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Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území 

V rámci analýzy jsou definovány rozvojové problémy a potřeby, které tvoří východiska pro formulaci 

návrhové části strategie. Do formulování struktury a věcného zaměření rozvojových problémů a 

potřeb jsou zapracovány podněty, náměty aktérů CR z uskutečněných komunitních projednávání a 

realizovaných řízených rozhovorů včetně dotazníkových šetření. 

Rozvojové potřeby a potenciál území 

Zajištění funkčního managementu a jednotného řízení CR na úrovní Mikroregionu Tanvaldsko 

Problematika zajištění funkčního managementu na úrovni Mikroregionu Tanvaldska je vnímána 

dlouhodobě jako jeden z hlavních rozvojových impulsů pro koordinovaný, řízení a udržitelný rozvoj 

CR v celém území. Potřeby jsou detekovány v oblasti personálního zajištění pozic pro koordinaci a 

řízení rozvoje CR na úrovni mikroregionu.  

V rámci systémového rozvoje CR je potřeba vnímaná také ve vytvoření funkční platformy CR, která by 

zajišťovala odbornou a věcnou roli s kompetencí námětů priorit rozvojových směrů, které by tvořili 

konsenzuální základ pro celé území. 

Naplnění daných potřeb přispěje k vytvoření jednotného systému řízení rozvoje CR a umožní v území 

lépe koordinovat a řídit rozvoj CR. Dojde k efektivnímu využívání finančních zdrojů a také k tzv. 

úsporám z rozsahu. Realizace aktivit naplňující potřeby bude přímo ovlivněna cílová skupina široké 

veřejnosti – návštěvníci, obyvatele obcí a měst mikroregionu, podnikatelské subjekty. 

   

Rozšíření informačních služeb CR a marketingových nástrojů 

Potřeba rozvoje této oblasti má vliv na všechny dílčí oblasti CR. Aktuálně má roztříštěnost a 

nejednotnost informačních zdroj negativní vliv na využití potenciálu CR.  

Potřeba je tedy specifikována ve vytvoření informačního systému CR na úrovni mikroregionu s 

kompletní databází služeb, atraktivit, cílů a akcí, nabídkou turistických produktů a propagací území. 

Informační systém by měl sloužit všem aktérům CR a zajišťovat pro subjekty v území interaktivní 

přístup včetně vazby na informační centra v území a případně vytvořené infpointy u provozovatelů 

služeb a atraktivit.  

Vytvořený IS bude mít pozitivní vliv na potřebu zajistit elektronický marketingový nástroj a též na 

potřebu vytvoření silného informačního zdroje. 

Naplněním daných potřeb dojede v území k vytvoření systému toků informací mezi poskytovateli a 

uživateli služeb CR, mikroregionem a aktéry v CR a k vytvoření jednotného informačního zdroje 

s využitím pro široké marketingové záměry. Realizace aktivit naplňující potřeby bude pozitivně 

ovlivněna cílová skupina specifikovaná jako široká veřejnost. 
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Rozvíjení stávajících a nových produktů CR 

Problematika tvorby turistických produktů se zaměřením na specifické cílové skupiny a jejich 

udržitelnost není aktuálně na úrovni mikroregionu řešena systémově, přičemž potřeba realizovat tyto 

produkty je vnímána všemi aktéry v území.  

Potřeba je pak definována ve vytvoření podmínek pro systémový přístup tj. vytvoření nástrojů 

(informační systém CR) a personálního zajištění pro udržitelnost produktů. V návaznosti na tvorbu 

turistických produktů je potřeba zaměřena na definování cílových skupin v rámci rozvíjení CR 

celoročně.  

Dále je potřeba vázána na využití ještě neaktivovaných oblastí CR v mikroregionu – využití 

historického odkazu s vazbou na edukativní princip – textilní, sklářský, dřevozpracující průmysl a 

významné osobnosti s odkazem významným nejen pro samotný region. 

Naplněním daných potřeb dojde k aktivizaci ekonomického potenciálu území. Dojde také k možnosti 

přímého zacílení na specifické skupiny návštěvníků, rozšíření portfolia nabídky a možnostem reagovat 

na poptávku celoročně. Realizace aktivit je pak primárně zaměřena na návštěvníky regionu a subjekty 

poskytující služby v cestovním ruchu.  

 

Zkvalitňování a rozvíjení veřejně dostupné infrastruktury CR 

Potřeba rozvoje této oblasti se propisuje do celého území Mikroregionu Tanvaldska a je vnímána jako 

aktuálně nedostatečná, a to jak kapacitně, tak kvalitativně. Jedná se zejména o potřebu řešení 

kapacit záchytných parkovišť a nástupních míst u infrastruktury CR, dále pak o samotné vybavení a 

zázemí těchto míst (WC, zázemí pro návštěvníky, mobiliář i se SMART prvky). 

Potřeba je též v oblasti doplnění mobiliáře a vybavení odpočívadel podél turistických tras a u 

atraktivit CR.  

V rámci této oblasti je potřeba zaměřena také na realizaci navigačních a informačních systémů řešící 

efektivní redistribuci přijíždějících návštěvníků do území a zároveň zvýšení kvality orientace v území. 

Naplněním daných potřeb dojde ke zkvalitnění veřejně dostupné infrastruktury CR, zkvalitnění 

dostupnosti atraktivit a cílů, efektivnímu řízení zatížení dílčích území dopravou v klidu, ke zvýšení 

pobytového komfortu návštěvníků ve všech lokalitách mikroregionu. Naplnění potřeb má vliv 

primárně na cílové skupiny návštěvníků a obyvatel území mikroregionu.       

 

Zkvalitňování a rozvoj infrastruktury pro pěší, cyklo a zimní turistiku 

Území mikroregionu je v rámci CR využíváno nejčetněji aktivními návštěvníky, kteří se zaměřují na 

pěší, cyklo a zimní turistiku (běžecké a sjezdové lyžování). Napříč územím mikroregionu je vnímána 

potřeba rozvíjet, zkvalitňovat a udržovat tuto infrastrukturu. Potřeby jsou pak směřovány do 

vytváření infrastruktury, která propojí mikroregion, případně propojí jednotlivé lokality (tematicky, 

územně).  
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V rámci pěší turistiky vzniká potřeba realizovat nové trasy a stezky s cílem oslovit nové návštěvníky, 

propojit území při využití témat typických pro území (sklářství, textil, osobnosti apod.).  

Potřeba je dále směřována do rozvíjení infrastruktury pro provozování cykloturistiky, přičemž 

vnímanou oblastí rozvoje je nejen infrastruktura cyklotras, ale zavádění a rozvíjení infrastruktury pro 

moderní formy cykloturistiky (traily, bikeparky, pumptracky singletracky apod.).  

V rámci zimní turistiky je potřeba specifikována převážně v zajištění dostupnosti a údržbě běžeckých 

tras a v návaznosti na to je potřeba budování nových úseků s cílem propojit území. Problematika 

zajištění a udržení kvality běžeckých tras je spojena s materiálně technickým vybavením obcí pro tyto 

účely a zajištění systému financování a spolupráce mezi obcemi v mikroregionu.  

V případě infrastruktury pro sjezdové lyžování je potřeba charakterizována v oblasti zajištění 

podmínek (kvalita a kapacita) dostupnosti veřejně dostupné infrastruktury CR. 

Naplněním daných potřeb dojde ke zkvalitnění podmínek pro realizaci aktivní turistiky, propojení 

území a rozložení zatížení území návštěvníky, k vytvoření nových a atraktivních forem sportovního 

vyžití, ke zvýšení počtu návštěvníků s více jak jednodenním pobytem, ke zvýšení 

konkurenceschopnosti mikroregionu v oblasti CR, ke zvýšení informačního povědomí o historii území. 

Naplněné potřeby mají vliv na cílové skupiny (široká veřejnost) - podnikatele ve výrobě a službách, 

návštěvníky, obyvatele mikroregionu.  

 

Zkvalitnění a udržitelnost historického a kulturního dědictví a využití historického odkazu v území 

Problematika historického a kulturního dědictví je v území vnímána ve dvou rovinách, přičemž v první 

řadě se jedná o potřebu revitalizace a zajištění technického stavu nemovitostí s historickým odkazem 

a kulturních památek. Ve druhé řadě jejich oživení, funkční využití a zpřístupnění široké veřejnosti.  

Potřeba je také specifikována jako budování prostor pro vnitřní a venkovní expozice, budování muzeí 

a minimuzeí se zaměřením na místní historii, historické osobnosti a oživení jejich odkazu.  

Potřeba je dále vnímána v zatraktivnění bohaté historie území s využitím příběhů zaměřených na 

osobnosti a specifika jedinečnosti hospodářských odvětví v území.   

Naplněním daných potřeb dojde ke zvýšení rozmanitosti nabídky turistických produktů pro cílové 

skupiny, k revitalizaci nemovitostí a jejich historických hodnot, k rozvoji příběhové a edukativní 

turistiky. Zmíněné aktivity jsou zaměřené na širokou veřejnost.   

 

Využití přírodních a krajinných charakteristik pro rozvoj infrastruktury CR 

Pro území mikroregionu je charakteristický jeho hornatý profil umožňující budovat výškové a 

vyhlídkové cíle. Zároveň je pro území typická četnost vodních toků a jejich využívaní pro rekreační 

účely nebo historicky pro výrobu.  

Využití přirozených charakteristik krajiny mikroregionu je definováno potřebou budování a udržování 

nových a stávajících rozhleden včetně přirozených skalních vyhlídek. V rámci vodních toků a vodních 
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nádrží je potřeba vnímána v zajištění přístupnosti a zajištění zázemí a vybavení pro návštěvníky u 

těchto cílů včetně budování návazné infrastruktury pro pěší a cykloturistiku. 

Naplněním potřeb dojde k rozvoji atraktivit a cílů pro aktivní návštěvníky, k možnostem vytváření 

nových turistických produktů, ke zvýšení kvality podmínek a návštěvnického komfortu u jednotlivých 

atraktivit a cílů. Aktivity naplňující potřeby jsou zamřené na širokou veřejnost.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


