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Výsledky z jednání odborných pracovních skupin 

V průběhu května 2021 bylo zrealizováno jednání 7 samostatných odborných pracovních skupin na 

téma rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko. Pro jednání ve všech skupinách byl využit 

jednotný seznam návodných otázek, které následně pracovní skupiny řešily. Výstupy z jednání 

pracovních skupin bylo tak možné porovnat, případně zobecnit a formulovat závěry strukturovaně. 

Do odborných pracovních skupin byli primárně nominováni zástupci samospráv, provozovatelé služeb 

v cestovním ruchu, provozovatelé turistických atraktivit, zástupci organizací působíc v cestovním 

ruchu.     

 

Prvním tématem, které bylo na jednáních řešeno, se týkalo cílových skupin, které navštěvují 

mikroregion, jak dlouho zde zůstávají, jaký typ ubytování využívají a jaké aktivity při pobytu provozují. 

Na všech jednáních byly označeny nejčastěji cílové skupiny: 

 Rodiny s dětmi 

 Páry 

 Senioři 

 Mladí lidé 

 Jednotlivci 

 Školy (školy v přírodě, školní výlety) 

Převážným společným znakem cílových skupin je jejich aktivní způsob při trávení pobytu 

v mikroregionu, což potvrzuje i následující hodnocení aktivit, kterých se cílové nejčastěji účastní. 

 Cykloturistika 

 Pěší turistika 

 Návštěva památek a poznávání historie 

Pěší a cykloturistika je spojována s turistickými cíli a atraktivitami a také jako čistě sportovní aktivita. 

V návaznosti na tyto informace se dále řešila nejčastější délka pobytu návštěvníků v mikroregionu. 

Nejčastěji je délka dle názorů pracovních skupin definovaná v těchto variantách: 

 1 den 

 Víkend / prodloužený víkend 

 Týden 

Týdenní pobyt je většinou spojen s letní či zimní plánovanou dovolenou rodin s dětmi a skupin 

zaměřených na sport. Nejčastěji využívané délky pobytu jsou 1 až 3 denní pobyty. Na všech jednáních 

zaznělo, že cílem by mělo být udržet návštěvníky v mikroregionu minimálně 3 dny s tím, že kratší 

pobyt není efektivním ekonomickým přínosem pro další rozvoj cestovního ruchu.  

V případě vícedenních pobytů se při jednáních jednotlivé skupiny shodli na tom, že návštěvníci 

primárně využívají ubytování v penzionech, hotelích a privátních chatách. 
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Při jednáních bylo řešeno, které turistické lokality a místa jsou jednak návštěvníky nejvíce 

navštěvované, a zda tyto místa nejsou přetížená, resp. zda fyzické kapacity těchto míst jsou 

dostačující. Mezi nejvíce navštěvované dle názorů skupin patří: 

 Rozhledny 

 Mumlavský vodopád 

 Zubačka 

 Osada Jizerka a Příchovice 

 Bikeparky 

 Protržená přehrada 

 Palackého stezka 

 cyklotrasy 

 Sjezdovky a běžecké trasy 

Z názorů pracovní skupin lze uvést, že území nemusí ve většině případů řešit přetížení lokalit a míst 

návštěvníky, nicméně v dílčích případech se tato problematika projevuje v nedostatečných 

kapacitách parkovacích ploch a při pořádání jednorázových větších akcí. 

V rámci jednání byla dále řešena nabídka atraktivit, turistických cílů a infrastruktury v jednotlivých 

obcích mikroregionu a zároveň se jednalo o tom, zda atraktivity a infrastruktura je určena širokému 

spektru cílových skupin (např. pro děti).  

Každá z obcí má na svém území turistické cíle, atraktivity pro široké spektrum cílových skupin a 

zároveň obce využívají do nabídky veřejně přístupnou volnočasovou infrastrukturu. Většina 

pracovních skupin se shodla na tom, že rozmanitost nabídky v obcích mikroregionu je na vysoké 

úrovni, ale chybí zde její propojení a její využití pro vytváření ucelených udržitelných turistických 

produktů a organizace těchto aktivit. 

Při jednáních bylo dále řešeno téma ideálního stavu v oblasti cestovního ruch v mikroregionu resp. 

náměty pro dosažení ideálního stavu. Jednotlivé pracovní skupiny primárně upozorňovali na tyto 

oblasti, ve kterých vidí prostor pro další rozvoj: 

 Koordinovat a organizovat nabídku cestovního ruchu v území – vytvořit funkční jednotný 

webový portál - databáze turistických atraktivit a služeb pro celé území mikroregionu, 

centralizovat informace a následně je propojit se stávajícími turistickými webovými stránkami 

a infocentry včetně umožnění přístupu k informacím subjektům v cestovním ruchu, využít 

digitální technologie. Uváděné údaje na informačních zdrojích stále průběžně aktualizovat. 

 Rozvíjet komplexní územní marketingové aktivity. 

 Navýšit počet informačních míst v území a prodloužit otevírací dobu infocenter (7 dní/týden) 

 Vytvořit komunikační a funkční platformu pro spolupráci s podnikateli v cestovním ruchu. 

 Vytvořit funkční organizaci destinačního managementu pro celé území mikroregionu 

Tanvaldsko včetně zajištění udržitelného systému financování. 

Uvedené oblasti byly také vnímaný a označeny za problémy, které brání či brzdí další rozvoj 

cestovního ruchu v mikroregionu. 
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Dále jednotlivé pracovní skupiny definovaly oblasti nevyužitého potenciálu území pro rozvoj 

cestovního ruchu. Názory skupin se shodovali na těchto tématech: 

 V mikroregionu máme velký počet a velkou rozmanitost atraktivit a cílů, ale chybí jejich 

propojování a vytváření komplexní nabídky turistických produktů a balíčků. 

 Nevyužívání komplexního rozvoje cestovního ruchu pro působení na návštěvníky k delšímu 

pobytu a distribuci návštěvníků do více míst mikroregionu.   

V návaznosti na výše uvedené bylo dále projednáváno, co v území výrazně chybí (služby, 

infrastruktura, produkty). Nejčastěji byly uváděny tyto nedostatky: 

 Turistická nabídka pro všechny cílové skupiny při různých variantách počasí 

 Nedostatečná kapacita parkovacích ploch a navigační systém 

 Nedostatečná infrastruktura veřejně dostupné infrastruktury cestovního ruchu (odpočívadla 

a jejich vybavení, zázemí a vybavení nástupních lokalit na turistické trasy a k atraktivitám 

apod.) 

 Základní služby cestovního ruchu – kvalitní stravování, nízký počet subjektů se službami ve 

stravování a pohostinství. 

Skupiny dále projednávaly jaké investice a aktivity jsou plánované k realizaci v nejbližších letech 

v jednotlivých obcích a městech v rámci rozvoje cestovního ruchu. Souhrn plánovaných aktivit je 

uveden za každou obec/město. 

Městys Zásada: 

 Umělé chlazení pro ledovou plochu – delší sezóna bruslení 

 Rozšíření bikeparku: navyšování překážek pro zdatnější bikery, nové překážky pro děti 

 Minigolf u areálu fotbalového hřiště 

 Parkoviště pro nástup na běžeckou stopu (kolečko) v Držkově 

 Pořízení skútru pro úpravu běžeckých tratí  

Město Velké Hamry: 

 V nevyužité budově hlavního železničního nádraží vybudovat turistické místo a infocentrum 

 Vybudování naučné stezky do Parysu 

 Vybudování Parkour areálu ve Svárově 

 Volně přístupné víceúčelové hřiště u ZŠ Velké Hamry 

Město Smržovka: 

 Napojení běžeckého kolečka na Jizerskou magistrálu 

 Rozšíření využití přírodní sáňkařské dráhy pro cyklo aktivity (bikepark) 

 Rozšíření služeb IC pro návštěvníky 

 Zvýšení propagace Smržovského vyhlídkového okruhu 
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Obec Josefův Důl: 

 Zprovoznění lyžařského areálu Bukovka, zatím pro zimu (modernizace vleku) 

 Využití a revitalizace sklárny Maxov (wellness služby, sportoviště, lezecká stěna, prostory pro 

pořádání koncertů a akcí) 

 Revitalizace areálu Lesana (zvětšení běžeckého kolečka, osvětlení, zasněžování) 

 Vybudování sáňkařské dráhy od přehrady Josefův Důl 

 Vybudování parkovišť v Josefově Dole 

 Propojit lávkou sklárnu Maxov s náměstím Josefův Důl a hotelem 

 Místo Pily Josefův Důl s.r.o. vybudovat místo pro stání karavanů 

Obec Jiřetín pod Bukovou: 

 Zastřešení tenisového kurtu vedle envirocentra Sylvatica 

Obec Zlatá Olešnice:   

 Vytvoření Sklářské stezky (spolupráce s obcí Kořenov) 

 Vybudování stezky Zapadlých vlastenců (Zlaté Olešnice - Paseky nad Jizerou - Vysokého nad 

Jizerou) 

 Vybudování expozice spiritismu v rodinném domě Antala Staška 

 Rekonstrukce stodoly (kulturní památka) a vytvoření menšího muzea staré zemědělské 

techniky s představením historie zemědělství a chovu dobytka 

Město Tanvald: 

 Tanvaldský vyhlídkový okruh – revitalizace, návaznost na celé území, délka cca 15 km 

 Revitalizace lokality starých tenisových kurtů - vybudování parkoviště včetně toalet - 

návaznost na Tanvaldský vyhlídkový okruh a vyhlídku Špička 

 Další budování sítě trailů a nabídky pro terénní cyklistiku, příprava a vydání mapy trailů 

Tanvaldska 

Město Desná: 

 Revitalizace Riedelovy vily – vybudování důstojného kulturního centra s občerstvením 

(kavárna, cukrárna)  

 Vybudování nové expozice rodiny Josefa Riedela ve stávajícím muzeu Riedelovy vily 

 Vybudování amfiteátru u Riedelovy vily – prostor pro společenské akce  

 Vybudování stezky Dlouhý kopec – lokalita mezi vodopády a Černou Říčkou 

Albrechtice v Jizerských horách: 

 Vybudování nového parkoviště pod Tanvaldským Špičákem 

 Vybudování nového parkoviště - rozhledna Světlý vrch 

 Zvýšení kapacity parkoviště na Mariánské hoře 

 Zřízení dětského hřiště s tartanovou plochou u venkovní posilovny ve sportovním areálu. 

Počítá se také s oválem na in-line bruslení (využití zdarma) 

 Dokončení naučné stezky Waberloch  

 Instalace počítadel turistů 
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Město Harrachov: 

 Řízení cestovního ruchu a jeho rozvoje prostřednictvím nově založené organizace - Sdružení 

pro rozvoj CR v Harrachově, z.s.. 

 Revitalizace a vybudování nových odpočívadel a jejich vybavení 

 Zpřístupnění méně známých míst a ulehčení přetíženým místům 

- úprava sv. Jána (pramen vody) 

- Naučná stezka Rybárna 

- dokončení projektu Rybníčky 

- oprava kapličky 

- skleněný park pod kapličkou (se skleněnými artefakty ze Sklárny Novosad) 

- turistické místo u pumptracku (zázemí, odpočinek) 

- znovu osazení Včelí stezky  

- televizní cesta 

- Vytvoření místa pro karavany pod Mamutím můstkem (cca 20 míst) 

Obec Plavy a Kořenov neuvedli konkrétní záměry. 

 

V závěru projednávání bylo řešeno téma, jaká by měla být pozice Mikroregionu Tanvaldska 

v cestovním ruchu resp. jak využít mikroregion při rozvoji cestovního ruchu. Výstupy z jednání 

pracovních skupin se shodují a reprezentují je tyto oblasti, které by měl mikroregion zajišťovat: 

 Zajišťovat organizaci a koordinaci vybraných aktivit rozvoje cestovního ruchu 

 Zajišťovat organizaci platforem spolupráce (např. vytvoření platformy pro spolupráci 

podnikatelů a provozovatelů turistických služeb s obcemi) 

 Vytvořit a spravovat webový portál cestovního ruchu (aktualizovat a udržovat dostupnost 

informací), rozvíjet společné informační nástroje – digitální technologie  

 Zajišťovat informovanost návštěvníků, marketing mikroregionu Tanvaldsko  

 Sjednocovat rozvoj cestovního ruchu a podporovat společné projekty 

 Koordinovat tvorbu produktů cestovního ruchu a akcí na úrovni mikroregionu 

 

Posledním tématem, kterým se zabývaly pracovní skupiny, bylo hodnocení a vnímání komunikace a 

spolupráce v rámci obcí mikroregionu, s Turistickým regionem Jizerské hory, s Libereckým krajem, s 

podnikateli. 

Z výstupů jednání je hodnocení spolupráce a komunikace na dobré úrovni a bez větších problémů. 

V rámci mikroregionu (platí i pro jednotlivé obce) je slabou stránkou komunikace a spolupráce 

s podnikatelskými subjekty v cestovním ruchu.  

 

 

 


