
Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007376   

  

 

PROGRAM ROZVOJE 

 

 

 
 

 

MIKROREGIONU TANVALDSKO 

2020 – 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2020 



Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007376   

2 
 

 

OBSAH 

NÁVRHOVÁ ČÁST ................................................................................................................................. 3 
Východiska pro návrhovou část .............................................................................................................. 3 

Strategická vize do roku 2040 ................................................................................................................. 4 

Programové cíle ....................................................................................................................................... 4 

Opatření a aktivity ................................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007376   

3 
 

NÁVRHOVÁ ČÁST 

VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

Mikroregion Tanvaldsko je malý venkovský mikroregion ležící na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš 

na severní hranici České republiky. Jedná se o periferní oblast, a to jak z pohledu geografického, tak 

ekonomického a sociálního. Geografická perifernost je daná horským reliéfem, územní kapacitou 

jednotlivých obcí a příhraniční polohou, díky které bylo celé území v posledních 50 letech minulého 

století dlouhodobě zanedbávané. Současné výhody z přeshraniční spolupráce plynou jen velmi 

pozvolně. Ekonomická zaostalost regionu je dědictvím strukturálních problémů 90. let minulého 

století (zrušené podniky, minimální ekonomický rozvoj, kvalifikace a struktura pracovních sil). 

S ekonomickou problémovostí regionu (10 z 12 obcí mikroregionu tvoří dle typologie Libereckého 

kraje hospodářsky slabou oblast) souvisí i sociální problémovost, která též trpí historickým 

odkazem dosídlování pohraničí, s čímž souvisí sociálně problémová struktura obyvatelstva, které 

v mnoha lokalitách stále ve značném rozsahu zřejmá – 11 z 12 obcí mikroregionu je dle typologie 

Libereckého kraje součástí sociálně vyloučené lokality. Prakticky celý region leží v Chráněné 

krajinné oblasti Jizerské hory nebo v Krkonošském národním parku. Tato poloha sice zatraktivňuje 

mikroregion, avšak podstatným způsobem komplikuje rozsáhlejší rozvojové, zejména investiční 

aktivity. 

 

Převažující rozvojovou funkcí v řešeném mikroregionu je funkce obytná a rekreační, a to jak ve 

formě druhého bydlení, tak krátkodobého cestovního ruchu. Z hlediska rozvoje obytné funkce se jeví 

jako zásadní demografická struktura obyvatel - stárnutí obyvatelstva, nižší úroveň vzdělání 

obyvatelstva v porovnání s vyššími územními celky, ekonomická a sociální problémovost, migrace 

mladších věkových skupin obyvatel z regionu. Rozvoj obytné funkce musí být zaměřen na stabilizaci 

obyvatel v regionu a následně na příliv nových obyvatel do obcí na území Tanvaldska. Rekreační 

funkce území je dominantní zejména v exponovaných turistických destinacích (Harrachov, 

Albrechtice v Jizerských horách, Kořenov, Desná), ostatní území (obce) těží z blízkosti turistických 

destinací, ale dostatečně nevyužívají svůj potenciál. Cílem rozvoje rekreační funkce území by mělo 

být udržení konkurenceschopnosti turistického regionu - možná ztráta konkurenční výhody je často 

zmiňovanou obavou obyvatel a představitelů jednotlivých obcí v Mikroregionu Tanvaldsko. Rozvoj 

rekreační funkce je též aktuálně nejdůležitější komponentou ekonomické funkce, jejíž význam v území 

klesá. 

 

Z klíčových výstupů analytické části (komparace analytických závěrů z programů rozvoje obcí 

Mikroregionu Tanvaldsko a agregace municipálních dat řešeného území) a provedeného shrnutí v 

komplexní SWOT analýze území vyplývá, že společné projekty obcí a relevantních územních partnerů 

v Mikroregionu Tanvaldsko by měly být zaměřeny do následujících klíčových oblastí: 

 

 CESTOVNÍ RUCH 

 SOCIÁLNÍ PÉČE 

 ŠKOLSTVÍ 

 ZDRAVOTNICTVÍ 
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STRATEGICKÁ VIZE DO ROKU 2040 

Společensky soudržný mikroregion s pozitivní demografickou strukturou 

obyvatel, rozvinutou ekonomickou funkcí navázanou na udržitelný a 

konkurenceschopný cestovní ruch, historický ekonomický odkaz regionu a s 

posílenou funkcí trvalého bydlení. 

 

Pro naplnění této vize je nutno sledovat společenské trendy a vytvářet podmínky pro splnění nároků 

obyvatel mikroregionu. Předpokladem pro splnění těchto oprávněných nároků je: 

 

 udržení, stabilizace a rozvoj stávajícího předškolního a základního vzdělávání, 

 udržení, stabilizace a posilování sociálních a zdravotních složek občanské vybavenosti, 

 vytváření podmínek pro rozvoj hospodářské a pracovní funkce regionu, 

 vytváření podmínek pro obnovu, revitalizaci a ekonomizaci tradic a historického odkazu obce,  

 navázání na turistickou tradici regionu a její další kvalitativní rozvoj 

 
 

PROGRAMOVÉ CÍLE 

Programové cíle na období 2020-2027 odpovídají závěrům analytické části a v uvedeném návrhovém 

období přispívají k naplnění vize rozvoje obce do roku 2040. Současně s realizací programu rozvoje 

Mikroregionu Tanvaldsko budou též v jednotlivých členských obcích naplňovány municipální 

rozvojové programy, tj. programy rozvoje obcí mikroregionu. Program rozvoje celého Mikroregionu 

Tanvaldsko se přitom zaměřuje na témata a řešení společná pro všechny členské obce, která jsou 

zároveň obtížně řešitelná (nebo řešitelná s nižším efektem) individuálně každou jednotlivou obcí. 

Cílem programu rozvoje mikroregionu je vytvořit v řešených oblastech systém rozvoje v rámci celého 

mikroregionu a pozitivně tak podpořit efektivnější řešení pro členské obce. 

 

Mikroregion Tanvaldsko v souladu s výše uvedenými premisami specifikuje 4 základní společné 

rozvojové oblasti (cestovní ruch, sociální péče, školství, zdravotnictví) a definuje v těchto oblastech 

dále uvedené programové cíle. Plnění těchto cílů je následně předpokladem naplňování stanovené 

rozvojové vize mikroregionu. 

 

1. Rozvinutý udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch 

 navázání na tradici cestovního ruchu v regionu, 

 rozšíření turistické nabídky i mimo hlavní turistické destinace, 

 propojování turistických destinací, 

 infrastrukturní zajištění rozvoje cestovního ruchu, 

 vytváření turistických produktů, 

 realizace cíleného turistického marketingu, 

 propojení různých typů cestovního ruchu (lyžařská turistika, cyklo a pěší turistika, 

historický potenciál, tradice, příběhová turistika, vzdělávací turistika, programy pro 

cílové skupiny, apod.) 
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2. Příznivé sociální klima navázané na rozvinuté sociální služby 

 příprava na nastupující vývoj věkové struktury obyvatel regionu - koordinované 

zajištění péče o seniory (terénní i pobytové služby), vč. podpory pečujících osob 

(poradenství, odlehčovací služby), 

 zavedení kontinuálního monitoringu vývoje situace v sociální oblasti a nastavení 

systému koncepčního řešení, 

 důsledná prevence sociálního vyloučení 

 
 

3. Stabilizace a rozvoj vzdělávací soustavy v mikroregionu 

 stabilizace a rozvoj předškolního a základního vzdělávání, 

 zajištění dostupnosti předškolního a základního vzdělávání, 

 společný rozvoj středoškolského vzdělávání - rozvoj středních škol dostupných v 

mikroregionu, 

 podpora dostupnosti zájmového vzdělávání z obcí mikroregionu. 

 
 

4. Stabilizace a rozvoj lékařské péče v mikroregionu 

 stabilizace a doplnění zdravotnických zařízení s mikroregionálním dosahem, 

 zajištění dostupnosti zdravotnických zařízení působících mimo konkrétní obce, 

 podpora poskytování zdravotní péče přímo v obcích mikroregionu. 
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OPATŘENÍ A AKTIVITY 

PROGRAMOVÝ CÍL 1  

ROZVINUTÝ UDRŽITELNÝ A KONKURENCESCHOPNÝ CESTOVNÍ RUCH 

 

1.1 Management cestovního ruchu 

 

1.1.1 Zpracování koncepce rozvoje a řízení cestovního ruchu v regionu 

 zpracování Programu rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko - analýza 

atraktivit, základních a doplňkových služeb cestovního ruchu, analýza turistické nabídky, 

specifikace rozvojových potřeb cestovního ruchu (rozšíření nabídky atraktivit, sezónnost, 

rozsah a kvalita služeb), specifikace manažerských potřeb mikroregionu a marketingové 

podpory rozvoje turismu 

 zpracování modelu řízení rozvoje cestovního ruchu v regionu – základní organizační struktura, 

networking, informování, komunikace a spolupráce aktérů rozvoje cestovního ruchu – 

zvyšování konkurenceschopnosti regionu v oblasti cestovního ruchu formou promyšlené a 

fungující organizace a komunikace turistického průmyslu 

 

1.1.2 Realizace managementu cestovního ruchu v území 

 řízení realizace Programu rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko 

 implementace modelu řízení rozvoje cestovního ruchu (pochopení výhodnosti kooperace 

aktéry turistického ruchu) 

 management dotačních programů na podporu turistického ruchu v regionu 

 

 

1.2 Efektivní turistický marketing 

 

1.2.1 Specifikace marketingových východisek a postupů (marketingový mix) 

 segmentace trhu cestovního ruchu (zájmy účastníků, věk, požadavky) 

 specifikace cílových skupin (rodiny s dětmi, senioři, školy, sportovci, …) 

 typologie turistické nabídky v regionu (historie, tradice, sklářství, textil, film, katastrofy, …) 

 

1.2.2 Realizace jednotného turistického informačního systému cestovního ruchu v mikroregionu 

 obsahová analýza systému 

 provoz systému (financování, udržování, odpovědnost) 

 realizace systému – za předpokladu úspěšné implementace modelu řízení turismu v regionu 

dle aktivity 1.1.1 

 

1.2.3 Zpracování a realizace plánu reklamy a PR 

 cílená reklama (web, sociální sítě, média) – ve vazbě na jednotný turistický informační 

systém (aktivita 1.2.2) 

 cílené nabídky se zaměřením na specifikované cílové skupiny (aktivita 1.2.1) – za 

předpokladu úspěšného nastavení organizační výkonné struktury managementu cestovního 

ruchu (aktivita 1.1.2) 
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1.3 Rozvoj turistické atraktivity regionu 

 doplnění nových turistických atraktivit (se zapojením dosud méně frekventovaných částí 

mikroregionu – zapojení stávající sportovní a kulturní infrastruktury, ubytovacích kapacit 

mimo exponované destinace, rozptýlení turistů do širšího zázemí mikroregionu) 

 doplnění turistických produktů (produktové balíčky, akce „na klíč“) 

 realizace integrovaných turistických projektů (např. systémový cykloprojekt) 

 

 

1.4 Rozvoj služeb cestovního ruchu 

 podpora rozvoje stávajících služeb cestovního ruchu – manažerská a marketingová podpora, 

síťování, dotační management 

 podpora rozvoje nových služeb – motivace, dotační management 

 

 

 

PROGRAMOVÝ CÍL 2 

PŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ KLIMA NAVÁZANÉ NA ROZVINUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

2.1 Koncepční zajištění rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko 

 

2.1.1 Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu (SPRSS) 

 analýza nabídky sociálních služeb 

 analýza potřebnosti sociálních služeb v regionu 

 specifikace cílových skupin uživatelů sociálních služeb (aktuálních, potenciálních) 

 specifikace realizačních kroků k zajištění potřebných sociálních služeb a opatření v regionu 

 

2.1.2 Koordinace výstupů SPRSS se všemi aktéry v sociální oblasti 

 obce mikroregionu 

 Liberecký kraj 

 poskytovatelé 

Pozn.: cílem aktivity je maximalizovat pravděpodobnost realizace klíčových rozvojových projektů 

v oblasti sociálních služeb v regionu. 

 

2.2 Organizační zajištění a informační podpora systému sociálních služeb v regionu 

 

2.2.1 Vytvoření organizačního zajištění implementace opatření v sociální oblasti 

 organizační platforma – zřizovatelé, poskytovatelé, starostové obcí, další aktéři v území 

(školy, Policie, …) – průběžné udržování a doplňování koncepčního systému rozvoje 

sociálních služeb v mikroregionu (vazba na aktivitu 2.2.2) 

 

2.2.2 Vytvoření efektivní informační podpory systému sociálních služeb v regionu 

 interaktivní katalog sociálních služeb s on-line možností aktualizace údajů 

 zajištění informovanosti sociálně potřebných (informační kampaň s odkazem na interaktivní 

katalog) 

 on-line informační podpora (v rámci aktivity 2.2.1) 
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2.2.3 Podpora realizace aktivit rozvoje sociálních služeb 

 aktivní realizace v rámci struktur mikroregionu 

 podpora jednotlivých aktérů při realizace aktivit – dotační management, poradenství, řízení 

projektů 

 

 

 

PROGRAMOVÝ CÍL 3 

STABILIZACE A ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MIKROREGIONU 

 

3.1 Předškolní, základní a zájmové vzdělávání v regionu 

 

3.1.1 Zajištění dostupnosti předškolního, základního a zájmového vzdělávání v regionu 

 zajištění udržitelnosti škol a školských zařízení v regionu 

 v případě potřeby optimalizace (z kapacitních důvodů) realizovat systém komunitních 

škol se zajištění dobré dopravní dostupnosti 

 zajištění rozvoje dalšího zájmového a neformálního vzdělávání a jeho dostupnosti 

z obcí mikroregionu 

 

3.1.2 Kvalita základního vzdělávání v regionu 

 udržení kvality zejména základního vzdělávání (minimalizace důvodů pro 

neumísťování žáků do škol v regionu, popř. do školy v konkrétní obci)  

 

3.2 Podpora rozvoje středního vzdělávání v regionu 

 

3.2.1 Udržení středního vzdělání v regionu 

 podpora základní nabídky středního vzdělání přímo v mikroregionu (s cílem nabídnout 

možnost zvyšování vzdělávání v místě) 

 

3.2.2 Motivační aktivity ke střednímu vzdělávání 

 realizace motivačních aktivit k pokračování ve vzdělávání po ukončení povinné školní 

docházky (úzká vazba na cíl 2) 

 

 

 

PROGRAMOVÝ CÍL 4 

STABILIZACE A ROZVOJ LÉKAŘSKÉ PÉČE V MIKROREGIONU 

 

3.1 Základní lékařská péče v regionu 

 

3.1.1 Zajištění dostupnosti základní ambulantní lékařské péče v regionu 

 zajištění udržitelnosti ordinací praktických lékařů, dětských lékařů a stomatologů 

 v případě snižování nabídky realizovat systém komunitních ordinací se zajištění dobré 

dopravní dostupnosti 
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3.1.2 Společné projekty na podporu doplnění kapacit ambulantních lékařů v regionu 

 realizovat společné mikroregionální projekty (nebo projekty meziobecní spolupráce) 

pro vytvoření podmínek získání ambulantních lékařů) – příprava ordinací, bydlení pro 

lékaře, výhodné provozní podmínky 

 dotační podpora rozvoje lékařské péče v regionu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


