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SWOT ANALÝZA 
Silné stránky (S)        Slabé stránky (W) 

 Výhodná poloha vzhledem k městské 
aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou 
a Polsku 

 Relativně dobrá dostupnost 
automobilovou dopravou 

 Dobrá vnitřní dopravní obslužnost území 
mikroregionu 

 Návaznost mikroregionu na turistickou 
destinaci Krkonoš 

 Horská oblast vhodná pro aktivní 
celoroční turistiku 

 Část území spadá pod KRNAP a CHKO 
Jizerské hory 

 Diferenciovaná ekonomická základna 
s existencí ekonomických subjektů 
působících v cestovním ruchu 

 Rozsáhlá a různorodá infrastruktura pro 
pěší a cyklo turistiku 

 Existence infrastruktury historického a 
kulturního dědictví 

 Vysoká četnost přírodních atraktivit a 
cílů v rámci celého území mikroregionu 

 Vybavenost obcí volnočasovou 
infrastrukturou (vnitřní a vnější) 

 Existence infrastruktury pro zimní 
turistiku (sjezdové a běžecké lyžování) 
s dlouholetou tradicí zimních sportů 

 Návštěvníci preferují vícedenní pobyty 
v území mikroregionu 

 Aktivní role Mikroregionu v oblasti 
cestovního ruchu (dílčí aktivity) 

 Kvalitní a rozmanité přírodní a krajinné 
charakteristiky 

 Existence informačních center v území 
mikroregionu s nabídkou základních 
informačních služeb pro návštěvníky 

 Aktivní role Turistického regionu Jizerské 
hory (marketing, realizace 
nadregionálních aktivit) a Turistického 
regionu Krkonoše 

 Existence koncepcí rozvoje cestovního 
ruchu na národní a krajské úrovní  

 Funkční plánování rozvoje měst a obcí 
včetně Mikroregionu Tanvaldsko 

 

 Území vykazuje relativně nižší socio-
ekonomické charakteristiky ve srovnání 
s okresem Jablonec nad Nisou a širším 
regionem 

 Ústup od tradiční průmyslové výroby 
při transformaci národního hospodářství 
po roce 1989 

 Nízká míra zastoupení ekonomických 
subjektů se zaměřením na pohostinství 
(stravování) 

 Existence bariér rozvoje cestovního 
ruchu v souvislosti s KRNAP a CHKO 
Jizerské hory  

 Nedostatečná kapacita dopravy v klidu 
v turistických sezónách a navigačních 
systémů 

 Vybavenost obcí komerčními službami 
v souvislosti s cestovním ruchem 

 Nedostatečné vybavení a zázemí 
nástupních míst podél nebo u 
infrastruktury cestovního ruchu 

 Nedostatečné materiálně technické 
vybavení obcí pro údržbu turistické 
infrastruktury (zimní sezóna)  

 Nevyužitý potenciál historického dědictví 
mikroregionu – hospodářství, významné 
osobnosti 

 Neexistence managementu CR na úrovni 
Mikroregionu Tanvaldsko 

 Neexistence jednotného informačního 
systému cestovního ruchu pro území 
mikroregionu 

 Není vytvořen systém pro udržitelnost a 
tvorbu turistických produktů 

 Nerovnoměrné rozložení základních 
služeb CR v území mikroregionu 

 Informační centra nejsou lokalizována ve 
všech turistických lokalitách 
s koncentrací návštěvníků 

 

 Vytvoření jednotného managementu na 
úrovni Mikroregionu Tanvaldsko 

 Snížení turistické poptávky po základních 
a doplňkových službách ve vazbě na 
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s vybranými kompetencemi a oblastmi 
pro systémový rozvoj cestovního ruchu 

 Vytvoření informačního systému 
cestovního ruchu, který by zaštítil celé 
území mikroregionu a aktéry 
v cestovním ruchu 

 Vytvoření informačního systému 
cestovního ruchu pro marketingové 
účely a cílení nabídky turistických služeb 
a produktů na konkrétní cílové skupiny 

 Posílení spolupráce na úrovni 
mikroregionu (vytvoření odborné, 
spolupracující skupiny z leaderů v oblasti 
cestovního ruchu 

 Rozvíjení spolupráce a informačních toků 
s turistickými regiony v oblasti 
marketingové podpory a na společných 
aktivitách 

 Posilování přenosů informací v území 
vytvářením informačních míst 
v lokalitách bez fyzického dosahu 
informačních center  

 Zkapacitnění a zkvalitnění veřejně 
dostupné infrastruktury cestovního 
ruchu – parkoviště, odpočívadla, zázemí 
a vybavení u záchytných parkovišť a 
atraktivit a cílů 

 Rozvíjení základní infrastruktury pro pěší 
a cyklo turistiku včetně moderních a 
atraktivních forem na principu 
propojování území a redistribuci 
návštěvníků v území. 

 Rozšiřování infrastruktury pro zimní 
turistiku – běžecké lyžování (propojování 
tras) včetně zajištění odpovídajícího 
vybavení pro údržbu 

 Využití potenciálu historického a 
kulturního dědictví v rozvoji cestovního 
ruchu – příběhová turistika, významné 
osobnosti, průmyslové bohatství 19. a 
20. století 

 Vytváření nových produktů cestovního 
ruchu (vazba na informační systém a 
databáze) a vytvoření funkční organizace 
pro udržitelnost produktů 

 Využití potenciálu území k větší 
ekonomizaci cestovního ruchu 
vytvořením podmínek s vlivem na růst 
návštěvnické poptávky 

 

ekonomický vývoj v ČR 
 Neexistence normativního ukotvení 

cestovního ruchu na úrovni ČR – zákon o 
cestovním ruchu 

 Nedostatečné finanční zdroje (města, 
obce, mikroregion) pro investice do 
infrastruktury cestovního ruchu a tím 
ztráta konkurenceschopnosti území 
mikroregionu 

 Pokračující nekoncepční rozvoj 
cestovního ruchu bez silného a 
jednotného managementu na úrovni 
mikroregionu a zřízenými nástroji pro 
řízení a koordinaci aktivit. 

 Nezajištěné dlouhodobé a udržitelné 
personální zajištění managementu 
cestovního ruchu v odpovídajícím 
rozsahu na úrovni mikroregionu 

Příležitosti (O)            Hrozby (T) 


