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Výsledky řízených rozhovorů v obcích se zástupci samospráv 

Šetření v obcích bylo realizováno formou dotazování resp. řízených rozhovorů se zástupci místních 

samospráv, a to na základě jednotného seznamu otázek. Vlastní šetření bylo realizováno v období 

11/2020 – 03/2021. Cílem šetření bylo zjistit informace a postoje jednotlivých zástupců obcí k rozvoji 

cestovního ruchu, a to jak z pohledu rozvoje obce, tak z pohledu rozvoje celého mikroregionu.  

Řízených rozhovorů se zúčastnili všichni zástupci místních samospráv, jejichž obce tvoří Mikroregion 

Tanvaldsko (celkem 12). Řízení rozhovory byly vedeny individuálně a každým zástupcem. 

 

 

V první části rozhovoru se zástupci obcí vyjadřovali, zda je cestovní ruch pro jejich obec důležitý a 

z jakého hlediska tuto důležitost vnímají. 

11 z 12 obcí deklaruje, že je pro ně cestovní ruch důležitý, a to vzhledem ke komplexnímu rozvoji 

území a možnostem využití potenciálu území. 

Důležitost zástupci obcí vidí převážně v oblastech týkající se hospodářského přínosu cestovního ruchu 

pro jejich obce a dále pak ve společenském přínosu a využití potenciálu obcí. Nejčastěji odpovědi 

směřovali do následujících oblastí: 

 Oživení dění  obci 

 Rozvoj podnikání v obci/městě 

 Využití kulturně-historického potenciálu 

 podpora zaměstnanosti v obci/městě 

 zvýšení rozpočtového výnosu 

 

Další část rozhovoru byla zaměřena na problematiku cestovního ruchu z pohledu negativních efektů  

- jaké problémy cestovní ruch obcím přináší. 

Zástupci obcí specifikovali převážně problémy související s nedostatečnou kapacitou doprovodné 

infrastruktury a zvýšené nároky na zajištění provozně-technických aktivit obcí. 

Za dominantní problematiku byly označeny problémy s přetížením veřejné infrastruktury, a to 

konkrétně v těchto oblastech: 

 Kapacity parkování a parkování mimo vyhrazená místa 

 Přetížení veřejných prostranství, jejich znečišťování a poškozování mobiliáře 

 Zvýšené nároky na zajištění sociálních zařízení (toalety) 

 Zvýšené množství odpadků a znečišťování okolí 
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Zmíněny byly i problémy v oblasti nárůstu hluku a výskytu konfliktů mezi místními občany a 

návštěvníky. 

V další části rozhovoru měli zástupci samospráv definovat/ specifikovat největší turistické atraktivity, 

kvůli kterým návštěvníci území obce nejvíce navštěvují. 

Obec Zlatá Olešnice:  

Lyžařský vlek, areál požární nádrže, rodný dům Antala Staška, zřícenina hradu Navarov, Palackého 

stezka. 

Město Smržovka:  

Přírodní sáňkařská dráha, běžecké kolečko, tankové muzeum, hudební festival Eurion , lesopark, 

discgolf. 

Město Tanvald:  

Lyžařský areál Tanvaldský Špičák, Rozhledna Tanvaldský špičák, Jára Cimrman, bikepark Tanvaldský 

špičák – traily. 

Městys Zásada:  

Lyžařský vlek, běžecké lyžování, cykloturistika, pivovar, závody psích spřežení, paragliding, hudební 

festival ZasTenRock. 

Obec Kořenov:  

Areál U Čápa, muzeum ozubnicové dráhy, osada Jizerka, muzeum Járy Cimrmana, obecně pak poloha 

obce s řadou možností pro aktivní turistiku (pěší a cykloturistika, lyžování sjezdové a běžecké) a 

specifické atraktivity (Jára Cimrman, rozhledny) pro všechny cílové skupiny. 

Obec Josefův Důl:  

Příroda a krajina, turistické trasy, vodní nádrž Josefův Důl, naučná stezka Jedlový Důl, muzeum místní 

historie, cykloturistika, lyžařská turistika, sport. 

Město Desná:  

Protržená přehrada, vodní nádrž Souš, Riedlova vila a hrobka, zubačka (ozubnicová trať). 

Město Harrachov:  

Mumlavský vodopád, muzeum skla, sklárna a minipivovar, sjezdové a běžecké lyžování, mamutí 

můstek, hornické muzeum, expozice Šindelka. 

Obec Albrechtice v Jizerských horách:  

Rozhledna Světlý vrch, sjezdové a běžecké lyžování. 

Město Velké Hamry: Sportovní areál. 

 

Obec Plavy: Lyžařský areál. 

 

Obec Jiřetín pod bukovou: Tanvaldský špičák. 
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Obecně lze hodnotit, že návštěvníci do obcí jezdí za aktivní turistikou, protože obce na svém území 

nebo ve výhodné dostupnosti nabízejí infrastrukturu pro pěší a cykloturistiku v letních měsících a 

infrastrukturu pro zimní sporty – sjezdové a běžecké lyžování. Většina obcí má na svém území 

jedinečné atraktivity a turistické cíle z oblasti přírodních atraktivit a kulturního a historického 

dědictví. 

 

Šetření se dále zaměřovalo na hodnocení komunikace a případnou spolupráci mezi provozovateli 

turistických atraktivit a poskytovateli služeb v cestovním ruchu. 

Zástupci obcí se vyjadřovali k otázce komunikace a spolupráce průměrným způsobem (dobře, 

uspokojivě). Dvě obce komunikaci a spolupráci považují za nedostatečnou resp. jako neochotu ke 

spolupráci ze strany provozovatelů. Celkově lze hodnotit tuto oblast z pohledu obcí za dostačující, ale 

vzhledem k rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu je komunikace a spolupráce s provozovateli 

služeb a atraktivit nutnou podmínkou pro efektivní rozvoj.  

 

Součástí šetření byla i otázka na hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou 

z pohledu obcí, a to ve vztahu k turistickým potřebám. 

Všechny obce Mikroregionu Tanvaldsko se ve svém hodnocení shodují na tom, že dostupnost veřejné 

hromadné dopravy pro turisty je na dobré úrovni a vyhovující. V odpovědích zazněli specifické 

potřeby doplnění dopravy dle sezónních a místních potřeb – cyklobusy, skibusy a zavedení spojení 

např. do Polské republiky. 

 

V další části dotazování byla otázka zaměřena na hodnocení vybavenosti obcí komerčními službami 

pro cestovní ruch s důrazem na základní služby – stravování a ubytování.    

Celkově lze hodnotit vybavenost základními službami v obcích jako spíše nevyhovující, a to primárně 

z hlediska kapacit a vlastní existence těchto služeb na území obcí. 3 z 12 obcí ohodnotili svou 

vybavenost jako velmi dobrou s dostatečnými kapacitami. Ostatní obce hodnotí vybavenost jako 

nedostatečnou nebo nevyhovující pro rozvoj cestovního ruchu  

 

Zástupci obcí se dále vyjadřovali k problematice nevyužívaného potenciálu obcí z hlediska 

cestovního ruchu resp., v čem vidí nevyužitý potenciál a případně co by vedlo k jeho aktivaci.  

Zásadní a nejvíce reflektovanou problematikou, která má dle zástupců samospráv vliv na nevyužívání 

potenciálu cestovního ruchu je nedostatečná spolupráce aktérů cestovního ruchu v obcích a zároveň 

v území celého mikroregionu. Za řešení, které by mohlo vést k využití potenciálu celého území, 

zástupci obcí označili jednotnou koordinaci a organizaci cestovního ruchu, lepší komunikaci a 

marketing z úrovně mikroregionu. 
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Další potenciál pro rozvoj vidí zástupci samospráv ve vytváření nových atraktivit v území, zavádění 

periodických aktivit založených například na místních tradicích, využití bohaté a zajímavé historie 

k vytváření příběhů a na ně navázaných míst a produktů.    

 

Dotazování dále směřovalo do oblasti rozvoje resp. plánování investic a aktivit obcí a měst 

v kontextu cestovního ruchu. 

V rámci rozvoje cestovního ruchu obce nejvíce plánují realizovat tyto aktivity: 

 Revitalizace a zpřístupnění atraktivit 

 Rozšíření nabídky atraktivit 

 Rekonstrukce obecního majetku s využitím pro cestovní ruch 

 Revitalizace a zkapacitnění parkovacích ploch včetně vybavení a obslužného zázemí 

 Realizace aktivit do doprovodné infrastruktury CR 

 Zavádění navigačních systémů v obcích 

  

V rámci dotazování byla zaměřena pozornost na vlastní aktivitu Mikroregionu Tanvaldska a zástupci 

samospráv byli dotazování, zda by uvítali aktivitu mikroregionu v komplexní organizaci CR a jaké 

kompetence by měl mít. 

Většina obcí by uvítala aktivitu Mikroregionu Tanvaldska v rámci řešení komplexní organizace 

cestovního ruchu. Konkrétní zaměření aktivit a kompetencí mikroregionu dle názorů zástupců obcí je 

rozděleno podle četnosti názorů a témat. 

Většina dotázaných (10 z 12) uvedla následující oblasti pro společné řízení z úrovně Mikroregionu 

Tanvaldsko: 

 Společná propagace – správa speciálních webových stránek pro cestovní ruch, turistické 

materiály za celý mikroregion (10 z 12 obcí). 

 Koordinace rozvoje vybrané dílčí turistické infrastruktury (9 z 12 obcí).  

Polovina dotázaných uvedla následující oblasti a kompetence, které by měl mikroregion řešit a 

zaštiťovat: 

 Koordinace, popřípadě organizace vybraných akcí. 

 Organizace cestovního ruchu ve smyslu managementu cestovního ruchu (mikroregion jako 

informačně organizační centrum) – produkty cestovního ruchu, turistická nabídka, rezervační 

systém, destinační marketing, komunikace s poskytovateli služeb apod. 

 Koordinace a organizace společného financování cestovního ruchu na úrovni mikroregionu – 

vybrané aktivity. 

  

  

   


