
  

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko 
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014589 

Zpracovatel: MIKROREGION TANVALDSKA, IČO: 70852871 

Šetření v obcích mikroregionu v oblasti rozvoje cestovního ruchu 
 

Podzim - zima 2020/2021 
 

Struktura řízeného rozhovoru: 
 

Název obce: 
 

Příjmení, jméno pověřené osoby: 
 

Kontakt na pověřenou osobu: 

 

 

1) Je cestovní ruch pro vaši obec důležitý? Vnímáte aktivity cestovního ruchu jako důležité? 

- čekáme odpověď ANO / NE  

 

 

2) V čem vidíte důležitost cestovního ruchu pro vaši obec? 

Návodné otázky: 

o využití kulturně-historického potenciálu 

o oživení dění v obci / městě 

o rozvoj podnikání v obci / městě 

o podpora zaměstnanosti v obci / městě 

o rozpočtový výnos (poplatky za lázeňský a rekreační pobyt, poplatky z ubytovacích kapacit) 

 

  

3) Působí ve vaší obci cestovní ruch nějaké problémy? 

Návodné otázky: 

o přetížení veřejné infrastruktury 

▪ parkování 

▪ veřejná prostranství - mobiliář - znečišťování prostranství 

▪ chybějící sociální zařízení (toalety) - znečišťování prostranství 

o zvýšená kriminalita vlivem přítomnosti turistů 

o zvýšená úroveň hluku 

o konflikty s místními obyvateli 

o konflikty pěších turistů s cykloturisty 

o zvýšené množství odpadů 

 

 

4) Co považujete v obci za největší turistický tahák, největší atraktivitu, na kterou turisti jezdí? může 

být i více takových atraktivit? 

 

 

5) Jak hodnotíte komunikaci (spolupráci) obce s provozovateli turistických atraktivit? 

 

 

6) Jak hodnotíte vybavenost obce komerčními službami pro cestovní ruch (ubytování, stravování)? 

 

 

7) Jak hodnotíte komunikaci (spolupráci) obce s poskytovateli služeb? 
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8) Jak hodnotíte dopravní dostupnost vaší obce veřejnou hromadnou dopravou z hlediska 

turistických potřeb? 
 

 

 

9) V čem vidíte nevyužitý turistický potenciál obce / města? 

Návodné otázky: 

o turisticky dosud nevyužívaná památka (kulturní, historická, přírodní) 

o vytvoření nové atraktivity (typu např. veřejné střelnice v Plavech...) 

o nová turistická aktivita (vytvoření nové tradice) 

o příběh - komunikování příběhu z území směrem k účastníkům cestovního ruchu 

o lepší spolupráce aktérů cestovního ruchu v obci / v území mikroregionu 
 

 

 

10) Co by podle vás vedlo k aktivaci tohoto dosud nevyužívaného / nového potenciálu? 

Návodné otázky: 

o jednotná koordinace a organizace cestovního ruchu v mikroregionu 

o lepší komunikace v území 

o lepší turistický marketing regionu 
 

 

 

11) Uvítali byste aktivitu mikroregionu v rámci komplexní organizace cestovního ruchu? Jaké 

kompetence by Mikroregion v tomto podle vás měl mít? 

Návodné otázky: 

o společná propagace - správa speciálních webových stránek pro cestovní ruch, turistické materiály 

za mikroregion 

o koordinace rozvoje drobné turistické infrastruktury 

o koordinace, popř. organizace akcí 

o organizace cestovního ruchu - ve smyslu managementu cestovního ruchu - produkty, turistická 

nabídka, rezervační systém, marketing, cílové skupiny, komunikace s poskytovateli služeb, apod. 

→ informačně organizační centrum 

o společné financování CR na úrovni mikroregionu (vybrané aktivity CR) 
 

 

 

12) Plánuje obec nějaké investice v oblasti cestovního ruchu? Investice motivované turistickou 

poptávkou / potřebou? 

Návodné otázky: 

o revitalizace atraktivit / zpřístupnění atraktivit / rozšíření nabídky atraktivit 

o rekonstrukce obecního majetku s využitím pro cestovní ruch (penzion, restaurace, apartmány, 

hotel, ubytovna, apod.) 

o v oblasti organizace cestovního ruchu  

▪ informační centrum, navigační systém 

▪ parkování vč. vybavení a obslužného zázemí 

▪ zázemí pro cestovní ruch (WC, umývárny, šatny, převlékárny, odpočívárny) 

▪ služby (svoz turistů z centrálních parkovišť k atraktivitám) 
 

 

 

13) Jaká je vaše PŘEDSTAVA cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko - za 3 - 5 let? Popusťte 

uzdu své fantazie, nelimitujte se realitou, ideální cestovní ruch podle vás... 


