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NÁVRHOVÁ ČÁST  

Návrhová část je sestavena na základě komplexních analytických vstupů a je strukturována do třech 

rozvojových cílů a 11 opatření. Pod každým opatřením jsou specifikovány konkrétní záměry resp. 

aktivity, které mají být předmět zájmů či realizace v období 7 let tj. v období 2022 – 2028. 

2.1 Dlouhodobá vize do roku 2045 

Mikroregion Tanvaldsko má vytvořený udržitelný management cestovního ruchu a nástroje pro řízení 

rozvoje včetně nástrojů cíleného marketingu a toků informací.  Spolupráce mezi aktéry cestovního 

ruchu je rozvinuta jak uvnitř regionu, tak směrem k subjektům působícím nadregionálně. Veřejně 

dostupná infrastruktura cestovního ruchu odpovídá kvalitativně a kapacitně potřebám návštěvníků a 

obyvatelům mikroregionu. Infrastruktura pro pěší, cyklo a zimní turistiku propojuje území 

mikroregionu a je zajištěna její udržitelnost provozování.  Nemovité kulturní a historické dědictví 

regionu je revitalizováno, funkčně využito a zpřístupněno široké veřejnosti. Nabídka turistických 

produktů nabízí široké spektrum aktivit pro různé cílové skupiny. Jsou vytvořené komplexní podmínky 

pro ekonomizaci cestovní ruchu a nabídka služeb (základních a doplňkových) naplňuje potřeby a 

očekávání návštěvníků mikroregionu. Cestovní ruch je na území mikroregionu udržitelný a 

konkurenceschopný. 

Rozvojové cíle a opatření 

Rozvojový cíl A 

POSÍLENÍ MANAGEMENTU, MARKETINGU A INFORMAČNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU  

Opatření rozvojového cíle 

OP A. 1 Zřízení platformy CR 

Opatření zahrnuje aktivity související s vytvořením platformy, jakožto odborné skupiny pro koordinaci 

aktivit a stanovování priorit a směrů rozvoje CR v území mikroregionu. Výstupy z platformy budou 

dále komunikovány a jejich realizace organizována koordinátorem CR.  

Platforma bude složena z aktivních aktérů CR se zastoupením poskytovatelů základních služeb, 

samospráv, provozovatelů atraktivit a areálů CR, provozovatelů informačních center, zástupce 

regionu Jizerských hor, zástupců aktivních spolků. 

Činnost platformy bude řízena koordinátorem CR.   

OP A. 2 Vytvoření udržitelného personálního zajištění na úrovni mikroregionu 

Opatření je zaměřeno na aktivity spojené s vytvořením pozice koordinátora CR na úrovni 

mikroregionu včetně podmínek zajišťující jeho činnost (technické, kompetenční a finanční). 

Koordinátor CR bude zajišťovat:  
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Organizaci vybraných aktivit rozvoje dle strategie rozvoje CR a výstupů platformy CR; organizovat 

vybrané akce v území; spravovat informační systém; organizovat činnosti platformy CR; komunikovat 

s aktéry CR; úzce spolupracovat s Turistickým regionem Jizerských hor a zajišťovat informační toky 

směrem z a do území.   

OP A. 3 Zřízení informačního systému na úrovni mikroregionu 

Opatření je směřováno do aktivit souvisejících s vytvoření a zajištění provozu informačního systému 

(webové stránky).  

IS bude obsahovat databáze služeb, atraktivit a cílů CR včetně regionální a místních akcí. IS bude 

sloužit jako informační a marketingový nástroj pro celé území mikroregionu. Správu systému a 

zajišťování vstupních dat bude realizovat koordinátor CR.      

OP A. 4 Rozvoj spolupráce v oblasti marketingu a zajištění podmínek dostupnosti informací 

Opatření se zaměřuje na rozvíjení spolupráce s Turistickým regionem Jizerské hory a Krkonoše, a to 

primárně v oblasti marketingových aktivit. Další oblastí, do které směřují aktivity, je užší spolupráce a 

koordinace informačních a marketingových aktivit v rámci činností informačních center a samotného 

mikroregionu a rozvíjení doplňujících forem informačních služeb pro turisty. Aktivity též směřují do 

rozvoje spolupráce s aktivními podnikatelskými a neziskovými subjekty působícími v oblasti CR nebo 

v oblastech, které navazují nebo doplňují CR v mikroregionu. 

 Rozvíjení spolupráce s Turistickým regionem Jizerské hory a Turistickým regionem Krkonoše 

(marketingové aktivity, společná realizace akcí a produktů CR). 

 Rozvíjení spolupráce s turistickými informačními centry a s provozovateli turistických areálů a 

podnikateli.  

 Podpora budování nových, doplňkových infopointů u provozovatelů atraktivity a služeb CR. 

 

Rozvojový cíl B      

ROZŠÍŘENÍ, ZKVALITNĚNÍ A UDRŽOVÁNÍ INFRASTRUKTURY CR 

Opatření rozvojového cíle 

OP B. 1 Rozvoj kapacit parkovacích ploch a nástupních míst 

Opatření zahrnuje aktivity pro rozvíjení kapacit parkovacích ploch u atraktivit CR a v nástupních 

místech infrastruktury CR. Zároveň opatření obsahuje aktivity pro vytváření zázemí a vybavení těchto 

míst pro širokou veřejnost. Aktivity jsou zaměřené též na optimalizaci zátěže území instalací 

navigačních systémů.   

 Podpora budování nástupních míst a parkovacích ploch včetně zázemí a vybavení. 

- Nové nástupní místo a parkovací plocha u v.n. Souš.  

- Nové nástupní místo a parkovací plocha pro „Tanvaldský vyhlídkový okruh“ (nástupní místo 

pro naučnou stezku, vyhlídku Špička, Stoupací trail). 
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- Nové parkovací plochy v Albrechticích v J.h. -  pod Světlým vrchem, pod Tanvaldským 

Špičákem. 

- Nové nástupní místa a parkovací plochy v Josefově Dole – u Infocentra, u vleku Lucifer. 

- Navýšení kapacit parkovací plochy včetně vybudování zázemí – přírodní sáňkařská dráha, 

běžecké kolečko u kostela sv. Michaela - Smržovka (Nová Ves). 

- Nové nástupní místo a parkovací plocha u sportovního areálu (Velké Hamry). 

- Nové nástupní místo a parkovací plocha pro vodáky v Plavech (Mlýnská). 

- Nové nástupní místo a parkovací plocha v Desné (naproti poště) 

 

 Navýšení kapacit stávajících parkovacích plochy a zkvalitnění zázemí, doplnění vybavení.  

- Navýšení kapacit parkovací plochy, zkvalitnění zázemí a doplnění vybavení na Mariánské 

hoře. 

- Pořízením parkovacích automatů na stávajících parkovištích v celém území Mikroregionu 

Tanvaldsko. 

 

 Vytvoření elektronického informačního parkovacího systému pro řízení obsazenosti 

parkovacích ploch (směr Tanvald – Desná – Kořenov). 

OP B. 2 Rozvoj infrastruktury pro pěší turistiku 

Opatření je zaměřeno na aktivity rozšiřování a zkvalitňování turistických tras, naučných stezek, 

propojování území novými turistickými trasami (regionální, a lokální) a propojování jednotlivých 

turistických cílů, vytváření či revitalizaci odpočinkových míst včetně vybavení, doplnění značení tras a 

informačních míst (spolupráce s Klubem českých turistů). 

 Podpora budování nových tras a stezek včetně jejich značení, budování odpočívadel a 

informačních míst. 

- Oživení a rozšíření Palackého stezky včetně budování odpočívadel a informačních míst a 

systému financováni údržby. 

- Vybudování nové „Sklářské stezky“ mezi Rejdicemi a Zlatou Olešnicí s návazností na další 

regiony – Paseky nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Železnobrodsko. 

- Vybudování nové naučné stezky „Zapadlých vlastenců“ – propojení Pasek nad Jizerou – Zlaté 

Olešnice – Vysokého nad Jizerou. 

- Prodloužení a propojení naučné stezky podél řeky Kamenice mezi Tanvaldem a Smržovkou. 

- Vybudování orientačního naučného okruhu „Po stopách Tanvaldských příběhů“. 

- Vybudování pěší a cyklo stezky „Od bikeparku k bikeparku“ mezi Zásadou a Držkovem. 

- Vybudování naučné stezky „Parys“ (Svárovský potok – Rejdice – Bohdalovice). 

- Vybudování pěšího okruhu okolo v.n. Souš – zprovoznění pravobřežní stezky. 

- Vybudování naučné stezky na Dlouhém Kopci s venkovní expozicí (Desná). 

- Vybudování nové stezky „Čerti až na čertovu vyhlídku“ (Josefův Důl). 

- Dokončení naučné stezky Waberloch. 

 

 Podpora revitalizace stávajících tras a stezek, jejich prodlužovaní a propojování na další trasy 

včetně atraktivit a cílů a doplnění vybavení. 

- Vybudování lávky – propojení trasy mezi zříceninou Návarov a skálou „Soused“. 
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- Revitalizace stezky "Kostelní cesta" (Novina – Černá Desná vodopády – Bukové Domky („Boží 

Milosti“) – Černá Říčka – Horní Polubný (kostel). 

- Revitalizace „Včelí stezky“ (Harrachov). 

OP B. 3 Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou turistiku 

Opatření je zaměřeno na rozvíjení infrastruktury cyklotras, propojování území mikroregionu 

cyklotrasami včetně propojování cykloaktivit v území, rozvíjení nových moderních forem cykloaktivit 

a infrastruktury (např. Bikeparky a areály, terénní cyklistika), revitalizace, údržba cyklotras a budování 

odpočívadel s vybavením (společné s opatřením pro pěší turistiku). 

 Vybudování stoupací stezky (Stoupací trail) v Tanvaldu – od Kempu Tanvaldský Špičák 

směrem k vyhlídce Špička a Bobové dráze. 

 Využití přírodní sáňkařské dráhy ve Smržovce v letní sezóně  - vytvoření bike trailu. 

 Rozšíření stávajícího bikeparku (Smržovka) a vybudování zázemí. 

 Doplnění PUMPTRACKU v Harrachově prvky pro nejmenší bikery 

 Rozšíření „Bikeparku špičák“ na svazích Špičáku. 

 Vybudování skill centra v areálu Kempu Tanvaldský Špičák (Tanvald). 

 

OP B. 4 Rozvoj infrastruktury pro zimní turistiku 

Opatření je zaměřeno na zkvalitňování podmínek pro provozování zimních sportů. V rámci běžeckého 

lyžování jsou aktivity směřovány do zajištění údržby vybraných běžeckých tratí a zajištění materiálně-

technického vybavení pro správu a provoz tratí, prodlužování těchto tras a vybavení zázemí. Aktivity 

dále směřují do podpory aktivit rozvíjení podmínek pro sjezdové lyžování a podpory propojování 

území (zimní střediska, běžecké tratě).  

 Vybudování zázemí včetně vybavení u běžeckého okruhu Smržovka (WC, odpočívadlo, zázemí 

pro uživatele). 

 Revitalizace běžeckého areálu Lesana – parkovací plocha se zázemím a vybavením. 

 Pořízení a obnova techniky pro údržbu běžeckých tras (Smržovka, Zásada, Velké Hamry, 

Kořenov, Harrachov). 

 Revitalizace lyžařského vleku Bukovka (Josefův Důl). 

 Vybudování nové lanovky na Tanvaldský Špičák z Tanvaldu (využití pro zimní i letní sezónu).  

 Pořízení technického vybavení pro provoz ledové plochy (Zásada, Tanvald). 

 Oprava skokanských můstků (Harrachov). 

 Vytvoření zázemí a vybavení včetně hygienického u horních výstupů z lanovek (Harrachov). 

 

 

 



 

Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014589 

6 

Rozvojový cíl C 

ZKVALITŇOVÁNÍ, BUDOVÁNÍ ATRAKTIVITA CÍLŮ, TVORBA PRODUKTŮ CR  

Opatření rozvojového cíle 

OP C. 1 Využití přírodních a geografických podmínek pro rozvoj atraktivit a cílů 

Opatření se zaměřuje na využití charakteru krajiny pro rozvíjení atraktivit a cílů. Aktivity směřují do 

podpory budování a zpřístupňování skalních vyhlídek, budování a revitalizaci rozhleden a jejich 

zázemí. Využití vodních nádrží a vodních toků na území mikroregionu. 

 Podpora revitalizace a zpřístupňování vybraných skalních vyhlídek včetně návštěvnického 

vybavení. 

 Podpora budování a revitalizací rozhleden včetně návštěvnického zázemí a vybavení. 

- vyhlídka Finkstein (Smržovka)    

 Podpora zpřístupňování a budování zázemí a vybavení u atraktivit na vodních tocích a 

vodních nádržích. 

OP C. 2 Podpora revitalizace a zpřístupnění infrastruktury historického a kulturního dědictví území 

Opatření je zaměřeno na podporu oživování, budování a zpřístupňování objektů a prostor 

historického a kulturního dědictví v obcích mikroregionu. Aktivity směřují do podpory revitalizace 

kulturních památek lokálního a regionálního významu a jejich zpřístupnění široké veřejnosti. 

Budování či revitalizaci muzeí, expozic či sbírek pro jejich prezentaci včetně drobných sakrálních 

staveb v krajině a pamětních míst.  

 Rekonstrukce Riedlovy vily a okolí a vybudování parku a venkovní expozice. 

 Rekonstrukce Riedlovy hrobky a vybudování vnitřní stálé expozice. 

 Výstavba haly pro deponii historických osobních vozů k soupravě Zubačky (Kořenov). 

 Výstavba haly pro Rowanzug a důlní železnici (Kořenov). 

 Podpora zvýšení počtu Nostalgických jízd na Zubačce. 

 Revitalizace památkově chráněné výpravní budovy v Kořenově – rozšíření muzea ozubnicové 

dráhy. 

 Revitalizace budovy hlavního nádraží ve Velkých Hamrech – vytvoření minimuzea a expozice. 

 Vytvoření expozice historie skla na Jizerce (Kořenov) a propojení naučnou sklářskou stezkou s 

expozicí v Orle (Polsko).  

 Vybudování Kneippovy pamětní cedule a oživení jeho odkazu. 

 Obnova stodoly u rodného domu Antala Staška – rekonstrukce a vybudování muzea 

s expozicí historie zemědělských strojů (Zlatá Olešnice). 

 Revitalizace a zpřístupnění bunkru na naučné stezce podél řeky Kamenice (Tanvald). 

 Rekonstrukce kapličky sv. Alžběty (Harrachov). 

 

OP C. 3 Využití potenciálu území pro tvorbu nových, stávajících produktů CR a podpora akcí 
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Opatření se zaměřuje na využití potenciálu historie, infrastruktura a vybavenosti území pro rozvoj 

nových turistických produktů a též stávajících produktů s vlivem na území mikroregionu. Opatření je 

též zaměřeno na podporu tradičních akcí a nových akcí s mikroregionálním případně 

nadregionálním významem. 

 Rozvoj příběhové turistiky.  

- Využití významných historických osobností a jejich životních příběhů - Antal Stašek, Josef 

Riedel, Johann Schowanek, Daniel Swarovski, Josef Schindler, Sebastian Kneipp „Jára 

Cimrman“ apod. 

- Využití historie a tradic průmyslové výroby v mikroregionu – textilní průmysl, sklářství, 

dřevovýroba, lázeňství.        

 Tvorby turistických balíčků pro vybrané cílové skupiny (tvorba a nabídka produktů je vázána 

na realizaci informačního systému mikroregionu).  

 Tvorba nových a propagace stávajících produktů zaměřených na propojení území. 

 Organizační a marketingová podpora významných akcí v regionu.  

- OLÉ FEST 

- Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana 

- Nostalgické jízdy na Zubačce 

- Dny české hračky (Detoa, s.r.o.) 

- Příjezd Krakonoše 

- Sportovní akce  

- Bikerské aktivity, festivaly 
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AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ 2022 - 2023 

Akční plán je krátkodobý nástroj plánování, ve kterém jsou uvedeny a identifikovány aktivity a 

projekty, jejichž realizace (dílčí, celková, průběžná) je naplánovaná na první dva roky realizace 

Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko. Akční plán bude vyhodnocován společně v kontextu 

celé strategie a bude každé dva roky aktualizován po provedeném vyhodnocení předchozího akčního 

plánu a strategie jako celku – postup monitoringu, vyhodnocován, aktualizace je popsán 

v samostatných kapitolách Implementační části strategie. 

Rozvojový cíl A 

POSÍLENÍ MANAGEMENTU, MARKETINGU A INFORMAČNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU  

Opatření rozvojového cíle 

OP A. 1 Zřízení platformy CR 

Aktivity/projekty:   

Opatření zahrnuje aktivity související s vytvořením platformy, jakožto odborné skupiny pro koordinaci 

aktivit a stanovování priorit a směrů rozvoje CR v území mikroregionu. Výstupy z platformy budou 

dále komunikovány a jejich realizace organizována koordinátorem CR. Platforma bude složena z 

aktivních aktérů CR se zastoupením poskytovatelů základních služeb, samospráv, provozovatelů 

atraktivit a areálů CR, provozovatelů informačních center, zástupce regionu Jizerských hor, zástupců 

aktivních spolků. Činnost platformy bude řízena koordinátorem CR. 

Období realizace: 2022 - 2023 

Finanční zdroje: bez vazby 

Zajištění realizace: nositel strategie 

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

OP A. 2 Vytvoření udržitelného personálního zajištění na úrovni mikroregionu 

Aktivity/projekty:   

Opatření je zaměřeno na aktivity spojené s vytvořením pozice koordinátora CR na úrovni 

mikroregionu včetně podmínek zajišťující jeho činnost (technické, kompetenční a finanční). 

Koordinátor CR bude zajišťovat: Organizaci vybraných aktivit rozvoje dle strategie rozvoje CR a 

výstupů platformy CR; organizovat vybrané akce v území; spravovat informační systém; organizovat 

činnosti platformy CR; komunikovat s aktéry CR; úzce spolupracovat s Turistickým regionem 

Jizerských hor a zajišťovat informační toky směrem z a do území.  

Období realizace: 2022 - 2023 

Finanční zdroje: nositel Strategie 

Zajištění realizace: Mikroregion Tanvaldsko, platforma pro cestovní ruch 

Připravenost k realizaci: projektový záměr 
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OP A. 3 Zřízení informačního systému na úrovni mikroregionu 

Aktivity/projekty:   

Opatření je směřováno do aktivit souvisejících s vytvoření a zajištění provozu informačního systému 

(webové stránky). IS bude obsahovat databáze služeb, atraktivit a cílů CR včetně regionální a místních 

akcí. IS bude sloužit jako informační a marketingový nástroj pro celé území mikroregionu. Správu 

systému a zajišťování vstupních dat bude realizovat koordinátor CR.      

Období realizace: 2022 - 2023 

Finanční zdroje: nositel Strategie 

Zajištění realizace: Koordinátor cestovního ruchu, platforma pro cestovní ruch 

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

OP A. 4 Rozvoj spolupráce v oblasti marketingu a zajištění podmínek dostupnosti informací 

Aktivity/projekty 

Rozvíjení spolupráce s Turistickým regionem Jizerské hory a Turistickým regionem Krkonoše 

(marketingové aktivity, společná realizace akcí a produktů CR). 

Období realizace: 2022 – 2023 (kontinuálně) 

Finanční zdroje: bez vazby 

Zajištění realizace: Koordinátor cestovního ruchu, platforma pro cestovní ruch 

Připravenost k realizaci: v realizaci 

Rozvíjení spolupráce s turistickými informačními centry a s provozovateli turistických areálů a 

podnikateli. 

Období realizace: 2022 – 2023 (kontinuálně) 

Finanční zdroje: bez vazby 

Zajištění realizace: Koordinátor cestovního ruchu, platforma pro cestovní ruch 

Připravenost k realizaci: v realizaci 

Podpora budování nových, doplňkových infopointů u provozovatelů atraktivity a služeb CR. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: provozovatelé služeb, IROP, municipální zdroje 

Zajištění realizace: provozovatelé služeb, koordinátor cestovního ruchu 

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

 

Rozvojový cíl B      

ROZŠÍŘENÍ, ZKVALITNĚNÍ A UDRŽOVÁNÍ INFRASTRUKTURY CR 

Opatření rozvojového cíle 

OP B. 1 Rozvoj kapacit parkovacích ploch a nástupních míst 

Aktivity/projekty:   

Nové nástupní místo a parkovací plocha u v.n. Souš. 
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Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje, soukromé zdroje 

Zajištění realizace: město Desná ve spolupráci s koordinátorem cestovního ruchu 

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Nové nástupní místo a parkovací plocha pro „Tanvaldský vyhlídkový okruh“ (nástupní místo pro 

naučnou stezku, vyhlídku Špička, Stoupací trail). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje 

Zajištění realizace: město Tanvald ve spolupráci s koordinátorem cestovního ruchu 

Připravenost k realizaci: připraveno k realizaci 

Nové nástupní místa a parkovací plochy v Josefově Dole – u Infocentra, u vleku Lucifer. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje 

Zajištění realizace: obec Josefův Důl ve spolupráci s koordinátorem cestovního ruchu 

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Navýšení kapacit parkovací plochy včetně vybudování zázemí – přírodní sáňkařská dráha, běžecké 

kolečko u kostela sv. Michaela - Smržovka (Nová Ves). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje 

Zajištění realizace: město Smržovka ve spolupráci s koordinátorem cestovního ruchu 

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Nové nástupní místo a parkovací plocha u sportovního areálu (Velké Hamry). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje 

Zajištění realizace: město Velké Hamry ve spolupráci s koordinátorem cestovního ruchu 

Připravenost k realizaci: připraveno k realizaci 

Nové nástupní místo a parkovací plocha pro vodáky v Plavech (Mlýnská). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje 

Zajištění realizace: město Plavy ve spolupráci s koordinátorem cestovního ruchu 

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

 

Nové nástupní místo a parkovací plocha v Desné (naproti poště) 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje 

Zajištění realizace: město Desná ve spolupráci s koordinátorem cestovního ruchu 

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Pořízením parkovacích automatů na stávajících parkovištích v celém území Mikroregionu Tanvaldsko. 

Období realizace: 2022 – 2023  
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Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje 

Zajištění realizace: koordinátor cestovního ruchu ve spolupráci s obcemi mikroregionu 

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Vytvoření elektronického informačního parkovacího systému pro řízení obsazenosti parkovacích 

ploch (směr Tanvald – Desná – Kořenov). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje 

Zajištění realizace: koordinátor cestovního ruchu, město Tanvald, město Desná, obec Kořenov  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

OP B. 2 Rozvoj infrastruktury pro pěší turistiku 

Aktivity/projekty:   

Oživení a rozšíření Palackého stezky včetně budování odpočívadel a informačních míst a systému 

financováni údržby. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje, mikroregionální zdroje 

Zajištění realizace: dotčené obce ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: v realizaci 

Vybudování nové „Sklářské stezky“ mezi Rejdicemi a Zlatou Olešnicí s návazností na další regiony – 

Paseky nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Železnobrodsko. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje 

Zajištění realizace: dotčené obce ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Prodloužení a propojení naučné stezky podél řeky Kamenice mezi Tanvaldem a Smržovkou. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje 

Zajištění realizace: město Tanvald, město Smržovka ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Vybudování orientačního naučného okruhu „Po stopách Tanvaldských příběhů“. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: soukromé zdroje 

Zajištění realizace: soukromý investor ve spolupráci s městem Tanvald a s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Vybudování pěší a cyklo stezky „Od bikeparku k bikeparku“ mezi Zásadou a Držkovem. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: municipální zdroje, IROP 

Zajištění realizace: Městys Zásada ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Vybudování nové stezky „Čerti až na čertovu vyhlídku“ (Josefův Důl). 
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Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje 

Zajištění realizace: Josefův Důl ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Revitalizace „Včelí stezky“ (Harrachov). 

Období realizace: 2022 – 2023 (průběžně)  

Finanční zdroje: municipální zdroje 

Zajištění realizace: město Harrachov  

Připravenost k realizaci: průběžná realizace 

OP B. 3 Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou turistiku 

Aktivity/projekty:   

Vybudování stoupací stezky (Stoupací trail) v Tanvaldu – od Kempu Tanvaldský Špičák směrem k 

vyhlídce Špička a Bobové dráze. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: soukromé zdroje 

Zajištění realizace: soukromý investor ve spolupráci s městem Tanvald a s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Rozšíření stávajícího bikeparku (Smržovka) a vybudování zázemí. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: municipální zdroje, IROP 

Zajištění realizace: město Smržovka ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Doplnění PUMPTRACKU v Harrachově prvky pro nejmenší bikery 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: municipální zdroje 

Zajištění realizace: město Harrachov ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Rozšíření „Bikeparku špičák“ na svazích Špičáku. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: soukromé zdroje 

Zajištění realizace: soukromý investor ve spolupráci s městem Tanvald a s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Vybudování skill centra v areálu Kempu Tanvaldský Špičák (Tanvald). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: soukromé zdroje 

Zajištění realizace: soukromý investor ve spolupráci s městem Tanvald a s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 
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OP B. 4 Rozvoj infrastruktury pro zimní turistiku 

Aktivity/projekty:   

Vybudování zázemí včetně vybavení u běžeckého okruhu Smržovka (WC, odpočívadlo, zázemí pro 

uživatele). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: municipální zdroje, IROP 

Zajištění realizace: město Smržovka ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Pořízení a obnova techniky pro údržbu běžeckých tras (Smržovka, Zásada, Velké Hamry, Kořenov, 

Harrachov). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: municipální zdroje, krajské a národní zdroje 

Zajištění realizace: dotčené obce ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Pořízení technického vybavení pro provoz ledové plochy (Zásada, Tanvald). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: municipální zdroje 

Zajištění realizace: dotčené obce ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Oprava skokanských můstků (Harrachov). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: municipální zdroje, národní a krajské zdroje 

Zajištění realizace: město Harrachov  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

 

Rozvojový cíl C 

ZKVALITŇOVÁNÍ, BUDOVÁNÍ ATRAKTIVITA CÍLŮ, TVORBA PRODUKTŮ CR  

Opatření rozvojového cíle 

OP C. 1 Využití přírodních a geografických podmínek pro rozvoj atraktivit a cílů 

Aktivity/projekty:   

Revitalizace vyhlídky Finkstein 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: municipální zdroje, krajské zdroje 

Zajištění realizace: město Smržovka ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

OP C. 2 Podpora revitalizace a zpřístupnění infrastruktury historického a kulturního dědictví území 
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Aktivity/projekty:   

Rekonstrukce Riedlovy vily a okolí a vybudování parku a venkovní expozice. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: IROP, municipální zdroje, národní zdroje 

Zajištění realizace: město Desná ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: připraveno k realizaci 

Výstavba haly pro deponii historických osobních vozů k soupravě Zubačky (Kořenov). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: soukromé zdroje, municipální zdroje 

Zajištění realizace: soukromý investor, obec Kořenov ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Výstavba haly pro Rowanzug a důlní železnici (Kořenov). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: soukromé zdroje, municipální zdroje 

Zajištění realizace: soukromý investor, obec Kořenov ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Revitalizace památkově chráněné výpravní budovy v Kořenově – rozšíření muzea ozubnicové dráhy. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: soukromé zdroje, municipální zdroje 

Zajištění realizace: soukromý investor, obec Kořenov ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Revitalizace budovy hlavního nádraží ve Velkých Hamrech – vytvoření minimuzea a expozice. 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: municipální a dotační zdroje 

Zajištění realizace: město Velké hamry Kořenov ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Obnova stodoly u rodného domu Antala Staška – rekonstrukce a vybudování muzea s expozicí 

historie zemědělských strojů (Zlatá Olešnice). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: municipální a dotační zdroje 

Zajištění realizace: obec Zlatá Olešnice ve spolupráci s koordinátorem CR  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

Revitalizace a zpřístupnění bunkru na naučné stezce podél řeky Kamenice (Tanvald). 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: municipální zdroje 

Zajištění realizace: město Tanvald ve spolupráci s koordinátorem cestovního ruchu 

Připravenost k realizaci: připraveno k realizaci 

Rekonstrukce kapličky sv. Alžběty (Harrachov). 

Období realizace: 2022 – 2023  
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Finanční zdroje: municipální zdroje, národní a krajské zdroje 

Zajištění realizace: město Harrachov  

Připravenost k realizaci: projektový záměr 

OP C. 3 Využití potenciálu území pro tvorbu nových, stávajících produktů CR a podpora akcí 

Aktivity/projekty:   

Organizační a marketingová podpora významných akcí v regionu.  

- OLÉ FEST 

- Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana 

- Nostalgické jízdy na Zubačce 

- Dny české hračky (Detoa, s.r.o.) 

- Příjezd Krakonoše 

- Sportovní akce  

- Bikerské aktivity, festivaly 

Období realizace: 2022 – 2023  

Finanční zdroje: mikroregionální zdroje, municipální zdroje, soukromé zdroje 

Zajištění realizace: dotčené obce a města ve spolupráci s koordinátorem cestovního ruchu 

Připravenost k realizaci: připraveno k realizaci 

 

 


