

Navštívení P. Marie v Hejnicích, které je zároveň vyhledávaným poutním místem této oblasti.  

 

Z technických památek převládají stavby, jež jsou ukázkou tradičních řemesel, která se v této 

oblasti provozovaly, např. brusírny skla (Janov nad Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, 

Harrachov), sklárna (Harrachov) či hutě v okolí Jablonce nad Nisou. Raritou mezi 

technickými památkami je funkční ozubnicová trať, tzv. zubačka, vedoucí z Tanvaldu do 

Kořenova (resp. do Harrachova). Ve spojitosti s železnicí je možné zmínit devíti-obloukový 

23,5 metrů vysoký kamenný viadukt, který monumentálně překlání údolí Smržovského 

potoka. Zajímavostí regionu je také tzv. Protržená přehrada – jde o bývalou přehradní nádrž 

na Bílé Desné, jejíž sypaná hráz se v září roku 1916 protrhla a zaplavila obec Desná 

(zahynulo 62 lidí). Protržená přehrada stále stojí a vede k ní naučná stezka. Vzhledem 

k členitému terénu je v regionu relativně velká koncentrace (v porovnání s jiným územím 

v ČR) technických památek typu rozhledna. Mnoho z nich je přístupno veřejnosti (Bramberk, 

Černá Studnice, Královka, Špičák, Štěpánka, Frýdlantská rozhledna, Ořešník, dále Smrk, Nad 

Prosečí, Petřín, Slovanka, Kopanina, věž radnice v Jablonci n. N.), jsou často kamenné 

a jejich vznik spadá na přelom 19. a 20. století.  

 

Mnoho návštěvníků zdejšího regionu zajímá také sklářská tradice. Pro turisty byl např. IC 

Jablonec nad Nisou připraven s podporou EU katalog „Sklářská a kamenářská stezka“ 

mapující možnosti exkurzí do firem, muzeí, galerií a obchodů, které se zabývají sklářstvím 

a kamenářstvím. Katalog obsahuje území celého Libereckého kraje.
3
 

 

Turistický region Jizerské hory má předpoklady pro rozvoj výstavní a kongresové turistiky. 

Výstavní plochy i zázemí pro pořádání konferencí nabízí bývalé okresní město Jablonec nad 

Nisou (kapacita 410 míst; 479 m
2
). Mezi další kongresová centra

4
 lze zařadit turisticky 

atraktivní horské středisko Harrachov, které v úhrnu disponuje kapacitou 400 míst a dále 

i Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích. 

 

Nedílnou součástí kulturně-historického potenciálu jsou i soubory materiálních a duchovních 

projevů vytvořených člověkem, tj. místní zvyky a tradice (mezi projevy materiální lze zařadit 

                                                 
2
 Statistika kultury 2004, NIPOS 

3
 Podobně vydává IC Jablonec především pro obchodníky již několik let Katalog sklářských a bižuterních firem 

regionu (zhruba území bývalého okresu). Není to přehled všech firem regionu, jsou zde uveřejněny firmy, 

které mají zájem být v katalogu uvedeny.  

 
4
 Jedná se o zařízení, která disponují prostory pro pořádání kongresů a sympozií pro více jak 50 účastníků. 
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např. např. foukané sklo, projevem nemateriálním mohou být masopusty). Na Tanvaldsku se 

obnovují staré tradice – Masopustní průvod městem, Prvomájový výstup na Špičák – 

a zakládají se nové (např. „Dřevosochání“ v Desné, Lety na saních v Plavech, Setkání 

s Krakonošem v Harachově, Lyžníci – závody na historických lyžích na Smržovce atd.). 

Tradičními kulturními akcemi jsou Tanvaldské hudební jaro (koncerty vážné hudby) 

a přehlídka amatérské filmové tvorby HAF (Humor v Amatérském Filmu). V některých 

obcích (Smržovka, Josefův Důl) se konají pravidelné každoroční hudební festivaly. Mnoho 

kulturních a společenských akcí se také během roku koná na Frýdlantsku (Frýdlantská letní 

jazzová dílna, Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantě, Sklářské trhy v Heřmanicích, Sklářská 

pouť na Kristiánově,…).   

 

Jednou z architektonických zajímavostí Jizerských hor jsou klasicistní a empírové pavilony 

v areálu Lázní Libverda. Pro turisty jsou atraktivní také roubené a hrázděné domy, které 

dotvářejí krajinu a jsou typické pro tuto oblast. Klasickou ukázku těchto staveb nabízí osada 

Jizerka (obec Kořenov), která byla vyhlášena vesnickou památkovou rezervací.  

 

V regionu a nejen v něm (Polsko i Německo) se také nachází jedinečný typ domu, který je 

nazýván „Podstávkový dům“. Tyto domy většinou spojují dvě tradiční technologie lidové 

architektury – v přízemí východoevropské roubení a v patře západoevropské hrázdění. V části 

severních Čech je však patro roubené, což je fenomén jinde v Evropě se nevyskytující. 

V současnosti se v celé česko-německo-polské oblasti vyskytuje zhruba 19 000 

podstávkových domů. V budoucnosti je plánována žádost o zařazení na seznam světového 

kulturního dědictví UNESCO. 

 

Samotná krajina – Jizerské hory, jejich podhůří a Frýdlantská pahorkatina – a převaha 

památek lidové architektury poskytuje vhodné podmínky pro realizaci venkovské turistiky. 

 



 Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory – návrhová  část 

  

 31 

spol.  s r.  o.

 
Obr. 4.1.3: Přehled kulturních a historických památek v Libereckém kraji a v turistickém 

regionu Jizerské hory 
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4.2  Příprava produktů a programů cestovního ruchu a marketingové 

podpory na území turistického regionu Jizerské hory 

 
Produkty a programy cestovního ruchu  

V zásadě lze konstatovat, že v současnosti neexistuje v zájmovém území nabídka 

konkurenceschopných produktů (programy a služby), resp. turistických programů, které by 

byly v regionu nabízeny, příp. propagovány a prodávány. Jejich návrh je proto jedním 

z očekávaných hlavních výstupů tohoto dokumentu. Na území turistického regionu Jizerské 

hory i v jeho širším zázemí lze identifikovat mnoho různých aktivit, které mají potenciál pro 

využití v oblasti cestovního ruchu (pořádání významných sportovních a kulturních akcí, různé 

slavnosti atd.). Tyto jednotlivé nabídky však nevytváří žádný souvislejší celek. 

 

Některá turistická informační centra (dále TIC) v regionu jsou v současné době již schopna 

nabídnout klientovi na požádání ucelený produkt cestovního ruchu, tzn. zajistit ubytování 

a program výletů a doprovodných aktivit a dalších specifických požadavků podle přání 

různých druhů klientely na různě dlouhou dobu. Tomuto standardu, který je již relativně 

běžný v „turisticky vyspělých“ evropských zemích se nejvíce blíží TIC v Harrachově 

a v Jablonci nad Nisou. Další TIC uvádí, že nabízí určité turistické programy, jsou schopny 

doporučit a sestavit program na jeden i více dní, a to jak v případě konkrétního běžného 

požadavku skupiny klientů, tak na základě individuálních specifických požadavků (např. 

cykloturistika, venkovská turistika, adrenalinové sporty, apod.). S těmito požadavky se však 

zákazníci obracejí spíše na cestovní kanceláře. TIC ve většině případů poskytují stále spíše 

dílčí informace o možnostech ubytování, stravování, místních atraktivitách apod. Základní 

podmínkou pro poskytování komplexnějších služeb je úzká spolupráce TIC především 

s podnikatelskou sférou, ale i s veřejnou správou. Tato spolupráce v regionu již v určité míře 

funguje, je však stále iniciována spíše ze strany TIC. Z provedených šetření lze však 

vystihnout, že postupně se zájem o spolupráci začíná přesouvat i na podnikatele.  

 

Nabídka ucelených a komplexních turistických programů a produktů je pro potenciálního 

zákazníka nejvyšší možnou službou. Pokud zvolí balíček služeb, odpadají mu tím starosti 

s neustálým plánováním programu a organizací pobytu. Díky předem stanovené ceně za celek 

(a případné fakultativní komponenty programu) také neztrácí přehled o finančních 

prostředcích, které na dovolenou bude muset vynaložit. Na druhé straně je nutné zachovat 

klientovi pocit vlastní svobody; organizátor musí být připraven akceptovat přání zákazníka, 

který vyžaduje jakýkoliv zásah do připraveného harmonogramu akcí, výletů či návštěv 

atraktivit podle své aktuální situace či nálady. 
 

Tvorba a nabídka programů a produktů je důležitá také pro jejich organizátory a tvůrce 

(nabídka turistických aktivit a zvyšování poptávky mimo sezónu, zvýšení přitažlivosti pro 

specifické cílové trhy zákazníků, atraktivnost pro nové cílové trhy, spojení nabídky programu 

s významnou společenskou, kulturní či sportovní akcí, přirozená stimulace klienta 

k opakovanému využívání programu, apod.). Nelze však zapomínat na to, že efektivní 

příprava, tvorba a vlastní realizace turistických programů a produktů je podmíněna mimo jiné 

dostatečnou sítí zařízení základní a doprovodné infrastruktury, dále fungující organizační 

strukturou a jejím zázemím, kvalitou lidských zdrojů a marketingovou podporou při jejich 

nabídce a prodeji. V neposlední řadě jsou pro tvorbu programů a produktů cestovního ruchu 

nezbytné dostačující finanční prostředky. Bez propojení podpory těchto základních atributů 

cestovního ruchu není možno turistické programy a produkty fakticky vytvářet. 
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Východiska pro tvorbu programů cestovního ruchu 

Z hlediska územního dopadu lze turistické programy a produkty cestovního ruchu rozdělit na 

čtyři kategorie.  

o Místní programy a produkty cestovního ruchu využívají pouze turistické cíle, služby 

a atraktivity v daném místě (lokalitě či obci). Může jít např. o tradiční folklórní festival 

nebo unikátní architektonickou památku. 

o Lokální turistické programy a produkty jsou provázány s větším územím než ty místní. 

Využívají rozsáhlejších atraktivit, jako je např. tradiční výroba nějakého zboží, skalní 

město, cyklostezka atp.  

o Regionální program či produkt cestovního ruchu se váže k takovému cíli či atraktivitě, 

která má význam pro celý region. Může jít jak o velmi významné atraktivity (jako např. 

zámek či hrad), tak o jednotný charakter služby či cíle, které lze nalézt na celém území 

vybraného regionu. 

o Nadregionální programy či produkty překračují svým významem hranice regionu. 

Využívají často turistické cíle a atraktivity, které leží mimo jeho území, jako třeba 

mezinárodní sportovní soutěže, nadnárodní kulturní památky aj. 

 

Tvorba programů a produktů cestovního ruchu by se také měla do značné míry přizpůsobit 

povaze cílového trhu. V praxi to znamená, že je třeba zaměřit se na potenciální návštěvníky 

regionu a přizpůsobit programy a produkty jejich společným charakteristikám. Tyto 

charakteristiky lze členit podle několika základních úrovní:  

o geografická úroveň: rozčlenění programů podle místa původu návštěvníků 

o demografická úroveň: rozdělení produktů podle základních demografických znaků 

klientů (věk, pohlaví, vzdělání, počet členů rodiny, příjem apod.) 

o úroveň účelu cesty: pomáhá specifikovat nabídku pro klienty, kteří mají specifický 

důvod k cestě do regionu (např. pracovní cesta, rekreace, návštěva památek apod.) 

o psychografická úroveň: rozděluje produkty podle typického chování skupin zákazníků, 

které je většinou úzce spojeno s jejich statusem, životním stylem a dalším 

o úroveň vztahu k nabízené službě: rozděluje programy podle relace návštěvníků 

k různým dílčím produktům (např. lyžování, pěší turistika, výlety za památkami, koupání, 

cykloturistika apod.) 

o úroveň distribuční cesty: rozčleňuje produkty podle způsobu, jakým se dostaly ke 

klientům (přímo, přes touroperátora, přes cestovní kancelář, pomocí informací TIC apod.) 

o úroveň sezónnosti: rozděluje programy podle toho, v jakém ročním období návštěvníci 

do regionu přijíždějí. 

 

Odpověď na každé úrovni nám dává o zákazníkovi důležitou informaci. Kombinací různých 

variant na jednotlivých úrovních dostaneme rozmanité představy o potenciálních 

návštěvnících, tedy o těch, na které by vytvářené programy a produkty cestovního ruchu měly 

být zaměřeny. To nám také zároveň naznačuje, jak by měl produkt vypadat, aby danému typu 

klienta plně vyhovoval, a v neposlední řadě také to, na co by se měla zaměřit jeho propagace. 

 

Pro návrh hlavních cílových skupin návštěvníků je také více než vhodné využít poznatků ze 

šetření návštěvnosti. K dispozici máme zimní i letní šetření návštěvníků Libereckého kraje, 

zpracované po skončení příslušných hlavních turistických sezón (léto 2005 a zima 2005/6). 

Obě zmiňované studie identifikují určité specifické skupiny návštěvníků, které jsou 

charakteristické svou zvláštní pozicí oproti ostatním, „průměrným“ návštěvníkům. Jedná se 

o zahraniční návštěvníky, mladé návštěvníky do 25-ti let, rodiny s dětmi a dále segmenty 

návštěvníků podle důvodu jejich pobytu v regionu – návštěvníci zaměření na sportovní 

aktivity, návštěvníci zaměření na relaxaci a návštěvníci zaměření na poznávací turistiku. 
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o Zahraniční návštěvníci 

tvoří v obou sezónách pětinu všech turistů v regionu. Jsou starší než návštěvníci z ČR 

a pouze výjimečně přijedou sami. Většinou cestují autem, bydlí se v hotelu či penzionu 

(v létě trochu překvapivě častěji i v kempu) a stravují se téměř výhradně v restauracích; 

logicky tedy mívají mnohem vyšší výdaje než tuzemští návštěvníci. Častěji jsou tu 

poprvé, využívají tedy více i různé informační zdroje (hlavně internet a služby TIC). 

Poznání regionu je pro řadu z nich hlavním účelem jejich cesty. V zimním období však 

přijíždějí především za sportem, tzn. na lyže. Nejvíce zde kritizují rozsah a kvalitu 

ubytování. Naopak cenovou úroveň služeb hodnotí pozitivně. 

o Mladí návštěvníci do 25-ti let 

tvoří v zimě větší podíl návštěvníků než je tomu v zimní sezóně (pětina oproti necelé 

šestině). Často přijíždějí veřejnými dopravními prostředky, v létě také na kole. Přijíždějí 

častěji než jiní především za zábavou, v zimě také za sportem. Mají nižší výdaje; bydlí 

v levnějších typech ubytovacích zařízení (hostely, chaty, ubytovny) a také se méně 

stravují v restauracích. Informace o regionu vyhledávají převážně na internetu. Ke 

službám a vybavenosti regionu jsou velmi kritičtí. 

o Rodiny s dětmi 

také přijíždějí více v létě (tvoří téměř třetinu všech návštěvníků) než v zimě (pouze 

pětina). Cestují automobilem a zdrží se v regionu nejčastěji na týden. Využívají hlavně 

levnější ubytování – v létě bydlí v kempu, přes zimu u příbuzných nebo známých. 

Důvodem jejich pobytu bývá relaxace, často ve spojení s turistikou a sportovními 

aktivitami.  

o Turisté v ubytovacích zařízeních 

činí v zimním období výrazně vyšší podíl na celkové návštěvnosti než v letním (45,5% 

v zimě oproti 29% v létě). Stravují se převážně v restauračních zařízeních. Jsou to často 

lidé, kteří do regionu přijeli poměrně z daleka a také poprvé. V zimě přijíždějí nejčastěji 

za turistikou a sportem, v létě pak také relaxovat. 

o Návštěvníci zaměření na sportovní aktivity 

převažují hlavně v zimní sezóně (téměř dvě třetiny všech návštěvníků ve srovnání 

s pětinou v létě). Tvoří většinu z těch návštěvníků, kteří přijeli z Libereckého kraje; často 

proto nepotřebují žádné informace o regionu a  logicky je tedy vyhledávají jen zřídka. 

Často jezdí na jeden týden a zvláště zimní hosté přijíždějí opakovaně. V zimě se 

ubytovávají více v penzionech, v létě využívají kempy. S vybavením regionu pro 

sportovní aktivity jsou převážně spokojeni. 

o Návštěvníci zaměření na relaxaci 

Tato skupina návštěvníků převažuje v letním období (28% proti 15% v zimě). Přijíždějí 

autem, většinou z tuzemska.  Tráví zde delší dobu, často se svými dětmi. Jak lze 

předpokládat z jejich vymezení, náročnější aktivity je nelákají. Celkově jsou nejméně 

kritičtí k nedostatkům služeb a vybavení regionu.  

o Návštěvníci zaměření na poznávací turistiku 

Tato skupina je samozřejmě vymezena pouze v letním šetření. Přijíždějí autem, častěji než 

jiní pouze na jeden den. Logicky jsou zde poprvé a většinou také používají dostupné 

zdroje informací o regionu.  

 

Při tvorbě programu či produktu cestovního ruchu je takováto znalost charakteristického 

chování zákazníka a jeho preferencí nesporně výhodou. Pomáhá při volbě jednotlivých 

komponent produktu a také při výběru celkového zaměření marketingové strategie. Úspěšný 

program či produkt cestovního ruchu musí být totiž připraven na míru cílové skupině, na 
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kterou je zaměřen a sladit její požadavky na trávení dovolené s možnostmi, které region 

nabízí v aktuálním ročním období. 

 

 

Marketingová podpora cestovního ruchu 

 

Jedním z nejvýznamnějších faktorů, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje návštěvnost 

turistického regionu, je dostatek informací o možnostech trávení volného času a komplexní 

turistické nabídce. V současné době, kdy je turismus a cestovní ruch významným 

hospodářským odvětvím, je důležité turistické atraktivity nacházející se v místě (regionu) 

důsledně a odpovídajícím způsobem propagovat. 

 

Informace o turistické infrastruktuře a nabídce atraktivit je možné podle dosahu jejich 

působení a podle cílových skupin, pro něž jsou poskytovány, rozdělit na informace 

poskytované vně a uvnitř regionu.   
 

Informace vně regionu jsou cíleně zaměřeny na propagaci turistické nabídky určitého regionu 

v konkurenčním prostředí s jinými (ne jen okolními) regiony a přesvědčit cílové skupiny 

potenciálních návštěvníků, že daný region je právě dost atraktivní a umožňuje příjemné 

trávení volného času. Mezi hlavní nositele těchto informací patří tištěné a elektronické 

propagační materiály, webové stránky, prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu 

a další. Významnými aktéry, podílející se na přípravě a vlastní propagaci území by měla být  

turistická informační centra (TIC), městská či kulturní informační střediska (centra). Tyto 

budou dále označovány jako TIC. 

 

Informace uvnitř regionu jsou poskytovány návštěvníkům, kteří již do území přijeli. Jejich 

cílem je představit a propagovat turistickou nabídku lokalit, atraktivit a památek, poskytnout 

informace o existujících možnostech trávení volného času a zvýšit tak spokojenost 

návštěvníků s pobytem. Informace jsou poskytovány formou různých průvodců, map, 

katalogů, reklamních brožur, naváděcích informačních systémů, přičemž klíčovou 

a nezastupitelnou roli zde plní právě informační střediska. 

 

V současnosti neexistuje žádný komplexní, ucelený systém propagace, reklamy a zejména 

prodeje turistické nabídky zájmového území jako jednotného celku. To je dáno na jedné 

straně malou a neucelenou nabídkou turistických programů, na straně druhé i neexistencí 

partnerů na lokální úrovni, tedy těch, kteří by měli tuto činnost provádět (lokální destinační 

management). Tuto činnost zatím více či méně úspěšně suplovala některá aktivní města (např. 

Jablonec nad Nisou, Tanvald), existující zájmová sdružení (např. Společnost pro Jizerské 

hory, o.p.s.),  resp. nyní založený svazek obcí Jizerské hory, ale zatím jen na nejnižší úrovni - 

vydávání informačních letáků, pohledů, prospektů, turistických map, zastoupení na vybraných 

veletrzích cestovního ruchu, apod. Druhou lokální úroveň tvoří Turistická informační centra 

v zájmovém území. Třetí – regionální úroveň by mělo postupně vytvořit již jmenované 

zájmové sdružení Jizerských hor. 

 

Pro lepší pochopení vzájemných souvislostí uveďme na tomto místě ve stručnosti úkoly 

jednotlivých úrovní destinačního managementu.  

 

o Lokální destinační management – jeho primární úkoly spočívají v informacích pro 

hosty a v koordinaci tvorby produktu. Jako těžiště jejich práce můžeme označit např. 
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lokální řešení dopravy, provoz informačního a rezervačního systému (v koordinaci 

s regionem), koordinaci výstav, nabídku místních prospektů, turistických map aj. 

o Regionální destinační management (úroveň turistického regionu – např. okresu) – 

k jeho primárním úkolům náleží profilace turistické značky a péče o ni, obsluha 

turistického trhu, tvorba a koordinace nadlokálních činností a distribuce. Jako těžiště práce 

můžeme označit např. zajišťování účasti na turistických veletrzích, prodejních cestách 

a exkurzích, organizaci reklamní kampaně, koordinaci informačních a rezervačních 

systémů, regionální veřejné nebo privátní dopravy, zajištění regionálních slevových karet, 

apod. 

o Nadregionální (krajský) destinační management – jeho primárním úkolem je např. 

příprava národních marketingových dat, pomoc v organizaci a činnosti turistických trhů 

jednotlivých regionů, ovlivňování a podpora turistického zájmu u obyvatelstva, 

 koordinace vzdělávání, podpora spolupráce v oblasti společné hospodářské a dopravní 

politiky, ochrany životního prostředí a v péči o značku. 

o Národní destinační management (blíže k vymezení jeho hlavního zaměření viz stanovy, 

struktura a úkoly České centrály cestovního ruchu). 

 

 

Turistická informační centra jsou nejvýznamnějším poskytovatelem informací uvnitř regionu. 

Ve většině TIC jsou k dispozici tištěné propagační materiály v češtině, angličtině a němčině, 

častá je také polština, francouzština a ruština. Mnohá TIC poskytují informace verbálně 

a v tištěné podobě, stále běžnější jsou elektronické nosiče (DVD, VHS, CD-ROM…). 

Všechna TIC mají určité množství a strukturu informačních letáků, propagačních 

a informačních materiálů, které jsou návštěvníkům bezplatně k dispozici. Úroveň vybavenosti 

TIC informačními materiály se však v rámci svazku obcí liší – zejména na Frýdlantsku 

vybavenost neodpovídá standardům. Vedle informací na místě poskytují TIC klientům i také 

služby „na dálku“. Všechna TIC v regionu mají možnost telefonického a faxového spojení 

s klienty (faxové číslo nebylo zjištěno pouze u Informačního střediska KRNAP), disponují 

alespoň jedním osobním počítačem, většina má kopírovací zařízení. E-mailovou adresu a tedy 

připojení k internetu mají všechna TIC. 

 

Sledovaná TIC v regionu poskytují v dostatečné šíři informace o ubytování a zajištění jeho 

přímé rezervace je u většiny TIC již také samozřejmostí. Zaměstnanci TIC jsou schopni běžně 

podávat jak informace o stravování, společenských a kulturních akcích a místních 

atraktivitách, důležité kontaktní adresy, základní informace o dopravě (především dostupnost 

různými dopravními prostředky), tak informace o kulturních, společenských a sportovních 

akcích, turistických  a naučných stezkách, kulturních, historických a přírodních památkách  

a dalších atraktivitách regionu (včetně provozní doby a vstupného). Rozsah poskytovaných 

informací je nejčastěji vázán na místní region či okres, informace o celé České republice 

poskytují v rámci možností a v určitém přiměřeném rozsahu TIC v Jablonci nad 

Nisou, Harrachově a Kořenově. Většina informací je bezplatná, zpoplatněny jsou některé 

materiály (nejčastěji mapky). Mezi stále častěji poskytované služby patří také možnost 

připojení k internetu (většinou jako placená služba), průvodcovské a směnárenské služby.  

 

Vybavenost TIC propagačními materiály je ve většině sledovaných případů dostatečná 

v tištěné, a stále častěji také v elektronické podobě. Prezentace atraktivit regionu, množství 

informačních letáků i informace o ubytovacích kapacitách poskytují TIC většinou 

v dostatečném rozsahu. Reklamní nabídka dalších služeb se týká zejména informací 

o kulturních a sportovních akcích, půjčovnách sportovních potřeb, reklamních katalogů 

různých služeb a firem. Vydávání a financování propagačních materiálů je záležitostí 
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samotných TIC, resp. vlastníků TIC - městských (obecních) úřadů a podnikatelských 

subjektů, výjimečně přispějí na provoz TIC místní podnikatelé, malý objem finančních 

prostředků přináší také placená inzerce. Většina TIC (zaměstnanců TIC) se účastní veletrhů 

cestovního ruchu, mezi nejčastěji uváděné se řadí Regiontour a Go Brno, Holiday World 

Praha, Euroregion Tour Jablonec nad Nisou a ze zahraničních veletrhů Drážďany, Lipsko, 

Berlín a Poznaň.  

 

 

Hodnocení turistických informací na www stránkách obcí a měst  

V současné době je nejpoužívanějším nástrojem získávání informací pro potenciální 

návštěvníky internet, který umožňuje realizaci informačních a rezervačních systémů 

a prezentaci regionů (obcí) pomocí www stránek. Jako takový je v dnešní době 

nejvýznamnějším prostředkem k oslovení klienta. Vhodná a přiměřená prezentace je tedy 

jedním z nejdůležitějších prvků marketingové propagace regionu. Kritéria pro úspěšnou 

prezentaci konkrétní destinace na internetu se odvozují od účelu www stránek. Patří mezi ně 

zejména funkčnost a přehlednost stránek, jejich obsah (rozsah informací), aktuálnost, 

jazykové mutace a design.  

 

Jizerské hory nemají jednotou webovou prezentaci. Na internetu lze nalézt řadu stránek 

odlišné kvality, které o nich informují či je propagují. Z celé škály www stránek bylo 

provedeno hodnocení u následujících dvou webových prezentací: oficiální prezentace 

turistického regionu www.jizerky.cz a neoficiální stránky www.jizerske-hory.cz.  

 

Oficiální stránky Turistického regionu Jizerské hory (www.jizerky.cz) provozuje Svazek měst 

a obcí Jizerské hory; stránky byly nově vytvořeny a de facto jsou v současné době ve 

výstavbě. Průběžně je organizováno jejich naplňování. Mají dvojúrovňové menu, což 

poněkud znesnadňuje rychlou orientaci a přechod mezi jednotlivými tématy. Stránky obsahují 

převážně turistické informace, ale nachází se zde také prezentace Svazku i jednotlivých 

členských obcí. Rozsah informací v jednotlivých záložkách prozatím není velký, což 

odpovídá zatímní nedokončenosti webové prezentace. Ze stejného důvodu lze také 

předpokládat, že informace, které tu jsou poskytovány, jsou aktuální. Je zde prezentováno 

široké spektrum služeb i možných aktivit, které jsou pomocí dvou úrovní menu vhodně 

tématicky roztříděny do jednotlivých položek. Připravena je již jazyková mutace stránek. 

Z hlediska grafického provedení jsou stránky velice zdařilé. Stránky mají jednotný design, 

vhodný kontrast mezi pozadím a textem, maximálně využívají plochu pro užitečné informace 

a mají zpětný odkaz na úvodní stránku. Zdánlivě statické stránky jsou oživeny „měnícími se“ 

fotografiemi. 

 

Webové stránky www.jizerske-hory.cz vznikly pravděpodobně z důvodu absence oficiálních 

stránek Jizerských hor (dříve než byl ustanoven turistický region Jizerské hory). Stránky jsou 

funkční a přehledné, informace jsou tématicky členěny. Sumárně je možné považovat 

informace na stránce za aktuální. Stránka postrádá jazykové mutace, což je vzhledem ke 

zvolenému URL velkým nedostatkem. Dalším nedostatkem je, že zde chybí zobrazení 

lokalizace Jizerských hor. Stránky mají jednotný design a vhodně zvolený kontrast mezi 

pozadím a textem, postrádají však pestrost a jsou veskrze statické. Tyto stránky nejsou ideální 

formou prezentace turistického regionu Jizerské hory. 

 

Z analýzy těchto webových stránek vyplývá, že v současné době nejsou k dispozici kompletní  

www stránky, které by byly určeny přímo návštěvníkovi (turistovi) a prezentovaly by 

destinaci Jizerské hory jako celek na patřičné úrovni a poskytovaly by komplexní informační 

http://www.jizerky.cz/
http://www.jizerske-hory.cz/
http://www.jizerky.cz/
http://www.jizerske-hory.cz/
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(či rezervační) servis. Takovými stránkami budou pravděpodobně – po svém dokončení – 

stránky www.jizerky.cz.  

 

NISA, o.p.s. vytvořila v rámci mezinárodního projektu Nová Hřebenovka podporovaného 

z prostředků EU informační a rezervační systém, který je online přístupný na 

http://www.nisaops.cz/cz_is.php. Tento projekt zahrnuje mnohem širší území než jen Jizerské 

hory, je ovšem příkladnou ukázkou fungujícího systému, který umožňuje návštěvníkovi získat 

potřebné informace o vybrané lokalitě a přímo si naplánovat svůj pobyt. WWW stránky jsou 

provedeny ve čtyřech jazykových mutacích a zahrnují informace o ubytovacích zařízení, 

možnostech kulturního i sportovního vyžití a trávení volného času. Nespornou výhodou je 

názorná lokace, tj. zobrazení objektu v mapě, a přímá rezervace ubytovacích služeb. 
 

 

 

Lidské zdroje v cestovním ruchu 

 

Profesní úroveň mnoha aktérů v oblasti cestovního ruchu (od podnikatelské sféry po místní 

samosprávu) je dosud na nízké úrovni. Nejsou využity možnosti vzájemné spolupráce, mezi 

jednotlivými aktéry nefunguje ani výměna informací a zkušeností. Přestože obsah a rozsah 

výuky v příbuzných oborech na středních školách poskytuje nezbytné základy pro činnosti 

v cestovním ruchu, neustálé zvyšování kvalifikace, různá školení a další profesní vzdělávání 

by se měly stát součástí celoživotního cyklu pracovníků zaměstnaných v tomto oboru. 

 

Obsah a strukturu potřebného dalšího vzdělávání lze vymezit pomocí následujících 

problémových okruhů:  

o základy turismu, turistického marketingu a managementu 

o geografie cestovního ruchu a volného času 

o volný čas a turismus 

o strategický management a marketing turismu 

o produktová a cenová politika v turismu 

o politika komunikace v turismu 

o politika distribuce (prodeje) v turismu 

o aplikovaný turistický marketing (praktické projekty, případové studie) 

o destinační management 

o vybrané dílčí problémy turistického managementu 

o trvale udržitelný cestovní ruch, zásady ochrany přírody 

o regionální rozvoj a plánování cestovního ruchu 

o právní záležitosti spojené s cestováním 

o turismus a internet 

 

Aktivace a plné využití lidského potenciálu je klíčovým krokem k navázání úspěšné 

spolupráce mezi dílčími aktéry cestovního ruchu v Turistickém regionu Jizerské hory. Pro 

plné využití turistického potenciálu regionu je však nezbytné, aby se alespoň hlavní zástupci 

jednotlivých aktérů dobře orientovali v problematice cestovního ruchu a turismu v celé její 

šíři. 

 

Významnou aktivitou na poli rozvoje lidských zdrojů je systém environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty. V posledních letech, v rámci zavádění zásad trvale 

udržitelného rozvoje, je na tento typ rozvoje lidských zdrojů kladen zvýšený důraz. Turistický 

region Jizerské hory má navíc k problematice ekologického chování ideální podmínky dané 

http://www.jizerky.cz/
http://www.nisaops.cz/cz_is.php
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přítomností CHKO Jizerské hory a velkým potenciálem rozvoje šetrné turistiky především 

v oblasti Frýdlantska. 

 

V současnosti asi nejvýraznějším počinem v této oblasti je realizace projektu Orsej, který 

zavádí do praxe regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

v Libereckém kraji. Tento projekt je financován z 75% Evropským sociálním fondem a z 25% 

Ministerstvem životního prostředí ČR. V rámci projektu vzniklo na území Libereckého kraje 

8 ekologických poraden, které nabízejí ekologické poradenství a připravují osvětové 

a vzdělávací akce a materiály pro širokou veřejnost. Tato ekologická střediska či ekoporadny 

nevznikají na zelené louce, ale dochází k rozšíření činnosti organizací, které se ekologickou 

výchovou dlouhodobě zabývají. Na území turistického regionu Jizerské hory se nachází tři 

takovéto poradny - při MDC Maják v Tanvaldu, při DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou a při 

DDM v Novém Městě pod Smrkem. Mezi další zbylá města patří poradny v České Lípě, 

Liberci, Jablonném v Podještědí, Turnově a v Sedmihorkách. Nedílnou součástí je také 

podpora a rozvoj dobrovolnictví v oblasti ochrany životního prostředí. Tuto část má 

v patronátu obecně prospěšná společnost Suchopýr v Oldřichově v Hájích.  

 

http://www.ekovychovalk.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&portal=330&slozka=7974&xsekce=7984&clanek=9557
http://www.ekovychovalk.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&portal=330&slozka=7974&xsekce=7984&clanek=9558
http://www.ekovychovalk.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&portal=330&slozka=7974&xsekce=7984&clanek=9559
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4.3  Spolupráce a intenzivní podpora subjektů v oblasti cestovního ruchu 

 na území turistického regionu Jizerské hory 

 

Spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu 

 
Spolupráce je součinnost určitého množství subjektů při dosahování určitého cíle. 

Důvody pro spolupráci   jsou dány zejména možností dosáhnout „synergického efektu“,  což 

znamená, že společně lze dosáhnout  kvalitnějšího výstupu, než kdyby každý subjekt usiloval 

o dosažení cíle sám. 

 

Současné pojetí regionální politiky České republiky jako nástroje rozvoje určitého území 

zdůrazňuje nutnost spolupráce určitých subjektů – nejčastěji obcí - při zajištění tohoto rozvoje 

daném prostoru.  V počátečním  období bylo čerpání prostředků na rozvojové záměry obcí 

z některých dotačních titulů podmíněno účastí žadatele ve svazku obcí, či žádost muselo 

podávat sdružení obcí. Tato skutečnost vedla k tomu, že nastal značný „boom“ v zakládání 

dobrovolných svazků obcí, nejčastěji označovaných jako mikroregiony. V současné době tak 

dochází k paradoxní situaci – řada obcí je členem více než jednoho mikroregionu. Obce se 

účastní řady aktivit ve spolupráci s jinými subjekty a snaží se využívat co nejvíce možností ke 

zlepšení potenciálu území, k získání zkušeností a k zefektivnění činností místní samosprávy. 

 

V posledních několika letech došlo k výraznému posunu v hlavních příčinách vzniku 

jednotlivých forem meziobecní spolupráce. Pokud se v průběhu 90. let obce sdružovaly 

především za účelem obecného rozvoje území se zaměřením na oblasti technické 

infrastruktury a životního prostředí, tak v posledních pěti letech je nejčastější důvod ke 

spolupráci právě rozvoj cestovního ruchu daného území pomocí společné propagace 

mikroregionu a rozvoje venkovské turistiky. Je to dáno hlavně zvyšujícím se pokrytím 

jednotlivých sítí technické infrastruktury, zvyšující se národní i mezinárodní podporou 

odvětví cestovního ruchu a stále větší snahou o rozvoj alternativních aktivit ve venkovských 

oblastech, kde zemědělské hospodaření ztratilo či ztrácí na významu. 

 

Pokud se jednotlivé obce rozhodnou spolupracovat v oblasti cestovního ruchu, tak existuje 

velmi rozmanitá škála okruhů cestovního ruchu, kterým se mohou věnovat. Mezi ty 

nejzásadnější patří: marketing území, destinační management, příprava turistických produktů 

a balíčků, spolupráce s ostatními regiony a v neposlední řadě i společné rozvojové projekty. 

V rámci těchto okruhů se meziobecní spolupráce zaměřuje především na tyto aktivity: 

budování infrastruktury pro cyklo a pěší turistiku, společná propagace území, vytváření 

jednotného informačního systému území a pořádání společných kulturních a sportovních akcí. 

 

Dále můžeme v meziobecní spolupráci v cestovním ruchu rozlišovat možnosti na základě 

jejich národní a mezinárodní úrovně. Na národním stupni můžeme rozlišovat oficiálně 

vymezené turistické regiony a turistické oblasti, jejichž vymezení bylo v minulých letech 

spíše iniciativou „shora“, kdy v rámci rajonizace cestovního ruchu bylo takto pokryto celé 

území České republiky. V současné době u turistických regionu tato situace pomalu přestává 

platit, neboť se na jejich fungování čím dál častěji podílejí lidé, kteří vzešli přímo z daného 

regionu. Dále jsou ještě neoficiálně vymezené turistické podoblasti, jejichž počet je variabilní 

a rozhodují o něm nižší správní celky než je stát. V obou případech se navíc nejedná o ryzí 

spolupráci obcí, ale spíše o kooperaci aktérů cestovního ruchu (veřejný sektor, NNO, 

podnikatelé, …). Dále v rámci národní působnosti můžeme vymezit svazky obcí, sdružení 
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obcí, mikroregiony apod., které mají ve své hlavní náplni činnosti rozvoj oblasti cestovního 

ruchu. V tomto případě se jedná o iniciativu „zdola“, kdy dochází ke spontánnímu vzniku 

různých seskupení obcí za určitým cílem a k jejich vzájemné spolupráci. 

 

V oblasti mezinárodní spolupráce obcí můžeme vyčlenit dva její základní typy – přeshraniční 

a partnerskou spolupráci dvou obcí, kdy každá pochází z jiného státu. V případě zmíněných 

druhů mezinárodní spolupráce se jedná o vlastní iniciativu daných obcí založenou na 

dobrovolnosti a z větší části se jí účastní spíše velké obce (města), které mohou mít těchto 

partnerských obcí i více najednou. Naproti tomu systém euroregionů, který se v Evropě začal 

objevovat již v 50. letech 20. století, ale ve větší míře se prosazuje až na počátku 90. let, patří 

v současné době k nejvýznamnějšímu způsobu spolupráce obcí na mezinárodní úrovni. 

 

Pro rozvoj cestovního ruchu, zejména toho venkovského, je v posledních pár letech velmi 

důležitá mezisektorová spolupráce a princip vzájemného partnerství. Rozvinutí principu 

partnerství, spočívajícího ve funkční spolupráci různých subjektů v území, umožňují místní 

akční skupiny (MAS). Místní akční skupiny jsou uskupení vytyčená v  rámci iniciativy 

LEADER+
5
, která spojují subjekty veřejného i soukromého sektoru působící v daném území 

– obce, svazky obcí, podnikatele, nestátní neziskové organizace či neorganizované občany. 

Místní akční skupiny se musí skládat z vyváženého a reprezentativního výběru partnerů z 

různých socioekonomických sektorů na daném území. Na úrovni rozhodování musí tvořit 

zástupci soukromého sektoru (soukromí podnikatelé, neziskové organizace, fyzické osoby 

reprezentující zájmové skupiny) nejméně 50 % z místního partnerství. 
 

 

 

Turistická organizační struktura 

 

Za účelem řízení, spolupráce a koordinace aktivit, tj. zabezpečování místního rozvoje, v rámci 

vymezeného území, je třeba ustanovit organizaci, která by tyto činnosti vykonávala. Pro 

efektivní a systematické řízení daného území je nezbytné, aby organizace přijala strategický 

rozvojový dokument, který by sloužil jako nástroj k realizaci, resp. dosažení, aktivit 

vedoucích k rozvoji spravovaného území. Tento dokument nesmí být nikterak podceněn, 

jelikož má dopad na výsledné řízení, a potažmo rozvoj daného území. 

 

V  současné době mezi nejdůležitější subjekty, které jsou tvořeny ze sdružených obcí a působí 

v oblasti cestovního ruchu, patří na území turistického regionu Jizerské hory tyto: 

 

 Svazek obcí Jizerské hory 

 Mikroregion Frýdlantsko 

 Mikroregion Tanvaldsko 

 Mikroregion CZ EDEN-BULPERHA 

 Mikroregion Kamenice 

 Svazek obcí SMRK 

 

                                                 
5
 LEADER+ je iniciativa Evropské unie realizovaná v členských zemích v minulých programovacích obdobích a 

je plánována v rámci programu EAFRD také i v dalším období (2007 - 2013). LEADER+ uplatňuje pro 

konkrétní aplikaci metodu LEADER, která je založena na partnerské spolupráci různých subjektů v území. Ze 

zástupců místních samospráv, podnikatelů a neziskových organizací vzniká Místní akční skupina, jejímž 

základem je partnerská dohoda o hlavních cílech rozvoje venkovského regionu, společná příprava strategií a 

realizace projektů k jejich naplnění. 
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Svazek obcí Jizerské hory 

V současné době vznikl Svazek obcí Jizerské hory, který sdružuje 34 obcí a měst, které se 

nacházejí na území okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily (v oblastech označovaných 

jako Frýdlantsko a Jizerské hory). Sdružení tvoří obce a města mikroregionů Kamenice, 

Frýdlantska a Tanvaldska. Navíc je zde zařazeno město Jablonec nad Nisou a obce Janov nad 

Nisou a Oldřichov v Hájích, které nejsou součástí výše uvedených mikroregionů. Do konce 

roku 2006 by do tohoto svazku měl vstoupit další silný hráč, a to krajské město Liberec. 

Strategický dokument tohoto svazku je ve fázi realizace a s jeho dokončením se počítá do 

konce roku 2006. 

  

Mikroregion Frýdlantsko 

Mikroregion Frýdlantsko tvoří 18 obcí (Bílý Potok, Bulovka, Černovousy, Dětřichov, Dolní 

Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, 

Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava 

a Višňová). O aktivní činnosti sdružení svědčí realizace Integrovaného energetického 

konceptu mikroregionu Frýdlantsko, žádosti o dotace, např. vybudování naučné cyklostezky 

„Heřmanička“, apod. Tento mikroregion má sice formálně vypracovaný strategický 

dokument, ale jeho funkčnost je výrazně omezena jeho stářím (cca 10 let).  

Mikroregion Tanvaldsko 

Sdružení měst a obcí „Mikroregion Tanvaldsko“ zahrnuje 11 měst a obcí (Albrechtice 

v Jizerských Horách, Desná, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, Kořenov, Plavy, 

Smržovka, Tanvald, Velké Hamry a Zlatá Olešnice). Mikroregion má vypracovanou 

dlouhodobou strategii rozvoje svého území. Na základě tohoto dokumentu jsou realizovány 

různé projekty, např. realizace destinačního managementu Tanvaldsko (žádost o prostředky 

SROP) apod. Mikroregion Tanvaldsko má zpracovanou Strategii rozvoje, ve které se všech 

pět základních priorit, které jsou v ní definovány, alespoň částečně týká cestovního ruchu. 

 

Mikroregion CZ EDEN-BULPERHA 

Mikroregion BULPERHA (BULovka, PERtolice, HAbartice) byl založen jako zájmové 

sdružení právnických osob (resp. obcí), a to za účelem vzájemné spolupráce v řadě oblastí, 

a tedy i v oblasti cestovního ruchu. Sídlem sdružení je obec Bulovka. Dle šetření Ústavu 

územního rozvoje
6
 má tento mikroregion vypracovaný dokument strategického rozvoje. 

 

Mikroregion Kamenice 

Mikroregion Kamenice založilo 5 obcí (Albrechtice v Jizerských horách, Bedřichov, Desná, 

Josefův Důl a Lučany nad Nisou) za účelem všestranného rozvoje území. Právní forma 

mikroregionu je sdružení obcí se sídlem v obci Jiřetín pod Bukovou. Pokud se týče 

strategického rozvojového dokumentu, šetření ukázalo, že tento dokument již vlastní. 

V současné době však z mikroregionu Kamenice vystoupily obce Lučany nad Nisou 

a Bedřichov. Zbývající tři obce mikroregionu Kamenice jsou zároveň i součástí mikroregionu 

Tanvaldsko.  

 

Svazek obcí SMRK 

Svazek obcí SMRK (Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Frýdlant) byl založen na jaře 

2006 za účelem vytváření podmínek pro všestranný rozvoj cestovního ruchu regionu 

Frýdlantsko v úzké spolupráci a vazbě na Svazek obcí Jizerské hory. Hlavním konkrétním 

předmětem činnosti svazku jsou práce spojené s prosazením a následnou realizaci 

                                                 
6
 Monitoring mikroregionů 2004, dostupné na http://www.uur.cz/default.asp?ID=1922 
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projektového záměru výstavby SKI areálu Smrk. V současné době byly zahájeny práce na 

dokumentu Strategie regionálního rozvoje Frýdlantska s důrazem na cestovní ruch. 

 

 

Na území turistického regionu Jizerské hory se samozřejmě nacházejí i další podobné 

subjekty, ale ty již nemají oblast cestovního ruchu jako hlavní prioritu a navíc v některých 

sdruženích jsou i obce, které nejsou členy Turistického regionu Jizerské hory. Mezi tyto 

sdružení patří například: mikroregion Hrádecko – Chrastavsko, Mikroregion Jizerské podhůří, 

mikroregion Sever Českého Severu (SECESE), Severovýchodní regionální sdružení měst 

a obcí atd. 

 

Samostatnou specifickou skupinou obcí turistického regionu Jizerské hory jsou obce, které 

jsou zároveň členy i jiného turistického regionu. V současnosti se to týká obcí Kořenov 

a Harrachov, které jsou členy turistického regionu Krkonoše (Svazek obcí a měst Krkonoše). 

V budoucnosti může obdobná situace nastat také u obce Oldřichov v Hájích, která je součástí 

mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko, který by se měl do konce roku 2006 rozhodnout, zda 

vstoupí jako celek do turistického regionu Českolipsko (Sdružení Českolipsko).  

 

Mimo výše uvedená sdružení obcí působí na území turistického regionu Jizerské hory také 

jiné subjekty, které se také zejména zaměřují na organizaci a rozvoj cestovního ruchu. Jedná 

se především o jednotlivé či sdružené (AHR ČR) podnikatele, NNO (Společnost pro Jizerské 

hory o.p.s., Jizerská o.p.s., Nisa o.p.s., …), místní akční skupiny (MAS Mikroregionu 

Frýdlantsko, MAS Rozvoj Tanvaldska, MAS Hrádecko – Chrastavsko), jednotlivá turistická 

informační centra (TIC), správci jednotlivých památek (státní zámek a hrad Frýdlant, kostel 

Navštívení P. Marie v Hejnicích, Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou, …), Sdružení 

pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji, Lesy ČR, správy chráněných území (CHKO 

Jizerské hory, NP Krkonoše) a další. Rozvoji podnikatelských aktivit turistického regionu 

Jizerské hory ve venkovských oblastech (včetně cestovního ruchu) napomáhají Poradenská 

centra pro venkov s kancelářemi v Liberci, Smržovce a  Frýdlantu. 

 

Euroregion NISA 

Typem mezinárodní spolupráce na území turistického regionu Jizerské hory je spolupráce 

subjektů na úrovni euroregionu, konkrétně na úrovni Euroregionu NISA. Euroregion Neisse – 

Nisa – Nysa (ERN) je regionem tří pohraničních států – Česká republika, Německo a Polsko. 

Celý region pokrývá plochu něco přes 13 000 km² a je osídlen asi 1,45 miliónem obyvatel. 

Česká část z tohoto celku zabírá více jak 3 500 km² a okolo 500 000 obyvatel. Hlavním 

koordinačním sídlem (společného sekretariátu) celého Euroregionu je město Liberec. 

 

Euroregion Nisa je první společensky uznanou formou přeshraniční spolupráce ve střední 

a východní Evropě. K založení Euroregionu Nisa došlo na ustavujícím zasedání v Žitavě 

(SRN) dne 21. prosince 1991. Euroregion Nisa je dobrovolné zájmové sdružení (dále jen 

Sdružení) německých, českých a polských obcí, měst, okresů a dalších samosprávných 

subjektů a jiných institucí působících na daném území. Sdružení nemá vlastní právní 

subjektivitu.  

 

Česká strana Euroregionu Nisa je dobrovolným sdružením měst, obcí a dalších právnických 

osob zejména z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Děčín a Semily. Nejmenší 

organizační jednotkou Euroregionu Nisa jsou jednotliví členové Sdružení, tj. zástupci měst 

a obcí. Na české straně to jsou především zástupci měst a obcí v okresech Liberec (50), Česká 

Lípa (27), Jablonec nad Nisou (25), Semily (17), Děčín (17) a Mladá Boleslav (1) a zástupci 
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Krajské hospodářské komory Liberec a Sdružení pro Český ráj. Na německé a polské straně 

se také jedná hlavně o zástupce vojevodství, zemských okresů, měst a obcí, konkrétně 131 na 

straně německé a 47 na straně polské. 

 

Euroregion Nisa vykonává svoji činnost prostřednictvím vytvořených pracovních skupin 

(EUREX), které se skládají ze zástupců všech tří zúčastněných zemí a jsou zaměřeny na 

jednotlivé oblasti řešení. Oblast cestovního ruchu je řešena nejen přímo jednou z pracovních 

skupin (EUREX cestovní ruch), ale také i jiné skupiny se jí dotýkají (EUREX Cykloturistika, 

Památky, Silniční a železniční doprava, …). 

 

Všechny obce turistického regionu Jizerské hory jsou až na jednu výjimku (obec Dolní 

Řasnice) členy Euroregionu Nisa a pravidelně se podílejí na jeho činnosti.  

 

Turistická informační centra 

Nedílnou součástí turistické organizační struktury daného území jsou turistická informační 

centra (TIC). V turistickém regionu Jizerské hory na počátku roku 2006 existovalo 15 TIC, 

z nichž nebyly 3 (Desná, Janov nad Nisou, Hejnice) ve stavu aktivní funkčnosti. V Asociaci 

turistických informačních center byla sdružena 4 TIC (Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, 

Smržovka a Tanvald). Většina TIC byla vlastněna a provozována subjekty místní veřejné 

správy resp. samosprávy – městskými a obecními úřady. Výjimkou je TIC ve Frýdlantu, které 

provozuje Květa Vinklátová z vydavatelství 555, v Bedřichově (zřizovatel a provozovatel: 

Jizerská, o.p.s.), v Harrachově (pro město provozuje soukromý subjekt) a v Kořenově 

(vlastníkem je fyzická osoba). Další informace jsou podrobněji popsány v analytické části 

dokumentu. 

 

Pro identifikaci východisek  k této koncepci  není ani tak rozhodující znát vybavení TIC či 

služby, které  poskytují  turistům, ale důležité je poznat charakter jejich spolupráce, ať už se 

jedná o spolupráci mezi jednotlivými TIC nebo o spolupráci mezi TIC a dalšími subjekty. 

V rámci realizace vstupních analýz bylo provedeno terénní šetření mezi existujícími TIC na 

území turistického regionu Jizerské hory a výsledek, týkající se zjišťované spolupráce, lze ve 

stručnosti interpretovat takto: 

 

Spolupráce TIC s podnikatelskou i veřejnou sférou se v turistickém regionu Jizerské hory 

nezdá být nijak zvláště kontroverzní, jen výjimečně se ke vzájemné spolupráci vyjádřilo 

některé TIC s odstupem. Většinou se jedná o iniciativu samotného TIC, a to jak v případě 

spolupráce s podnikateli, místní samosprávou, NNO či Libereckým krajem. Z šetření však lze 

vystihnout, že postupně se zájem o spolupráci začíná přesouvat i na podnikatele. Vzájemné 

kontakty a vztahy jsou dobré také na úrovni jednotlivých TIC mezi sebou, někdy se jedná 

spíše o vazby formální v rámci dobrovolných svazků (sdružení) obcí, jehož jsou obce, ve 

kterých TIC sídlí, členy. Většina turistických informačních center zná nejvýznamnější 

zájmovou organizaci A.T.I.C., přestože nejsou zdaleka všechna TIC jejími členy. 

 

 

Přestože na území regionu působí velké množství sdružení všech druhů, tak přesto turistický 

region Jizerské hory nemá dosud žádnou zastřešující organizaci, která by byla oficiálně 

pověřena koordinací turistických aktivit, včetně jejich marketingové podpory (reklama, 

propagace, prodej). Akce a opatření v cestovním ruchu probíhají zatím většinou na lokální 

úrovni a nekoordinovaně. Tento stav by se měl v nejbližší budoucnosti změnit a úlohu 

hlavního koordinátora by měl převzít právě vzniklý Svazek obcí Jizerské hory. 
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5 VĚCNÁ SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH PRIORIT A OPATŘENÍ 

 

 

PRIORITA 1: PODPORA VÝSTAVBY ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ 

INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU 

 

Pro dlouhodobý úspěšný rozvoj turistické návštěvnosti je nutné v turistickém regionu Jizerské 

hory zabezpečit odpovídající úroveň základní a doprovodné turistické infrastruktury. Kromě 

nabídky široké škály ubytovacích a stravovacích kapacit (základní turistická infrastruktura) 

jde také o potřebnou infrastrukturu pro pěší turistiku, cykloturistiku, lyžování, vodní a další 

sporty (doprovodná turistická infrastruktura), doprovodnou dopravní infrastrukturu a o infra-

strukturu pro volný čas. 

 

Ve srovnání s vyspělými turistickými regiony, zejména zahraničními, je slabou stránkou 

zdejší turistické nabídky nedostatek základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. 

Chybí například dostatek kvalitních hotelových zařízení nebo sportovní a rekreační zařízení 

v turistických střediscích 

 

Turistický region Jizerské hory, podobně jako například turistický region Krkonoše, buduje 

svoje image jako region sportu a turistiky – synonymum aktivní dovolené. Proto jsme se 

zaměřili na zlepšení infrastruktury pro sporty v přírodě, ale současně i pro sporty v halách 

jako rozšíření nabídky i jako alternativa v případě nepříznivého počasí. Mimo to podporujeme 

i modernizaci turistické dopravní infrastruktury a vybavenost pro kulturu a zábavu. 
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Opatření 1.1: Podpora rozvoje turistické infrastruktury pro letní a zimní 

sezónu 
 

Vzhledem k charakteru přírodních podmínek a s tím související možností realizace odlišných 

turistických aktivit bylo toto opatření rozděleno do dvou dílčích opatření: 

 Podpora rozvoje turistické infrastruktury pro letní sezónu (infrastruktura pro pěší 

a cyklisty, ekologicky šetrná infrastruktura, letní sportovně-rekreační areály, …) 

 Podpora rozvoje turistické infrastruktury pro zimní sezónu (sjezdové a běžecké 

lyžování, doprovodná infrastruktura, indoorové zařízení, …)  

 

 

Dílčí opatření 1.1.1: Podpora rozvoje turistické infrastruktury pro letní sezónu 

 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 

Turistický region Jizerské hory je tradičním regionem pěší a cyklo turistiky ve středohorském 

terénu. Období letních dovolených je jedním ze dvou vrcholů turistické návštěvnosti regionu. 

Dominantní aktivitou návštěvníků je pěší a cyklo turistika, přičemž vyhledávaná místa a trasy 

jsou významně soustředěny do horské části a podhůří Jizerských hor. Díky dlouholetému 

pěstování těchto aktivit, především pěší a nově i cyklo turistiky, jsou v regionu vytvořeny 

vhodné základy pro její rozvoj v podobě budování doprovodné infrastruktury (odpočinková 

místa, vyhlídkové body, naučné tabule aj.), kvalitního navigačního systému, propojování 

jednotlivých stezek, a to i napříč regiony a hranicemi či jejich zcela nová výstavba. S tímto 

dynamickým rozvojem ale také dochází ke konfliktu pěších a cykloturistů zejména na 

společných cestách, což může mít do budoucna negativní vliv na vnímání atraktivity území 

z pohledu obou zmíněných typů návštěvníků.  

 

Letní období, oproti zimnímu, umožňuje dobré podmínky pro rozvinutí aktivit nového 

zaměření cestovního ruchu na ekologicky šetrný turismus. V turistickém regionu Jizerské 

hory jsou pro tyto aktivity ideální podmínky především v severní části jeho území, v oblasti 

zvané Frýdlantsko. Zde je krajina spíše mírně zvlněná, s menšími nadmořskými výškami, 

které se ideálně hodí pro budování méně náročných cyklotras pro rodiny s dětmi, které patří 

mezi nejčastější návštěvníky regionu, ale také pro zřizování ekologických farem či agrofarem 

nebo golfových hřišť. Na Tanvaldsku se nacházejí známé tradiční výroby (sklo, textil, 

dřevěné hračky atd.), které jsou dobře využitelné pro zážitkovou turistiku. 

 

Další důležitou skupinu infrastrukturních zařízení pro libovolné letní aktivity tvoří sportovně-

rekreační komplexy spojené s možností koupání, které by dnes již měly patřit mezi základní 

podmínky pro zajištění rozvoje cestovního ruchu v regionech. Na území turistického regionu 

Jizerské hory je jejich výskyt nedostačující. Často se jedná o areály bývalých rekreačních 

zařízení ještě z doby před rokem 1989, které v současné době již nevyhovují ani svou 

kapacitou, ani kvalitou. Proto je nutné tyto areály modernizovat a rekonstruovat dle nových 

trendů (doplňovat různé moderní atrakce, tobogány apod.) a v místech kde nejsou, budovat 

zcela nové. Při budování či rekonstrukci nekrytých plaveckých areálů je ovšem nutné brát 

v potaz poměrně chladné klima. 

 

V neposlední řadě je velmi důležité průběžně tato zařízení mapovat a vytvářet o nich účelné 

databáze, dle nichž bude možno následně vyhodnocovat budoucí potřeby jejich modernizace 

a inovace, event. vyhledávat vhodné lokality pro výstavbu nových. V zájmu zajištění 

jednoduchého a plynulého průběhu budoucí realizace nebo modernizace potřebných zařízení 
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v dané oblasti je třeba zakotvit zjištěné záměry v odpovídajících koncepčních dokumentech 

a připravovat průběžně pro jejich realizaci případové studie. 

 

Turistický region Jizerské hory se do budoucna profiluje ve znamení „regionu aktivní 

dovolené“. Také proto je důležité, aby programové opatření, zaměřené na zlepšení 

infrastruktury pro sport a trávení volného času, nebylo omezeno jen na podporu aktivit 

realizovaných ve volné přírodě, ale umožnilo rozvinout podmínky i pro aktivity provozované 

uvnitř budov - tzv. indoorové aktivity, které zejména při nepřízni počasí vytváří alternativní 

nabídku pro návštěvníky regionu.   

 

Cíle opatření: 

 Zvýšit atraktivitu území formou rozvinutí možností i kvality nabídky podmínek pro 

sport a trávení volného času návštěvníků i obyvatel regionu 

 Zkvalitnit a rozšířit doprovodnou turistickou infrastrukturu  

 Prodloužit průměrnou dobu pobytu návštěvníků v regionu 

 Zvýšit využití potenciálu pěší a cyklo turistiky pro rozvoj cestovního ruchu a s tím 

souvisejících ekonomických přínosů 

 Dosáhnout rovnoměrnějšího rozložení turistické zátěže v regionu 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Pravidelný monitoring kvality a rozsahu doprovodné turistické infrastruktury pro letní 

sezónu na celém území turistického regionu Jizerské hory. 

2. Další budování a zkvalitňování turistické sítě pro pěší a cyklisty ve všech oblastech 

turistického regionu Jizerské hory a důsledná podpora jejich vzájemné segregace 

z důvodu předcházení konfliktním situacím mezi chodci a cykloturisty. 

3. Vyznačování dalších tématicky zaměřených naučných stezek pro pěší a cyklisty.  

4. Budování doprovodné turistické infrastruktury ke stávající i budoucí turistické síti. 

5. Podpora ekologicky šetrné turistické infrastruktury (hipostezky, agro- a ekofarmy, 

golfové hřiště apod.) 

6. Rozšíření a modernizace stávajících a výstavba nových zařízení pro zvýšení nabídky 

možností plavání a souvisejících aktivit a služeb v nekrytých plaveckých areálech. 

7. Budování komplexních sportovně-rekreačních areálů  regionálního a nadregionálního 

významu. 

8. Výstavba a rekonstrukce potřebných zařízení ostatní sportovní infrastruktury 

s možností účelného využití pro cestovní ruch. 

9. Kompletní a odpovídající výstavba technické infrastruktury v nově budované 

sportovní infrastruktuře i v celých obcích. 

10. Revitalizace brownfields a jejich využití pro cestovní ruch 

11. Podpora zpracování koncepčních materiálů a případových studií týkajících se 

komplexního rozvoje infrastruktury a navazujících služeb v regionu. 

 

Cílové skupiny: 

Návštěvníci, místní obyvatelé, provozovatelé turistické infrastruktury, podnikatelé v CR 

 

Zúčastněné subjekty: 

Turistický region Jizerské hory, mikroregiony, města a obce, místní akční skupiny, 

Euroregion NISA, Klub českých turistů (KČT), ARR Nisa, majitelé a provozovatelé zařízení, 

podnikatelé ve službách, sportovní kluby a organizace, nestátní a neziskové organizace, 

správy ochrany přírody a krajiny 
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Příklady záměrů v regionu 

Záměry Nositelé 

Modernizace sportovního areálu Obec Raspenava 

Sportovní areál Janovská sokolovna Obec Janov nad Nisou, Janovská o.p.s. 

Hipostezky – na koni třemi zeměmi Obec Višňová, partnerská města (Pl, Něm), 

chovatelé koní, PRVO Frýdlantsko 

Sklárna Jizerka – víceúčelová sportovní hala Ondřej Duda, Hotel Panský dům 

Rozšíření plochy pro agroturistiku na Horním 

Tanvaldě 

Obec Tanvald, soukromí podnikatelé 

(chovatelé koní) 

Postupné rozšiřování a zkvalitňování 

cykloturistické sítě na území turistického 

regionu Jizerské hory a okolí 

Obce turistického regionu Jizerské hory 

neziskové organizace, kraj, sportovní spolky, 

Euroregion Nisa, KČT, … 

 

 

 

 

 

Dílčí opatření 1.1.2: Podpora rozvoje turistické infrastruktury pro zimní sezónu 

 

 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 

Na většině území turistického regionu Jizerské hory panují vzhledem k místní orografické 

a klimatické situaci dobré podmínky pro rozvoj sjezdového a běžeckého lyžování a dalších 

zimních sportů. Konkrétně jsou nejlepší podmínky pro lyžování na jižní mírnější straně 

Jizerských hor (sjezdové i běžecké lyžování), v jejich centrální části (běžecké lyžování) 

a zatím nevyužitý potenciál má i severní strmější strana Jizerských hor (sjezdové lyžování). 

 

Sjezdové lyžování, které je ponejvíce lokalizováno v jižní části Jizerských hor a ve dvou 

střediscích Krkonoš (Kořenov a Harrachov), představuje pro území regionu velký zdroj 

příjmů. Jeho atraktivita v posledních letech se zvyšující se ekonomickou úrovní lidí stále 

narůstá. Proto jsou velmi potřebné nové investice do těchto středisek, především do jejich 

modernizace a rekonstrukce. Navíc pokud to charakter a limity území dovolují, tak je nutné je 

i rozšiřovat či dokonce budovat zcela nová. Spolu s budování či rozšiřováním stávajících 

skiareálů musí jít souběžně o podporu budování základních a doplňkových služeb (technické 

zasněžování, noční lyžování, půjčovny a servisy vybavení, lyžařské školy, restaurace apod.). 

 

Druhou velkou skupinu zimních aktivit představuje běžecké lyžování. To má v Jizerských 

horách podobně jako pěší turistika v letní sezóně velkou tradici a je zde už řadu let rozvíjeno 

(nové trasy, Jizerská 50 aj.). Ale i toto odvětví prochází vývojem a je nutné ho podporovat 

a aplikovat nové trendy do území. Proto je potřebné stále pokračovat v budování nových 

a propojování starých značených tras, pravidelně udržovat jejich kvalitu, budovat 

doprovodnou turistickou infrastrukturu, zkvalitňovat a budovat nová nástupní místa 

a v neposlední řadě i aktivně spolupracovat při propojování tras a magistrál se sousedními 

regiony (Polsko, Krkonoše) 

 

Slabou stránkou turistického regionu Jizerské hory je nedostatek nabídky možností pro trávení 

volného času mimo dominantní formy trávení volného času - sjezdové a běžecké lyžování. 

Venkovní (outdoorová) povaha těchto aktivit zvyšuje jejich závislost na počasí. Proto je 

důležité budovat také infrastrukturu pro indoorové aktivity (kryté bazény, sauny, squash, 

badminton apod.), které lze realizovat alternativně, zejména v případě nepřízně počasí. 
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Akce zahrnuté do tohoto opatření jsou do značné míry konfliktní z hlediska zájmů ochrany 

přírody a krajiny. Zvláště střediska, která se nachází na území vymezeném jako Chráněná 

krajinná oblast Jizerské hory, vytváří s ohledem na jejich vysokou návštěvnost a tam 

realizované aktivity obrovský „lidský tlak“ na přírodu. Zde proto většinou nepůjde o pouhou 

prostorovou expanzi skiareálů (budování nových vleků a nových sjezdovek, prodlužování 

sjezdovek apod.), ale důležitá bude podpora aktivit s menšími dopady na životní prostředí 

(např. běžky apod.) a budování odpovídajícího zázemí pro ně. Každý připravovaný návrh 

bude třeba podrobit konstruktivní kritické diskusi s relevantními účastníky (zástupci 

podnikatelů, odborné veřejnosti, veřejné správy, CHKO, Lesy ČR, event. dalších zájmových 

skupin), porovnat přínosy a rizika nových projektů s limity území a nacházet nová řešení, 

využívající vhodných přírodních podmínek a přinášející i pozitivní socioekonomické dopady 

pro další rozvoj celého regionu. 

 

Také tato zařízení bude důležité průběžně mapovat a vytvářet účelné databáze o jejich stavu, 

dle nichž bude možno následně vyhodnocovat budoucí potřeby jejich modernizace a inovace, 

event. vyhledávat vhodné lokality pro výstavbu nových. V zájmu zajištění jednoduchého 

a plynulého průběhu budoucí realizace nebo modernizace potřebných zařízení v dané oblasti 

je třeba zakotvit zjištěné záměry v odpovídajících koncepčních dokumentech a  připravovat 

průběžně pro jejich realizaci případové studie. 

 

Protože se turistický region Jizerské hory do budoucna profiluje jako „region aktivní 

dovolené“ je důležité, aby programové opatření, zvláště zaměřené na zlepšení infrastruktury 

pro sport a trávení volného času v zimní sezóně, nebylo omezeno jen na podporu aktivit 

realizovaných ve volné přírodě, ale umožnilo rozvinout i podmínky pro aktivity provozované 

uvnitř budov - tzv. indoorové aktivity, které zejména při nepřízni počasí vytváří alternativní 

nabídku pro návštěvníky regionu.   

 

 

Cíle opatření: 

 Rozšíření a zkvalitnění turistické základní i doprovodné infrastruktury pro zimní 

sporty 

 Prodloužení průměrné doby pobytu návštěvníků v regionu 

 Přilákání náročné klientely 

 Zvýšení konkurenceschopnosti území turistického regionu ve srovnání s regiony 

s podobnou nabídkou 

 Snížení závislosti zimních sportovních a rekreačních aktivit cestovního ruchu na 

počasí 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Pravidelný monitoring kvality a rozsahu doprovodné turistické infrastruktury pro 

zimní sezónu na celém území turistického regionu Jizerské hory.  

2. Podpora modernizace stávajících a budování nových lyžařských areálů 

lokalizovaných jak v přírodně vhodných areálech, tak i přispívajících svými 

socioekonomickými dopady ke zlepšení podmínek rozvoje celého regionu. 

3. Výstavba doprovodné turistické infrastruktury a zázemí a podpora rozvoje služeb ve 

střediscích sjezdového a běžeckého lyžování. 

4. Podpora budování potřebné infrastruktury pro další zimní sporty (snowboarding, sáně, 

boby apod.) se vztahem k rozvoji cestovního ruchu. 
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5. Aktivní podpora investic do infrastruktury pro běžecké lyžování (závodní a standardní 

běžecké tratě, turistické běžecké stadiony a okruhy, systém Jizerské a Krkonošské 

lyžařské magistrály apod.) 

6. Postupné zkvalitňování a rozšiřování nových nástupních míst pro běžecké lyžování. 

7. Významné rozšíření nabídky indoorových sportovních zařízení (kryté haly, fitness 

centra, squash, horolezecké stěny, bowling atd.). 

8. Kompletní a odpovídající výstavba technické infrastruktury v nově budované 

sportovní infrastruktuře i v celých obcích. 

9. Výstavba a rekonstrukce potřebných zařízení ostatní sportovní infrastruktury 

s možností účelného využití pro cestovní ruch. 

10. Revitalizace brownfields a jejich využití pro cestovní ruch 

11. Podpora zpracování koncepčních materiálů a případových studií týkajících se 

komplexního rozvoje infrastruktury a navazujících služeb v regionu. 

 

 

Cílové skupiny: 

Návštěvníci, místní obyvatelé, provozovatelé turistické infrastruktury, podnikatelé v CR 

 

Zúčastněné subjekty: 

Turistický region Jizerské hory, mikroregiony, města a obce, místní akční skupiny, 

Euroregion NISA, majitelé a provozovatelé zařízení, podnikatelé ve službách, sportovní 

kluby a organizace, nestátní a neziskové organizace, správy ochrany přírody a krajiny 

 

 

Příklady záměrů v regionu 

Záměry Nositelé 

Lyžařské areály – Smrk, Špičák, Křížek, U 

Pily, Josefův Důl,, Bedřichov-Janov nad 

Nisou-Hrabětice, Černá Studnice, Černá 

Říčka, U Čápa 

Svazek obcí SMRK, jednotlivé obce 

(Tanvald, Albrechtice, Desná, Josefův Důl, 

Bílý Potok, Bedřichov, Janov nad Nisou), 

soukromý sektor (Detoa s.r.o., TJ Bižuterie, 

TJ Josefův Důl a další), Sbor dobrovolných 

hasičů Černá Říčka 

Propojení lyžařských areálů Harrachov a 

Kořenov-Rejdice 

Obce Harrachov, Kořenov, Sportovní areál 

Harrachov a.s., Mountain air, spol. s r.o. 

Budování běžeckých tras i mimo JLM Obec Oldřichov v Hájích, Lučany nad Nisou 

Budování nových a rozšiřování stávajících 

nástupních míst pro Jizerskou magistrálu 

(Oldřichov v Hájích, Smědava, SMRK, …) 

Obec Oldřichov v Hájích, Bílý Potok, Svazek 

obcí SMRK, mikroregion Tanvaldsko, 

Lučany nad Nisou 

Rekonstrukce a modernizace sáňkařské dráhy 

v obci Smržovka 

Obec Smržovka 

Návštěvnická centra, využití dědictví 

minulosti (textil, železnice, sklářství, dřevěné 

hračky, místní historie a osobnosti) 

Mikroregion Tanvaldsko, obce mikroregionu 
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Opatření 1.2: Podpora rozvoje turistické dopravní infrastruktury 
 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 
Dopravní situace turistického regionu Jizerské hory je regionálně velmi různorodá. V jižní 

části regionu je velmi hustá silniční i železniční sít, a to zejména v důsledku blízkosti dvou 

velkých městských aglomerací – Liberce a Jablonce nad Nisou. Na uvedenou situaci má vliv 

i příhodná pozvolnost zvedajícího se terénu a četnost větších obcí. Díky tomu jsou zde 

vytvořeny velmi dobré podmínky pro dopravní dostupnost jak místních občanů, tak 

i potencionálních návštěvníků. Naproti tomu severní část regionu – Frýdlantský výběžek – je 

na tom z hlediska dopravní vybavenosti a dostupnosti spíše hůř. Je to především způsobeno 

silnou přírodní bariérou Jizerských hor, nepříznivou historií socioekonomického vývoje 

území a absencí velkého městského střediska. 

 

Toto opatření není zaměřeno na budování nových silnic a železnic, neboť to ani obcím 

nepřísluší, ale je spíše směrováno na podporu celé řady aktivit podporujících rozvoj turistické 

dopravní infrastruktury. Mezi tyto aktivity řadíme budování multifunkčních turistických 

dopravních koridorů pro pěší, cyklisty a běžkaře, budování systému mezinárodních, 

regionálních a lokálních turistických cyklostezek a tras, navigačních systémů pro turisty. Je 

zaměřeno i na podporu širšího využití potenciálu hromadné dopravy (železniční, autobusové), 

řešení dopravy v klidu a celkovou podporu pro dopravu s nejmenší ekologickou zátěží na 

území. 

 

Podmínkou zlepšení turistické přístupnosti regionu je také zkvalitnění a rozšíření 

„neturistické“ dopravní infrastruktury a to zejména v nejatraktivnějších lokalitách regionu. 

Problémem je především špatný stav (technický i kapacitní) řady silnic II. a III. třídy 

a nedostačující kapacita i kvalita parkovišť. Tyto faktory motorizovaný návštěvník, kterých 

do regionu přijíždí více jak 70 %, citlivě vnímá a mohou hrát významnou roli při jeho 

rozhodování o volbě místa příští dovolené. 

 

Hlavní přínos tohoto opatření ke zlepšení dopravní přístupnosti středisek a jejich vzájemného 

propojení se dá očekávat podporou zvýšení nabídky veřejné dopravy, která bude respektovat 

specifika turistické dopravy v regionu (SKI a CYKLO busy, rozšíření systému RegioTram 

i mimo základní variantu) a vytvořením a rozvíjením systému integrované dopravy ve 

spolupráci s městy Liberce a Jablonce nad Nisou. Zvýšení atraktivity dopravy by mělo být 

podpořeno i optimalizací frekvence dopravních spojení s důrazem na obslužnost ve dnech 

pracovního volna, na kulturu cestování a využívání ekologicky šetrných dopravních zařízení. 

 

V neposlední řadě bude velmi významné také zařízení dopravní turistické infrastruktury 

průběžně monitorovat a vytvářet účelné databáze o jejich stavu a změnách a na jejich základě 

vyhodnocovat budoucí potřeby toho jak a kde tuto infrastrukturu rozšířit nebo modernizovat. 

V zájmu zajištění jednoduchého a plynulého průběhu budoucí realizace nebo modernizace 

potřebných zařízení v dané oblasti je třeba zakotvit zjištěné záměry v odpovídajících 

koncepčních dokumentech a  připravovat průběžně pro jejich realizaci případové studie. 

 

Cíle opatření: 

 Zlepšit dopravní infrastrukturu a dostupnost ve všech místech turistického regionu 

 Zvýšit podíl přepravy návštěvníků veřejnou hromadnou dopravou 

 Snížit dopravní přetížení nejatraktivnějších lokalit a naopak podpořit rovnoměrný 

dopravní rozvoj regionu 

 Rozvinout multifunkční dopravní koridory a jejich propojení se sousedními regiony 
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 Snížit ekologickou zátěž na životní prostředí 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Pravidelný monitoring kvality a rozsahu turistické dopravní infrastruktury na celém 

území turistického regionu Jizerské hory a včasná iniciace její modernizace. 

2. Rozšíření vozovek v potřebných úsecích, zejména hlavních příjezdových tras do 

Jizerských hor a ke střediskům cestovního ruchu s největší návštěvností, budování 

obchvatů intravilánů obcí a realizace dalších opatření na zvýšení bezpečnosti 

a plynulosti dopravy. 

3. Širší využití potenciálu železniční a silniční dopravy pro rozvoj cestovního ruchu 

s důrazem na dny pracovního volna (železnice zpřístupňuje řadu horských středisek -  

možnosti přepravy jízdních kol, úschovny, půjčovny, výměna turnusů během obou 

víkendových dnů, opravy mimo hlavní sezóny atd.) 

4. Zvýšení atraktivity veřejné dopravy formou nabídky vyššího počtu spojů a vyššího 

komfortu cestování pro návštěvníky turistického regionu (integrovaný dopravní 

systém, SKI a CYKLO busy, rozšíření systému RegioTram i mimo základní variantu, 

budování a oprava silničních a železničních zastávek atd.) 

5. Výběr atraktivních úseků v rámci železniční sítě a jejich využití jakožto atraktivity 

cestovního ruchu (tratě vedené členitým terénem s náspy, zářezy, viadukty a tunely, 

ozubnicová a úzkokolejná dráha, apod.) 

6. Zlepšení propustnosti hranic s Polskem, nejen formou kvalitních komunikací na obou 

stranách hranice s důrazem na údržbu v zimní sezóně a opravy po jejím skončení, ale 

také údržbou a přehledností naváděcího dopravního značení. 

7. Postupné řešení dopravy v klidu formou zvyšování počtu parkovacích míst především 

v nástupních místech pro běžecké i sjezdové lyžování a vytvoření systému 

bezpečných záchytných parkovišť lokalizovaných mimo přetížená centra cestovního 

ruchu a jejich propojení se systémem veřejné dopravy (železnice, autobusy – MHD, 

CYKLO a SKI) 

8. Zlepšit technický stav, modernizovat a propojovat turistická přepravní zařízení (vleky 

a lanovky). 

9. Podpora budování multifunkčních turistických dopravních koridorů pro pěší, cyklisty 

a běžkaře (např. projekt „Nová Hřebenovka“). 

10. Podpora budování systému mezinárodních, regionálních a lokálních cyklostezek 

a cyklotras a jejich vzájemné propojení včetně přeshraničního. 

11. Velký důraz na podporu veškerých tipů ekologické dopravy („zelené“ autobusové 

linky, hromadná doprava, cyklistická doprava apod.). 

 

Cílové skupiny: 
Návštěvníci, místní obyvatelé, účastníci silničního provozu, podnikatelé v dopravě a CR 

 

Zúčastněné subjekty: 

Turistický region Jizerské hory, krajský úřad Liberec, mikroregiony, města a obce, místní 

akční skupiny, Euroregion NISA, podnikatelé v dopravě a ve službách, správy ochrany 

přírody a krajiny 
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Příklady záměrů v regionu 

Záměry Nositelé 

Regiotram NISA Jednotlivé obce 

Výstavba terminálu dopravy v prostoru u 

vlakového nádraží v Tanvaldu 

Obec Tanvald, České dráhy 

Postupná obnova historické úzkokolejné 

železniční dráhy „Heřmanička“ 

Frýdlantské okresní dráhy o.s., obce Frýdlant, 

Dětřichov, Kunratice, Heřmanice, MAS a 

PRVO Frýdlantsko 

Revitalizace ozubnicové trati Tanvald – 

Kořenov – Harrachov 

Obce Tanvald, Kořenov, Harrachov, 

železniční společnost 

Rekonstrukce komunikací II. a III. tříd Liberecký kraj, jednotlivé obce 
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Opatření 1.3: Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace ubytovacích 

a stravovacích zařízení 
 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 

Základní turistická infrastruktura představovaná službami a infrastrukturou v ubytování 

a pohostinství představuje primární předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. 

V turistickém regionu Jizerské hory je vytvořena velmi rozsáhlá síť zařízení poskytujících 

ubytovací a stravovací služby. Celý region představuje z hlediska přírodní atraktivity 

a historického vývoje jasně dichotomní území. Z celkové počtu 20 223 lůžek (v roce 2004) je 

více jak 80 % soustředěno v samotných Jizerských horách a jen necelých 20 % na 

Frýdlantsku. Územní rozložení současné sítě hromadných ubytovacích a stravovacích zařízení 

jasně dokumentuje významné geografické diferenciace a především velmi výraznou územní 

koncentraci, a to na jedné straně do horských středisek s významným přírodním potenciálem 

a předpoklady a na straně druhé pak především do měst. 

 

Zvláštní kapitolu v ubytovací infrastruktuře pro oblast využívání volného času a rekreaci 

tvořila u nás v minulosti velmi rozšířená tzv. zařízení podnikové rekreace. Zejména pro 

turistický region Jizerské hory je toto významná a typická situace. Výstavba podnikových 

rekreačních zařízení zde byla koncentrována zejména do 70. a 80. let (počátky ale již v 60. 

letech 20. století). Její prostorová lokalizace signalizovala především atraktivitu malebných 

turistických center v Jizerských horách a Krkonoších (Albrechtice, Bedřichov, Janov nad 

Nisou, Josefův Důl, Kořenov, Harrachov). Tento ubytovací potenciál měl v turistické 

infrastruktuře regionu Jizerských hor rozhodující podíl (např. v roce 1987 bylo v těchto 

podnikových zařízeních celkem 15155 lůžek, zatímco v zařízeních tehdejšího volného 

cestovního ruchu kolem 5000 lůžek).  

 

V 90. letech došlo v souvislosti s politickými a ekonomickými změnami v ČR k zásadním 

změnám i ve struktuře ubytovací infrastruktury v cestovním ruchu. Nedošlo – a v krátkém 

časovém období ani nemohlo dojít – k zásadním změnám v celkové kapacitě ani 

v kvalitativních ukazatelích, avšak výrazná změna se odehrála především ve vlastnických 

poměrech. Vlastnické vztahy k zařízením bývalého volného cestovního ruchu (hotely, motely, 

ubytovací hostince, turistické ubytovny a chaty, kempy aj.) byly transformovány v průběhu 

privatizace. Souběžně s tím docházelo k postupné přeměně poměrně bohatého fondu zařízení 

podnikové rekreace na komerční ubytovací zařízení, otevřená všem návštěvníkům. Dříve 

ostrá hranice mezi zařízeními volného a vázaného cestovního ruchu se tak v současnosti 

prakticky  setřela a návštěvník bez znalosti minulého vývoje těchto zařízení dnes nemusí tento 

dříve citelný rozdíl ani postřehnout. Přesto se však ubytovatelé potýkají dodnes se zásadními 

rozvojovými a strukturními problémy především se zastaralostí a nízkou úrovní kvality těchto 

zařízení). 

 

Proto je nutné neustále podporovat modernizaci a zkvalitňování ubytovacích a stravovacích 

zařízení, zvyšování jejich obecného standardu a v návaznosti na vývoj návštěvnosti regionu 

i jejich rozšiřování. To vše ale v souladu s krajinným rázem regionu a historickou tradicí 

stavební architektury. V rámci rozmanitosti návštěvníků je také nutné budovat široké 

spektrum ubytovacích a stravovacích možností. Pro naprostou spokojenost a informovanost 

návštěvníka je velmi významný fungující systém kategorizace a certifikace ubytovacích 

a stravovacích zařízení, který zaručí potencionálním hostům veškeré vybavení a služby, které 

si před začátkem návštěvy zaplatí. 
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Cíle opatření: 

 Zvýšení počtu a spokojenosti návštěvníků regionu 

 Uspokojení potřeb širokého spektra různorodých zájmů a požadavků návštěvníků 

 Zvýšení konkurenceschopnosti území regionu ve srovnání se sousedními regiony 

 Postupné zvyšování standardu ubytovacích a stravovacích služeb  

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Výstavba nových, rekonstrukce a rozšíření existujících ubytovacích a stravovacích 

zařízení v obcích a místech, kde to rozvojové plány umožňují (při respektování 

krajinného rázu, místních tradic a specifik urbanismu a architektury). 

2. Zvyšování standardu vybavenosti ubytovacích zařízení a rozšiřování nabídky typů 

ubytovacích zařízení zejména střední a vyšší kategorie. 

3. Budování moderního turistického ubytování pro mladé lidi a rodiny s dětmi (hostely, 

turistické ubytovny, rodinné penziony) ve větších obcích. 

4. Podpora kategorizace a certifikace ubytovacích a stravovacích zařízení. 

 

Cílové skupiny: 

Návštěvníci, místní obyvatelé, podnikatelé v ubytovacích a stravovacích zařízení 

 

Zúčastněné subjekty: 

Turistický region Jizerské hory, města a obce (stavební úřady a odbory, Rada obcí pro 

udržitelný rozvoj území – od 1.1.2007), Euroregion NISA, podnikatelé v ubytovacích 

a stravovacích službách, správy ochrany přírody a krajiny 

 

Příklady záměrů v regionu 

Záměry Nositelé 

Autokemp Tanvaldská kotlina Obec Tanvald, soukromí podnikatelé 

Horský hotel „U můstku“ Vladimír Marek, Hejnice 

Pension Selský dvůr – rekonstrukce objektu a 

vybudování výtvarné dílny 

Jiřina Němcová, Raspenava, MAS a PRVO 

Frýdlantsko 

Rekonstrukce kempu „Pod hradem“ Obec Frýdlant, soukromí podnikatelé 

Poplužní dvůr Dolní Oldříš – rekonstrukce a 

rozšíření objektu, agroturistika, kulturní akce 

Jan Chytil, Farma Peklo s.r.o., obec Bulovka, 

MAS a PRVO Frýdlantsko 

Pension Maxim – rozšíření ubytovacích 

kapacit a služeb 

OVK s.r.o. – Maxim Sachok 

Tanvaldský Špičák – rozšíření ubytovacích 

kapacit v rámci modernizace lyžařského 

areálu 

Obec Tanvald, TJ Bižuterie 

Rekonstrukce jednotlivých lázeňských domů LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. 
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Opatření 1.4: Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace 

infrastruktury pro volný čas 
 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 

Přestože turistický region Jizerské hory představuje pro potencionální návštěvníky regionu 

synonymum pro aktivní dovolenou, zaměřenou především na sportovní aktivity, tak i neméně 

důležitou součástí komplexní nabídky cestovního ruchu jsou možnosti návštěv kulturních 

a společenských zařízení. Tento typ infrastruktury pro volný čas se nejčastěji využívá ve 

večerních hodinách nebo jako alternativa při špatném počasí či jako náplň odpočinkových 

dnů. 

 

Tyto zmiňované kulturně historické, architektonické, technické a přírodní památky (hrady, 

zámky, městská a lidová architektura, rozhledny, technické památky apod.) slouží 

návštěvníkům regionu hlavně pro jeho kulturně historické a přírodní poznávání. Péče o tyto 

památky je ale velmi náročná a v minulosti jim nebyla často věnována v dostačující míře. 

Proto se řada z nich nenachází v současné době v moc lichotivém stavu.  

 

Toto programové opatření odpovídá záměru podpořit výrazně zlepšování situace v dané 

oblasti cestovního ruchu. Realizací navržených aktivit by mělo dojít k celkovému zvelebení, 

rozšíření a zpřístupnění uvedených atraktivit pro návštěvníky regionu. Důležitá bude nejen 

systematická péče o uvedená zařízení, ale také rozvinutí a zlepšení jejich propagace 

a zpřístupnění, odpovídající lépe potřebám návštěvníků (přizpůsobení otevírací doby, 

rozšíření nabídky konaných akcí apod.). Současně bude podporováno i budování zcela 

nových zařízení (rozhledny, skanzeny, klidové zóny atd.). 

 

Cíle opatření: 

 Rozšířit nabídku alternativních aktivit pro využití volného času obyvatel 

a návštěvníků turistického regionu 

 Zlepšit stav a zpřístupnění kulturně historických a přírodních zajímavostí 

 Přispět ke kultivaci prostředí místních obyvatel 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Rozšířit nabídku a kvalitu zařízení na realizaci kongresových, kulturních 

a společenských aktivit obyvatel i návštěvníků regionu (tanec, divadlo, kino, kulturní 

pořady, výstavy, konference, galerie apod.) 

2. Rozšířit nabídku objektů atraktivních pro rozvinutí cestovního ruchu v regionu 

formou budování skanzenů, vlastivědných a historických museí, technických památek, 

objektů opevnění, výstavba a rekonstrukce rozhleden, rodných domů významných 

osobností apod., včetně netradičních forem expozic. 

3. Opravy a zpřístupnění přírodních, kulturních a technických památek a dalších 

přírodně, historicky a kulturně významných staveb a míst (křížky, kapličky, bývalé 

doly, prameny apod.). 

4. Trvalá péče a zlepšování vzhledu intravilánu obcí (opravy centrálních částí obcí, 

budování infrastruktury pro odpočinek občanů i návštěvníků, péče o zeleň apod.). 

 

Cílové skupiny: 

Návštěvníci, místní obyvatelé 
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Zúčastněné subjekty: 

Turistický region Jizerské hory, města a obce, mikroregiony, místní akční skupiny, 

Euroregion NISA, krajský úřad Liberec, Česká republika, ostatní majitelé a správci daných 

objektů, správy ochrany památek a ochrany přírody a krajiny 

 

 

Příklady záměrů v regionu 

Záměry Nositelé 

Rekonstrukce kulturní památky kostela 

Nejsvětější trojce v obci Bílý Potok  

Obec Bílý Potok, církevní instituce, stát 

Frýdlantskem po stopách starých řemesel Hana Kančiová, MAS, PRVO a občanské 

sdružení Frýdlantsko, výrobci místní tradiční 

produkce 

Stezky dědictví na Frýdlantsku a Tanvaldsku  Městské muzeum a státní zámek Frýdlant, 

PRVO Frýdlantsko, podnikatelské subjekty a 

NNO na Frýdlantsku, Mikroregion 

Tanvaldsko, Železniční společnost Tanvald 

o.p.s., spolky, podnikatelé 

Jablonec 2008 Museum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou 

Muzeum železnice v Kořenově Železniční společnost Tanvald o.p.s. 

Relaxační sportovně - odpočinkový areál 

(outdoorové i indoorové aktivity) Parkhotel 

Smržovka 

Obec Smržovka 

Krajina podstávkových domů Liberecký kraj, partneři v Polsku a SRN, 

Euroregion NISA 

Návštěvnická centra, nová multifunkční 

turistická informační centra a malá muzea 

místní historie 

Mikroregion Tanvaldsko, Železniční 

společnost Tanvald o.p.s., obec Josefův Důl, 

obec Kořenov, PRVO Smržovka 
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PRIORITA 2: PŘÍPRAVA A TVORBA PRODUKTŮ A PROGRAMŮ 

CESTOVNÍHO RUCHU 

 
Nabídka ucelených a komplexních turistických programů a produktů je krokem směrem 

k rozvoji kvalitního cestovního ruchu, který je třeba učinit. Komplexní produkty pomohou 

oslovit klienty, kteří rádi přenechají veškeré starosti s organizací své dovolené na starost 

někomu jinému. Nové možnosti cestovního ruchu v regionu jsou ale přínosem i pro jeho 

aktéry: ti mohou získat nové klienty, a to i takové, kteří by se o nich jinak vůbec nedozvěděli.  

 

Příprava, tvorba a vlastní realizace turistických programů a produktů je podvázána jednak 

existencí základní a doprovodné infrastruktury, jednak také nezbytnou organizační strukturou 

a zázemím, kvalitou lidských zdrojů a marketingovou podporou při jejich nabídce a prodeji. 

Bez samotné existence a vzájemného propojení podpory těchto základních atributů cestovního 

ruchu není možno turistické programy a produkty fakticky vytvářet. 

 

Tvorba a příprava turistických programů a produktů cestovního ruchu na území turistického 

regionu Jizerské hory stojí v současné době na samém počátku. Některá turistická informační 

centra jsou sice schopná na požádání klientům nabídnout komplexní produkt, ten je však 

pouze souhrnem seskládaných dílčích služeb a postrádá základní jednotící myšlenku, která 

určuje charakter celého produktu. 
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Opatření 2.1: Tvorba tematických turistických programů cestovního ruchu 

zaměřených na aktivity v horských oblastech 
 

Možnosti tvorby turistických programů a produktů vycházejí především z přítomnosti 

atraktivit v regionu. Jizerské hory poskytují mnoho možností trávení volného času; nabídka 

programů cestovního ruchu tedy může být značně široká. Pro zjednodušení bylo toto opatření 

rozděleno do dvou podopatření:  

 Programy a produkty sportovní (aktivní) turistiky 

 Programy a produkty se specifickou tematikou 

 

 

Dílčí opatření 2.1.1: Programy a produkty aktivní turistiky 

 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 

Jizerské hory jsou tradičním místem pro aktivní trávení dovolené. Mezi převážně letními 

sporty má zde dlouhou tradici především cyklo a pěší turistika. Region nabízí řadu cílů nebo 

zastávek na trase – mimo jiné typické rozhledny, vyhlídky, odpočinková místa. Spojení 

turistických stezek s místními atraktivitami a doplňkovými možnostmi trávení volného času 

a se základními službami pro turisty (ubytování, stravování, půjčení vybavení na sportovní 

aktivity apod.) do vhodného programu by bylo usnadněním pro ty, kteří by se rádi s regionem 

seznámili, ale nejsou ochotni trávit mnoho času vyhledáváním cest a cílů, které by jim toto 

seznámení zprostředkovaly. Je třeba podotknout, že za poznáním do regionu přijíždějí 

mnohem častěji cizinci; programy cestovního ruchu by tedy měly být zaměřeny také na ně. 

 

Území turistického regionu Jizerské hory se vyznačuje také velmi příhodnými podmínkami 

pro rozvoj zimních sportů. Tradiční aktivitou v zimním období je tady běžecké lyžování. 

V posledních letech však roste především popularita sjezdového lyžování, přestože podmínky 

pro něj nejsou zcela ideální (krátké svahy, nízká přepravní kapacita vleků, poměrně vysoké 

ceny). Programy zaměřené na lyžování je však třeba obohatit i nabídkou dalších, 

doprovodných aktivit, kterých je bohužel v současné době nedostatek. Součástí programů 

a produktů pro zimní sezónu mohou být pěší výlety, horské výstupy, návštěvy muzeí, 

indoorových sportovních areálů a dalších místních atraktivit.  

 

Programy a produkty zimních sportů se vyznačují velmi vysokou poptávkou, která často 

převyšuje nabídku, kapacitu a únosnost území. Podobně cykloturistika převažuje v období 

letních prázdnin. Na druhou stranu, pěší a horská turistika má zcela jistě celoroční charakter, 

což umožní koncipovat programy a produkty také pro vedlejší sezóny (jaro, podzim), čímž by 

se poněkud srovnaly propastné rozdíly v přílivu sportovně laděných turistů mezi hlavními 

a vedlejšími sezónami. 

 

Stále větší zájem je v této oblasti o tzv. adrenalinové sporty, které lze provozovat prakticky po 

celý rok. Vznikají tak specifické programy a produkty (nebo jsou již součástí nabídky 

„klasických“ programů a produktů) orientované např. na rafting a další sporty, k jejichž 

přípravě a realizaci mají Jizerské hory vhodný přírodní potenciál. Pro úplnost nabídky těchto 

alternativních aktivit zde ale chybí sportovní letiště, což prakticky vylučuje skákání 

s padákem nebo třeba konání vyhlídkových letů, a tedy zahrnutí podobných prvků do 

komplexnějších produktů s tímto zaměřením. 

Ze šetření turistické návštěvnosti Libereckého kraje vyplývá, že sportovní aktivity jsou hlavní 

náplní pobytu většiny turistů. Podle předpokladu převažuje v zimě lyžování, v létě pěší 
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a cykloturistika, koupání a vodní sporty. Podobně vysoký podíl, jaký mají zmíněné sportovní 

aktivity, získala již jen poznávací turistika. Tohoto poznatku by se dalo využít vhodným 

a vyváženým propojením obou typů činností při koncipování komplexnějšího produktu. 

Programy a produkty, jejichž hlavní „náplní“ je aktivní sportovní turistika na kole nebo pěšky, 

by neměly být vázány pouze na projetí či projití vybrané trasy se zastávkou v místní 

restauraci. Programy a produkty je třeba naplnit nejen nezbytným servisem doprovodných 

služeb, ale také propojit s jinými doplňkovými, ale atraktivními akcemi. Je účelné a prospěšné 

napojit cyklotrasu (cyklostezku) např. na systém naučných a tematických stezek v oblasti, 

prohlídku místních kulturních, historických a technických památek, objevovat speciality 

místní kuchyně, atd. Jizerské hory nabízejí dobrý potenciál spojení aktivní turistiky s určitou 

historickou či tradiční hodnotou (výrobkem) – např. po stopách tradičního výrobku (sklo, 

bižuterie, kameny),  a další akce. Aby bylo možno takové programy a produkty tvořit, je třeba 

mít vybudovaný dokonalý orientační systém s hustou sítí informačních tabulí, propagačních 

a informačních materiálů, které navedou zájemce k vybranému programu.  

 

Cíle opatření: 

 Zvýšit atraktivitu území formou rozvinutí možností pro trávení sportovní a aktivní 

dovolené v regionu 

 Dosáhnout rovnoměrnějšího rozložení turistické zátěže v regionu 

 Prodloužit průměrnou dobu pobytu návštěvníků v regionu 

 Vyrovnávat rozdíly v návštěvnosti mezi sezónami 

 Vytvořit turistické produkty a programy, zaměřené na aktivní trávení volného času 

 Propagace sportovních aktivit jako nejmasovější formy cestovního ruchu i v místech 

méně exponovaných, ale pro sportovní vyžití obdobně vhodných   

 Prodloužení turistické sezóny 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Vytvoření programů a produktů zaměřených na letní aktivity (vodní sporty, kanoistika, 

koupání, rybaření, golf, míčové hry a další)  

2. Vytvoření programů a produktů zaměřených na sjezdové a běžecké lyžování, 

snowboarding, akrobatické lyžování a další (zimní aktivity) 

3. Vytvoření programů a produktů zaměřených na cykloturistiku 

4. Vytvoření programů a produktů zaměřených na vodní turistiku 

5. Vytvoření programů a produktů zaměřených na pěší turistiku 

6. Vytvoření programů a produktů zaměřených na adrenalinové sporty (bungee jumping, 

rafting…) 

 

Cílové skupiny: 

Návštěvníci, místní obyvatelé, provozovatelé turistické infrastruktury, cestovní kanceláře, 

touroperátoři a další podnikatelé v cestovním ruchu, turistický region Jizerské hory, turistická 

informační centra 

 

Zúčastněné subjekty: 

Mikroregiony, města, obce, místní akční skupiny, Euroregion NISA, Klub českých turistů 

(KČT), ARR Nisa, nestátní a neziskové organizace, majitelé a provozovatelé zařízení, 

podnikatelé ve službách 
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Příklady záměrů v regionu: 

Záměry Nositelé 

Příprava a tvorba tématicky zaměřených 

turistických programů a produktů se 

zaměřením na tuzemskou i zahraniční 

klientelu 

Svazek obcí SMRK 

Jablonec nad Nisou 

Mikroregion Frýdlantsko a Tanvaldsko 

 

 

 
 

Dílčí opatření 2.1.2: Programy a produkty se specifickou tematikou 

 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 

Jizerské hory nabízejí svým návštěvníkům řadu kulturních, historických, technických 

a církevních památek. Které z nich je možno označit za atraktivitu pro turismus a cestovní 

ruch je obtížné odlišit, žádná klasifikace či kritéria nejsou pevně stanovena, neboť zájmy 

návštěvníků a hostů jsou různorodé. Největší přitažlivost pro turisty mají hrady, zámky, 

zříceniny, církevní objekty, poutní místa, soubory lidové architektury, rozhledny, technické 

objekty s určitou historií, muzea, galerie. V místech s největší koncentrací různých druhů 

pamětihodností byly vyhlášeny městské či venkovské památkové zóny a rezervace či jiné 

ochranné statuty (v regionu se nacházejí dvě městské památkové zóny – Frýdlant a Jablonec 

nad Nisou – a jedna vesnická památková rezervace – osada Jizerka), na které se následně 

soustřeďuje největší pozornost turistů. 
 

Turistické programy a produkty budou směřovat prioritně právě k zpřístupněným 

památkovým objektům, zapomínat by se však nemělo na řadu dalších atraktivit, k nimž zatím 

není přístup veřejnosti umožněn. Mezi nejvýznamnější historické a kulturní památky, na nichž 

by měl být program (produkt) „postaven“ patří hrad a zámek Frýdlant a volně přístupná 

zřícenina hradu Navarov. Z význačných církevních památek můžeme jmenovat kostel 

Navštívení P. Marie, klášter a poutní místo v Hejnicích, kostel Nalezení sv. kříže ve Frýdlantu 

a funkcionalistický kostel Nejsvětějšího srdce páně v Jablonci nad Nisou. K technickým 

památkám, na nichž je možno založit program či produkt cestovního ruchu patří především 

historická železnice – ozubnicová trať z Tanvaldu do Kořenova, dále dřívější provozovny 

tradičních řemesel a typické rozhledny. Žádná ze jmenovaných a dalších památek nemůže 

sama o sobě tvořit nabídku tematického programu (produktu). Je třeba propojit a doplnit 

program o návštěvu dalších atraktivit v blízkém okolí, výlety do přírody (naučné, tematické 

stezky), poznávání místních specialit (kulinářských, řemeslných…). Jako vhodné doplnění 

programu (produktu) se jeví pořádání doprovodných kulturních, historických a společenských 

akcí (historický šerm, hudební produkce a divadlo v přírodě, koncerty ve vybraných kostelech 

a chrámech, ukázky tradičních řemesel, jarmarky a trhy, nostalgické jízdy, apod.) 

 

Opatření se neorientuje výhradně na určitou sezónu, má celoroční charakter. Negativní 

skutečností a realitou jsou ovšem určité „praktické“ překážky, které mohou podvazovat 

přípravu a tvorbu programů a produktů a bylo by vhodné je odstranit nebo alespoň výrazně 

omezit. Jedná se především o: 

 sezónní otevírací dobu památek (nejsou otevřeny v zimě) 

 pondělní zavírací den 

 krátkou otevírací dobu v letní sezóně (chybí večerní program) 

 nepřístupnost řady památek veřejnosti 

 nízkou informovanost a provázanost mezi památkovými objekty. 
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Lázeňství a činnosti s ním spojené, jako specifická oblast cestovního ruchu, sice patří 

v Jizerských horách k tradičním,  avšak nepříliš (zejména ve srovnání s jinými regiony České 

republiky) rozšířeným formám. Lázeňský statut mají na území regionu pouze Lázně Libverda. 

Programy a produkty spojené s lázeňstvím, ozdravnými a relaxačními pobyty budou 

připravovány pouze pro toto město a jeho bezprostřední okolí. V současnosti se těžiště 

lázeňství přesouvá od dlouhých pobytů zaměřených na léčení (tj. předepsaných lékařem) 

k pobytům kratším – regeneračním, relaxačním a odpočinkovým. Pobyt v lázních je tedy 

vhodné spojit také s klidnými formami turistiky (výlety do přírody, poznávání okolních 

pamětihodností, tradic a specialit, společenské a kulturní akce, apod.). Opatření má celoroční 

charakter, lázeňská turistika nemá vyhraněně sezónní charakter. 

 

Zaměření na cílové skupiny klientů je v případě programů a produktů využívajících lázeňství 

a ozdravné pobyty nutno orientovat na specifické skupiny osob, které tvoří největší podíl 

lázeňských hostů. Jedná se o střední a starší generaci (často seniory) a osoby různě zdravotně 

handicapované, které se přijely do lázní opravdu léčit a jejich pobyt zde má spíše charakter 

pobytu v nemocnici. Druhou (menší) skupinu pak tvoří lidé s určitými zdravotními potížemi, 

často chronického stádia, pocházející z vyšších příjmových (i společenských) vrstev, pro něž 

je pobyt v lázních jednak ozdravnou a relaxační dovolenou, jednak pravidelnou společenskou 

událostí. Spíše druhá skupina osob bude povděčná za nabídnutou možnost změny pevného 

lázeňského řádu a přivítá jiné programové zpestření, spojené právě s různými formami 

zábavy, výlety, společenskými akcemi, atd. Velmi významný (dá se říci většinový) podíl mají 

v souboru lázeňských hostů zahraniční návštěvníci, kteří si rezervují pobyt ve „svých 

oblíbených“ lázních pravidelně každý rok a tvoří tak permanentní klientelu s jistotou 

opakovaných pobytů. Většina z nich patří mezi skupinu osob, pro které bude zpestření 

lázeňského režimu vítanou změnou. 

 

Mezi tradice, jež se přenášejí z generace na generaci, patří oblast gastronomie a kulinářství. 

Programy a produkty spojené s gastroturistikou by měly směřovat k ukázkám tradičních 

způsobů zpracování zemědělských a ovocnářských produktů a výrobě potravinářských 

komodit s možností jejich ochutnávky a prodeje, spojených s prohlídkou a představením 

funkcí často technických či historických památek. Dále je možno programy (produkty) 

provázat s návštěvou víkendových, sezónních, výročních a jiných jarmarků a trhů, kde budou 

k zhlédnutí další tradiční způsoby výroby, ukázky řemesel, ochutnávky a prodej výrobků 

a zboží. „Vrcholem“ programu bude pro zájemce posezení v hostinci (restauraci), který bude 

nabízet tradiční česká i specifická místní regionální jídla. Samozřejmostí by měla být možnost 

ubytování. 

 

Přípravu a tvorbu turistických programů a produktů však nelze zcela jednoznačně 

a kompletně strukturovat podle určitých hlavních témat. Existuje celá řada specifičností 

a zvláštností regionu jak přírodních a krajinných, tak kulturních a společenských na straně 

jedné, na straně druhé se bude prosazovat neomezená tvůrčí kreativita a aktivita tvůrců 

a realizátorů programů a produktů (podnikatelé, svazy, sdružení, spolky, obce, mikroregiony 

a další aktéři cestovního ruchu). Národní specifikou, která se nevyhýbá ani Jizerským horám, 

jsou tzv. “Stezky dědictví“. Tento produkt spojuje to nejlepší z přírodního a kulturního 

dědictví naší země – památky UNESCO, národní parky, biosférické rezervace, památkové 

rezervace i prosté půvaby českého venkova. Návštěvníci mohou cestovat vlastním vozidlem, 

na kole, pěšky, příp. na koni, a to zcela nezávisle nebo podle pečlivě připravených itinerářů. 

Pro skupiny je k dispozici také průvodce. Hledá-li cestovatel stylové ubytování na venkově 

nebo v centrech historických měst, pak může využít doprovodný produkt “Prázdniny na 

venkově“ s nabídkou pečlivě vybraného certifikovaného ubytování v hotelech, penzionech, 
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kempech či chalupách s garancí Svazu podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice 

a dalších profesních asociací. 

 

Cíle opatření: 

 Zvýšit atraktivitu území formou rozvinutí možností pro trávení sportovní a aktivní 

dovolené v regionu 

 Dosáhnout rovnoměrnějšího rozložení turistické zátěže v regionu 

 Prodloužit průměrnou dobu pobytu návštěvníků v regionu 

 Vyrovnat rozdíly v návštěvnosti mezi sezónami 

 Vytvořit turistické produkty a programy zaměřené na místní specifika  

 Vytvořit turistické produkty a programy zaměřené na specifické cílové skupiny 

 Vytvořit turistické produkty a programy zaměřené na specifické aktivity   

 Prodloužit turistické sezóny 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Vytvoření programů a produktů zaměřených na poznávání kulturních, historických 

a technických památek 

2. Vytvoření programů a produktů zaměřených na poznávání církevních památek 

a poutních míst 

3. Vytvoření programů a produktů spojených s pořádáním kulturních, historických 

a společenských akcí 

4. Programy a produkty spojené s veletržní a kongresovou turistikou  

5. Vytvoření programů a produktů zaměřených na lázeňskou turistiku, ozdravné 

a relaxační pobyty 

6. Vytvoření programů a produktů zaměřených na gastroturistiku 

7. Vytvoření programů a produktů s originálním zaměřením  (na jedinečnost krajiny či 

kultury, na specifické cílové skupiny, na stezky dědictví apod.)  

 

Cílové skupiny: 

Návštěvníci, místní obyvatelé, provozovatelé turistické infrastruktury, podnikatelé 

v cestovním ruchu, turistický region Jizerské hory, turistická informační centra, 

 

Zúčastněné subjekty: 

Mikroregiony, města, obce, místní akční skupiny, Euroregion NISA, Klub českých turistů 

(KČT), ARR Nisa, nestátní a neziskové organizace, majitelé a provozovatelé zařízení, 

podnikatelé ve službách 

 

Příklady záměrů v regionu: 

Záměry Nositelé 

Frýdlantskem po stopách starých řemesel Hana Kančiová, obchod Hobbykoutek, 

Hrnčířské náměstí, Frýdlant 

Stezky dědictví  Mikroregion Tanvaldsko 

Občanské sdružení Frýdlantsko 

Zážitkové stezky po stopách minulosti 

(pomníčky, řemesla, tradiční výroby) 

Mikroregion Tanvaldsko 

Sportovní turistika a lázeňský wellness LÁZNĚ LIBVERDA,a.s., Svazek obcí 

SMRK 
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Opatření 2.2: Podpora rozvoje ekologicky šetrných forem turistiky 
 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 

V Jizerských horách existují velmi příznivé předpoklady pro rozvoj šetrného (udržitelného) 

cestovního ruchu. Vyplývají především z estetické hodnoty krajiny, kvality přírodního 

prostředí, struktury a historie osídlení a místních výrobních tradic. 

 

Nejznámější turistická centra regionu trpí v době hlavní sezóny (letní i zimní) značnou zátěží, 

vyvolanou vysokou koncentrací návštěvníků. To má negativní dopady jak na přírodu 

a krajinu, tak na spokojenost samotných návštěvníků (pocit přelidnění byl jedním z důvodů 

nespokojenosti uváděných respondenty dotazníkového šetření). Přitom v kraji existuje 

dostatečná nabídka jiných atraktivních míst. 

 

Programy šetrné turistiky se zaměřují na specializovanou klientelu. Podle mezinárodních 

průzkumů je mezi turisty, kteří si zvolili programy šetrné turistiky, více vysokoškoláků, jsou 

nejčastěji středního a vyššího věku, nejčastěji cestují ve dvojicích (bezdětné páry) nebo 

s celou rodinou a na svých prázdninových cestách utrácejí více než jiní turisté. Délka jejich 

pobytů je nejčastěji 8 až 14 dnů, tedy více, než je průměrná délka pobytu návštěvníků 

v Libereckém kraji (pobyty 3-7 dní). Zvýšení podílu šetrné turistiky tak současně přispěje 

k prodloužení průměrné doby pobytu návštěvníků. 

 

V rámci udržitelného turismu se rozlišují čtyři dobře identifikovatelné tržní subsystémy: 

 venkovská turistika a ekoturistika  

 cesty do divočiny 

 cesty za dobrodružstvím 

 kempování v přírodě. 

 

V Jizerských horách, konkrétněji na Frýdlantsku,  existují předpoklady především pro rozvoj 

venkovské turistiky a ekoturistiky. Cesty do "divočiny" lze v podmínkách kraje ztotožnit 

s vysokohorskou turistikou, přičemž s ohledem na zájmy ochrany přírody (CHKO) a již nyní 

vysokou sezónní koncentraci turistů a klimatické limity prodloužení sezóny, nelze 

doporučovat další zvyšování rozsahu těchto aktivit (nutno projednat s orgány ochrany 

přírody). Cesty za dobrodružstvím jsou v kraji představovány horolezectvím, sjížděním řek 

a některými "novými" sporty (sjezdy na horských kolech, paragliding, skialpinismus aj.). Pro 

nové (adrenalinové) sporty je žádoucí vymezit lokality a podmínky, za kterých mohou být 

provozovány. Partnery při vytváření koncepce těchto lokalit v kraji musí být představitelé 

asociací sdružujících tyto sportovce, města a obce a orgány ochrany přírody.  

 

Kempování v přírodě je tradiční formou trávení volného času. Patří sem především tramping, 

letní stanové tábory a krátkodobé pikniky. Kontroly environmentálních dopadů těchto aktivit 

je možné dosáhnout vytvořením a publikováním seznamu míst, kde je kempování dovoleno. 

V místech pro krátkodobé pikniky je žádoucí instalace drobného mobiliáře (lavičky apod.) 

a informací o ekologické hodnotě místa a podmínkách jeho návštěvy. 

 

Cena programů a produktů venkovské turistiky a ekoturistiky je vyšší než cena běžného 

produktu. Produkty venkovské turistiky musí konkurovat kvalitou poskytovaných služeb, 

přístupem ke klientům, "přidanou hodnotou" ve formě ekologických poznatků a poznatků 

o historii a kultuře místa, a především environmentální kvalitou samotného zařízení (humánní 

chov zvířat, recyklace odpadu, ekologické čištění odpadních vod, minimalizace energetické 

spotřeby apod.). Usnadnění orientace klientů ve výběru vhodných zařízení je možné 
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dosáhnout systémem certifikace zařízení poskytujících služby v oblasti venkovské turistiky 

a ekoturistiky. Udělování "zelené známky" ekologické kvality služeb by bylo současně 

i obranou podnikatelů v oboru před nepoctivou konkurencí a zárukou standardu 

poskytovaných služeb.  

 

Cíle opatření:  

 Vytvořit turistické programy a produkty, které jsou spojeny s venkovskou a šetrnou 

turistikou  

 Uchovat historické a kulturní tradice venkova pomocí podpory cílených produktů 

a programů 

 Přiblížit návštěvníkům krásy „zapomenutých“ venkovských území se všemi jejich 

atraktivitami 

 Přilákat větší počet turistů do venkovského prostředí z nejvíce exponovaných míst 

regionu  

 Prodloužit délku pobytu návštěvníků v území 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Vytvoření programů a produktů zaměřených na venkovskou turistiku a ekoturistiku 

2. Vytvoření programů a produktů zaměřených na agroturistiku a hipoturistiku 

3. Vytvoření programů a produktů zaměřených na šetrnou turistiku v zvláště chráněných 

územích 

4. Vytvoření programů a produktů zaměřených na relaxační pobyty v klidném venkovském 

prostředí, spojené s výlety do přírody 

5. Vytvoření programů a produktů zaměřených na aktivní pobyt v přírodě, cesty za 

dobrodružstvím, kempování a další 

6. Vytvoření programů a produktů zaměřených na aktivní práci návštěvníků (řemeslné 

dílny, lidové tradice) 

 

Cílové skupiny: 

Návštěvníci, místní obyvatelé, provozovatelé turistické infrastruktury, podnikatelé 

v cestovním ruchu, turistický region Jizerské hory, turistická informační centra 

 

Zúčastněné subjekty: 

Mikroregiony, města, obce, místní akční skupiny, Euroregion NISA, Klub českých turistů 

(KČT), ARR Nisa, nestátní a neziskové organizace, majitelé a provozovatelé zařízení, 

podnikatelé ve službách, Správy CHKO a KRNAP 

 

 

Příklady záměrů v regionu: 

Záměry Nositelé 

Na koni třemi zeměmi Obec Višňová 

Výtvarná dílna Selský dvůr Jiřina Němcová, Jabloňová 678, Raspenava 

Zážitkové stezky po stopách minulosti 

(pomníčky, řemesla, tradiční výroby) 

Mikroregion Tanvaldsko 

 

Ateliéry volné tvorby pod širým nebem Mikroregion Tanvaldsko 

Naučná stezka Cesta Zubačky, Cesta viaduktu 

 

Mikroregion Tanvaldsko, Železniční 

společnost Tanvald o.p.s. 
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Opatření 2.3: Příprava a tvorba produktů cestovního ruchu s příhraničním 

efektem 
 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 

Opatření je zaměřeno na přípravu a tvorbu programů a produktů, které je taktéž možno 

tematicky členit do určitých bloků, avšak jejich nejvýznamnější a určující společný 

jmenovatel je cílený a zřejmý příhraniční efekt. Vzhledem ke skutečnosti, že celé území 

turistického regionu Jizerské hory je součástí Euroregionu NISA (Liberecký kraj, malá část 

Ústeckého kraje – Šluknovský výběžek, část spolkové země Sasko a část Dolnoslezského 

vojvodství), je příhraniční spolupráce nedílnou součástí „každodenních aktivit“ různých 

úřadů, organizací, společností, sdružení, podnikatelů a dalších aktérů cestovního ruchu. 

Implementačním prvkem příhraniční spolupráce v Euroregionu NISA je Regionální rozvojová 

agentura NISA, a.s.  
 

Celá řada měst a obcí, stejně jako mikroregionů, sdružení, zájmových  a sportovních 

organizací a škol má svá partnerská města, sdružení, organizace a školy v okolních státech, se 

kterými udržuje pravidelné kontakty a pořádá výměnné pobyty. Pobyty nemusí být pouze 

poznávací, stále častěji se jedná o pořádání či účast na prestižních společenských, kulturních 

a sportovních akcích mezinárodního významu, pro další vzdělávání lidských zdrojů 

(pracovníků úřadů, institucí, organizací, TIC, zástupců měst a obcí, zájmových sdružení, škol, 

atd.) jsou přínosem školení, semináře, workshopy a další akce, zaměřené na zvyšování 

odborné či jazykové připravenosti. Výrazný příhraniční efekt mají také mezinárodní veletrhy, 

výstavy, kongresy a konference. O vstup do zahraničních sdružení (zatím hlavně německých) 

se reálně začínají ucházet i někteří významní podnikatelé.  

 

Poměrně široký prostor poskytují pro tvorbu programů a produktů cestovního ruchu dotační 

možnosti programů a iniciativ, určených pro příhraniční spolupráci. Jedná se především 

o LEADER + a INTERREG III.A (pro období 2004 - 2006), a o operační programy zaměřené 

na mezistátní spolupráci - OP Přeshraniční spolupráce, OP Meziregionální spolupráce a OP 

Nadnárodní spolupráce (pro období 2007 - 2013).  

 

Programy a produkty příhraniční spolupráce mohou být připravovány a tvořeny v rámci 

celého území Jizerských hor, jejich kvalita a množství budou ovlivněny zejména mírou 

aktivního zapojení a schopností tvůrců a realizátorů. Sezónnost by v tomto ohledu neměla hrát 

významnější roli, naopak opatření má jako jeden z reálných cílů rovnoměrnější pohyb turistů 

v regionu v průběhu celého roku. 

 

Mezi prioritní „uživatele“, pro které budou programy a produkty s příhraničním efektem 

tvořeny, nepatří žádné z významných cílových skupin zákazníků. Zcela specifické konečné 

uživatele zde tvoří skupiny osob pracujících ve státní správě, samosprávě, různých zájmových 

organizacích a sdruženích, pracovníci škol, turistických informačních center, zástupci 

podnikatelské sféry, obchodníci a další osoby se zájmem o rozšíření vzájemných vazeb, 

kontaktů, spolupráce, vzdělání, výměnu zkušeností, atd. se zahraničními partnery.       

 

Cíle opatření: 

 Navázat kontakty se zahraničními partnery a otevření možnosti vzájemné spolupráce 

 Zvýšit povědomí o regionu v zahraničí (propagace a reklama) 

 Udržet pozice partnerských vztahů v rámci Euroregionu NISA 

 Zvýšit počet zahraničních návštěvníků a prodloužit délku jejich pobytu 

 Dosáhnout rovnoměrnějšího přílivu turistů v průběhu celého roku 
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Aktivity naplňující opatření: 

1. Vytvoření programů a produktů příhraniční spolupráce a poznávání příhraničních 

regionů v rámci Euroregionu Nisa 

2. Vytvoření programů a produktů využívajících dotačních možností příhraničního regionu 

(OP Přeshraniční spolupráce, OP Meziregionální spolupráce,…) 

3. Vytvoření programů a produktů spojených s výměnnými pobyty partnerských měst 

(zástupci měst, školy, zájmové organizace, spolky…) 

4. Vytvoření programů a produktů zaměřených na zdokonalování jazykové vybavenosti 

pracovníků veřejné správy, samosprávy, dětí a dalších skupin 

5. Vytvoření programů a produktů spojených s mezinárodními kulturními, společenskými 

a sportovními událostmi 

6. Vytvoření programů a produktů zaměřených na pořádání mezinárodních veletrhů, 

výstav, kongresů a konferencí 

7. Vytvoření programů a produktů orientovaných na školení pracovníků veřejné správy 

a samosprávy, TIC, vysokoškolských pedagogů a dalších skupin v souvislosti se 

vstupem ČR do EU 

8. Vytvoření programů a produktů zaměřených na volný pohyb v příhraniční oblasti – 

využití nepoznaných míst v hraničním pásmu (lesy, naučné stezky, přechody, památky, 

rozhledny, apod.) 

 

Cílové skupiny: 

Návštěvníci, místní obyvatelé, provozovatelé turistické infrastruktury, podnikatelé 

v cestovním ruchu, turistický region Jizerské hory, turistická informační centra, 

 

Zúčastněné subjekty: 

Mikroregiony, města, obce, místní akční skupiny, Euroregion NISA, Klub českých turistů 

(KČT), ARR Nisa, nestátní a neziskové organizace, majitelé a provozovatelé zařízení, 

podnikatelé ve službách, Správy CHKO a KRNAP 

 

 

Příklady záměrů v regionu: 

Záměry Nositelé 

Na koni třemi zeměmi Obec Višňová 

Podpora přeshraniční spolupráce zejména se 

sousedními regiony v Německu a Polsku. 

Svazek obcí SMRK 

Přeshraniční spolupráce s polskými partnery, 

projekt Česko – Polský cyklistický areál, tvorba 

loga „Cyklistický ráj – Rowerovy raj“  

Mikroregion Tanvaldsko, Stowaryszenie 

cyklistów Szklarska Poreba 
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PRIORITA 3: MARKETINGOVÁ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU 

A PŘÍPRAVA LIDSKÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU 

 

Významné postavení cestovního ruchu jako rozvojového hospodářského faktoru je 

v turistickém regionu Jizerské hory dlouhodobě vnímáno a akceptováno jak podnikatelskou 

sférou, tak i veřejnou správou. Kromě ekonomických efektů působí cestovní ruch pozitivně 

také na celkové prostředí regionu. 

 

Z tohoto zorného úhlu jsou nyní navrhovány následující strategické cíle marketingové 

podpory, a to pro regionální úroveň a pro úroveň jednotlivých turistických oblastí:   

 rozvíjet cestovní ruch Jizerských hor v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje  

 zvýšit celkové pozitivní povědomí o regionu, zejména zkvalitněním informací 

 soustředit koncentraci marketingových aktivit na nejvýznamnější segmenty trhu 

 

Pro postupné naplňování těchto strategických cílů jsou dále stanoveny následující cíle 

marketingové podpory rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory: 

 udržet a postupně zvyšovat stávající podíl na počtu hostů a počtu přenocování v rámci 

ČR  

 zvýšit využití lůžkových kapacit ubytovacích zařízení 

 prodloužit průměrnou dobu pobytu hostů, zejména v letní sezóně 

 zvýšit zaměstnanost v základních a doprovodných turistických službách 

 zvýšit konkurenceschopnost turistické nabídky regionu 

 postupně odstranit slabá místa turistické poptávky v regionu (vybavenost, kvalita 

služeb) 

 podporovat všechny prvky a aktivity turistické nabídky a z nich vyplývající pozitivní 

image pro ekonomický rozvoj regionu. 

 

Mezi základní a nejčastěji používané prvky marketingu v cestovním ruchu prováděné běžně 

na úrovni turistických destinací náleží především aktivity činěné pro konečného příjemce – 

hosta, tedy reklama a její reklamní prostředky, internetová prezentace turistické nabídky, 

podpora prodeje, přímý prodej, public relations, sponzoring. Za zvláště důležité lze považovat 

přímou spolupráci zejména s podnikatelskou sférou vzhledem k jejich bezprostřední 

zkušenosti s účinností marketingových nástrojů na reálného i potenciálního návštěvníka.  

 

Jedním z prvních praktických kroků by mělo být ustavení destinačního managementu, který 

by navrhl a koordinoval přípravu a realizaci zejména: podporu prodeje a vlastní prodej 

a distribuci turistické nabídky (produktově orientované balíčky), formy reklamních prostředků 

a propagace na celokrajské úrovni. 

 

Profesní úroveň mnoha poskytovatelů služeb v cestovním ruchu má dosud jen nižší až 

průměrnou kvalitu. To se odráží například v nedostatečné úrovni poskytovaných služeb, 

nefungující vzájemné spolupráci, neefektivní výměně informací a zkušeností. Podobně citelně 

chybí kvalitní manažeři cestovního ruchu, kteří by zajišťovali koncepční činnost v oblasti 

veřejné správy (města, významná turistická střediska). 

 

Výukové programy na středních školách prakticky postrádají problematiku 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a cestovního ruchu. V rámci Libereckého 
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kraje působí pouze dvě odborné střední školy se zaměřením na cestovní ruch. Vysokoškolská 

výuka cestovního ruchu chybí v kraji zcela. 
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Opatření 3.1: Marketingová podpora cestovního ruchu 
 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 

Turistický region musí být konkurenceschopný; pro dosažení konkurenceschopnosti je 

nezbytné vytváření produktů a turistické nabídky. Tento proces je ovšem v Jizerských horách 

teprve v počátku. Pro úspěšné zvládnutí procesu přípravy, tvorby a prodeje regionálních 

produktů je potřeba zvolit optimální strategii; tu v současnosti představuje vytvoření 

destinačního managementu. Destinační management vyvíjí a prodává turistické produkty, 

koordinuje a řídí tvorbu balíků služeb (packages), vytváří a propojuje informační a rezervační 

systémy, a v neposlední řadě řídí cenovou politiku, kvalitu značky, reklamu a aktivní prodej. 

Zjednodušeně řečeno, strategickým cílem destinačního managementu je přilákání hostů do 

území. Strategie vytvoření destinačního managementu je v poměrech ČR optimálně 

použitelná na regionální úrovni, tj. právě na úrovni celého turistického regionu Jizerské hory.  

 

Současná úroveň propagace a reklamy Jizerských hor je z kvantitativního hlediska poměrně 

dobrá (počet vydávaných propagačních a reklamních materiálů, územní pokrytí), ovšem 

z hlediska kvalitativního je nedostatečná. Důležité je propagovat celý region a jeho komplexní 

nabídku namísto propagace jednotlivých zařízení a středisek, propagovat turistické programy 

a produkty (balíčky) namísto „pouhé“ propagace jednotlivých míst, a také zaměřit marketing 

na vymezené segmenty trhu (skupiny návštěvníků vymezené na základě věku, rodinného 

statutu, příjmů, místa bydliště apod.). Zahrnuty musí být všechny prostorové segmenty – 

turistická střediska, turistické podoblasti a oblasti.  

 

Jedním z hlavních úkolů dalších forem marketingu je příprava a poskytování kvalitních 

turistických informací pro návštěvníky a hosty, a také spolupráce s podnikatelskou sférou při 

přípravě turistické nabídky z ohledem na regionální faktory (např. podpora šetrných forem 

cestovního ruchu, ekologického ubytování apod.). 

 

Přijetí a zavedení jednotné kategorizace ubytovacích zařízení je nezbytným požadavkem 

serióznosti nabídky pro domácí a především pro zahraniční návštěvníky. Z hlediska 

konkurence bude přínosem rovněž postupné zavádění certifikace kvality služeb 

poskytovaných v ubytovacích zařízeních, a poté i jejich propagace – značka kvality 

v průvodcích je nejlepším propagačním prostředkem. 

 

V současnosti jsou pro propagaci Jizerských hor jen velmi málo využívány prostředky public 

relations. Také zatím není vybudován turistický dopravní naváděcí systém na komunikacích 

(návrh systému a tras, jednotný způsob značení). Jedním ze způsobů, jak přilákat hosty 

k opětovné návštěvě regionu, je zavedení systému klubových výhod, např. formou klubových 

karet či návštěvnických pasů.  

 

Cíle opatření: 

 Zkvalitnit marketingovou podporu a propagaci turistického regionu Jizerské hory 

 Zvýšit domácí a zahraniční pobytovou návštěvnost 

 Vytvořit nová pracovní místa 

 Zvýšit příjmy z cestovního ruchu  

 Oslabit vnitřní konkurenci 

 Posílit pozitivní image regionu 
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Aktivity naplňující opatření: 

1. Ustavení komplexní turistické organizační struktury (destinačního managementu)  

v turistickém regionu Jizerské hory  

2. Prodej a distribuce regionálních a lokálních turistických produktů (incomingové CK, 

podnikatelé v cestovním ruchu, destinační management)  

3. Podpora prodeje turistických produktů (veletrhy, výstavy, workshopy, prezentace, 

informační semináře a cesty pro touroperátory, incomingové partnery, novináře) 

4. Zavedení kategorizace a klasifikace ubytovacích zařízení (včetně postupné certifikace) 

5. Vytvoření turistického dopravního naváděcího systému na komunikacích 

6. Marketingové aktivity – reklamní plakáty, informační letáky, brožury, průvodce, mapy, 

kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí, propagační dárky, suvenýry, 

podpora místních iniciativ a aktivit (místní trhy, suvenýry, zemědělská produkce) atd. 

7. Podpora marketingových a rozvojových studií na území turistického regionu Jizerské 

hory  

8. Public relations (tisk a veřejnost) – spolupráce s médii, vydávání pravidelných zpráv 

a informací o aktivitách v oblasti cestovního ruchu, vlastní servis (služby) a nabídka – 

základní informace k libovolným turistickým tématům, fotografie, zpracování 

speciálních nabídek (programy a trasy) 

9. Mediální způsob propagace a spolupráce – rozhlas, TV, místní, regionální a celostátní 

tisk internet, billboardy 

10. Vytvoření jednotného grafického návrhu propagačních materiálů – tzv. corporate 

identity (grafické prvky, formát a barva papíru, styly písma atd., totéž používat v tištěné 

i elektronické formě) 

11. Řízení cenové politiky, kvality značky, reklamy a aktivního prodeje  

12. Budování systému klubových výhod. 

 

Cílové skupiny: 

Návštěvníci (domácí i zahraniční), provozovatelé turistické infrastruktury, podnikatelé 

v cestovním ruchu, incomingové CK, turistický region Jizerské hory, turistická informační 

centra 

 

Zúčastněné subjekty: 

Turistický region Jizerské hory, mikroregiony, města, obce, místní akční skupiny, majitelé 

a provozovatelé zařízení, podnikatelé ve službách, vybrané incomingové CK, TIC, turistická 

sdružení, Česká centrála cestovního ruchu 

 

 

Příklady záměrů v regionu: 

Záměry Nositelé 

Turistická mapa regionu pro pěší a cyklisty Turistický region Jizerské hory 

Společná účast členů turistického regionu na 

různých veletrzích cestovního ruchu 

Turistický region Jizerské hory 
 

Vytvoření loga „Vyrobeno na Frýdlantsku“ Masif, občanské sdružení Frýdlantsko, PRVO 
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Opatření 3.2: Cílená propagace ekologicky šetrných forem turistiky 

 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 
Cestovní ruch, především jeho infrastruktura a aktivity, klade stále rostoucí nároky na 

využívání krajiny. Rozvoj turismu tedy nesmí být živelný – v takovém případě by příliš 

intenzivní využívání krajiny (případně ekologicky cenných lokalit) mohlo vést k jejímu 

narušení. Pro zachování přírodních hodnot Jizerských hor je vhodným krokem rozvoj 

šetrného (udržitelného) cestovního ruchu. Předpoklady pro jeho rozvoj jsou v Jizerských 

horách velmi příznivé, šetrný cestovní ruch je také v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Další výhodou rozvoje šetrného cestovního ruchu je dekoncentrace návštěvníků Jizerských 

hor z několika hlavních středisek do více lokalit, čímž se mimo jiné zvýší pocit spokojenosti 

návštěvníků (v současnosti je jedním z důvodů nespokojenosti návštěvníků přelidněnost 

hlavních turistických center).  

 

Programy šetrné turistiky jsou dosud zaměřeny převážně na poměrně úzký okruh klientů; 

jedním z důvodů je i vyšší cena těchto programů. Velmi důležitá je tedy cílená propagace 

udržitelných forem turismu, která dostatečně zvýrazní jejich výhody a zvýší jejich atraktivitu 

pro další skupiny potenciálních klientů. V současnosti neexistuje v turistickém regionu 

Jizerské hory žádný komplexní, ucelený systém propagace, reklamy a prodeje nabídky 

šetrného cestovního ruchu.  

 

Je tedy nutné vytvořit produkty a programy šetrného cestovního ruchu, včetně nabídky 

tématických balíčků (package), které budou zaměřeny na různé skupiny návštěvníků (sociální, 

věkové, příjmové atd.). Propagována by ovšem měla být komplexní nabídka, nikoliv 

jednotlivosti, a také celé programy a produkty (balíčky) šetrného cestovního ruchu namísto 

propagace pouze jednotlivých zařízení. Tyto programy, produkty a balíčky pak budou 

propagovány na regionální i republikové úrovni. Současně bude nutné vymezit výhody 

udržitelného turismu v Jizerských horách oproti jiným konkurenčním oblastem ČR 

a koordinovat marketingové aktivity tak, aby potenciál udržitelného cestovního ruchu 

Jizerských hor nebyl oslabován konkurencí uvnitř turistického regionu.  

 

Cíle opatření:  

 Zkvalitnění marketingové podpory a propagace šetrného cestovního ruchu v turistickém 

regionu Jizerské hory 

 Zvýšení domácí a zahraniční pobytové návštěvnosti v oblasti udržitelného cestovního 

ruchu 

 Zvýšení příjmů z udržitelného cestovního ruchu  

 

Aktivity naplňující dílčí opatření: 

1. Podporovat prodej turistických produktů zaměřených na šetrný cestovní ruch (veletrhy, 

výstavy) 

2. Zkoordinovat propagaci produktů udržitelného cestovního ruchu 

3. Vytvořit kategorizaci a klasifikaci ubytovacích zařízení v oblasti šetrného cestovního 

ruchu 

4. Podporovat propagaci místních iniciativ a aktivit, souvisejících s udržitelným cestovním 

ruchem (zemědělská produkce, regionální výrobky atd.)  

 

Cílové skupiny: 

Návštěvníci (domácí i zahraniční), provozovatelé turistické infrastruktury, podnikatelé 

v šetrném cestovním ruchu 
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Zúčastněné subjekty: 

Turistický region Jizerské hory, majitelé a provozovatelé zařízení šetrného cestovního ruchu, 

podnikatelé ve službách, TIC, turistická sdružení, mikroregiony, města, obce, místní akční 

skupiny, Euroregion NISA, Klub českých turistů  

 

Příklady záměrů v regionu: 

Záměry Nositelé 

Zavedení společné ochranné značky – 

Jizerské hory 

Turistický region Jizerské hory, místní 

podnikatelé 

Společná propagace šetrných forem turistiky  

a tvorba produktů šetrného cestovního ruchu 

Mikroregion Tanvaldsko a Frýdlantsko 
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Opatření 3.3: Příprava a rozvoj lidských zdrojů v cestovním ruchu 

 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 

Profesní úroveň mnoha aktérů v oblasti cestovního ruchu je dosud na nízké úrovni. Dotázaní 

návštěvníci si často stěžovali na nedostatečnou úroveň poskytovaných služeb, nejsou splněny 

některé kvalitativní standardy obvyklé ve vyspělých turistických regionech. Nedostatečná je 

vzájemná spolupráce, výměna informací a zkušeností, společné využívání některých služeb 

pro podnikatele, které by mohlo snížit náklady. Přesto, že situace se především pod tlakem 

konkurence a nároků klientů zlepšuje, je zlepšení současného stavu nutné urychlit podporou 

profesního růstu osob pracujících v cestovním ruchu, a to jak manažerů (majitelů 

a provozovatelů zařízení, koncepčních pracovníků destinačního managementu, vedoucích 

TIC, pracovníků veřejné správy), tak zaměstnanců zařízení cestovního ruchu.  

 

Cílem opatření je zvýšení nabídky příležitostí pro další vzdělávání zaměstnanců a manažerů 

v cestovním ruchu, posílení jejich vzdělanostní a profesní přípravy. Výsledkem by mělo být 

zvýšení kvality služeb, zavedení přísnějších kvalitativních, environmentálních i sociálních 

(rovné příležitosti) standardů a vzájemné spolupráce. 

 

Kurzy budou koncipovány tak, aby přispěly k rozšíření znalosti evropských norem 

a standardů vztahujících se k turistickým a souvisejícím službám a informacím. Dalším cílem 

kurzů bude rozšířit znalosti o možnostech snižování dopadů turismu na životní prostředí 

(respektování zásad trvale udržitelného života, respektování krajské koncepce 

environmentálního vzdělávání a osvěty). Jiným významným aspektem bude rozšíření 

právního vědomí absolventů, včetně oblasti rovných příležitostí. 

 

Cíle opatření: 

 Zvyšování kvalifikace a vzdělávání lidských zdrojů v cestovním ruchu 

 Zvyšování kvality turistických služeb a informací 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Vzdělávání manažerů v cestovním ruchu  

2. Školení a další vzdělávání personálu v cestovním ruchu  

3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a cestovního ruchu na všech 

úrovních škol 

 

Cílové skupiny: 

Podnikatelé v cestovním ruchu, zaměstnanci v turistických službách, pracovníci veřejné 

správy, střední školy, vybrané základní školy  

 

Zúčastněné subjekty: 

Mikroregiony, města, obce, místní akční skupiny, Euroregion NISA, ARR Liberec, nevládní 

neziskové organizace, turistická informační centra, podnikatelé v cestovním ruchu, 

zaměstnanci v turistických službách, státní správa, střední a základní školy 

 

Příklady záměrů v regionu: 

Záměry Nositelé 

Vznik komplexní turistické organizační 

struktury v turistickém regionu Jizerské hory 

Turistický region Jizerské hory 
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Opatření 3.4: Tvorba regionálního informačního a rezervačního systému 

cestovního ruchu 

 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 

Dostupnost informací je v současné fázi vývoje cestovního ruchu jedním z rozhodujících 

faktorů úspěchu v konkurenci turistických destinací. Nestačí "objektivně" kvalitní nabídka 

atraktivit a programů, ale je potřebná také síť informací jednoduše dosažitelná jednotlivými 

segmenty potenciálních návštěvníků. Ukazuje se, že fungující informační transfer mezi 

turistickým regionem a hosty je rozhodujícím faktorem úspěchu v konkurenci turistických 

destinací. Toto opatření je navrhováno s cílem  posílení dostupnosti informací o nabídce 

regionu a možnosti pohotové on-line rezervace služeb na regionální úrovni. 

Nabídka funkčních turistických informačních a rezervačních systémů (internet) je zatím  

velmi roztříštěná a neúplná, a to jak v České republice tak i v jednotlivých regionech. Většina 

informačních stránek se týká jednotlivých měst, obcí resp. turistických středisek, méně již 

větších regionálních celků. Povětšinou však nabízejí jen dílčí informační sektory – např. 

možnosti ubytování (částečně i s rezervací), lyžování, seznamy významných památek, apod.  

 

V turistickém regionu Jizerské hory chybí ucelený systém informací o turistické nabídce – ne 

pouze o jednotlivých místech, ale také o turistickém regionu jako celku, včetně nabídky 

konkrétních programů a služeb (balíčky), které by mohly oslovit stávající a potenciální 

domácí a zahraniční návštěvníky. Lokální systémy vytvářené např. jednotlivými turistickými 

informačními centry nejsou vzájemně propojeny tak, aby  návštěvník v jednom z nich dostal 

aktuální nabídku o ostatních atraktivitách a segmentech nabídky většího zájmové území. 

 

Budování regionálního informačního a rezervačního systému je navrhováno ve třech fázích: 

(1) vybudování regionální databáze informací o regionu (a vytvoření systému jejich 

aktualizace), (2) vytvoření regionálního turistického informačního systému a (3) vytvoření 

regionálního turistického rezervačního systému. Výsledkem bude stav, kdy host si bude moci 

zjistit informace o existující nabídce a okamžitě si rezervovat požadované služby 

(prostřednictvím internetu nebo telefonu), čímž dojde k jeho/jejímu "přiblížení" k rekreaci 

v regionu, neboť odpadne nejistota spojená s hledáním vhodného poskytovatele, stanovením 

ceny, nutnost zprostředkování apod. 

Cíle opatření: 

 Zvýšení konkurenceschopnosti turistického regionu  

 Zkvalitnění informací o turistické nabídce pro návštěvníky a potenciální hosty  

 Zvýšení domácí a zahraniční pobytové návštěvnosti 

 Zvýšení využití turistických zařízení 

 Podpora MSP v cestovním ruchu 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Sestavení managementu projektu 

2. Vybudování regionální databáze informací o regionu 

3. Vytvoření a realizace systému aktualizace informací 

4. Vybudování regionálního turistického informačního systému   

5. Vybudování regionálního turistického rezervačního systému  
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Cílové skupiny: 

Návštěvníci, místní obyvatelé, podnikatelé v cestovním ruchu, turistická informační centra, 

Turistický region Jizerské hory,  

 

Zúčastněné subjekty: 

Mikroregiony, města, obce, místní akční skupiny, Euroregion NISA, nevládní neziskové 

organizace, zaměstnanci v turistických službách, provozovatelé turistické infrastruktury 

 

 

Příklady záměrů v regionu: 

Záměry Nositelé 

Regionální turistický informační a rezervační 

systém v rámci webové prezentace regionu 

Turistický region Jizerské hory, místní 

podnikatelé, Turistik.cz 

Informační a rezervační systém Nové 

Hřebenovky 

NISA, o.p.s. 
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PRIORITA 4: SPOLUPRÁCE A INTENZIVNÍ PODPORA SUBJEKTŮ 

V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 
 

 

Cestovní ruch prošel v uplynulých desetiletích vývojem, během něhož se stal významným 

hospodářským odvětvím s vysokou mírou konkurence a vysokým stupeň organizace. Pro 

úspěch regionu v mezinárodní konkurenci dnes nestačí jen samotná existence atraktivních 

míst a infrastruktury, ale je nezbytná koordinace a řízení rozvoje odvětví na "nadlokální" 

úrovni, spolupráce subjektů z různých sektorů ekonomiky, společná prezentace regionu apod. 

Specifickým rysem cestovního ruchu ve srovnání s jinými hospodářskými odvětvími je 

významná role místní veřejné správy, která za předpokladu přijetí cestovního ruchu za 

prioritní směr rozvoje území má k dispozici poměrně širokou škálu nástrojů na zvýšení 

konkurenceschopnosti daného regionu. 

 

Přestože v posledních letech došlo k výraznému kvalitativnímu i kvantitativnímu posunu 

v oblasti cestovního ruchu, tak byl a stále je kladen důraz spíše na budování jednotlivých 

druhů infrastruktury a služeb než na budování efektivních marketingových systémů, turistické 

organizační struktury a podporu spolupráce pro veškeré subjekty působící v oblasti cestovního 

ruchu. I když některé věci jako destinační managementy či různé druhy spolupráce se začínají 

pomalu budovat, stále to není dostačující a k dosažení ideálního stavu je nutné v těchto 

činnostech pokračovat a stále více se na ně zaměřovat a podporovat. 

 



 Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory – návrhová  část 

  

 78 

spol.  s r.  o.

Opatření 4.1: Podpora spolupráce obcí se soukromým sektorem při 

přípravě společných rozvojových projektů 

 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je v České republice poměrně novou věcí. Tento 

typ spolupráce se začal výrazněji objevovat až po roce 1989, kdy bylo povoleno a posléze 

i velmi podporován rozvoj soukromého podnikání. Během posledních 15 let vzniklo v České 

republice tržní prostředí, což se samozřejmě projevilo i v oblasti cestovního ruchu vznikem 

nových podnikatelských aktivit v oblastech ubytovacích a stravovacích zařízení, sportovní 

infrastruktury, kulturních památek atd.  

 

Podnikatelské prostředí v oblasti cestovního ruchu má na území turistického regionu Jizerské 

hory velký potenciál, který se snaží místní občané i podnikatelé plně využít. Svědčí o tom 

i některé statistické údaje. Liberecký kraj i region Jizerských hor patří v první polovině tohoto 

desetiletí v rámci České republiky mezi území s významně nadprůměrnou podnikatelskou 

aktivitou v pohostinství a ubytování. Na 1000 trvale bydlících obyvatel podnikalo v tomto 

odvětví v regionu Jizerské hory 18,5 podnikatelů, v Libereckém kraji to bylo 15,6 

podnikatelů, což je po Karlovarském kraji nejvíce v rámci krajů ČR (průměr za ČR 10,7). 

V rámci kraje je výrazně nadprůměrná podnikatelská aktivita v okrese Jablonec nad Nisou, 

okres Liberec je v této činnosti mírně nadprůměrný. Semilský okres (z regionu Jizerských hor 

sem náleží pouze Harrachov) má vůbec nejvyšší podnikatelskou aktivitu ze všech okresů ČR. 

Na obecní úrovni má nejvyšší intenzitu podnikání v pohostinství a ubytování Bedřichov (186 

podnikatelů na 1 000 obyvatel, což je téměř polovina ze všech podnikajících v obci), hodnoty 

vyšší než 100 byly zjištěny také u Harrachova a Albrechtic v Jizerských horách. Velmi 

vysokou podnikatelskou aktivitu mají také Kořenov, Josefův Důl a Janov nad Nisou. Na 

druhé straně pomyslného žebříčku se pak řadí Dětřichov, Oldřichov v Hájích, Kunratice 

a Pertoltice, tedy obce v určitém zázemí krajského města Liberce a především obce ležící v již 

ne tolik turisticky atraktivním Frýdlantském výběžku. 

 

Do roku 2004, ještě než Česká republika vstoupila do Evropské unie, nebyla spolupráce 

soukromého a veřejného sektoru příliš rozvinuta a ani podporována. Po vstupu ČR do EU se 

situace výrazně změnila. Veřejnému i soukromému sektoru se otevřely nové zdroje financí, 

které byly určeny veřejnému a soukromému sektoru i jejich vzájemné kombinaci. V západní 

Evropě se tento model (soukromého a veřejného partnerství) již velmi osvědčil, a proto je 

přebírán i v České republice. Jedním z nejvýznamnějších typů tohoto partnerství, vhodného 

pro přípravu společných rozvojových projektů je Public Private Partnership, známé u nás 

v současnosti již pod zkratkou „PPP“. 

 

Základem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor 

vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejné infrastruktury nebo služeb. Ve 

většině případů veřejný sektor svěřuje výkon určité služby soukromému sektoru, a tím 

využívá jeho organizačních a odborných znalostí a dovedností, které jsou stimulovány nejen 

výnosem vloženého kapitálu, ale také rizikem jeho ztráty. Rozvoj projektů PPP na krajské 

a komunální úrovni umožní realizovat řadu záměrů z oblasti budování infrastruktury, kterou 

by územní samospráva nemohla z běžného rozpočtu, při současném zadlužení některých 

municipalit, financovat. 

 

Cíle opatření: 

 Prohloubení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem 

 Intenzivní vzájemná výměna zkušeností a poznatků 
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Aktivity naplňující opatření: 

1. Podpora fungování dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin 

2. Realizace spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) 

3. Intenzivní podpora a zviditelňování společných veřejno-soukromých projektů v oblasti 

cestovního ruchu 

4. Vytvoření databáze společných záměrů a její průběžná aktualizace 

 

Cílové skupiny: 

Obce, orgány veřejné správy, podnikatelé v cestovním ruchu, návštěvníci, místní obyvatelé 

 

Zúčastněné subjekty: 

Turistický region Jizerské hory, města a obce, Euroregion NISA, mikroregiony, místní akční 

skupiny, podnikatelé v cestovním ruchu 

 

Příklady záměrů v regionu 

Záměry Nositelé 

SKI areál Špičák - Křížek Detoa Albrechtice s.r.o., obec Desná a obec 

Albrechtice v Jizerských horách 

Keramická dílna Poustka Podnikatel Miroslav Novák, obec Višňová, 

MAS Frýdlantsko, PRVO Frýdlantsko 

Poplužní dvůr Dolní Oldříš Ing. Jan Chytil - Farma Peklo s.r.o., obec 

Bulovka, MAS Frýdlantsko, PRVO Frýdlant 

Pasportizace projektových záměrů  Obec Lázně Libverda, LÁZNĚ LIBVERDA, 

a.s. 

Sportovní turistika a lázeňský wellness LÁZNĚ LIBVERDA,a.s., Svazek obcí 

SMRK 

Zavedení společné ochranné značky – 

Jizerské hory 

Turistický region Jizerské hory, místní 

podnikatelé a neziskový sektor 
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 Opatření 4.2: Podpora spolupráce se sousedními subjekty včetně 

přeshraničních z oblasti cestovního ruchu 
 

Popis výchozí situace a zdůvodnění daného opatření: 
Důležitost všeobecné spolupráce  je blíže popsána v předchozím opatření. Zbývá zdůraznit 

potřebnost spolupráce územně sousedících nejbližších subjektů všech typů (obce, 

mikroregiony, podnikatelé, …). Právě tyto subjekty mají velmi vhodné předpoklady proto, 

aby jejich spolupráce byla úspěšná a efektivní. Z hlediska lokalizace turistického regionu 

Jizerské hory, který v rámci hranic ČR sousedí téměř celý s Polskem, má toto opatření značný 

význam pro specifičnost zaměření jeho přeshraniční spolupráce. Ta je zde i v celé České 

republice nejvíce uplatňována prostřednictvím systému euroregionů. Konkrétně zde se jedná  

o Euroregion NISA. 

 

Euroregion Nisa je první společensky uznanou formou přeshraniční spolupráce ve střední 

a východní Evropě. K založení Euroregionu Nisa došlo na ustavujícím zasedání v Žitavě 

(SRN) dne 21. prosince 1991. Euroregion Nisa je dobrovolné zájmové sdružení (dále jen 

Sdružení) německých, českých a polských obcí, měst, okresů a dalších samosprávných 

subjektů a jiných institucí působících na daném území. Česká strana Euroregionu Nisa je 

dobrovolným sdružením měst, obcí a dalších právnických osob zejména z okresů Liberec, 

Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Děčín a Semily. Všechny obce turistického regionu Jizerské 

hory jsou až na jednu výjimku (obec Dolní Řasnice) členy Euroregionu Nisa a pravidelně se 

podílejí na jeho činnosti. 

 

Kvalitní spolupráce mezi sousedními subjekty včetně přeshraničních je základním kamenem 

pro úspěšný rozvoj daného regionu. Základy této spolupráce ale musí být založeny na 

jednoznačné dobrovolnosti a musí být ponechána volnost potencionálním spolupracujícím 

subjektům. Hlavním záměrem tohoto programového opatření je především vytvoření určitého 

motivačního prostředí, které by mohlo vést k efektivnímu rozvoji spolupracujících subjektů 

a posléze i celého turistického regionu Jizerské hory. 

 

Cíle opatření: 

 Prohloubení spolupráce mezi sousedními regiony s důrazem na přeshraniční 

 Intenzivní vzájemná výměna zkušeností a poznatků 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Aktivní podpora spolupráce sousedních subjektů v rámci celého regionu i v rámci jeho 

nejbližších sousedů 

2. Intenzifikace a zkvalitnění vazeb se zahraničím, zejména v rámci Evropské unie 

3. Podpora různých přeshraničních výměnných programů a společenských aktivit 

4. Institucionalizace systému mezinárodní spolupráce, rozvinutí forem pravidelných 

setkávání (na úrovni Rady Svazku, destinačního managementu, TIC apod.) a posílení 

spolupráce při realizací přeshraničních projektů 

 

Cílové skupiny: 

Obce, podnikatelé v cestovním ruchu, návštěvníci, místní obyvatelé 

 

Zúčastněné subjekty: 

Turistický region Jizerské hory, krajský úřad Liberec, města a obce, Euroregion NISA, 

mikroregiony, místní akční skupiny, podnikatelé v cestovním ruchu, NNO, správy ochrany 
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památek a ochrany přírody a krajiny a další územně lokalizované subjekty z oblasti 

cestovního ruchu 

 

Příklady záměrů v regionu 

Záměry Nositelé 

Výměnné programy Obce turistického regionu Jizerské hory 

Pořádání společných přeshraničních 

kulturních akcí 

Obce turistického regionu Jizerské hory 

Otevření nového turistického hraničního 

přechodu Jizerka - Orle  

Obec Kořenov (ČR), Obec Orle (Polsko) 

Strategie regionálního rozvoje Frýdlantska 

s důrazem na cestovní ruch  

Svazek obcí SMRK 

Přeshraniční spolupráce s polskými partnery, 

projekt Česko – Polský cyklistický areál, 

tvorba loga „Cyklistický ráj – Raj rowerowy“ 

Mikroregion Tanvaldsko, Stowaryszenie 

cyklistów Szklarska Poreba 
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   Opatření 4.3: Vytváření turistických sdružení na území regionu 
 

Jednou z výrazných slabých stránek v rozvoji cestovního ruchu na celostátní, regionální 

i lokální úrovni je nedostatečná existence turistických organizačních struktur a jejich 

fungování. Tuto skutečnost konstatují všechny programové dokumenty vzniklé na národní 

i regionální úrovni v ČR. V posledních letech se situace částečně začala lepšit, ale k rozvoji 

organizační struktury dochází nekoordinovaně a vzniklá turistická sdružení působí spíše 

v samostatné působnosti, než že by byla propojena do nějaké struktury. Tím dochází k tříštění 

aktivit a na místo spolupráce si takto vzniklá sdružení spíše konkurují a komplikují samotné 

fungování. 

 

V Jizerských horách jako v jednom ze čtyř turistických regionů cestovního ruchu 

v Libereckém kraji již byly podniknuty první kroky ke vzniku funkčního systému koordinace 

a řízení aktivit. Vznik efektivní struktury je však teprve v počáteční fázi a vyžádá si ještě 

značné úsilí a čas. Většina aktivit je dosud realizována individuálními aktéry, případně jejich 

účelovými a dočasnými sdruženími. Klíčovým krokem byl vznik Svazku obcí Jizerské hory 

a přiznání statutu turistického regionu (jako jedné z 16-ti specifických oblastí cestovního 

ruchu v ČR). 

 

Základy organizační struktury Svazku obcí Jizerské hory jsou  tvořeny jeho pěti orgány: 

Valné shromáždění, Rada svazku, Předseda svazku, Místopředseda svazku a Revizní skupina. 

Lze předpokládat, že roli největšího hybatele rozvoje svazku by měla sehrát Rada Svazku, 

která by zároveň měla vytvořit pracovní skupiny z vybraných zástupců členských obcí. Ty by 

se měly opírat o malý, kvalifikovaný profesionální tým regionálního destinačního 

managementu, v jehož čele  by měl stát výkonný manažer. Ten by měl být ve své působnosti 

zodpovědný Radě Svazku obcí Jizerské hory jako demokratickému orgánu, od nějž by 

dostával i zadání prioritních úkolů. 

 

Účinné fungování celého turistického regionu ale musí být založeno především na dobrovolné 

spolupráci všech dotčených subjektů v oblasti cestovního ruchu a jejich aktivním zapojení 

formou vytváření pracovních skupin. Členy pracovních skupin by měli být hlavně pracovníci 

TIC, představitelé relevantních odborných útvarů (odborů nebo oddělení) městských či 

obecních úřadů na území turistického regionu, zástupci podnikatelů z oblastí Jizerské hory 

a Frýdlantska, zástupci mikroregionů (Frýdlantsko, Tanvaldsko, Kamenice, CZ Eden-

BulPerHa, Svazek obcí SMRK), místní akční skupiny (Frýdlantsko, Tanvaldsko, Jizerské 

hory), představitelé nestátních neziskových organizací, zástupci CHKO Jizerské hory, 

odborníci a další. Je žádoucí, aby činnost pracovních skupin postupně vyústila do založení 

regionální turistické organizace, sdružující uvedené subjekty. Perspektivně lze uvažovat také 

o vytvoření lokálních sdružení cestovního ruchu, na úrovni mikroregionů nebo turistických 

oblastí (Jizerské hory, Frýdlantsko). Lokální sdružení by měla v daném území sdružovat 

podnikatele, místní TIC, veřejnou správu, neziskové organizace a další subjekty cestovního 

ruchu. Tím by došlo k položení základních kamenů pro vybudování fungujícího destinačního 

managementu a turistické organizační struktury na území turistického regionu Jizerské hory.  

 

Cíle opatření: 

 Vytvoření adekvátních podmínek pro fungování turistického regionu Jizerské hory 

 Cílenou podporou subjektů cestovního ruchu dosažení vyšší konkurenceschopnosti 

turistického regionu Jizerské hory 

 Vytvoření profesionálního destinačního managementu 
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Aktivity naplňující opatření: 

1. Vytvořit systém koordinace cestovního ruchu na území turistického regionu Jizerské 

hory a zajistit jeho realizaci 

2. Vytvoření širší organizační základny regionální turistické organizace a nadefinování 

pravidel jejího fungování v rámci Svazku obcí Jizerské hory 

3. Aktivní podpora lokálních a regionálních turistických sdružení a jejich formování 

a provázání do podoby turistické organizační struktury 

4. Podpora spolupráce jednotlivých lokálních a regionálních sdružení s turistickými 

informačními centry a vytváření společných projektů 

5. Rozvinutí forem spolupráce mezi všemi strategickými aktéry nadregionálního dosahu 

(ministerstva ČR, ČCCR, Euroregion NISA, Liberecký kraj, sousední české kraje a 

polská vojvodství, …) 

6. Zřízení funkce manažera turistického regionu Jizerské hory 

7. Sběr, tvorba a průběžná aktualizace statistických údajů (projektové záměry, subjekty 

působící v CR, návštěvnost, …) v oblasti cestovního ruchu a zavádění systému jejich 

monitorování  

8. Příprava a vytváření návrhů prezentace regionální turistické nabídky  

9. Příprava spoluúčasti na veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí 

 

 

Cílové skupiny: 

Návštěvníci, místní obyvatelé, podnikatelé v cestovním ruchu 

 

Zúčastněné subjekty: 

Turistický region Jizerské hory, krajský úřad Liberec, města a obce, Euroregion NISA, 

mikroregiony, místní akční skupiny, podnikatelé v cestovním ruchu, cestovní kanceláře, 

NNO, správy ochrany památek a ochrany přírody a krajiny a další územně lokalizované 

subjekty z oblasti cestovního ruchu 

 

Příklady záměrů v regionu 

Záměry Nositelé 

Jablonec 2008, Jablonec 2011 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad 

Nisou, Ministerstvo kultury ČR 

Vznik komplexní turistické organizační 

struktury v turistickém regionu Jizerské hory 

Turistický region Jizerské hory 
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Opatření 4.4: Rozšíření působnosti turistických informačních center 

a zlepšení jejich vzájemné spolupráce 
 

Mezi nejvýznamnější faktory, které rozhodujícím způsobem ovlivňují návštěvnost 

turistického regionu, náleží dostatek informací o možnostech trávení volného času 

a komplexní turistické nabídce. V současné době, kdy je cestovní ruch významným 

hospodářským odvětvím, je důležité důsledně a odpovídajícím způsobem propagovat 

turistické atraktivity, nacházející se v místě (regionu). Významnými aktéry, podílejícími se na 

přípravě a vlastní propagaci území, by měla být  právě turistická informační centra (TIC). 

 

V turistickém regionu Jizerské hory je v současnosti poměrně hustá síť turistických 

informačních center (celkem 12 aktivně funkčních z toho 10 v oblasti Jizerské hory a dvě 

v oblasti Frýdlantska). Ta se však značně liší z hlediska rozsahu a kvality poskytovaných 

služeb, z hlediska rozsahu území, o němž poskytují informace, i z hlediska cílů, s nimiž byly 

založeny (a které odrážejí zájmy jejich zřizovatele). Zvláště nedostatečná je jejich vzájemná 

spolupráce. 

 

Pro určitou standardizaci jednotlivých TIC byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve 

spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu (CzechTourism) a Asociací turistických 

informačních center ČR (A.T.I.C.) připraven v roce 2000 program standardizace turistických 

informačních služeb (tzv. minimální standard služeb, vybavení a kategorie/klasifikace 

turistických informačních center). Materiál určuje spíše v teoretické rovině výběr kritérií 

minimálního standardu pro zařazení TIC do kategorií A - D. Pro sjednocení všech TIC by 

bylo dobré, aby se jednotlivá centra těmito doporučeními řídila a eventuálně, aby TICy 

vstoupily do celorepublikové sítě (A.T.I.C.). Tím by se mohla určitou měrou zlepšit kvalita 

úrovně TIC v regionu, což by  mělo mít velmi pozitivní důsledek pro návštěvníky a jejich 

spokojenost. 

 

Hlavním cílem tohoto opatření je ale především snaha o větší podporu vzájemné spolupráce 

mezi TIC v celém turistickém regionu. V současné době daná spolupráce výrazněji nefunguje 

a v konečném důsledku dochází až k paradoxní situaci, kdy se jednotlivá TIC spíše chápou 

jako konkurence než jako možní partneři při rozvoji celého regionu.  

 

K odstranění tohoto výše popsaného problému by měla přispět nově vytvořená hierarchická 

síť profesionálních informačních středisek. Ta by měla tvořit základní územní prvky 

organizační struktury řízení a koordinace společného marketingu cestovního ruchu v území 

a současně by měla poskytovat informace o nabídce regionu návštěvníkům a propagovat tuto 

nabídku. Tato dvojí funkce předpokládá aktivní působení TIC především při koncipování 

a přípravě turistických programů a také koordinační roli při přípravě rozvojových záměrů 

a projektů. 

 

Síť by měla být organizována hierarchicky, tj. vedle lokálních TIC v jednotlivých místech 

a turistických zónách by měla být vytvořena dvě regionální TIC v turistických oblastech 

Jizerské hory a Frýdlantsko s působností pro celý turistický region. Tato TIC by  koordinovala 

činnost jednotlivých místních TIC a byla zodpovědná za přípravu turistických produktů na 

úrovni celého regionu. Zejména by měla významnou roli při přípravě regionálních 

projektových záměrů a projektů. Posílena by také měla být výměna informací o turistické 

nabídce a programech mezi jednotlivými TIC, opět s klíčovou rolí dvou regionálních TIC. 
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Cíle opatření: 

 Zkvalitnění informací pro návštěvníky 

 Zlepšení kvality a organizace místní a regionální turistické nabídky 

 Posílení vzájemné spolupráce TIC prostřednictvím jejich nově vytvořené sítě 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Modernizace technického vybavení a personální rozšíření místních TIC 

2. Posílit vzájemnou spolupráci všech TIC bez rozdílu provozovatele 

3. Zkvalitňování činnosti a poskytovaných služeb (standardizace a certifikace TIC) 

4. Vybudování dvou regionálních turistických informačních center v turistických oblastech 

Jizerské hory a Frýdlantsko a podpora vzniku nových a rozvoje stávajících TIC 

v jednotlivých obcích turistického regionu 

5. Vybudovat a zajistit provoz regionálního turistického informačního a rezervačního 

systému (RTIRS) 

6. Podpora a posílení spolupráce všech TIC s dalšími subjekty CR na území turistického 

regionu Jizerské hory i mimo něj (Polsko, Krkonoše, Praha, …)  

7. Podporovat aktivity TIC při vytváření nabídky lokálních a regionálních programů 

cestovního ruchu a jejich marketingu 

8. Podporovat vzájemnou spolupráci TIC při marketingových průzkumech a průzkumech 

místního trhu v turistickém regionu Jizerské hory (průzkumy návštěvnosti – sezónnost, 

vybavenost, přání hostů, cílové skupiny, …)  

9. Vytvořit a aplikovat systém průběžného zvyšování kvalifikace a získávání zahraničních 

zkušeností pracovníků TIC 

 

 

Cílové skupiny: 

Pracovníci TIC, návštěvníci, místní obyvatelé, podnikatelé v cestovním ruchu 

 

Zúčastněné subjekty: 

Turistický region Jizerské hory, města a obce, jednotlivá TIC v daných obcích, A.T.I.C., 

podnikatelé v cestovním ruchu, NNO, Liberecký kraj, KČT, správy chráněných území 

 

Příklady záměrů v regionu 

Záměry Nositelé 

Vybudování hierarchické sítě profesionálních 

informačních středisek v turistickém regionu 

Jizerské hory 

Svazek obcí Jizerské hory, jednotlivá TIC, 

A.T.I.C. 

Regionální turistický informační a rezervační 

systém (RTIRS) 

Všechna TIC a obce turistického regionu 

Jizerské hory, podnikatelé v cestovním ruchu 

Multifunkční nadregionální turistické 

informační centrum v Kořenově  

Obec Kořenov, Mikroregion Tanvaldsko 
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6 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

TURISTICKÉHO REGIONU JIZERSKÉ HORY 

 

6.1  Výběr prioritních aktivit do akčního plánu 

 

Jednotlivé dílčí části Strategie rozvoje cestovního ruchu Turistického regionu Jizerské hory 

obsahují seznam priorit, opatření a aktivit, které je ve střednědobé perspektivě (do roku 2015) 

potřebné realizovat v jednotlivých oblastech (turistická infrastruktura, programy a produkty, 

marketing a propagace, spolupráce) k dosažení strategické vize. Vzhledem k velkému počtu 

potřebných realizačních kroků – opatření, aktivit – ovšem není prakticky možné realizovat 

všechny potřebné projekty současně.  

 

V souladu s principem koncentrace úsilí je nutné v první fázi realizace Strategie rozvoje 

vybrat z navrhovaných opatření a aktivit ty, které jsou klíčové pro dosažení strategické vize 

a cílů a současně je možné začít s jejich realizací v krátkém čase. Tato opatření jsou začleněna 

do Akčního plánu.  

 

Nejvýznamnější opatření a aktivity jsou vybrány na základě dotazníkového průzkumu, který 

proběhl mezi jednotlivými představiteli obcí. Cílem průzkumu bylo odhalit aktivity, jež 

považují za důležité jednotlivé obce (případně svazky) a z nich vybrat ty, jež jsou významné 

pro velkou část obcí. Kromě průzkumu se k prioritám turistického regionu vyjádřili také jeho 

představitelé. Ti hodnotili priority s určitým regionálním nadhledem, takže jimi vybrané 

záměry se poněkud liší od aktivit vybraných obcemi. Pro úspěšné nastartování rozvoje území 

turistického regionu je nutné brát v úvahu oba tyto přístupy – „zezdola“ i „shora“.  

 

Podle Rady svazku jsou prioritními aktivitami umožňujícími rozvoj cestovního ruchu  

 

1. Vytvoření profesionálního, kvalifikovaného destinačního a návštěvnického 

managementu (resp. pozice manažera cestovního ruchu turistického regionu) 

2. Vytvoření informačního a rezervačního systému jednotného pro celý turistický region.  

 

Představitelé obcí (event. svazků obcí) vybírali z jednotlivých opatření aktivity, jež považují 

za závažné pro období let 2007 – 2009, přičemž u každého opatření mohli zvolit maximálně 

pět aktivit. Do Akčního plánu pak byly zahrnuty aktivity, které byly vybírány nejčastěji, 

a důležité aktivity vybrané expertním hodnocením. Jako nejdůležitější byly představiteli obcí 

a svazků identifikovány následující aktivity: 

 

1. Podpora modernizace stávajících a budování nových lyžařských areálů lokalizovaných 

jak v přírodně vhodných areálech, tak i přispívajících svými socioekonomickými 

dopady ke zlepšení podmínek rozvoje celého regionu   (priorita Podpora výstavby 

základní a doprovodné turistické infrastruktury, aktivita 1.1.2.2) 

2. Výstavba doprovodné turistické infrastruktury a podpora služeb ve střediscích 

sjezdového a běžeckého lyžování   (priorita Podpora výstavby základní a doprovodné 

turistické infrastruktury, aktivita 1.1.2.3) 

3. Postupné zkvalitňování a rozšiřování nových nástupních míst pro běžecké lyžování  

(priorita Podpora výstavby základní a doprovodné turistické infrastruktury, aktivita 

1.1.2.6) 
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4. Vytvoření programů a produktů zaměřených na sjezdové a běžecké lyžování, 

snowboarding, akrobatické lyžování a další (zimní aktivity)  (priorita Příprava 

a tvorba produktů a programů cestovního ruchu, aktivita 2.1.1.2) 

 

Významnými aktivitami jsou také 2.1.1.3 „Vytvoření programů a produktů zaměřených na 

cykloturistiku“, a rovněž aktivita 3.1.8 „Vytvoření jednotného grafického návrhu 

propagačních materiálů – tzv. corporate identity (grafické prvky, formát a barva papíru, styly 

písma atd., totéž používat v tištěné i elektronické formě)“ a další. 

 

Na základě šetření významnosti opatření a aktivit a analýzy možných finančních zdrojů byly 

ze Strategie rozvoje turistického regionu Jizerské hory navrženy pro zařazení do Akčního 

plánu – s ohledem na potřebu koncentrace úsilí při realizaci aktivit a s výsledky dosažitelnými 

již v krátkodobé perspektivě – následující priority, opatření a aktivity (pro přehlednost 

Akčního plánu a vytvoření jasné představy o nejdůležitějších záměrech byly názvy vybraných 

aktivit zjednodušeny pomocí klíčových slov): 

 

 

PRIORITA 1: TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

Turistická infrastruktura – letní  

 turistické sítě pro pěší a cyklisty (výstavba nových, zkvalitnění současných, důraz na 

bezpečnost provozu)  

 outdoorová sportovní zařízení (výstavba, modernizace; koupaliště, lezecké stěny, 

golfová hřiště, tenisové kurty, hřiště na míčové hry atd.) 

 komplexní sportovně-rekreační areály regionálního a nadregionálního významu 

 doprovodná infrastruktura (odpočívadla, vyhlídky, informační tabule, stojany na kola 

atd.) 

 

Turistická infrastruktura – zimní 

 lyžařské areály (modernizace stávajících, budování nových) 

 lyžařská střediska (doprovodná infrastruktura a služby – půjčovny, servisy, 

občerstvení apod.) 

 infrastruktura pro další zimní sporty (běžecké lyžování, snowboarding, sáně, boby 

apod.)  

 nástupní místa pro běžecké lyžování (vybudování nových, zkvalitnění a rozšíření 

stávajících) 

 

Turistická dopravní infrastruktura 

 rozšíření vozovek, obchvaty obcí (zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy) 

 posílení kapacity a kvality železničních a silničních spojů pro CR (zejména mimo 

pracovní dny)  

 parkování – parkovací místa, záchytná parkoviště (modernizace stávajících, budování 

nových), napojení na veřejnou dopravu a turistické sítě 

 vleky a lanovky (modernizace stávajících, budování nových, provázání systému 

fungování) 

 multifunkční turistické dopravní koridory (modernizace stávajících, budování nových) 
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Ubytovací a stravovací zařízení  

 výstavba, rekonstrukce, modernizace, zvýšení kapacit (respektování krajiny, tradic, 

místní architektury) 

 

Kultura, sport, volný čas  

 kulturně-historické a technické památky (rekonstrukce, zpřístupnění, možnosti využití) 

 indoorová sportovní zařízení (výstavba, modernizace; kryté haly, fitness centra, 

squash, horolezecké stěny, bowling atd.) 

 intravilán obcí (opravy centrálních částí obcí, budování infrastruktury pro odpočinek 

občanů i návštěvníků, péče o zeleň apod.). 

 

 

PRIORITA 2: PROGRAMY A PRODUKTY CR  

 

Sportovní (aktivní) turistika 

 zimní aktivity (sjezdové a běžecké lyžování, snowboarding, akrobatické lyžování 

a další) 

 cykloturistika 

 pěší turistika  

 

Specifická témata  

 kulturní, historické a technické památky 

 kulturní, historické a společenské akce 

 lokální/regionální zvláštnosti (krajina, chráněná území, přírodní hodnoty, kultura, 

stezky dědictví apod.) 

 

Ekologicky šetrná turistika  

 venkovská turistika, ekoturistika 

 agroturistika a hipoturistika  

 relaxační pobyty na venkově 

 

Příhraničí  

 příhraniční a přeshraniční programy a produkty (naučné stezky, památky, rozhledny 

apod.) 

 

 

PRIORITA 3: MARKETING, PŘÍPRAVA LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 

Marketing  

 marketingové aktivity (reklamní plakáty, informační letáky, brožury, průvodce, mapy, 

kalendáře akcí, propagační dárky, suvenýry atd.) 

 propagace místních aktivit souvisejících s cestovním ruchem (místní trhy, zemědělská 

produkce, regionální výrobky atd.) 

 podpora produktů zaměřených na šetrný cestovní ruch (veletrhy, výstavy) 

 jednotná grafická podoba propagačních materiálů (grafické prvky, formát a barva 

papíru, styly písma atd., totéž používat v tištěné i elektronické formě) 

 ubytovací zařízení (kategorizace, klasifikace a certifikace) 
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Lidské zdroje  

 vzdělávání manažerů CR 

 školení a další vzdělávání personálu v CR 

 

PRIORITA 4: SPOLUPRÁCE A PODPORA SUBJEKTŮ CR  

Spolupráce obcí se soukromým sektorem  

 na úrovni turistického regionu 

 dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny (podpora fungování) 

 

Spolupráce se subjekty ze sousedních regionů (včetně přeshraničních)  

 aktivní podpora spolupráce sousedních subjektů 

 

Turistická sdružení na území regionu  

 systém koordinace cestovního ruchu (vytvoření, zajištění fungování) 

 lokální a regionální turistická sdružení (podpora formování, provázání; i spolupráce 

s TIC)  

 destinační a návštěvnický management, resp. manažer cestovního ruchu TR 

(koordinace cestovního ruchu; vytvoření, financování, povinnosti, kompetence atd.) 

 

Turistická informační centra (TIC) 

 spolupráce a provázanost TIC  

 standardizace a certifikace TIC 

 regionální a oblastní turistická informační centra (Jizerské hory, Frýdlantsko) 

 regionální turistický informační a rezervační systém (RTIRS; vybudování, zajištění 

fungování) 
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6.2  Vazba Akčního plánu na programové a koncepční dokumenty 

 

Aktivity realizované v rámci Akčního plánu musejí být provázány s cíli a opatřeními 

programových a koncepčních dokumentů národních i krajských, je také vhodné (nikoliv však 

prioritní) aby byly v souladu s aktivitami operačních programů. Tyto dokumenty byly 

představeny v rámci jednotlivých dílčích koncepcí, proto jsou zde zmíněny jen vybrané 

důležité dokumenty krajské úrovně. 

 

Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje 

Výchozí konceptuální rámec pro řešenou problematiku cestovního ruchu pro území celého 

Libereckého kraje, tudíž i pro turistický region Jizerské hory, je určován dokumentem 

s názvem „Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje“, který byl přijat v kompletní 

podobě v červnu 2003. Jedná se o ucelený koncepční dokument, který blíže specifikuje 

jednotlivé úkoly a možnosti kraje v oblasti cestovního ruchu. V současné době (březen 2007) 

probíhá jeho aktualizace. 

 

K datu dokončování této Strategie, kdy prochází tento krajský dokument připomínkovým 

řízením a hodnocením dopadu dokumentu na životní prostředí (SEA), je už zřejmé, že 

samotná návrhová část se bude členit na tři základní priority. První se bude dotýkat 

organizační struktury cestovního ruchu a s tím provázaný rozvoj lidských zdrojů. Druhá 

priorita je věnována marketingu, programům a produktům CR a v konečné fázi nezapomíná 

ani na vzájemnou spolupráci subjektů CR. Třetí a poslední priorita je zaměřena na rozvoj 

základní a doprovodné infrastruktury. 
 

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020  

Dalším koncepčním dokumentem, ve kterém je oblast cestovního ruchu obsažena a který 

může mít vliv na tuto problematiku v turistickém regionu Jizerské hory, je „Strategie rozvoje 

Libereckého kraje“ z dubna 2007. V tomto dokumentu bylo formulováno pět základních 

strategických cílů, kterým chce kraj v příštích letech věnovat zvýšenou pozornost. Součástí 

strategického cíle A „Dynamická a konkurenceschopná ekonomika“ je i oblast cestovního 

ruchu (rozvojové opatření A.6), která se dále člení do dvou dílčích opatření – A.6.1 „Rozvoj 

turistické infrastruktury a služeb s důrazem na udržitelnost rozvoje cestovního ruchu“ a A.6.2 

„Vytvoření fungujícího marketingového systému a podpora efektivní spolupráce mezi všemi 

aktéry cestovního ruchu“.  

 

Program rozvoje Libereckého kraje 

Cílem rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji je zvýšit jeho ekonomický, sociální 

a kulturní přínos; výslovně je uveden ohled na udržitelný rozvoj. V minulém Programu 

rozvoje Libereckého kraje, který je v návaznosti na nově schválenou Strategii rozvoje 

Libereckého kraje 2006 – 2020 v současné době aktualizován, byla priorita Cestovní ruch 

rozdělena do dvou dílčích cílů – jedním je zkvalitnění infrastruktury a služeb a zvýšení 

pobytové návštěvnosti, druhým koordinovaný a efektivní marketingový systém.  

 

V rámci této priority byla podporována tvorba programů a produktů cestovního ruchu, 

budování infrastruktury, marketingová podpora a příprava lidských zdrojů, budování 

organizační infrastruktury. 
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7 ORGANIZAČNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ AP 

 

7.1  Specifikace prioritních úkolů a nosných témat 

 

Naplnění priorit turistického regionu Jizerské hory (dále TR JH), formulovaných v jeho 

Strategii rozvoje, spočívá především v realizaci projektů. Před samotnou realizací je ovšem 

potřeba zajistit efektivní fungování turistického regionu jako institucionálního rámce pro 

veškeré realizované aktivity. Institucionální rámec naplnění Akčního plánu by měl být 

dosažen následujícími kroky: 

 

 

1. Pravidelná setkání mikroregionů a zbylých členských obcí TR JH 

 

 úvodní společné setkání starostů obcí a měst turistického regionu Jizerské hory ohledně 

implementace Akčního plánu 

o dohodnout způsob naplňování Akčního plánu – model efektivní vzájemné 

komunikace, vyjasnění rozhodovacích procesů 

o stanovit společný postup turistického regionu vůči dalším relevantním subjektům 

(podnikatelé v CR, KÚ Libereckého kraje, CHKO Jizerské hory, CzechTourism 

atd.) 

o vytvořit, resp. konkretizovat monitorovací systém Akčního plánu (viz kapitola 4.5)  

o vymezit způsob financování projektů  

 další pravidelná setkání, řešení aktuálních otázek a postupná implementace Akčního 

plánu 

 

 

2. Fond rozvoje TR JH  

 

 turistický region by měl být finančně soběstačný (alespoň do značné míry) – dotace od 

KÚ nejsou trvalé, a navíc není možné zajistit je v konstantní výši  

 vytvořit Fond rozvoje Jizerských hor pro zajištění potřebného objemu financí na 

spolufinancování projektů  (naplňován bude formou pravidelných příspěvků členů TR) 

 výše příspěvků může vyplývat buďto z počtu obyvatel, nebo z výše daňových příjmů 

obce 

 zapojení podnikatelské sféry – buďto formou dobrovolných příspěvků, anebo nepřímo 

formou nepatrného zvýšení poplatků z cestovního ruchu obci (o 10-15 %; rozdíl oproti 

stávající výši poplatku bude převeden do Fondu rozvoje) 

 

 

3. Vytvoření a činnost profesionálního destinačního a návštěvnického managementu 

včetně manažera cestovního ruchu 

 

 jedna z klíčových aktivit Akčního plánu 
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 ustavení profesionálního destinačního a návštěvnického managementu, resp. manažera 

cestovního ruchu TR, který bude připravovat, realizovat a koordinovat úkoly, 

doporučené k realizaci v jednotlivých dílčích koncepcích Strategie a v Akčním plánu 

o profesionální tým se stálým sídlem a odpovídajícím technickým zázemím; velikost 

týmu závisí na počtu projektů a množství úkolů (zpočátku může stačit jedna osoba, 

později by bylo vhodné zajistit manažera pro každou oblast turistického regionu) 

 náplň práce manažera/managementu: 

o vyhledávání dotačních titulů a zpracovávání příslušných projektových žádostí, 

včetně následné koordinace a administrace projektů 

o koordinace rozvojových snah jednotlivých obcí a slaďování jejich zájmů 

o případně také administrativa spojená s chodem sdružení, zodpovědnost za plnění 

povinností vyplývajících ze zákona (např. audit, účetnictví), příprava a organizace 

jednání orgánů sdružení 

 kvalifikace manažera/managementu: 

o optimální je vysokoškolské vzdělání, ale není podmínkou 

o výhodou může být praxe v soukromé sféře (také není nutným předpokladem) 

o důležitá je osobnost manažera a jeho ochota a schopnost průběžného 

sebevzdělávání, zejména v problematice zpracování projektových žádostí 

o klíčovou schopností manažera je aktivita při vyhledávání možností financování 

projektů.  

o manažer nemusí být nutně zaměstnancem sdružení, možná je i smluvní spolupráce 

(spojená s jednodušším odměňováním i menší administrativou). 

 financování manažera/managementu: 

o sdružené finanční prostředky (svazku, Libereckého kraje, agentury CzechTourism, 

MMR) 

o podpora z externích zdrojů, např. ze strukturálních fondů EU (při realizaci určitých 

projektů) 

o manažer/management také může být finančně motivován na zajištění maximálního 

objemu prostředků pro realizaci projektů  

 destinační a návštěvnický management by se měl stát centrem aktivit směřujících 

k rozvoji cestovního ruchu v TR JH 

 manažer/management napomůže zvýšení absorpční kapacity území, tj. možnosti 

realizovat více rozvojových projektů. 

 

 

4. Průběžná propagace a zviditelňování TR JH 

 

 TR Jizerské hory je poměrně „mladý“, proto by velká pozornost měla být věnována jeho 

propagaci a reklamě – vnější (zaměřené na potenciální návštěvníky) i vnitřní (mezi 

místními občany, podnikateli, TIC, nestátními neziskovými organizacemi atd.)  

 vnitřní propagace (osvěta)   

o jeden z prvních úkolů destinačního a návštěvnického managementu/manažera 

o vytvoření prostředí pro budoucí aktivní spolupráci veřejného a soukromého 

sektoru  

o zejména je důležité šířit informace o:  

- existenci turistického regionu a o jeho významu pro subjekty působící 

v Jizerských horách v oblasti cestovního ruchu  
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- prioritách regionu (vytyčených ve Strategii rozvoje cestovního ruchu)  

- nutnosti spolupráce všech typů subjektů pro zajištění úspěšného rozvoje 

celého regionu  

 vnější propagace  
o vydávání propagačních materiálů, prezentace turistických atraktivit regionu, účast 

na veletrzích cestovního ruchu apod. 

o vytvořit jednotný grafický styl veškerých propagačních materiálů v tištěné 

i elektronické formě, podle něhož by byly tiskoviny týkající se Jizerských hor 

snadno identifikovatelné – shodné grafické prvky a styly písma, používání určitého 

formátu a barvy papíru atd. 

o založení regionálního turistického informačního centra (RTIC) – turistický region 

reprezentovaný regionální organizací CR by se také měl prezentovat turistům 

prostřednictvím RTIC. V případě Jizerských hor je tato situace složitější, neboť se 

skládá ze dvou odlišných oblastí, z nichž navíc jedna má výrazně vyšší 

návštěvnost. Proto se zde nabízí možnost vybudování více (2-3) RTIC, z nichž by 

minimálně jedno mělo být v oblasti Frýdlantska (nejlépe asi v obcích Frýdlant 

nebo Lázně Libverda) a 1-2 RTIC v oblasti Jizerských hor. Díky vysoké 

návštěvnosti Jizerských hor a úzkému propojení s regionem Krkonoše by zde 

mohli vzniknout i dvě RTIC každé na jedné straně této oblasti. Mezi nejvhodnější 

umístění v západní části by měly patřit obce Bedřichov nebo Janov nad Nisou 

a pro východní část by to měly být například obce Kořenov nebo Harrachov.      

o zviditelnit turistický region účastí na veletrzích cestovního ruchu – spolupráce 

s odborem cestovního ruchu Krajského úřadu LK a s agenturou CzechTourism  

- CzechTourism nabízí v rámci své expozice prostor pro prezentaci, navíc 

finančně přispívá na realizaci dílčí expozice regionu) 

- KÚ LK umožňuje turistickým regionům prezentaci na veletrzích v rámci 

své expozice (formou přímé účasti zástupců regionů nebo nabídkou jejich 

propagačních materiálů)  

 

 

5. Internetová prezentace a informační a rezervační systém TR JH 

 

 dokončit výstavbu webových stránek www.jizerky.cz a zajistit jejich průběžnou 

aktualizaci 

 vytvořit Regionální Turistický Informační a Rezervační Systém (RTIRS)  

o spolupráce s Libereckým krajem – jednotná podoba systémů jednotlivých TR, 

v budoucnu možnost propojení 

o sestavit management projektu (koordinace a administrace aktivit v průběhu 

budování systému a následném provozu a průběžné aktualizaci) 

o tři fáze vytváření RTIRS:  

- (1) vybudování regionální databáze informací o regionu (a systému jejich 

aktualizace) 

- (2) vytvoření regionálního turistického informačního systému  

- (3) vytvoření regionálního turistického rezervačního systému a vložení 

systému do webového prostředí 

o zajistit co nejjednodušší správu systému – v ideálním případě by ubytovatelé či 

provozovatelé měli být schopni sami informace vkládat či upravovat.  

o vytváření RTIRS – nejen obce a ubytovatelé, ale i TIC, provozovatelé sportovních, 

kulturních a společenských zařízení, NNO a další subjekty 

http://www.jizerky.cz/
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o motivace provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení k aktivnímu zapojení 

do RTIRS – sleva z poplatku obci navýšeného o příspěvek do Fondu rozvoje 

(např. polovina zamýšleného navýšení)  

 

 

6. Průběžná evidence a příprava projektů TR JH  

 

 viz kap. 7.2 a 7.3 

 

 

7. Systematický monitoring naplňování Akčního plánu  

 

 viz kap. 7.5 a Příl.2 
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7.2  Příprava projektů 

 

Naplnění Akčního plánu spočívá v realizaci projektů, které byly identifikovány jako prioritní 

pro rozvoj cestovního ruchu. V současné době (3/2007) je řada z nich teprve ve stadiu 

projektových záměrů (fiší), proto je třeba dopracovat je do podoby, v níž se mohou ucházet 

o získání prostředků na realizaci z externích zdrojů. Projekty by měly být shromážděny 

v databázi. Přehled o chystaných či teprve zamýšlených projektech jednak usnadní výběr 

konkrétních prioritních akcí, jednak napomůže případnému sdružování projektů (z hlediska 

věcného i územního). Sdružování projektů přispěje ke snížení nákladů na přípravu 

a administraci projektů, a také zvýší jejich šanci na úspěch při podávání žádosti 

o spolufinancování. Při vytváření a aktualizaci databáze projektů bude vhodné spolupracovat 

s podnikateli, Krajským úřadem a Regionální radou NUTS II Severovýchod.  

 

Finalizace podoby projektu zahrnuje zejména definování nositele (vlastníka) projektu, 

nalezení případných smluvních partnerů, vypracování potřebných studií a dokumentů (např. 

studie proveditelnosti či zpracování technické dokumentace) a zajištění spolufinancování. 

Tento úkol je aktuální zvláště v souvislosti s možností čerpat prostředky ze strukturálních 

fondů EU – zejména prostřednictvím ROP, případně také IOP. 

 

Realizované projekty by měly také přispívat k naplnění pokud možno všech tzv. 

horizontálních témat, neboli cílů procházejících napříč jednotlivými úkoly/projekty. 

Projekty přispívají k naplnění těchto cílů, i když nejsou na jejich dosažení explicitně 

zaměřeny. Příspěvek daného projektu k naplnění horizontálních témat by měl patřit mezi 

rozhodující kritéria pro Radu svazku při výběru prioritních projektů a stanovení pořadí jejich 

realizace.  

 

Horizontální témata turistického regionu Jizerské hory jsou tato (pořadí nerozhoduje): 

 ochrana přírody 

 vznik nových pracovních míst 

 rovné příležitosti  

 podpora malého a středního podnikání 

 podpora místních firem při objednávkách služeb a zboží 

 posílení místních iniciativ 

 posílení přeshraniční spolupráce 

 posílení spolupráce veřejná sféra – podnikatelská sféra – nestátní neziskové organizace 

 

Aby mohly být připravené projekty realizovány, je třeba zavést průběžný monitoring 

možností financování – sledovat aktuální výzvy, vyhlašovaná grantová schémata, případné 

nové fondy apod. Tento úkol bude spadat do kompetence manažera, resp. managementu 

svazku.  

 

Pro efektivní zacílení rozvojových projektů bude vhodné před koncem platnosti Akčního 

plánu (v průběhu roku 2009) realizovat šetření návštěvnosti v turistickém regionu Jizerské 

hory. V rámci tohoto šetření bude proveden monitoring návštěvnosti jednotlivých center 

a bude vytvořen profil návštěvníka (tj. budou získány informace o struktuře návštěvníků 

a o tom, jaké služby a aktivity návštěvníci v turistickém regionu očekávají), což umožní ještě  

efektivněji plánovat rozvoj regionu pro další období aktualizovaného Akčního plánu.  
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7.3  Základní hodnotící kritéria pro výběr projektů do Akčního plánu (AP) 

(pořadí kritérií podle důležitosti) 

 

1. Termín realizace plánovaného projektu – jelikož je Akční plán obvykle navrhován 

na období dvou až tří let, tak by mezi vybíranými projekty neměly být takové, které 

začínají až po tomto datu nebo i případně (v případě AP na tři roky) poslední rok 

platnosti AP. Jde totiž o vcelku dlouhé plánovací období, během něhož se může 

u plánovaného projektu mnoho věcí změnit (transformace záměru, časový posun, 

změna financí, nositele, …). Pokud projekt bude začínat v období platnosti AP 

a končit až po něm, tak by to nemělo bránit v zařazení projektu do současného AP, 

neboť projekt může být dlouhodobého charakteru, kdy například v období současného 

AP bude vytvořena projektová dokumentace a v dalším AP bude započata jeho 

realizace. 

2. Soulad s prioritami Akčního plánu – vybrané projekty by měly mít jednoznačnou 

návaznost na jednu nebo ještě lépe na více prioritních oblastí rozvoje, které byly 

vybrány pro realizaci AP a které považuje Turistický region Jizerské hory za své 

nejbližší priority. 

3. Projekty nadobecního významu – toto kritérium je velmi důležité z hlediska 

přímého dopadu plánovaného projektu na co největší část regionu. Většina 

vytvořených projektových fiší zamýšlí jako místo realizace projektu pouze katastrální 

území jedné obce. Pokud se v některých případech bude realizace projektu dotýkat 

více obcí nebo dokonce celého Turistického regionu Jizerské hory, tak by se k tomuto 

kritériu mělo významně přihlížet. Takto široce územně pojaté projekty více přispívají 

k rozvoji celého regionu a současně pomáhají zlepšovat budoucí vzájemnou 

spolupráci uvnitř regionu. Díky jejich pozitivnímu efektu na co největší dotčené území 

mohou motivovat různé aktéry k dalším společným činnostem a projektům. 

4. Integrované projekty a jejich struktura – mezi kritérium, které by ovšem nemělo 

primárně rozhodovat o tom, zda daný projekt bude zařazen do AP, patří i struktura 

plánovaných projektů. Pokud projekt bude zaměřen pouze na jednu činnost (např. 

výstavba) a nebude již doprovázen na to návaznou činností (např. marketing) či přímo 

návazným projektem, tak bude mít jistě na rozvoj Turistického regionu Jizerské hory 

podstatně menší dopad než projekt, jehož integrující charakter v sobě bude zahrnovat 

větší spektrum různorodých, navzájem propojených činností. 

5. Typ nositele projektů a spolupracujících partnerů – v současnosti není ani příliš 

důležitý právní statut (veřejný, soukromý či neziskový sektor) nositelů projektů jako 

spíše ten fakt, zda jsou samostatnými nositeli nebo aktivně spolupracují s dalšími 

partnery projektu (nositelé projektu je více subjektů) nebo jejich plánovanou aktivitu 

podporují i další subjekty (nositelem projektu je jeden subjekt a ostatní jsou nepřímí 

podporující partneři). Spolupráce subjektů i napříč jejich právními statuty obvykle 

zvyšuje šanci na samotnou realizaci projektu a jeho následnou udržitelnost. 

6. Současný stav připravenosti projektu – toto kritérium by mělo být důležité zejména 

u investičních projektů. Podle stavu připravenosti (soulad s ÚPD, vliv na ŽP, stavební 

povolení atd.) lze v určitém případě určit zda jde opravdu o promyšlený projekt, který 

je již dlouhodobě připravován nebo jde zatím pouze o projektový záměr, který bude 

teprve následně detailněji rozpracován. V druhém případě je proto důležité počítat 

s jeho určitým delším časovým harmonogramem. 
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7.4  Návrh časového harmonogramu Akčního plánu (2007 – 2009) 

 

Prioritní projekty, popsané v kapitole 5, jsou určeny k realizaci po celé období Akčního plánu 

(2007 – 2009). Jejich rozvržení do jednotlivých let (viz níže) má tedy jen orientační charakter 

a není závazné. Důležité je věnovat na počátku realizace Akčního plánu největší pozornost 

přípravě projektů. Současně bylo záměrem – pro posílení motivace subjektů k rozvoji 

spolupráce – rozložit projekty tak, aby viditelných výsledků bylo dosaženo již v prvním roce 

realizace Akčního plánu.  

 

Rok 2007 

- setkání starostů, vytvoření základního rámce pro naplnění Akčního plánu a systému 

jeho monitorování, stanovení kontrolních dnů  

- vytvoření Fondu rozvoje TR Jizerských hor, formulace podmínek pro jeho fungování 

- vytvoření profesionálního destinačního a návštěvnického managementu (resp. pozice 

manažera turistického regionu) a zajištění podmínek pro jeho činnost 

- propagace turistického regionu uvnitř mezi subjekty v území 

- propagace turistického regionu vně jeho území 

- stanovení jednotlivých prioritních typů propagačních materiálů a jejich vytváření 

- dopracování webových stránek do finální podoby a jejich průběžná aktualizace  

- zahájení tvorby regionálního turistického informačního a rezervačního systému 

(jmenování managementu, harmonogram projektu, začátek vytváření databáze – výzva 

subjektům, sběr primárních informačních dat) 

- koordinované vytvoření nástupních míst pro běžecké lyžování 

- příprava rozvojových projektů 

- vytvořit plán prezentací na veletrzích cestovního ruchu v ČR a zahraničí (zejména 

Německo, Polsko a Nizozemí)  

- výzva subjektům působícím v oblasti cestovního ruchu na území turistického regionu 

k předložení dalších projektových záměrů 

 

Rok 2008 

- zahájení a pokračování realizace projektů připravených nebo započatých v předchozím 

roce 

- zajištění finančních prostředků pro činnost destinačního managementu 

- dokončení tvorby regionálního turistického informačního a rezervačního systému 

(vytvoření databáze, systému průběžné aktualizace, webového prostředí) 

- vytvořit plán prezentací na veletrzích cestovního ruchu v ČR a zahraničí 

- výzva subjektům působícím v oblasti cestovního ruchu na území turistického regionu 

k předložení dalších projektových záměrů 

- aktualizace databáze projektů 

 

Rok 2009 

- zahájení a pokračování realizace projektů připravených nebo započatých v předchozích 

letech 

- zajištění finančních prostředků pro činnost destinačního managementu 

- realizace šetření návštěvnosti turistického regionu Jizerské hory 

- vytvořit plán prezentací na veletrzích cestovního ruchu v ČR a zahraničí na základě 

průběžného monitoringu statistických indikátorů AP a šetření návštěvnosti regionu 

- vyhodnocení úspěšnosti plnění úkolů stanovených Akčním plánem (včetně 

horizontálních témat) 
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- výzva subjektům působícím v oblasti cestovního ruchu na území turistického regionu 

k předložení dalších projektových záměrů na nové období AP (2010 – 2012) 

- aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory 

- vypracování Akčního plánu pro příští plánovací období 2010 - 2012 
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7.5  Návrh hlavních zásad řízení, monitorování a hodnocení realizace 

Akčního plánu 

 

Účelem monitorování a hodnocení je ověřit, zda a do jaké míry je Akční plán realizován 

podle stanovených pravidel a zda podpořené projekty naplňují cíle a opatření Strategie. Tím 

by měla být potvrzena účinnost realizovaných opatření a zajištěna efektivita vynaložených 

zdrojů. Mohou být použity následující typy hodnocení (uvádíme zde jako příklad):  

 

 Předběžné (ex ante) hodnocení projektů  

Uskutečňuje se před realizací projektu. Výsledkem předběžného hodnocení je rozhodnutí 

o poskytnutí nebo neposkytnutí  podpory. Základní kritéria pro výběr projektů jsou: 

- kvantifikovatelné vyjádření indikátorů a výstupů projektu 

- časová realizovatelnost 

- význam pro rozvoj regionu, komplexnost řešení 

- význam k zajištění přiměřených podmínek životního prostředí 

- význam pro cílové skupiny návštěvníků 

- prokazatelné finanční krytí (financování) projektu včetně stanovení zdrojů 

- soulad s cíli Strategie rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory 

- soulad s horizontálními tématy 

- soulad se základními hodnotícími kritérii pro výběr projektů 

 

 Průběžné (interim) monitorování (hodnocení) projektů  

Při průběžném monitorování projektů je zjišťováno, zda realizace projektu probíhá podle 

stanovených pravidel a zda jednotlivé etapy projektu naplňují jeho stanovené cíle. Bude 

ustanoven monitorovací výbor, jehož hlavní funkcí bude dohled nad realizací Akčního 

plánu a jednotlivých rozvojových projektů. Bude tvořen zástupci turistického regionu, 

svazků obcí, jednotlivých měst a obcí, případně i dalších partnerů; pololetně (případně 

jednou ročně) bude zpracovávat zprávy o průběžném hodnocení.  

 

 Závěrečné (ex post) monitorování a hodnocení projektů a celého Akčního plánu 

Po ukončení realizace daného projektu, resp. po skončení platnosti Akčního plánu 

proběhne jejich závěrečné monitorování a hodnocení. Cílem bude zjistit, zda realizace 

projektů a Akčního plánu skutečně přispěla k deklarovaným cílům a zda došlo 

k požadovanému pokroku. 

 

Všechny typy hodnocení budou prováděny pomocí předem stanovených ukazatelů 

a indikátorů (viz Příloha 2). Indikátory používané v projektových žádostech musejí být 

relevantní, objektivní, jednoznačné, kvantifikovatelné (měřitelné) a dostupné. Přitom by měl 

být kladen důraz na používání indikátorů obsažených v Národním číselníku indikátorů 

(zejména pokud se jedná o projekty spolufinancované z fondů EU) a indikátorů trvale 

udržitelného rozvoje.  

 

Realizace jednotlivých postupových kroků, specifikovaných v kapitole 7.1, bude 

monitorována a hodnocena kvalitativně – splněním jednotlivých akcí.  

 

Strategie rozvoje není dokumentem statickým. Posílení rozvoje turistického regionu vychází 

z úspěšné implementace rozvojových záměrů, konkretizovaných v projektech. Ty musejí být 

na základě monitoringu a vyhodnocování průběžně aktualizovány a adaptovány. Akční plán 

by měl být vždy jednou za tři roky aktualizován, a to včetně zařazení nově připravených 
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projektů a námětů na projekty v podobě projektových fiší. Priority, opatření a aktivity 

vytyčené ve Strategii by měly být aktualizovány vždy během posledního roku platnosti 

současné Strategie, což v tomto konkrétním případě znamená během roku 2015; v případě 

potřeby i dříve (např. při změně vnějších podmínek, které mohou významně ovlivnit 

turistický region).  
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8 DATABÁZE PROJEKTOVÝCH FIŠÍ TR JH 

 

Číslo 

proj. 

fiše 

Název 

projektu 

Místo 

realizace 

a nositel 

e-mail 
Adresa a 

telefon 

Náklady 

celkem 

(v Kč) 

Sektor (V-

veřejný, P-

podnikatelský, 

N-neziskový) 

Návaznost 

na  prioritu 

Strategie 

TR JH 

Rozpis 

priorit 

zaměřených 

na infrast. 

1 

Rekonstrukce 

turistické 

ubytovny  

Bedřichov - 
JIZERSKÁ, 

o.p.s. 

nedvedicka@jiz

erskaops.cz 

468 12 Bedřichov 

218 
20000000 N Infrastruktura 

Ubyt. a strav. 

zařízení 

2 

Rekonstrukce 

závodních 

běžeckých 

lyžařských tratí 

Bedřichov - 

JIZERSKÁ, 
o.p.s. 

nedvedicka@jiz

erskaops.cz 

468 12 Bedřichov 

218 
9000000 N Infrastruktura Zimní 

3 

Propojení 

lyžařských 

středisek 

Bedřichov – 

Janov nad Nisou 

– Hrabětice  

Bedřichov, 
Janov nad 

Nisou 

obec@bedricho
v.cz a janov-n-

n@volny.cz 

Bedřichov 218 

468 12 a Janov 

nad Nisou 520  
468 11 

  V 
Infrastruktura, 

spolupráce 
Zimní 

4 

Sportovně 

rekreační areál 

Arnoltice 

Bulovka 
ou_bulovka@v

olny.cz  

464 01 Bulovka, 

482  

343 006 

33000000 V Infrastruktura Letní 

5 
Poplužní dvůr 

Dolní Oldříš  

Bulovka - 

Farma Peklo 

s.r.o. 

  
Raspenava 410, 

Raspenava  
2341500  P 

Infrastruktura, 

produkty, 

spolupráce 

Zimní a letní 

6 Rozhledna Desná 
podatelna@mes

to-desna 

Krkonošská 318, 

468 61 Desná 
  V Infrastruktura Volnočasová 

7 
Vyhlídkový 

okruh 
Desná 

podatelna@mes

to-desna 

Krkonošská 318, 

468 61 Desná 
  V 

Infrastruktura, 

produkty 
Letní 

8 SKI areál Křížek 
Desná - Detoa 

a.s. 
sales@detoa.cz 

DETOA 
Albrechtice s.r.o.  

Jiřetín pod 

Bukovou 6  
468 43 Albrechtice  

  P Infrastruktura Zimní 

9 
Horský hotel „U 

můstku“  

Desná - Ing. 

Vladimír 
MAREK 

hotel@umustku

.cz  

Lázně Libverda 

188, 463 62 
Hejnice 

  P Infrastruktura 
Ubyt. a strav. 

zařízení 

10 

Rozšíření SKI 

areálu Černá 

Říčka 

Desná - Sbor 

dobrovolných 
hasičů Černá 

Říčka 

marti.lauer@ant
ikhaus.cz 

Obecní Domky 

852,                468 

61 Desná 

5 800 000 N Infrastruktura Zimní 

11 

Turistická 

základna Dolní 

Řasnice 

Dolní Řasnice - 

Dr.M. Maršálek 

facir@seznam.c

z 

Novgorodská 18, 

Praha 10                       

485 124 394          
603 903 238  

7000000 P Infrastruktura 
Ubyt. a strav. 

zařízení 

mailto:sales@detoa.cz
mailto:marti.lauer@antikhaus.cz
mailto:marti.lauer@antikhaus.cz
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12 Rozhledna 2007  Frýdlant 
ludek.zelenka@
mu-frydlant.cz 

Náměstí T. G. 

Masaryka 37, 
Frýdlant 464 

13,482 464 011 

3000000 V Infrastruktury Volnočasová 

13 Betlém 2007 Frýdlant 
vera.sobotkova

@mu-

frydlant.cz 

Náměstí T. G. 

Masaryka 37, 

Frýdlant 464 
13,482 464 011 

400000 V Produkty   

14 
Valdštejnské 

slavnosti 2007 
Frýdlant 

ludek.zelenka@
mu-frydlant.cz 

Náměstí T. G. 

Masaryka 37, 
Frýdlant 464 

13,482 464 011 

1400000 V Produkty   

15 

Rekonstrukce 

autokempu ve 

Frýdlantě 

Frýdlant  
wurm@mu-

frydlant.cz 

nám. T.G. 

Masaryka 37, 464 
13 Frýdlant v 

Čechách, 482 464 

011 

10000000 V Infrastruktura 
Ubyt. a strav. 

zařízení 

16 

Rekonstrukce 

letního koupaliště 

ve Frýdlantě 

Frýdlant  
wurm@mu-
frydlant.cz 

nám. T.G. 
Masaryka 37, 464 

13 Frýdlant v 

Čechách, 482 464 
011 

45000000 V Infrastruktura Letní 

17 

Obnova 

úzkorozchodné 

dráhy Frýdlant - 

Heřmanice 

Frýdlant, 

Heřmanice - 
Spolek 

"Frýdalntské 

okresní dráhy" 
a město 

Frýdlant 

lada.crba@sezn

am.cz, 

Spolek.fod@sez

nam.cz  

milan.kysela@

mu-frydlant.cz 

Vrchlického 945, 

464 01 Frýdlant, 
721 404 011, 

Náměstí T. G. 

Masaryka 37, 
Frýdlant 464 

13,482 464 011 

40000000 V, N Infrastruktura 
Dopravní, 

Volnočasová 

18 
Lyžařský areál 

Smrk 

Frýdlant, Lázně 

Libverda a 

Nové Město 
pod Smrkem - 

Svazek obcí 

SMRK 

pospisil@obecli
bverda.cz 

Palackého 280, 

Nové Město pod 
Smrkem482 360 

320 

  V Infrastruktura Zimní 

19 

Habartice – 

úpravy 

koupaliště- 

rekr.ploch 

Habartice 
habartice.city@

quick.cz 

468 73 Obecní 
úřad Habartice 

čp.191, 482 345 

024 

25000000 V Infrastruktura Letní 

20 

Lyžařské 

propojení oblasti 

Rýžoviště v 

Harrachově s 

Rokytnice n. J.  

Harrachov + 
Ski areál 

Harrachov 

Mesto@harrach

ov.cz 

Centrum 150, 512 

46 Harrachov 
  V 

Infrastruktura, 

spolupráce 
Zimní 

21 

Rekonstrukce 

přírodního 

koupaliště 

Hejnice 
mu.hejnice@se

znam.cz 

Nádražní ulice 

521, Hejnice, 482 
322 216 

10000000 V Infrastruktura Letní 

22 
Vybudování 

kempu 
Heřmanice 

hermanice@vol

ny.cz 

Heřmanice 2, 464 

01 Frýdlant, 482 
317 119 

1000000 V Infrastruktura 
Ubyt. a strav. 

zařízení 

23 
Cyklostezka 

Heřmanička 
Heřmanice 

hermanice@vol
ny.cz 

Heřmanice 2, 464 

01 Frýdlant, 482 

317 120 

20000000 V Infrastruktura Dopravní 
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24 
Zřízení 

koupaliště 
Heřmanice 

hermanice@vol
ny.cz 

Heřmanice 2, 464 

01 Frýdlant, 482 

317 131 

2000000 V Infrastruktura Letní 

25 

Kemp u 

plaveckého 

bazénu 

Jablonec nad 
Nisou 

varga@mestoja
blonec.cz 

Mírové náměstí 
19, 467 51 JBC 

26000000 V Infrastruktura 
Ubyt. a strav. 

zařízení 

26 

Večerníčky - jako 

konkrétní 

produkt 

krajského 

rozsahu 

Jablonec nad 
Nisou - JV5P 

marketing s.r.o. 

Jv5p@e-nisa.cz 
Frimlova 23,   

46605 Liberec 5 
  P Produkty   

27 
Večerníčkovy 

okruhy  

Jablonec nad 

Nisou - JV5P 

marketing s.r.o. 

Jv5p@e-nisa.cz 
Frimlova 23,   

46605 Liberec 5 
10000000 P Produkty   

28 

Prameny - řešení 

interní i externí 

komunikace 

Euroregionu 

NISA 

Jablonec nad 
Nisou - JV5P 

marketing s.r.o. 

Jv5p@e-nisa.cz 
Frimlova 23,   

46605 Liberec 5 
20000000 P 

Produkty, 

marketing 
  

29 

Co kde na kole - 

zážitkový itinerář 

cyklostezek 

Euroregionu 

NISA  

Jablonec nad 

Nisou - JV5P 

marketing s.r.o. 

Jv5p@e-nisa.cz 
Frimlova 23,   

46605 Liberec 5 
5000000 P 

Produkty, 
marketing 

  

30 

Suvenýr-shop - 

síť 

specializovaných 

prodejních míst  

Jablonec nad 

Nisou - JV5P 
marketing s.r.o. 

Jv5p@e-nisa.cz 
Frimlova 23,   

46605 Liberec 5 
  P Marketing   

31 

Památník 

sklářství na 

Kristiánově 

Jablonec nad 
Nisou - 

Muzeum skla a 

bižuterie v 
Jablonci nad 

Nisou 

msbjbc@quick.

cz 

U Muzea 398/4 
466 01 Jablonec 

nad Nisou 

2000000 V Infrastruktura Volnočasová 

32 Výstava 2011 

Jablonec nad 

Nisou - 
Muzeum skla a 

bižuterie v 

Jablonci nad 
Nisou 

msbjbc@quick.

cz 

U Muzea 398/4 

466 01 Jablonec 
nad Nisou 

10500000 V 
Produkty, 

marketing 
  

33 Výstava ozdob 

Jablonec nad 
Nisou - 

Muzeum skla a 
bižuterie v 

Jablonci nad 

Nisou 

msbjbc@quick.
cz 

U Muzea 398/4 

466 01 Jablonec 

nad Nisou 

600000 V 
Produkty, 
marketing 

  

34 

Zázračné 

prameny 

Lázeňské a 

upomínkové sklo 

v proměnách 

času 

Jablonec nad 
Nisou - 

Muzeum skla a 

bižuterie v 
Jablonci nad 

Nisou 

msbjbc@quick.

cz 

U Muzea 398/4 
466 01 Jablonec 

nad Nisou 

700000 V 
Produkty, 

marketing 
  

35 

Rekonstrukce 

ubytovacího a 

stravovacího 

zařízení v obci 

Janov nad Nisou 

Janov nad 

Nisou - část 

obce Hrabětice 

janazajicek@se
znam.cz 

Pan Jan Ulč - 
603902254 

3 000 000 P Infrastruktura 
Ubyt. a strav. 

zařízení 
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36 

Vybudování 

kempu u 

přírodního 

koupaliště v 

Jindřichovicích 

pod Smrkem 

Jindřichovice 

pod Smrkem 

starosta@jindri

chovice.cz 

OÚ Jindřichovice 

pod Smrkem 245, 
PSČ 463 66, 482 

360 366; 603 186 

361 

2000000 V Infrastruktura 
Ubyt. a strav. 

zařízení 

37 

Rekonstrukce 

obecního 

přírodního 

koupaliště v 

Jindřichovicích 

pod Smrkem 

Jindřichovice 

pod Smrkem 

starosta@jindri

chovice.cz 

OÚ Jindřichovice 

pod Smrkem 245, 

PSČ 463 66, 482 
360 366; 603 186 

364 

4000000 V Infrastruktura Volnočasová 

38 

Rekonstrukce 

společenského 

sálu a jeho 

zázemí v 

Jindřichovicích 

pod Smrkem 

Jindřichovice 

pod Smrkem 

starosta@jindri

chovice.cz 

OÚ Jindřichovice 

pod Smrkem 245, 

PSČ 463 66, 482 
360 366; 603 186 

385 

3000000 V Infrastruktura Volnočasová 

39 Žijící skanzen  

Jindřichovice 

pod Smrkem - 

Občanské 
sdružení 

LUNARIA 

lunaria.jindrich

ovice@seznam.
cz 

Jindřichovice pod 

Smrkem 82, 463 
66, 605 345 467 

6000000 V Infrastruktura Volnočasová 

40 

Rozšíření a 

modernizace ski 

areálu Bukovka - 

Josefův Důl 

Josefův Důl 
ou@josefuvdul.

cz 
Josefův Důl 218  

468 44  
  V Infrastruktura Zimní 

41 

Multifunkční 

nadregionální 

turistické 

infocentrum 

Kořenov 
ou.korenov@qu

ick.cz  

Kořenov 480, 468 

49 Kořenov 
8000000 V Spolupráce   

42 

Sklárna Jizerka - 

víceúčelová hala 

v turisticky 

atraktivní části 

Euroregionu Nisa 

Kořenov - 
Ondřej Duda 

ondrej@dudovi.
cz 

Jizerka 20                    

468 50 Polubný            

602 313 425 

4000000 P Infrastruktura Zimní 

43 

Nástupní místo 

na JLM - Ski 

areál Smrk 

Lázně Libverda 
info@obeclibve

rda.cz 

Lázně Libverda 16  

463 62  
  V Infrastruktura Zimní 

44 

Dostavba 

koupaliště v 

Lučanech  

Lučany nad 

Nisou 

lucany@lucany.

cz 

Lučany nad Nisou 
333  

468 71  

  V Infrastruktura Letní 

45 
Nástupní místo 

na JLM - U Pily 

Lučany nad 

Nisou 

lucany@lucany.

cz 

Lučany nad Nisou 

333  
468 71  

  V Infrastruktura Zimní 

46 
Lyžařský areál U 

Pily 

Lučany nad 

Nisou 

lucany@lucany.

cz 

Lučany nad Nisou 

333  
468 71  

  V Infrastruktura Zimní 

mailto:ou@josefuvdul.cz
mailto:ou@josefuvdul.cz
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47 

Budování 

běžeckých tras i 

mimo JLM - 

Lučany nad 

Nisou 

Lučany nad 
Nisou 

lucany@lucany.
cz 

Lučany nad Nisou 

333  

468 71  

  V Infrastruktura Zimní 

48 

Frýdlantskem po 

stopách starých 

řemesel 

Mikroregion 

Frýdlantsko - 
Hana Kančiová 

482311615 

Obchod 
Hobykoutek, 

Hrnčířské náměstí, 

Frýdlant 

  P 
Produkty, 

marketing 
  

49 Stezky dědictví 

Mikroregion 

Frýdlantsko - 
Občanské 

sdružení 

Frýdlantsko 

heinzl@atlas.cz 

Nám. 

T.G.Masaryka 99, 

Frýdlant, 

604556283 

  N 
Produkty, 

marketing 
  

50 
Cesty krajinou, 

cesty Evropou 

Mikroregion 
Frýdlantsko - 

Občanské 

sdružení 
Frýdlantsko 

Jitka.doubnerov
a@prvo.cz 

Nám. 

T.G.Masaryka 99, 
Frýdlant, 

604556284 

2000000 N Produkty   

51 

Rozvoj turistické 

infrastruktury 

CR 

Mikroregion 

Tanvaldsko 

rozvoj.tanvalds

ka@seznam.cz 

Palackého 359, 

468 41 Tanvald 
  V Infrastruktura   

52 

Obnova 

kulturního 

dědictví regionu  

„Obnova 

Sokoloven“ 

Mikroregion 

Tanvaldsko 

rozvoj.tanvalds

ka@seznam.cz 

Palackého 359, 

468 41 Tanvald 
70000000 V Infrastruktura Volnočasová 

53 

Naučná stezka 

„Po stopách 

starých štol“ 

Nové Město 

pod Smrkem 

starosta@nmps.

cz 

Palackého 280, 

472 360 320 
  V Infrastruktura Letní 

54 

Nástupní místo 

na JLM - Ski 

areál Smrk 

Nové Město 

pod Smrkem  

starosta@nmps.

cz 

Palackého 280, 

472 360 320 
  V Infrastruktura Zimní 

55 

Rekonstrukce 

lyžařského areálu 

a běžeckých tratí  

Plavy - Sokol   
Plavy 140, 468 46 

Plavy 
10.000.000 N Infrastruktura Zimní 

56 
Rekonstrukce 

České besedy 
Raspenava 

pavel.lzicar@ra

spenava.cz 

Fučíkova 421, 463 
61 Raspenava, 482 

360 431 

15000000 V Infrastruktura Volnočasová 

57 

Modernizace 

sportovního 

areálu 

Raspenava 
pavel.lzicar@ra

spenava.cz 

Fučíkova 421, 463 

61 Raspenava, 482 
360 431 

30000000 V Infrastruktura Letní 

58 

Výstavba 

rozhledny a 

naučné stezky 

"Vápenný vrch" 

Raspenava 
pavel.lzicar@ra

spenava.cz 

Fučíkova 421, 463 

61 Raspenava, 482 

360 431 

2500000 V Infrastruktura 
Letní a 

volnočasová 

59 
Výtvarná dílna 

Selský dvůr 

 Raspenava - 

Jiřina Němcová 
604579539 

Jabloňová 678, 

Raspenava 
  P 

Infrastruktura, 

produkty 
Zimní a letní 
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60 Areál v lesoparku Smržovka 
mesto@smrzov

ka.cz 

náměstí T. G. M. 

600, 468 51 

Smržovka 

20000000 V Infrastruktura Zimní a letní 

61 Běžecké tratě Smržovka 
mesto@smrzov

ka.cz 

náměstí T. G. M. 

600, 468 51 

Smržovka 

3000000 V Infrastruktura Zimní 

62 
Skiareál Kedr - 

dětský ski areál 
Smržovka 

mesto@smrzov

ka.cz 

náměstí T. G. M. 
600, 468 51 

Smržovka 

5000000 V Infrastruktura Zimní 

63 Lázně+koupaliště Smržovka 
mesto@smrzov

ka.cz 

náměstí T. G. M. 
600, 468 51 

Smržovka 

  V Infrastruktura Zimní a letní 

64 

Publikace 

"Podivní tvorové 

Jizerských hor" 

Smržovka - Ing.  

Jaroslav 
Procházka 

skalnici@sezna

m.cz 

Tyršova 12340, 

468 51 Smržovka 
150000 P Marketing   

65 
Cesta Zubacky - 

naučná stezka 

Tanvald - 

Železniční 
společnost 

Tanvald, o.p.s. 

Petr.prokes@ce
ntrum.cz 

Tanvald, 

Krkonošská 256, 
PSČ: 468 61 

  N 
Infrastruktury, 

produkty 
Letní 

66 
Oprava vagónu z 

roku 1895 

Tanvald - 

Železniční 

společnost 
Tanvald, o.p.s. 

strechajiri@sez

nam.cz 

Tanvald, 
Krkonošská 256, 

PSČ: 468 61 

9 000 000  N Infrastruktura Volnočasová 

67 

Revitalizace 

ozubnicové dráhy 

Tanvald - 

Kořenov - 

Harrachov 

Tanvald - 
Železniční 

společnost 

Tanvald, o.p.s. 

strechajiri@sez

nam.cz 

Tanvald, 

Krkonošská 256, 
PSČ: 468 61 

  N Infrastruktura Volnočasová 

68 
Stavební drážky 

k přehradám 

Tanvald - 

Železniční 

společnost 
Tanvald, o.p.s. 

strechajiri@sez

nam.cz 

Tanvald, 
Krkonošská 256, 

PSČ: 468 62 

  N Infrastruktura Volnočasová 

69 

Rozšíření a 

modernizace SKI 

areálu 

Tanvaldský 

Špičák 

Tanvald a TJ 

Bižutérie 

tjbizu@volny.c

z 

TJ Bižuterie 

Pražská 4200/20 

466 01  Jablonec 
nad Nisou a 

Městský úřad 

Palackého 359 

Tanvald 

  V, P 
Infrastruktura, 

Spolupráce 
Zimní 

70 

Tanvaldský 

Špičák – rozšíření 

ubytovacích 

kapacit v rámci 

modernizace 

lyžařského areálu 

Tanvald a TJ 
Bižutérie 

tjbizu@volny.c
z 

TJ Bižuterie 

Pražská 4200/20 
466 01  Jablonec 

nad Nisou a 

Městský úřad 
Palackého 359 

Tanvald 

  V, P 
Infrastruktura, 

Spolupráce 
Ubyt. a strav. 

zařízení 

mailto:tjbizu@volny.cz
mailto:tjbizu@volny.cz
mailto:tjbizu@volny.cz
mailto:tjbizu@volny.cz
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71 

Na koni třemi 

zeměmi - 

hipostezky 

Višňová 
visnova@ob-

vis.net 

Višňová čp. 184, 

464 01 
Frýdlant,482 348 

168 

  V Infrastruktura Zimní a letní 

72 

Lesopark 

Pohanské 

kameny 

Višňová 
visnova@ob-

vis.net 

Višňová čp. 184, 

464 01 

Frýdlant,482 348 
169 

  V Infrastruktura Zimní a letní 

73 
Keramická dílna 

Poustka 

Višňová - 
Miroslav Novák 

– Keramika z 

Poustka 

  
Poustka 1, 

Višňová 
  P Infrastruktura 

Ubyt. a strav. 

zařízení, 
volnočasová 

74 
Vybudování 

rozhledny 
Zlatá Olešnice 

ou@zlata-

olesnice.cz 

Zlatá Olešnice 

172, 468 47 
2000000 V Infrastruktura Volnočasová 

75 

Nová 

Hřebenovka - 

Informační 

systém Nové 

Hřebenovky 

Obce 

turistického 

regionu Jizerské 
hory 

slezakova@nisa

ops.cz 

NISA 

o.p.s.Ještědská 82, 
46802 Rychnov u 

Jablonce nad 
Nisou 

cca 10 000 

000 
N Spolupráce   

76 

Nová 

Hřebenovka - 

Průvodce Nové 

Hřebenovky 

Obce 

turistického 

regionu Jizerské 
hory 

slezakova@nisa

ops.cz 

NISA 

o.p.s.Ještědská 82, 
46802 Rychnov u 

Jablonce nad 

Nisou 

1 000 000 N Marketing 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:slezakova@nisaops.cz
mailto:slezakova@nisaops.cz
mailto:slezakova@nisaops.cz
mailto:slezakova@nisaops.cz
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PŘÍLOHA 1: PŘEHLED NEJVÍCE ROZPRACOVANÝCH PROJEKTŮ 

TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY
7
   

 

1) Projekt „LYŽAŘSKÝ AREÁL SMRK“ 

Svazek obcí SMRK (Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Frýdlant) se v rámci snah 

o oživení Frýdlantského regionu pomocí rozvoje cestovního ruchu rozhodlo, že se pokusí 

využít potenciálu severozápadních svahů Jizerských hor v oblasti jejich nejvyšší hory Smrk 

(1124 m n.m.) takovým způsobem, že se zasadí o vznik zcela nového lyžařského areálu Smrk. 

Projekt v sobě zároveň zahrnuje také vybudování plnohodnotného nástupního místa do 

Jizerských hor v zimě i v létě, které nyní Frýdlantsku citelně chybí. 

 

Severozápadní svahy Jizerských hor se od jejich nejvyšších poloh svažují směrem k Novému 

Městu pod Smrkem a výškový rozdíl hlavního svahu do údolí mezi Kopci Měděnec a Svinský 

vrch je téměř 500 m. Severozápadní orientace, poloha chráněná před obvykle teplým jižním 

a jihovýchodním větrným prouděním a množství drobných vodotečí poskytují vhodné 

přírodní podmínky pro rozvoj lyžařského sportu v zimě a pěší či cykloturistiky v letních 

měsících. Samotný lyžařský areál SMRK by se skládal ze tří navzájem propojených lokalit 

(Smrk, Měděnec a Vlašský hřbet). Celý areál se nachází ve II. (vrcholové a odlesněné partie) 

a III. (zalesněné a níže položené partie) zóně CHKO Jizerské hory. 

 

Z lyžařského hlediska nejvýhodnější je severozápadní svah Smrku od lokalit Pod Měděnou 

cestou těsně pod vrchol Smrku (1110 m n.m.). Vrcholová partie – posledních 100 metrů je 

vynechána z důvodů vlivu větru na provoz. Na tento svah je navržena lanová dráha 

s kapacitou 2800 os./hod. Sjezdové tratě touto lanovkou obsluhované mají délku přes dva 

kilometry (2200 a 2450 m) a převýšení 475 m. Tyto parametry jsou zcela srovnatelné 

s nejlepšími sjezdovkami ve Špindlerově Mlýně. Lokalita Pod Měděnou cestou bude tvořit 

centrum pohybu návštěvníků, budou zde tři nástupní stanice na lanové dráhy včetně 

potřebného zázemí, sociálních zařízení a jiných služeb. Předpokládá se, že toto místo nebude 

v zimním období ani v letním období přístupné veřejným dopravním prostředkům. Přístup 

lyžařů do této lokality z míst nástupu budou zajišťovat navazující dopravní zařízení se 

sjezdovými tratěmi ze zbývajících dvou lokalit Měděnec a Vlašský hřbet. 

 

Lokalita Měděnec 

Z Nového Města pod Smrkem z oblasti u fotbalového hřiště je navržena sedačková lanová 

dráha na vrchol Měděnce se dvěmi sjezdovými tratěmi (1750 a 1900 m) po svahu hory 

směrem k městu. Sjezdové tratě umožní lyžování v blízkosti města, dvě lanové dráhy 

z vrcholu Měděnec na obě strany zajistí napojení na lanovou dráhu č.1 (Pod Měděnou cestou 

– Smrk) do oblasti dolní stanice. 

 

Lokalita Vlašský hřbet 

Pro spojení těžiště lyžování na úbočí Smrku s Libverdou jsou využity svahy Vlašského 

hřbetu. Předpokládají se dvě lanové dráhy ze dvou stran – Libverdy u Jizerské chaty a z místa 

stanic dalších lanových drah Pod Měděnou cestou. Podél lanových drah jsou navrženy 

sjezdové tratě. 

                                                 
7
 V současné době (březen 2007) je nejvíc rozpracována příprava následujících šesti projektů, které již mají 

zpracovány i své podrobné projektové studie. S ohledem na jejich zařazení do předkládané Strategie, která by 

měla dle požadavků CHKO Jizerské hory adekvátně suplovat roli určitého „generelu“ infrastruktury, uvádíme 

pro úplnost jejich bližší specifikaci. 
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Retenční nádrže pro technické zasněžování nejsou v této chvíli lokalizovány, lze však 

předpokládat využití rybníků v Novém Městě pod Smrkem a vybudování po jedné nádrži 

v lokalitách Smrk a Libverda. Stanovení počtu a objemu nádrží musí předcházet podrobnější 

hydrogeologická a hydrometeorologická studie, která v současné době neexistuje. 

 

Bude muset být vybudována kompletní infrastruktura – parkoviště, komunikace a inženýrské 

sítě. Dále se budou muset dobudovat jako zázemí komplexního lyžařského areálu různé 

restaurace, půjčovny, skiservisy, ubytování apod. 

 

Parametry zájmového území – odhad 

– celková délka sjezdových tratí     cca 12 km 

– plocha sjezdových tratí     65 ha 

– kapacita dopravních zařízení    10 200 os./hod. 

– denní návštěvnost střediska    3 400 osob 

– počet zaměstnanců lyžařského areálu – zima  60 

– počet zaměstnanců lyžařského areálu – léto  30 

– počet zaměstnanců doprovodných služeb  50-60 

– potřebná lůžková kapacita    přes 2000 

 

Vznikem lyžařského areálu Smrk by nevznikly pouze nové sjezdovky a vleky pro sjezdové 

lyžování, ale došlo by také ke vzniku dvou dalších zimních nástupních míst (Nové Město pod 

Smrkem a Lázně Libverda) pro běžecké lyžování na Jizerskou lyžařskou magistrálu a také 

dvou letních nástupních míst (Nové Město pod Smrkem a Lázně Libverda) pro pěší a cyklo 

turisty, neboť se počítá s celoročním provozem lanové dráhy na vrchol hory Smrk. Dále by se 

tím velmi ulevilo současnému nástupnímu místu na Smědavě, které v zimních i letních 

měsících zcela kapacitně nedostačuje a dochází zde ke složitým nejen dopravním situacím 

(kapacita parkoviště i služeb nedostačuje). 

 

Z hlediska dopravní dostupnosti plánovaného areálu je situace stále v řešení, ale z hlediska 

dlouhodobosti celého projektu (10 – 15 let) se situace jeví velmi dobře a to hned ve dvou 

hlediscích. Prvním z nich je silniční spojení areálu Smrk. To má výrazný potenciál pro 

zlepšení zejména po zvýšení kapacity komunikace I/13, jejíž první etapa je plánovaná již na 

rok 2007 a také po zpřístupnění komunikace č.290, která je v současné době v zimním období 

uzavřena, ale o jejím celoročním provozu se intenzivně vyjednává. A jako druhé 

potencionální hledisko se jeví železniční doprava, kterou v této chvíli reprezentuje zejména 

chystaný projekt s názvem RegioTram, na jehož základní variantu (Hrádek nad Nisou – 

Liberec – Jablonec nad Nisou) by měla navazovat varianta doplňková, která již propojí dvě 

obce, které jsou ve výstavbě lyžařského areálu zainteresované (Frýdlant, Lázně Libverda). 

S finálním dokončením doplňková varianty je počítáno na období 2015 – 2020. 

 

Studie SEA, která je potřebná k posouzení vlivu daného dokumentu na životní prostředí, je 

v současnosti připravována. Po jejím vyhotovení bude zadána marketingová studie, která by 

měla zanalyzovat všechny ekonomické aspekty a dopady projektu. Dále budou dle zákona 

vypracovány jednotlivé průzkumy – geologické, hydrologické apod. Souběžně s realizací 

potřebné dokumentace jsou vedena průběžná vyjednávání se správou CHKO Jizerské hory 

a Lesy ČR jako dotčenými subjekty. 
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2) Projekt „LYŽAŘSKÝ AREÁL TANVALDSKÝ ŠPIČÁK“ 

Zimní středisko Tanvaldský Špičák (provozovatel TJ Bižuterie) leží v katastrech obcí Tanvald 

a Albrechtice v Jizerských horách a pro sjezdové lyžování představuje jedno 

z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších lokalit v Libereckém kraji. Z krajského hlediska je 

srovnatelné s úrovní středisek Harrachov, Rokytnice nad Jizerou nebo Ještědu. Jeho význam 

je silně mezinárodní, o čemž svědčí i jeho zařazení (dle HolidayInfo) na šesté místo v ČR. 

Vybudováním čtyřsedačkové lanovky v roce 2003 se zvýšila jeho atraktivita i pro letní využití 

jako jednoho z rozhledových bodů v Jizerských horách a dobře přístupného cíle víkendové 

rekreace. 

 

V současnosti představuje tento lyžařský areál to nejlepší ze sjezdového lyžování, co lze na 

území Jizerských hor nalézt. Je to dáno především množstvím vleků (6), existencí 

čtyřsedačkové lanovky, délkou lyžařských tratí (cca 6 km) a snowparkem, vysokou přepravní 

kapacitou dopravních zařízení (6260 os./hod.), mnohými doprovodnými službami (půjčovny, 

stravovací a ubytovací zařízení, lyžařské školy apod.) a také dobrou dopravní polohou (mezi 

Libercem a Jabloncem nad Nisou, blízkost Prahy) a dostupností (blízkost komunikací R35, 

I/10 a I/14). Areál se nachází ve III. zóně CHKO Jizerské hory. 

 

Město Tanvald má s tímto areálem určité záměry, které se týkají především rozšíření 

stávajících sjezdových tratí, vybudování jedné zcela nové, modernizace dopravních 

zařízení (prodloužení vleku u snowparku a výměna jednoho vleku za čtyřsedačkovou 

lanovku) a vybudování nových ploch pro sportovní účely a parkoviště. Toto je 

koncipováno v již schváleném zadání změn č.IV Územního plánu sídelního útvaru 

Tanvald. V plánovaných změnách se bude jednat převážně o změny v účelovém využití 

lesního půdního fondu v rozsahu cca 6,6 ha, kdy na polovině této rozlohy by vznikla nová 

sjezdová trať a na druhé polovině by byly provedeny četné úpravy sjezdovek, vybudovány 

plochy pro sportovní účely a parkoviště. Dále se v budoucnosti plánuje výstavba zcela nové 

lanové dráhy přímo z města Tanvald až na vrchol Špičáku, která bude doplněna o novou 

sjezdovou trať, po které budou moci sjíždět návštěvníci areálu přímo na okraj města Tanvald. 

 

Ze schváleného zadání změny územního plánu sídelního útvaru Tanvald vyplývají zásadní 

pokyny pro zpracování dalšího stupně ÚPD, které je nutné v dotčeném území zohlednit 

a dořešit: 

– Součástí Konceptu řešení změny ÚPD bude vypracování „Studie rozvoje lyžařského 

střediska Špičák“, které bude mimo jiné obsahovat vyhodnocení stávajícího stavu 

a zejména posoudí navržené záměry z hlediska celkového provozu střediska včetně 

případného zatížení daného území hlukem. 

– Na základě závěru zjišťovacího řízení (zn.KULK/10622/2004) ve smyslu § 10i zákona 

č.100/2001 Sb.,v platném znění, bude vypracováno posouzení vlivů koncepcí na životní 

prostředí. 

– V závazné části ve formě regulativů řešit a definovat přípustné a nepřípustné funkční 

využití ploch pro sportovní účely. 

– V závazné části ve formě regulativů řešit přípustné funkční využití ploch pro parkování 

a to z hlediska kapacity – toto vyřešit v rámci Studie rozvoje lyžařského střediska Špičák. 

– V závazné části ve formě regulativů řešit a definovat přípustné a nepřípustné funkční 

využití ploch pro lyžařské sjezdovky. 

 

Tyto změny byly také již projednány se správou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. 
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3) Projekt „LYŽAŘSKÝ AREÁL LUČANY NAD NISOU“ 

Areál se nachází na okraji obce v blízkosti stávajícího koupaliště. V areálu je instalován jeden 

lyžařský vlek Tatrapoma P, jehož trasa je cca 300 metrů dlouhá a má převýšení 51 metrů. Pro 

lyžaře slouží lyžařská plocha na přilehlé louce s mírnou obtížností v nadmořské výšce 634 – 

685 m n.m. V lyžařském areálu je provozováno denní i večerní lyžování. 

 

Modernizace areálu je z pohledu současných požadavků na rozsah služeb, hygienické 

podmínky a technické zázemí  zcela nevyhnutelná . Zcela nové požadavky jsou kladeny i na 

bezpečnost provozu zařízení. 
 

Parametry zájmového území – skutečnost 

– délka lyžařského vleku     300 m 

– celkové převýšení zájmového území  51 m 

– rozměry zájmového území   300 x 70 m 

– plocha zájmového území    21 000 m² 

 

  

V následujících letech je plánován postupný rozvoj areálu pro celoroční využití. Jedná se o 

realizaci nového dopravního zařízení – čtyřsedačkové lanovky na samotný vrchol 

Veisova kopce (777 m n.m.) o délce cca 700 - 800 m, převýšení okolo 150 m a přepravní 

kapacitě 2000 os./hod.  

Z vrcholu Veisova kopce povedou dvě sjezdové tratě s délkou 750 a 850 m a šířkou 30-40 

m. Sjezdová trať č.1 je plánovaná na pravé straně při pohledu shora a napojuje se na louku, 

používanou pro současné lyžování. Louka se bude využívat v celé ploše, částečně jako 

sjezdová trať č.1 a částečně jako cvičná louka pro začátečníky a děti. Délka sjezdovky je 750 

m, průměrný sklon 20,4 %, obtížnost mírná až střední. Logickou podmínkou je i napojení 

dolní a horní stanice lanovky na turistické trasy z důvodu maximálního omezení 

negativního vlivu turistiky na životní prostředí nekoordinovaným pohybem. Toto by 

bylo navíc koordinováno i provozním řádem areálu a v úzké spolupráci s orgány 

ochrany přírody. 

 

Sjezdová trať č.2 je vedena po levé straně od lyžařského vleku s délkou cca 850 m, 

průměrným sklonem 19,9 % a obtížností mírnou až střední. Z této sjezdovky je navrženo 

propojení na sjezdovku č.1 propojkou č.2A (její plnohodnotná realizace připadá v úvahu 

pouze při instalaci lanové dráhy). Ve spodní části sjezdovky č.2 se plánuje vybudování 

snowparku. 

 

Parametry zájmového území – plán 

– délka lanovky               700 - 800 m 

– celkové převýšení zájmového území   okolo 150 m 

– délka sjezdovky č.1    750 m 

– délka sjezdovky č.2    850 m 

– délka propojky č.2A    175 m 

– průměrná šířka sjezdovek    30 - 40 m 

– celková plocha lyžařského areálu  okolo 11 000 m³ 

 

V návaznosti na rozšíření lyžařského areálu by také mělo dojít k výstavbě doprovodné 

infrastruktury. Obsahovalo by to vybudování větší parkovací plochy, víceúčelové budovy, 

která by sloužila jako zázemí pro lanovku a údržbu tratí, koupaliště, lyžování, turistiku 

a cykloturistiku t.j. občerstvení, správce, ubytování, strojní zařízení koupaliště i vleku, 
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garážování rolby a skútrů. Technická mobilní zařízení v rámci údržby běžeckých tratí by 

zapadala do budoucího využití běžeckých tras z nástupních míst Lučany nad Nisou a Horní 

Maxov do Jizerských hor ale i na stranu jižní tj. na černostudniční hřeben a dále na Kopaninu, 

čímž by se odlehčilo již dnes přetížené Jizerské magistrále. 

Podmiňující investicí pro projekt je řešení odkanalizování lokality (cca 500 m řádu), 

rekonstrukce komunikačního systému a přípojka elektrické energie.  

 

Důležitým předpokladem pro úspěšnou realizaci a fungování celého areálu je realizace 

zasněžovacích systémů. Hlavním zdrojem vody pro ně by měl být vodoteč, který protéká 

okolo dojezdu lyžařského areálu – Lučanská Nisa. Dalším zdrojem vody je bezejmenný tok, 

který zásobuje koupaliště o akumulačním objemu 2000 m³. Také se počítá s vybudováním 

nového rybníka jako zdroje vody pro zasněžování (koupaliště by sloužilo pouze jako 

vyrovnávací reservní nádrž, protože je žádoucí, aby bylo v zimním období napuštěné a tím se 

zamezilo případnému zborcení stěn v případě holomrazu). To vše by sloužilo v zimním 

období jako zásobárna vody pro zasněžovací systém.  

 

 

Celý zamýšlený lyžařský areál musí být také hodnocen z pohledu lesního hospodářství 

a režimu. Samotná lokalita je součástí lesního komplexu jihovýchodně od vrcholu Bramberk 

(787 m n.m.), leží na středním svahu s jižní až jihovýchodní expozicí a jde převážně 

o vzrostlé lesní porosty s převahou smrku ztepilého. Z typologického hlediska převažuje typ 

6K, v menší míře je zastoupen lesní typ 6Y. Všechny dotčené lesní pozemky se nacházejí 

v lese hospodářském – kategorii 10 a zároveň v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – 

CHOPAV. V rámci plánované výstavby proto bude nutné požádat příslušný orgán státní 

správy lesů o povolení z určených výjimek. Areál se nachází ve III. zóně CHKO Jizerské 

hory. 

 

 

4) Projekt „LYŽAŘSKÝ AREÁL ŠPIČÁK – KŘÍŽEK“ 

Cílem tohoto projektu, jehož hlavní nositel je soukromá firma Detoa Albrechtice s.r.o., je 

obnova původního lyžařského areálu Křížek Desná a propojení na areál Špičák u města 

Tanvald. Tímto projektem, jehož územní dopad se dotýká katastrálních území obcí 

Albrechtice v Jizerských horách a Desná, bude podpořena snaha celého regionu o rozvoj 

cestovního ruchu a o vytváření nových pracovních příležitostí. Realizací by došlo i k většímu 

rozptylu návštěvníků lyžařských areálů v Albrechticích a na Tanvaldském Špičáku, kteří se 

v zimní sezóně zde výrazně koncentrují a tím dochází k velkému zatížení území. 

 

Hlavní náplní projektu Ski areál Špičák – Křížek je vybudování sedačkové lanovky a pěti 

kotvových vleků pro sjezdové lyžování. Dále bude vystavěn běžecký a cyklistický areál 

s napojením na Jizerskou magistrálu. Celý projekt je rozdělen do dvou etap. První etapa by se 

měla začít realizovat v roce 2007 a ukončena by měla být v roce 2009. Druhá plánovaná etapa 

spadá do období 2009 – 2012. Projekt by měl být finančně pokryt ze 100 % ze soukromých 

zdrojů. 

 

 

5) Projekt „LYŽAŘSKÝ AREÁL BUKOVKA“ 

Přesný název projektu je „Rozšíření lyžařského areálu Bukovka“ a jeho předkladatel je 

samotná obec Josefův Důl, kde je tento areál lokalizován. Dalším partnerem podporujícím 

tento projekt je TJ Josefův Důl, čímž dochází k propojení veřejné a soukromé sféry, které je 

pro úspěšnost a efektivnost projektu zásadní. Jeho hlavním záměrem není vybudování zcela 
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nového lyžařského areálu nebo jeho větší části, ale nejdůležitějším cílem je zkvalitnění 

stávajících služeb pro příchozí lyžaře a turisty a zajistit jejich vyšší bezpečnost. Dále je zde 

i záměr zvětšit možnosti pracovních příležitostí v obci. Realizace projektu by se dotkla 

katastrálních území obcí Josefův Důl (část obce Dolní Maxov) a Jiřetín pod Bukovou. 

 

Detailnější popis projektu počítá s částečným odlesněním poškozeného lesního porostu pro 

rozšíření stávající sjezdové tratě eventuálně s výstavbou sedačkové lanovky z důvodů 

modernizace a požadavků lyžařů. Toto vše by bylo realizováno při zachování stávající 

přepravní kapacity. Očekávanými výsledky projektu by bylo zařazení obce Josefův Důl mezi 

kvalitní vyhledávaná lyžařská střediska a s tím související nabídka nových pracovních 

příležitostí především v nově vzniklých službách (restaurační a ubytovací zařízení) a dále také 

umožnění a rozšíření možností pro využití volného času pro děti a mládež. 

 

Projektová dokumentace je již částečně zpracována a projednaná a po jejím schválení může 

dojít k realizaci do jednoho roku. Marketingová studie a studie proveditelnosti jsou 

připraveny a vše je v souladu s územně plánovací dokumentací. V současnosti se čeká na 

územní rozhodnutí a stavební povolení. Celý projekt byl posouzen z hlediska vlivu na životní 

prostředí, správa CHKO Jizerské hory s ním byla seznámena a souhlasí s jeho realizací. 

 

 

6) Projekt „LYŽAŘSKÝ AREÁL BEDŘICHOV – JANOV NAD NISOU“ 

Obce Bedřichov a Janov nad Nisou (provozovatelé TJ Bižuterie a zmíněné obce) patří 

dlouhodobě k významným střediskům cestovního ruchu v Jizerských horách a v rámci příprav 

určitých změn územních plánů těchto obcí byl podán podnět na úpravy rozvoje území 

v oblasti cestovního ruchu zahrnující tyto aspekty: 

1. Turistické zpřístupnění oblasti Vysokého a Středního hřebene 

2. Propojení nástupního bodu Maliník s lyžařským stadionem 

3. Propojení sjezdařských center Bedřichov – Severák soustavou nových vleků 

a sjezdovek 

4. Řešení dopravní dostupnosti a obslužnosti území obou obcí 

 

Podrobněji k jednotlivým bodům: 

 

Ad 1) 

Vrcholová partie Vysokého hřebene není dnes prakticky využita, přitom je tato oblast velmi 

vhodná pro pěší, lyžařskou i cyklistickou turistiku. Na tomto hřebenu a jeho blízkém okolí je 

mnoho atraktivních cílů, které jsou velmi snadno dostupné z hřebenovky mezi Weberovou 

a Hašlerovou chatou a dále, což je nejdůležitější, ze směru od Liberce a Jablonce nad Nisou, 

kdy je tato oblast připojena turisticky značenými cestami. 

Připravenost území je velmi dobrá, neboť všechny popisované trasy jsou vedeny po lesních 

cestách dostatečné šířky, jsou prakticky okamžitě přístupné technice připravující lyžařské 

stopy, i přes jižní orientaci se nachází v oblasti sněhu z důvodu souvislých lesních komplexů 

a zasněžovací zařízení lze ze severní strany snadno využít k případnému rozvozu po tratích. 

Hlavní výhody by toto rozšíření přineslo v podobě nově zpřístupněné turisticky atraktivní 

oblasti, v určitém rozložení a odlehčení turistické návštěvnosti některých exponovaných míst 

- především Šámalovy chaty - a ve zlepšení dopravní obslužnosti v obou obcích včetně 
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rozšíření nástupních míst pro Jizerskou lyžařskou magistrálu. Vše bez zásadních zásahů do 

životního prostředí. 

 

Ad 2) 

Zapojení oblasti Vysokého a Středního hřebene do hlavního systému Jizerské magistrály je 

vhodné řešit mimoúrovňovým křížením silnice na Maliníku. Další závadová linie je souběžný 

silný turistický provoz po stávající komunikaci z Maliníku k centrálnímu parkovišti. V blízké 

budoucnosti je nutno tento provoz oddělit a turistickou trasu směrovat na volné louky nad 

komunikací. 

Velkou nevýhodou tohoto řešení je složitý problém s majetkoprávními vztahy daného území. 

Naopak jeho výhoda je to, že se jedná o nezastavěné plochy bez plánované výstavby. 

Realizací tohoto bodu by došlo k bezkoliznímu propojení dvou nástupních míst magistrály, 

eliminaci možných dopravních střetů a v budoucnosti lze tyto plochy využít pro pořádání 

lyžařských závodů. 

 

Ad 3)  

Jako nejcennější devízu pro obě obce je navrženo propojení sjezdových areálů Bedřichov – 

Severák systémem sjezdových tratí, jejichž mapové schéma je uvedeno v podrobnější studii. 

Případné nové vleky a sjezdovky jsou směřovány do oblastí s minimálními střety se 

stávajícími nebo plánovanými objekty nebo aktivitami a z hlediska jejich umístění je počítáno 

s poměrem 70 : 30 (louky : lesní komplexy). Před začátkem realizace se ale musí vyřešit 

parkovací kapacity v obci Janov nad Nisou, propojení mezi protilehlými svahy také v Janově 

nad Nisou, majetkoprávní vztahy řešeného území a z hlediska vypracování životního prostředí 

vypracování studie EIA pro lokality nově navrhovaných sjezdovek. 

 

Ad 4) 

Rozvoj oblasti je také podmíněn infrastrukturní vybaveností, zejména vyřešením dopravy 

v době přepravních špiček. Dnešní stav propojení Liberec – Bedřichov je jednoznačně 

nevyhovující a je třeba tuto situaci řešit. Nejlepším přístupem bude využití výsledků dopravní 

analýzy, zpracované na základě pravidelného sčítání dopravy v ČR (poslední aktuální je 

z roku 2005) včetně využití sčítacích dat o parkovištích, provozovaných v současnosti –a dle 

zjištěných výsledků operativně navrhnout potřebná opatření. Velmi důležitou okolností pro 

zlepšení podmínek rozvoje v obcích je také dobudování jejich technické infrastruktury  

(kanalizace, vodovod event. plyn v Bedřichově) a aktivní podpora souvisejících služeb. 
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PŘÍLOHA 2: SOUBOR INDIKÁTORŮ PRO SYSTÉM AKTUALIZACE A 

NAPLNĚNÍ STRATEGIE 

 

 

 Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu (abs. počet), počet projektů 

realizovaných v rámci integrovaného přístupu (%) 

 z toho: 

o počet projektů zaměřených na infrastrukturu   (%) 

o počet projektů zaměřených na produkty a marketing   (%) 

o počet projektů zaměřených na rozvoj spolupráce   (%) 

 Počet vytvořených pracovních míst v přepočtu na plnou pracovní dobu (abs. počet) 

 Počet návštěvníků v regionu (domácí, zahraniční) 

o počet příjezdů (abs. počet) 

o počet přenocování (abs. počet) 

 Průměrná délka pobytu návštěvníků – domácích, zahraničních (poměr mezi počtem 

přenocování a počtem příjezdů; dny) 

 Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem – hotely všech kategorií, kempy, 

chatové a turistické ubytovny a ostatní hromadná ubytovací zařízení jinde 

nespecifikovaná (abs. počet) 

o z toho  - hotely a podobná ubytovací zařízení (%) 

o ostatní hromadná ubytovací zařízení (%) 

o z toho kempy (%) 

 Kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu (absolutní počet, %, podle typů 

ubytovacích zařízení) – počet: 

o pokojů 

o lůžek 

o zaměstnanců 

 Počet nově zřízených lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních na konci daného 

roku   (abs. počet) 

 Využití kapacity ubytovacích zařízení 

o počet příjezdů (abs. počet/rok, domácí i zahraniční hosté) 

o počet přenocování (abs. počet/rok) 

 Čisté využití lůžek (%) – čistá obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k 

dispozici 

 Čisté využití pokojů (%) – počet tzv. pokojodnů, tj. celkového počtu dnů, kdy byl 

pokoj obsazen alespoň jedním hostem 

 Délka nově optimalizovaných úseků turistických tras, cyklotras, cyklostezek, 

běžeckých tratí pro veřejnost a vybudovaných hipostezek   (km) 

 Počet nových programů a produktů cestovního ruchu (abs. počet) 
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PŘÍLOHA 3: VAZBA PRIORITNÍCH OPATŘENÍ NA MOŽNÉ 

BUDOUCÍ FINANČNÍ ZDROJE 

 

Vzhledem k nevyjasněnosti operačních programů pro období 2007 – 2013 v době zpracování 

Akčního plánu lze zdroje financování stanovit pouze orientačně, a to na základě současných 

a předpokládaných budoucích možností. Finanční zdroje lze dělit podle různých kritérií: 

 

 podle původu: veřejné a soukromé (často dochází k jejich spojení) 

 z hlediska lokalizace: místní a externí (také lze předpokládat jejich slučování; externí 

zdroje mohou být národní nebo mezinárodní) 
 

Lze předpokládat, že u řady projektů realizovaných v rámci navržených aktivit se bude jednat 

o vícestupňové financování, tzn. že finanční prostředky budou pocházet z více zdrojů a budou 

mít původ ve více oblastech. Většina projektů bude mít alespoň minimální podíl místních 

zdrojů veřejného nebo soukromého charakteru. 

 

Řadu projektů je možné financovat především díky vstupu ČR do EU a následné možnosti 

čerpání prostředků ze strukturálních fondů, neboť národní finanční prostředky nejsou 

v dostatečné výši vzhledem k potřebám k dispozici. V následujícím textu jsou stručně 

popsány hlavní předpokládané veřejné zdroje spolufinancování projektů, které by mohli být 

využívány při naplňování jednotlivých opatření Akčního plánu. 
 

 

EVROPSKÉ ZDROJE 
 

Přestože v současné době (březen 2007) ještě není zcela vyjasněna definitivní podoba 

operačních programů EU, je již možné předběžně nastínit opatření cílená na cestovní ruch 

a navržené finance pro toto odvětví, které se ale ještě mohou mírně změnit. Podpora ze 

strukturálních fondů vyjádřena procentuálním podílem může dosahovat až 100% (neziskový 

sektor), nejčastěji však 85% (veřejný sektor) a 40-50% (soukromý sektor). Analyzovány byly 

verze operačních programů z října a listopadu 2006. Prostředky z Finančního mechanismu 

EHP a Norska (tzv. „norských fondů“) jsou zajištěny pro období 2004 – 2009, a jsou tedy již 

ve finální verzi. 
 

Integrovaný operační program 
 

Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje  

 

Oblast intervence 3.1 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 

Podporované aktivity: 

 zavedení národního informačního a rezervačního systému 

 zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách 

cestovního ruchu (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, 

kontrola)  

 podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází 

 prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb 

s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni 

 podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu 
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Příjemci podpory jsou organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, 

a dále NNO a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností 

v cestovním ruchu. 
 

Tab. 1: Navrhovaný finanční rozpočet (v euro) Integrovaného operačního programu (IOP) 2007 

– 2013 

Číslo 

prioritní 

osy 

Název prioritní osy 

Fond/míra 

spolufinancování 

vztahována k 

Příspěvek 

Společenství 

Národní  

zdroje 
Celkové zdroje 

a b c = a + b 

1 
Modernizace veřejné 

správy 
ERDF/veřejné 481 433 306 84 958 819 566 392 125 

2 

Zvýšení kvality a 

dostupnosti 

veřejných služeb 

ERDF/veřejné 545 106 743 96 195 308 641 302 051 

3 
Národní podpora 

územního rozvoje 
ERDF/veřejné 481 433 306 84 958 819 566 392 125 

4 Technická pomoc ERDF/veřejné 45 037 309 7 947 760 52 985 069 

Celkem 1 553 010 664 274 060706 1 827 071 370 

Pramen: www.strukturalni-fondy.cz/iop 

 

 

ROP Severovýchod 

 
Prioritní osa 3 – Cestovní ruch 

 

Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR 
Podporované aktivity: 

 modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu 

 obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch 

 podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit 

atraktivitu území z hlediska CR 

 podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit 

 tvorba produktů a propagace infrastruktury CR podporované v rámci dané oblasti 

podpory 

 

Oblast podpory 3.2: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR 
Podporované aktivity: 

 podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti CR 

 podpora vzniku a činnosti organizací CR a podpora partnerství v cestovním ruchu 

 marketingová podpora cestovního ruchu 

 budování a rozvoj informačních systémů CR 

 podpora produktů a programů CR 

 

Příjemci podpory v obou oblastech intervence mohou být kraje, obce, organizace zřizované 

nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, 

hospodářské komory a jejich složky, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelské 

subjekty. 
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Tab. 2: Navrhovaný finanční rozpočet (v euro) Regionálního operačního programu (ROP) 

Severovýchod 2007 – 2013  

Číslo 

prioritní 

osy 

Název prioritní osy 

Fond/míra 

spolufinancování 

vztahována k 

Příspěvek 

Společenství 

Národní  

zdroje 
Celkové zdroje 

a b c = a + b 

1 
Rozvoj dopravní 

infrastruktury 
ERDF/veřejné 242 889 314 42 862 819 285 752 133 

2 
Rozvoj měst. a 

venkov. oblastí 
ERDF/veřejné 223 195 587 39 387 457 262 583 004 

3 Cestovní ruch ERDF/veřejné 144 420 673 25 486 004 169 906 677 

4 

Rozvoj 

podnikatelského 

prostředí 

ERDF/veřejné 26 258 304 4 633 819 30 892 123 

5 Technická pomoc ERDF/veřejné 19 693 728 3 475 364 23 169 092 

Celkem 656 457 606 115 845 463 772 303 069 

Pramen: www.strukturalni-fondy.cz/rop-sv 

 

 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání 
 

Oblast podpory 3.2: podpora nabídky dalšího vzdělávání 

Podporované aktivity: 

 podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním při vytváření 

vzdělávacích modulů. 

 podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích 

programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích 

 vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších 

vzdělávacích institucí pro další vzdělávání  

 rozvoj sítí a partnerství subjektů v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství  

 poradenství při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod 

(pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání) 

 

Příjemci podpory mohou být ústřední orgány státní správy, přímo řízené organizace 

ústředních orgánů státní správy, kraje, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, 

zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů/zaměstnanců/podnikatelů, organizace 

působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města a obce, občané s trvalým pobytem 

v ČR. 
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Tab.3: Navrhovaný finanční rozpočet (v euro) operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 2007 – 2013  

Číslo 

priority 
Název priority 

Fond/míra 

spolufinancování 

vztahována k 

Příspěvek 

Společenství 

Národní 

zdroje 

Celkové 

zdroje 

a b c=a+b 

1 Počáteční vzdělávání ESF/veřejné/Konveregence 612 077 738 108 013 719 720 091 457 

2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj ESF/veřejné/Konveregence 626 536 268 110 565 224 737 101 492 

3 Další vzdělávání ESF/veřejné/Konveregence 289 895 324 51 157 998 341 053 322 

4a Národní systémová aktivity ESF/veřejné/Konveregence 210 862 611 37 211 049 248 073 660 

4b Národní systémová aktivity ESF/veřejné/RKpZ 16 220 201 2 862 388 19 082 589 

5a Technická pomoc ESF/veřejné/Konveregence 72 473 831 12 789 500 85 263 331 

5b Technická pomoc ESF/veřejné/RKpZ 648 808 114 496 763 304 

Celkem 1 828 714 781 322 714 374 2 151 429 155 

Z toho: Cíl Konveregence 1 811 845 772 319 737 490 2 131 583 262 

             Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 16 869 009 2 976 884 19 845 893 

Pramen: www.strukturalni-fondy.cz/opvpk 

 

 

OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 

 

Prioritní osa 2- Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a 

cestovního ruchu 
 

Oblast podpory 2.2: Podpora rozvoje cestovního ruchu 

Podporované aktivity: 

 ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, řemeslných tradic, ochrana a 

obnova památek včetně sakrálních staveb, opevnění, historických urbanistických a 

technických komplexů, kulturních objektů, rázu kulturní krajiny, rozvoj cyklistických 

tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, další doprovodné 

infrastruktury CR a zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity 

 podpora rozvoje služeb cestovního ruchu (např. výstavba a vybavení vhodných 

objektů pro poskytování služeb v cestovním ruchu, zřizování a činnost turistických 

informačních center, činnost organizací CR, tvorba nových produktů cestovního ruchu 

a jejich propagace, propagace přírodních hodnot a kulturního dědictví včetně možnosti 

propagace mimo podporované území, zavádění a využívání ICT v CR, podpora 

destinačního managementu) 

 

Příjemci podpory mohou být územní samosprávné celky na všech úrovních (kraje, obce a 

jejich svazky), organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi za účelem 

poskytování veřejných služeb, nestátní neziskové organizace, hospodářské komory, vysoké 

školy a jiné vzdělávací a výzkumné instituce, jiné organizace neziskového charakteru (např. 

kulturní, vzdělávací a církevní instituce), euroregiony. 
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Tab. 4: Navrhovaný finanční rozpočet (v euro) operačního programu Přeshraniční spolupráce 

(ČR – Polsko) 2007 – 2013 

Číslo 

prioritní 

osy 

Název prioritní osy 

Fond/míra 

spolufinancování 

vztahována k 

Příspěvek 

Společenství 

Národní  

zdroje 
Celkové zdroje 

a b c = a + b 

1 

Posilování dopravní 

dostupnosti, ochrana 

ŽP a prevence rizik 

ERDF/veřejné 70 226 990 12 392 998 82 619 988 

2 

Podpora rozvoje 

podnik. prostředí a 

cestovní ruch 

ERDF/veřejné 70 005 364 13 942 123 92 947 487 

3 

Podpora spolupráce 

místních 

společenství 

ERDF/veřejné 57 059 429 10 069 311 67 128 741 

4 Technická pomoc ERDF/veřejné 13 167 344 2 323 687 15 491 464 

Celkem 219 459 344 38 728 120 258 187 464 

Pramen: http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-polsko 

 

 

Finanční mechanismus EHP a Norska 
 

Prioritní oblast 1: Uchovávání evropského kulturního dědictví
8
 

 

Zaměření priority: 

1.1  Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví 

1.2  Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví 

1.3  Obnova historických městských území a historických území v regionech 

1.4  Obnova historického a kulturního dědictví v regionech 

1.5  Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve městech 

a obcích (brownfields) 

 

Částka alokovaná pro ČR je celkem 110,91 mil. € pro pětileté období 2004 – 2009. Podíl 

spolufinancování je u projektů financovaných z veřejných rozpočtů nejméně 15 %, u projektů 

spolufinancovaných i ze soukromých zdrojů nejméně 40 % celkových nákladů. Minimální 

výše příspěvku na jeden projekt je 250 000 €. Projekt předložený do FM EHP/Norska nesmí 

být financovatelný z jiných zdrojů EU (strukturální fondy, programy EU) a není náhradou 

národního financování, neboť FM EHP/Norska je koncipován jako doplňkový program. 

Příjemci podpory mohou být všechny instituce veřejného nebo soukromého sektoru a 

nevládní neziskové organizace zřízené jako právnické osoby a vykonávající svoji činnost ve 

veřejném zájmu – např. národní, regionální a místní úřady, vzdělávací a výzkumné instituce, 

instituce ochrany životního prostředí, dobrovolné a společenské organizace a partnerství 

veřejného a soukromého sektoru. 

 

 

 

 

                                                 
8
  Podporována je pouze obnova těch památkově chráněných objektů, jež jsou registrovanými kulturními 

památkami 
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NÁRODNÍ ZDROJE 

 
Státní program podpory cestovního ruchu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) – tento 

program je v současnosti otevřen pouze pro období 2004 – 2007  

 

Opatření 1 - Podpora rozvoje lázeňství 

 

Příklady vhodných aktivit 

 úpravy a výsadba veřejné zeleně, rekonstrukce a vybudování závlahového systému, 

stroje a zařízení na údržbu zeleně 

 rekonstrukce a vybudování parkoviště 

 rekonstrukce a vybudování lázeňské léčebny, hromadného ubytovacího zařízení 

 rekonstrukce a vybudování balneoprovozu, bazénu 

 úprava pramenů minerálních vod 

 rekonstrukce a vybudování kolonád a pitných pavilonů 

 rekonstrukce a vybudování sportovně rekreačního zařízení sloužícího aktivitám 

účastníků cestovního ruchu 

 rekonstrukce a vybudování informačního střediska, kulturního zařízení apod. 

 rekonstrukce a vybudování veřejného WC 

 rekonstrukce památkově chráněných objektů v majetku města 

 rekonstrukce a vybudování dalších zařízení sloužících rozvoji cestovní ruchu 

 

Opatření 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro 

sportovně-rekreační aktivity 

Příklady vhodných aktivit 

 rekonstrukce a vybudování parkoviště a odpočívárny pro cykloturistiku 

 rekonstrukce a vybudování infrastruktury pro rekreační a sportovní plavby (vodácký 

kemp, tábořiště, přístaviště) 

 rekonstrukce a vybudování víceúčelového nezastřešeného hřiště pro míčové sporty u 

ubytovacího zařízení cestovního ruchu (mimo fotbalové hřiště) 

 rekonstrukce a vybudování tenisového hřiště u ubytovacího zařízení cestovního ruchu 

 rekonstrukce a vybudování bazénu, koupaliště (včetně sauny u těchto zařízení) 

 rekonstrukce a vybudování jezdecké stáje a jízdárny 

 vybudování technického zasněžování 

 pořízení odbavovacího systému u lyžařských vleků 

 rekonstrukce a vybudování lyžařských vleků, večerního osvětlení lyžařských tratí 

 rekonstrukce a vybudování veřejného WC u sportovně-rekreačního zařízení 

 rekonstrukce a vybudování dalších zařízení sloužících rozvoji cestovního ruchu 

 

Příjemce dotace u tohoto programu nejsou obce jako u ostatních, ale jsou to občanská 

sdružení (sportovní a turistický svaz, klub, spolek) a podnikatelské subjekty. Celková dotace 

zde činí maximálně 50 % hodnoty projektu. 

 

 

Podpora obnovy venkova (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) 

 

Do tohoto programu patří například LEADER ČR, soutěž Vesnice roku, projekty vzdělávání, 

pomoc při katastrofách atd. 
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Granty pro vybrané projekty propagující turistické regiony ČR (Czechtourism) 

 

 tvorba regionálních i nadregionálních turistických produktů (produkty na téma 

turistika městská, lázeňská, kulturní, poznávací, rodin s dětmi, cyklo, agroturistika, 

mládeže a seniorů) – tiskoviny, drobná turistika 

 presentace regionů - průvodce, presentace na internetu, presentace na veletrzích. 

 

 

Programy Ministerstva kultury ČR 

 

 regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 

regenerace měst a záchrana nejcennějších částí 

 havarijní střešní program – naléhavé opravy památky 

 program záchrany architektonického dědictví – obnova kulturních památek 

 program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny – 

památky lidové architektury 

 program restaurování movitých kulturních památek – zachování movitých památek 

 integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – sbírky galerií, museí, 

mobiliáře, knižní fondy, archivní fondy a archeologické památky 

 kulturní aktivity – ochrana movitého kulturního dědictví, podpora kulturních aktivit 

 

Kromě programů 1 a 7 vždy žádá o podporu vlastník památky, jinak mohou i města a obce. 

 

Programy Ministerstva životního prostředí ČR 

 

 péče o vodu a vodní hospodářství 

 péče o životní prostředí 

 zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny 

 

Všechny tyto programy jsou řešeny přes Státní fond životního prostředí. 

 

 

KRAJSKÉ ZDROJE 

 

Grantový fond Libereckého kraje 

 

V rámci grantového fondu je pro cestovní ruch vymezen přímo jeden grantový program 

nazvaný G-13 Program podpory cestovního ruchu v kraji, který ale není v současném roce 

2006 vyhlášený a dle návrhu krajského rozpočtu na rok 2007 nebude vyhlášen ani v tomto 

roce. S rozvojem cestovního ruchu nepřímo souvisí i další vypisované programy: 

 G-5 Program podpory zdravotnických preventivních a léčebných programů 

 G-6 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 

 G-7 Program podpory ochrany přírody a krajiny 

 G-11 Program podpory kultury v kraji 

 G-12 Program podpory obnovy kulturních památek 

 G-13 Program podpory cestovního ruchu v kraji 

 G-14 Program podpory významných akcí a aktivit ve prospěch tělovýchovy a sportu 

v kraji 

 G-17 Program obnovy venkova neinvestiční 
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 G-18 Program podpory hospodářsky slabých oblastí v Libereckém kraji 

 

U jednotlivých grantových programů je nutné průběžně sledovat na stránkách Libereckého 

kraje to, zda probíhá aktuální výzva k předkládání projektů. Ta obvykle trvá jen několik 

měsíců v roce. Proto je nutné mít projekty již připravené k aktuálnímu podání. V krajském 

rozpočtu na rok 2007 je vyčleněna částka pouze pro grantové programy „Program podpory 

kultury v kraji“ (G-11) a „Program podpory obnovy kulturních památek“ (G-12) a to shodně 

v celkovém objemu 350 000 Kč pro každý zvlášť. 

 

Program obnovy venkova (POV) 

 

Tento program, od roku 2004 spadající pod krajské samosprávy, významně přispívá k rozvoji 

malých obcí (do 2000 obyvatel), především k jejich celkovému vzhledu a úpravě krajiny, ve 

které se nacházejí. Díky menším obnosům financí (řádově stovky tisíc), které jsou 

prostřednictvím jednotlivých dotačních titulů rozdělovány, si malé obce mohou dovolit 

projekty, na jejichž spolufinancování by nikdy neměly peníze. To umožňuje například opravy 

radnic, kulturních a tělovýchovných zařízení, místních komunikací, úpravy návsí, výsadbu 

zeleně, pořizování územních plánů aj. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytným základním 

předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu i v malých obcích. Pro rok 2007 je plánováno 

v rozpočtu Libereckého kraje na Program obnovy venkova – investičního charakteru 9 mil.Kč 

a na Program obnovy venkova – neinvestičního charakteru 6 mil.Kč. 

 

 

SOUKROMÉ ZDROJE 
 

Kromě veřejné sféry bude realizátorem projektů také sféra soukromá, tj. zejména podnikatelé; 

mohou ovšem vzniknout i projekty společné. U projektů podnikatelů dosahuje podpora 

z veřejných zdrojů maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů, proto je nutné počítat 

také s vlastními finančními zdroji žadatele. Veřejné subjekty většinou financují projekty 

kromě veřejné podpory také ze svého rozpočtu, případně dalších dotací. V některých 

případech může dojít ke sdružování veřejných a soukromých financí. 
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PŘÍLOHA 4:  VYSVĚTLIVKY 

 

 

agroturistika forma trávení volného času, umožňující zájemcům 

(turistům, hostům) pobyt na venkovských farmách a 

seznámit ho tak s životem na vesnici 

alokace rozmístění, rozložení, rozdělení (zde finančních 

prostředků) 

brownfields opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, 

nevyužívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové 

zóny 

depopulace vylidňování určitého území; snížení porodnosti 

destinační management soubor technik, nástrojů a opatření používaných při 

koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, 

rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v 

dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou 

udržitelné a konkurenceschopné produkty cestovního 

ruchu, společně sdílené logo, značka kvality, společný 

(sdílený) informačně-rezervační systém, tvorba cenové 

politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z 

oblasti cestovního ruchu, iniciace partnerství 

soukromého a veřejného sektoru cestovního ruchu i 

podpora profesních spolků, sdružení a organizací. 

direct mailing adresné rozesílání obchodních nabídek 

disproporce nepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost 

diverzifikace rozlišování, rozčlenění, rozrůzňování; rozšíření počtu, 

členění 

duplicita zdvojení, dvojitost, dvojí provádění 

ekoturistika forma udržitelné turistiky, která aktivně přispívá k 

ochraně přírodního a kulturního dědictví (jejími 

variantami v ČR jsou agroturistika nebo venkovská 

turistika) 

exponovaný (zde) v důležitém postavení 

extravilán část území obce kromě zastavěné části (intravilánu) 

gastroturistika turistika zaměřená na místní kulinářské speciality 

hipoturistika forma udržitelné turistiky související s jízdou na koních

   

homogenita stejnorodost, shodnost vlastností jednotek (prvků) 

statistického souboru 

incentivní turistika turistika pobízející, vzbuzující motivaci (zaměstnanců); 

tyto akce jsou zpravidla organizovány pro oceněné 
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pracovníky a jejich rodinný doprovod, mají vždy jasně 

stanovený obchodní, motivační nebo propagační cíl 

incoming příjezdová turistika pro zahraniční návštěvníky 

infrastruktura skupina národohospodářských odvětví zajišťujících 

předpoklady pro celkový rozvoj ekonomiky, především 

průmyslové a zemědělské výroby (zejména vybudování 

dopravních systémů, spojů, energetických zdrojů, 

vodohospodářských zařízení, stavbu bytů, škol, 

zdravotnických zařízení, výzkumných institucí apod.) 

iniciace vyvolání, podnět, uvedení 

intravilán  část území obce, v níž je soustředěna zástavba, obvykle 

včetně pozemků určených k zástavbě 

klastr regionálně umístěná uskupení navzájem propojených 

firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů 

služeb, firem v příbuzných oborech, bank, přidružených 

institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale 

také navzájem kooperují za účelem zvýšení celkové 

konkurenceschopnosti, ziskovosti a postavení na trhu 

korelace statisticky kvantitativně vyjádřená vzájemná závislost 

údajů; změny jednoho jevu nebo vlastnosti jsou 

podmiňovány změnami jiných jevů nebo různými 

vedlejšími a náhodnými vlivy 

marginalizace odsunutí do okrajové pozice (v prostorovém i 

přeneseném slova smyslu) 

marginální  okrajový, krajní, hraniční, mezní 

organizační struktura  souhrn organizačních útvarů a organizačních vztahů 

v instituci; organizační útvary vznikají jako 

specializovaná pracoviště v důsledku dělby práce (podle 

hlavních služeb, podle území podle typu zákazníků ap.); 

organizační vztahy jsou vztahy podřízenosti, 

nadřízenosti a vztahy spolupráce 

public relations techniky a nástroje, pomocí kterých instituce buduje a 

udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její 

postoje a snaží se je ovlivňovat 

segmentace členitost, členění 

segregace oddělování, rozdělování, vylučování 

síť TINA rozšíření panevropských multimodálních koridorů v 

rámci zemí střední a východní Evropy, evropských zemí 

bývalého Sovětského svazu a partnerů EU ve 

Středozemí; jejím cílem je rozvoj vazeb mezi 

dopravními sítěmi jednotlivých zemí 

synergický efekt součinnost, spolupráce; spolupůsobení různých energií 

nebo potencí k jedinému konečnému výsledku 
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trvale udržitelný rozvoj způsob ekonomického růstu, který uvádí v soulad 

hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným 

zachováním životního prostředí 

twinning partnerství měst a obcí, vytváření sítí; forma spolupráce, 

kdy členský stát EU poskytuje prostřednictvím vyslání 

svých odborníků expertízu / know-how jiné zemi 

zonace pásmovitost 

 

 

 
Prameny: Encyklopedie CoJeCo (www.cojeco.cz), Encyklopedie Wikipedia (http://cs.wikipedia.org), Slovník 

http://www.cojeco.cz/
http://cs.wikipedia.org/

