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A. Úvod 

 

Území regionu Hrádecka je z hlediska cestovního ruchu regionem se zajímavým 

potenciálem přírodních i kulturně-historických hodnot. Do jeho území zasahuje 

chráněná krajinná oblast - Lužické hory. Jeho geografická poloha v těsné blízkosti 

hranice s Německem a Polskem jej předurčuje k intenzivnímu využívání příhraničního 

turistického ruchu. Dobře rozvinutá spolupráce města Hrádek nad Nisou se 

sousedním saským městem Zittau a s polskou Bogatyní v rámci Malého trojúhelníku – 

Svazku tří měst je základním předpokladem pro dostatečné využívání této výhodné 

geografické polohy, a to zejména v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu (CR). 

Tyto aktivity jsou dlouhou době rozvíjeny v rámci celého regionu Trojzemí. Vzhledem 

ke specifičnosti tohoto území je nezbytné koordinovat aktivity CR se zahraničními 

partnery a efektivně tak využít celého potenciálu. Intenzivním rozvíjením přeshraniční 

spolupráce lze významně podpořit rozvoj celé oblasti, která z obecného pohledu má 

poněkud složitější možnosti uplatnění vzhledem ke svému okrajovému, příhraničnímu 

charakteru.  Je důležité nadále rozvíjet vzájemnou  spolupráci a současně musí každý 

z partnerů  maximálně využít svého vlastního potenciálu CR.  

Základem pro vyvážený rozvoj cestovního ruchu je vytvoření kvalitní Koncepce CR 

pro toto území s ohledem na možnosti vzájemné spolupráce a ve vazbě na již 

realizované a připravované aktivity a projekty z oblasti CR v území. Zohlednit je také 

třeba aktivity širšího turistického regionu na území Libereckého kraje. 

 

 

 

B.Souhrnná analýza potenciálu cestovního ruchu území 

 

Vlastní analýza potenciálu CR obsahuje přehled přírodního a historického bohatství a 

také základní a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu v území. 

Vzhledem k obsahu zadání zaměřeného na koncepční dokument a poměrně krátkému 

termínu na zpracování dokumentu bylo využito již zpracovaných analytických 

informací z realizovaných dokumentů, které obsahují dostatek potřebných informací. 

Základem byly dokumenty Strategie rozvoje mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, 



 5 

Program rozvoje CR Libereckého kraje, územní plán Hrádku n.N, Koncepce VÚC LK, 

statistické informace agentury CzechTourism a Libereckého kraje (viz. přehled 

použité literatury). 

Analýza se týká především města Hrádku a blízkého okolí, ale v širších souvislostech 

zahrnuje i ostatní významný potenciál na území celého regionu Trojzemí. 

 

B.1  Vymezení a základní charakteristika města  

B.1.1  Základní statistické informace o obci 

B.1.2  Ekonomický potenciál města a okolí 

B.1.3  Občanská a technická vybavenost města 

 

B.1. 1 Základní statistické informace o obci 

Hrádek nad Nisou měl k 31.12.2005 7 436 obyvatel. V tomto roce se narodilo 63 dětí, 

nejsilnější věkovou skupinu tvořili lidé ve věku od 26-45 let. Porovnáme-li podle 

demografických dat historický vývoj města: na konci 19. století se počet obyvatel 

města pohyboval kolem sedmi tisíc, v letech 1910–1945 okolo 12 000, po odchodu 

německých obyvatel zhruba 7 000, a od této doby se počet obyvatel pohybuje mezi 

sedmi až osmi tisíci.  

Z výsledků statistiky z března 2001 můžeme vidět, že největší část obyvatel tvoří 

občané české národnosti (6 665), slovenské (290), německé (162), polské (43), 

romské (17), moravské (7), a ostatní nespecifikované (129).  

Na úřadu práce bylo k 1.1.2005 registrováno 438 nezaměstnaných, volných míst na 

Hrádecku k tomuto dni bylo 36.  

Dopravní síť regionu je tvořena především silnicemi I. třídy. Dominantní význam pro 

mikroregion má silnice I/13 Liberec – Nový Bor, která prochází obcemi Chrastava, 

Bílý Kostel a Rynoltice a zprostředkovává i spojení od Hrádku n.N. a Chotyně – 

připojení po silnici II/271 do Liberce. Výhledově by měla být tato komunikace 

upravena jako rychlostní s hlavním tahem Praha – Liberec - Hrádek n.N (SRN) – je 

zařazena mezi celostátní rozvojové osy. 

Síť silnic druhé třídy je tvořena dopravně významnou silnicí II/271 Bílý Kostel – 

Chotyně (Grabštejn) – Hrádek n.N. (obchvat) – hraniční přechod směr PR a SRN. 
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Druhou je silnice II/592, která vytváří severojižní osu mikroregionu a propojuje 

Mníšek – Novou Ves – Chrastavu – Kryštofovo Údolí a dále vede do Osečné.  

Železniční síť v regionu tvoří tři regionální tratě a to: 

• Liberec – Hrádek nad Nisou nejvýznamnější trať pro region propojující obce 

Chrastavu - Bílý Kostel – Chotyni – Hrádek n.N. 

• Liberec – Frýdlant v Č. propojující obce Mníšek a Oldřichov v Hájích 

• Liberec – Česká Lípa, která prochází obcemi Kryštofovo Údolí (dvě zastávky) a 

Rynoltice. 

 

 

B.1. 2  Ekonomický potenciál města a vazby mezi obcemi 

Město Hrádek nad Nisou je nejvýznamnější a největší obec v subregionu i celém 

mikroregionu. Z kdysi nevýhodné příhraniční polohy, která byla po 40 let hlavní 

příčinou stagnace území, se po otevření hranic stala poloha pro město strategická – 

město na hranici tří států s možností rozvoje mezinárodní spolupráce. 

Podle posledních statistických údajů z 1. 3. 2001 bylo v Hrádku 3 403 ekonomicky 

aktivních obyvatel (tj. 45,6% z toho 54 % mužů). Nezaměstnanost dlouhodobě 

nepřesahuje 10 %. Lidé jsou zaměstnáni ve velkých firmách v průmyslové zóně, 

velká část pracuje i ve službách, které využívají nejen obyvatele Hrádku, ale i Žitavy.  

S otevřením hranic přišel do města život a vznikly nové vazby do Německa (Zittau, 

Hartau) a Polska (Kopaczów, Bogatynia) především v oblasti spolkové, kulturní, 

služeb, rekreace a sportu, ale i školství a dalších. 

Prostorově na území Hrádku n.N. navazuje území obcí Rynoltice, Chotyně, Bílý Kostel 

a Chrastava. 

Vazby mezi Hrádkem n.N. a Chotyní jsou velmi těsné a to nejen prostorově, kdy 

území Hrádku n.N. z více jak 75% obklopuje území Chotyně a zastavěná území obou 

obcí na sebe plynule navazují, ale i v oblasti pracovních příležitostí, služeb, 

zdravotnictví, kultury, technické i dopravní infrastruktury. Obce jsou dopravně 

obsluhovány (propojeny) jak autobusovými tak vlakovými spoji. 
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Naopak Rynoltice mají v současnosti s Hrádkem nad Nisou vazby velmi omezené – 

slabé. Územně na sebe obě obce navazují v prostoru Lužických hor (Vraní skály, 

Horní skály, Popova skála…).  

S dalšími obcemi mikroregionu má Hrádek n.N. velmi slabé vazby a jsou především 

v oblasti dojížďky a vyjížďky za prací (Chrastava), technické infrastruktury – 

skupinový vodovod Hrádek n.N.- Chotyně - Bílý Kostel – Chrastava - Liberec nebo 

dopravní – vlakové a autobusové spojení přes Bílý Kostel, Chrastavu do Liberce. 

Obec má nejsilnější vazby z obcí mikroregionu směrem k zahraničí, do Německa 

(Žitava) a Polska (Bogatynia).  

 

 

B.1.3 Občanská vybavenost 

Ve městě jsou čtyři školy: ZŠ Lidická 1.–9. ročník (zaměření na česko–německou 

spolupráci), ZŠ T. G. Masaryka 1.–9. ročník (rozšířená výuka sportu), ZŠ Donín 1.–5. 

ročník, Praktická škola Loučná (specializovaná škola pro děti s handicapem a děti s 

poruchami učení). Celkem v roce 2005 navštěvovalo školy 758 žáků a pracovalo zde 

57 pedagogických pracovníků. Každá škola má vlastní družinu, školní jídelna na ZŠ T. 

G. Masaryka zajišťuje stravování i pro ostatní školy.  

O předškolní děti se starají čtyři mateřské školy: MŠ Liberecká, MŠ Oldřichovská, MŠ 

Donín a MŠ Loučná s odloučeným pracovištěm ve Václavicích. Celkem školky 

navštěvovalo 197 dětí a staralo se o ně 15 učitelek.  

Vedle těchto škol má město ještě další tři příspěvkové organizace. Dům dětí a 

mládeže Drak, pod který spadá i klub dětí Korálek, pečovatelskou službu, která vedle 

své hlavní činnosti spravuje i klub seniorů a občanskou poradnu, zahradnictví. 

Ve městě působí v roce 2005 tři praktičtí lékaři, dva dětští lékaři, dva zubaři, 

gynekolog, chirurgická a interní ambulance a diabetologická poradna. Je zde sídlo 

pohotovosti a záchranné služby. V Hrádku jsou dva peněžní ústavy – Česká 

spořitelna a Poštovní spořitelna, několik směnáren, penzionů, přes třicet restaurací a 

Městská knihovna s internetem pro veřejnost. Zastoupeny jsou i všechny základní 

služby pro obyvatele.  

Společenské akce se konají především v DK Beseda (plesy, divadelní představení, 

společenské akce města, konference), část také v Dělnickém domě (zábavy, 
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diskotéky), v klubu Florian (zázemí sboru dobrovolných hasičů, presentační a 

společenské akce města, školení, pronájmy pro společenské účely), a v klubu seniorů 

(zázemí pro seniory města, schůzky spolků, kulturní pořady, předváděcí akce).  

Spolkový život města se odehrává především ve sportovní, kulturní a sociální oblasti 

a ve spolcích zabývajících se ochranou přírody. Na ochraně majetku se podílejí tři 

jednotky dobrovolných hasičů – Hrádek, Václavice a Dolní Sedlo. Ve městě působí 

pět osadních výborů v jednotlivých okrajových částech –Dolní Suchá, Horní Sedlo, 

Oldřichov na Hranicích, Uhelná a Václavice. 

 

 

B.2   Potenciál cestovního ruchu a rekreace 

Přehled vychází z Průzkumů a rozborů VÚC LK, Programu rozvoje CR LK, strategie 

rozvoje mikroregionu a terénních šetření zpracovatele. 

Z hlediska rozvoje cestovního ruchu má zásadní význam potenciál, kterým daná 

lokalita (obec, město) disponuje. Potenciál cestovního ruchu byl rozdělen na dvě 

hlavní skupiny: přírodní a kulturně - historický potenciál a základní a 

turistická infrastruktura CR. Specifikovány jsou také hlavní cílové skupiny a formy 

CR v území i organizační struktura. 

Základem zájmu návštěvníků je přírodní a kulturně-historický potenciál území, který 

je zpravidla rozhodujícím faktorem atraktivity lokality z hlediska cestovního ruchu. 

Lokality bohaté na tento potenciál jsou zpravidla tradičními rekreačními oblastmi a 

většinou značně zatíženy objekty individuální a  hromadné rekreace.  

 

B.2.1  Přírodní památky:  

Město Hrádek nad Nisou je součástí turistické oblasti Lužické hory a Ještědský hřbet 

rozkládající se v  západní části okresu Liberec. Tato oblast je složena z několika 

horopisných celků a můžeme ji proto z geomorfologického hlediska označit za velmi 

různorodou. Součástí České vysočiny, Krkonošsko-jesenické subprovincie jsou : 

- Lužické hory : rozkládají se v severní části oblasti při hranicích s Německem; 

- Ještědsko-kozákovský hřbet : rozkládá se ve východní části oblasti, zahrnuje 

masív  Ještědu; 
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- Žitavská pánev : nachází se na severovýchodě území, patří do něj sníženina 

vytvořená kolem toku Lužické Nisy (města Hrádek nad Nisou a Chrastava); 

- Jizerské hory : do turistické oblasti zasahují pouze cípem na jejím 

severovýchodním okraji v katastru obce Chrastava; 

Oblast Lužické hory a Ještědský hřbet představuje významnou rozvodní oblast. 

Do Baltského moře odvádí své vody Lužická Nisa. Zbytek území spadá do úmoří 

Severního moře – svými vodami napájí buď řeku Ploučnici (pramení přímo v masívu 

Ještědu, k přítokům patří Ještědský potok, Panenský potok, Svitavka a Šporka) nebo 

Jizeru (sama Jizera oblastí neprotéká, k jejím přítokům patří Mohelka a Ještědka). 

 

Lužické hory – rozkládají se při hranici České republiky a Německa. Jde o nepříliš 

vysoké horské pásmo, které tvoří přírodní hranici mezi vnitrozemím Čech a severně 

ležícím rovinatým krajem. Nejvyšší horou je Luž (793 m). K zajímavostem Lužických 

hor patří také puklinová Ledová jeskyně, která se nachází severně od Cvikova. 

Pseudokrasová paledová jeskyně je jediná svého druhu v Čechách. 

Klima v Lužických horách je bohaté na srážky a kromě říčky Kamenice zde pramení 

řada potoků. Mezi severními a jižními svahy hor však panují velké klimatické rozdíly. 

V území Lužických hor a Ještědského hřbetu se vyskytují převážně mírně teplé 

klimatické oblasti. Území samotného města Hrádek nad Nisou je již součástí 

Žitavské pánve a pro jeho klima je charakteristický převážně vyšší teplotní průměr, 

patrným zejména v zimních měsících a také menší úhrn srážek, což může být velmi 

úspěšně využíváno při rozvoji cestovního ruchu, zejména cykloturistiky, jízdy na 

kolečkových bruslích a nebo turistických aktivit tělesně postižených osob. 

Až do 14. století byly hory pokryté nepřístupnými buko-jedlovými hvozdy, které 

téměř vymizely po kolonizaci kraje ve 14. století a v souvislosti s velkým rozmachem 

sklářství v 15. století. Později byly původní lesy nahrazeny rychle rostoucími 

smrkovými a borovými monokulturami, které i přes značné poškození exhalacemi v 2. 

polovině 20. století pokrývají více než polovinu pohoří. Zbytky bučin můžeme spatřit 

jen v odlehlých lokalitách a na vrcholech hor. 

Zdejší flóra je poměrně bohatá, některé druhy patří mezi ohrožené. Na lesních 

pasekách je hojný náprstník červený, v bučinách roste mařinka vonná, lilie 

zlatohlávek, měsíčnice vytrvalá či kyčelnice devítilistá. Na vlhkých loukách převládá 
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prvosenka vyvýšená, vachta trojlistá, kozlík lékařský či bledule jarní, zajímavými 

lokalitami jsou tzv. orchidejové louky, na nichž se vyskytuje prstnatec májový, 

vstavač mužský, vemeník dvoulistý apod. Ojedinělý je výskyt rojovníku bahenního a 

rosnatky okrouhlolisté a dříve bylo možno spatřit i hvězdnici alpskou. 

Z větších zástupců fauny převládá jelen, srnec a prase divoké, zajímavý je výskyt 

kamzíka horského. Původně byl vysazen v polesí Jetřichovice na Děčínsku, odkud se 

rozšířil do Lužických hor. Z dravců se zde vyskytuje káně lesní a výr velký, typickou 

horskou faunu zastupují zejména kulíšek nejmenší, rejsek alpský a ještěrka živorodá. 

Roku 1976 byla na území hor vyhlášena Chráněná krajinná oblast Lužické hory, 

jejíž celková rozloha činí 350 km2.  

Územím města Hrádek protéká významný vodní tok řeka Nisa, na níž se nachází také 

nejnižší místo regionu (238 m.n.m.), a to  při jejím přechodu přes státní hranici. 

Nejvyššími místy jsou Popova skála (565,3 m.n.m.) v oblasti Lužických hor a Vápenný 

(789,7 m.n.m.) na Ještědském hřbetu. V těsné blízkosti bodu Trojmezí je přírodní 

vodní nádrž Kristýna, která je jednou z nejvýznamnějších přírodních atraktivit 

regionu. 

Tab.  : Přehled maloplošných zvláště chráněných území 
Dru

h 
Název 

Obec Stručná charakteristika 

Dlouhá hora 
Bílý Kostel n.N., 
Chrastava 

zalesněný vrch (748 m), zbytky bučin a suťových 
lesů PR 

Velký Vápenný 
Bílý Kostel n.N., 
Rynoltice 

vápencový vrch (790 m), buková javořina, Západní 
jeskyně (úzký vchod, puklinové chodby, krápníky) 

PP Bílé kameny Rynoltice skalky z křemitých pískovců (bílá barva, oblé tvary) 

Pramen: Chráněná území České republiky, AOPK ČR, Praha, 2002 
 
 

 

B.2.2.  Kulturně - historické  památky   

 

B.2.2.1 Kulturní památky 

Národní kulturní památka Hrad a zámek Grabštejn je dominantou celé oblasti. 

Návštěvníkům nabízí stálé expozice, kulturní pořady a tématické akce. Hrad a zámek 

Grabštejn stojí na strmém ostrohu nedaleko údolí řeky Lužické Nisy v místech, kde 

tok řeky opouští hornatou krajinu severočeského pohraničí a poté i Čechy. 

Horní část s hradním jádrem, Starý zámek byl v roce 1992 po půlstoleté odmlce 

opětovně zpřístupněn, ačkoliv zde stále probíhají rozsáhlé opravy. Pozornosti 
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návštěvníků se těší zejména zámecká kaple sv. Barbory, která je vyzdobena 

vzácnými freskami ze 16. století. 

Lidová architektura – původní roubené a hrázděné domy, unikátní propojení 

východoevropského a západoevropského typu domů 

Městská památková zóna v Hrádku n.N.- nově vyhlášná 

Muzea - Městské muzeum v Chrastavě 
              Muzeum historické hasičské techniky v Chrastavě 
 

B.2.2.2 Technické památky  

Jako atraktivita cestovního ruchu pro specifické skupiny návštěvníků může být 

chápáno i tzv. Československé pohraniční opevnění (soustava stálých 

železobetonových pevností a pevnůstek), které bylo budováno v letech 1935 až 1938 

proti možné agresi tehdejšího nacistického Německa v celém ohroženém pásu 

pohraničí. Sestává z čelní linie těžkých pevností, označovaných jako pěchotní sruby, 

za nimiž následuje tzv. záchytné pásmo tvořené lehčími objekty. Výstavba opevnění 

byla ukončena podpisem Mnichovské dohody 29.9.1938 a následným odstoupením 

pohraničí Německu. Územím Libereckého kraje se soustava táhne v ne zcela 

souvislém pásu jižními svahy Lužických hor, severním výběžkem masívu Ještědu, dále 

prochází mezi Chrastavou a Libercem, vstupuje na hřebeny Jizerských hor, do 

prostoru Kořenova a území kraje opouští v Krkonoších. 

 

Rozhledny a vyhlídky:  

Popova skála - výrazná pískovcová skála (565 m), vypínající se severně 

od Krásného dolu, je dominantou severovýchodního cípu Lužických hor. Hradní 

zříceninu připomínající rozlehlá vrcholová skála se sráznými stěnami je od roku 1904 

přístupná po železných schodech se zábradlím. Z vrcholu, výrazně převyšujícího 

okolní les je výborný kruhový rozhled do údolí Nisy, na Ještědský hřbet, Lužické 

hory ale také na vzdálené kopce Šluknovského výběžku, německé Lužice, Jizerských 

hor a Máchova kraje. 
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B.2.3 Turistická infrastruktura  

B.2.3.1Turistické trasy 

Síť značených cest Klubu českých turistů (dále KČT), která pokrývá celé území ČR 

a zpřístupňuje jeho nejzajímavější a nejkrásnější lokality, začala vznikat již roku 1889 

(první pěší turistická trasa KČT vznikla 11. května 1889, kdy „označovací družstvo“ 

spojilo jižně od Prahy červenou značkou Štěchovice a Svatojánské proudy). Značené 

trasy pak rychle přibývaly, v roce 1920 jich bylo v tehdejším Československu 25 000 

km a v roce 1938 již 40 000 km.  

 

Druhá světová válka a dále léta 1950–54 znamenaly krizové období pro značení – 

neprováděla se potřebná pravidelná obnova značení a celá síť značených tras byla 

značně narušena. V roce 1954 vydala vláda Usnesení o nové organizaci turistiky a 

cestovního ruchu v ČSSR a v roce 1958 pak ÚV ČSTV Směrnici o jednotném značení 

turistických tras v Československu. Značené trasy se díky tomu podařilo znovu 

obnovit a postupně vybavit směrovkami a nástěnnými mapami. Síť značených cest se 

i nadále postupně zvětšovala. Brzy po roce 1989 bylo provedeno i vyznačení sítě 

turistických tras v dlouhá léta nepřístupném pásmu při rakouské a německé hranici.  

V současné době je v České republice vyznačeno celkem 38 500 km pěších tras (z 

toho 1 470 km je součástí mezinárodních dálkových cest Evropského sdružení pěší 

turistiky (EWV) a cca 200 km lyžařských tras. 

 

 
Evropské dálkové cesty v Libereckém kraji: 

Evropská turistická asociace (Europaische Wandervereinigung – EWV), která byla 

založena v roce 1969 se sídlem v Saarbrűckenu v SRN, vytváří prakticky ve všech 

evropských státech vzájemně propojené, většinou pěší turistické trasy, jejichž délka 

se v současné době pohybuje kolem 20 tisíc kilometrů. Celkem je v členských státech 

EWV vyznačeno 11 takových cest, z nichž dvě procházejí územím Libereckého kraje a 

obě se dotýkají území Hrádecka: 

- trasa E3 Black Sea – Iberia (Černé moře – Pyrenejský poloostrov), kromě České 

republiky prochází Bulharskem, Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem, Polskem, 

Německem, Lucemburskem, Belgií, Francií a Španělskem, celková délka dosahuje 
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cca 6 950 km. Libereckým krajem vede v úseku Krkonoše – Jizerské hory – 

Liberec – Ještěd – Lužické hory; 

- trasa E10 Nordeast – Southwest (Severovýchod – Jihozápad), kromě České 

republiky prochází Finskem, Německem, Rakouskem, Itálií, Francií a Španělskem, 

délka činí cca 2 880 km. Libereckým krajem vede v úseku Lužické hory – Nový 

Bor – Česká Lípa – Máchovo jezero – Bezděz - Kokořínsko. 

 
Přehled naučných, exkursních a jiných stezek  

- exkursní stezka Oldřichovské háje a skály: otevřena roku 1989 a vede v délce asi 

13 km po značených cestách v oblasti rezervací Stržový vrch a Špičák. Začíná i 

končí u železniční stanice Oldřichov v Hájích, na trase jsou vysvětlující tabule; 

- historicko-přírodovědná stezka Nové Město pod Smrkem: otevřena roku 1993, po 

trase jsou rozmístěny vysvětlující tabule. Má 25 (respektive 27) zastavení a je 

vedena po třech okruzích – žlutém (2,4 km), zeleném (8,6 km) a červeném (10,1 

km). Prochází historicky i přírodovědně pozoruhodnými místy města i širokého 

okolí; 

- lesní naučná stezka Harcov: vybudována v roce 1999, má 11 zastavení, délka 

stezky je 2,8 km. Má sloužit převážně mládeži v poznávání lesů Jizerských hor i 

problémů lesního hospodaření obecně; 

- naučná stezka mokřad Brazilka: naučná stezka v délce cca 300 m zpřístupňuje 

mokřad Brazilka v Lužických horách, na trase jsou celkem čtyři zastávky 

s informačními tabulemi; 

- naučná stezka Lužické a Žitavské hory: trasa je vedena východní částí Lužických 

a Žitavských hor, částečně po linii významné geologické poruchy  tzv. lužického 

zlomu. Hlavní trasa naučné stezky dlouhá celkem 31 km je vybavena 24 

informačními tabulemi, kromě nich jsou na dvou dalších spojovacích úsecích ještě 

tři panely. 
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B.2.3.2 Cyklistické trasy 

Cyklistická doprava je fenomén, kterému je v poslední době věnována velká 

pozornost vzhledem k jeho významu a atraktivitě v rámci cestovního ruchu a 

vzhledem k jeho rozvojovému potenciálu . 

 

Rozlišují se tři základní typy cyklistických komunikací :  

- Cyklotrasy, které vedou po silnicích, dobrých místních a účelových 

komunikacích. Pro jejich značení se používají dopravní značky definované 

vyhláškou MDS ČR č. 30/2001 Sb. (jde např. o žluté směrové tabulky s černým 

piktogramem kola a číslem cyklotrasy v záhlaví, o směrové tabule a tabulky, o 

návěst před křižovatkou, zobrazující schéma křižovatky v daném místě apod.). 

Cyklotrasy jsou kromě cyklistů určeny i pro ostatní účastníky silničního 

provozu.  

- Cyklostezky – tento typ můžeme definovat podobně jako cyklotrasy, rozdíl 

spočívá v tom, že trasa je určena výhradně pro cyklistický provoz. 

- Cykloturistické trasy (tzv. terénní), které vedou převážně po horších 

účelových komunikacích, tedy po polních a lesních zpevněných cestách. Tento 

typ tras bývá značen i na území chráněných krajinných oblastí a národních 

parků. K jejich značení se používá pásových a tvarových značek jako u pěších 

tras, ale se žlutými upozorňovacími pruhy.  

Všechny druhy cyklistických tras by měly být vedeny tak, aby umožňovaly použití 

i běžných turistických a nikoliv jen horských kol. 

 

Podle významu můžeme cyklistické trasy rozdělit do pěti základních kategorií :  

- trasy mezinárodní – jde o trasu napojenou na systém tras v sousedních státech. 

Patří k nim jednak trasy začleněné přímo do hlavní evropské sítě (hlavní trasy – 

dle označení Klubu českých turistů (KČT) trasy I. třídy) a jednak místní trasy, 

které zajišťují propojení významných příhraničních turistických oblastí; 

- trasy nadregionální – tyto trasy většinou propojují významná sídla na území 

regionu, případně propojují sousední regiony; 

- trasy regionální – významné trasy propojující sídelní útvary a významné lokality 

uvnitř regionu; 
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- trasy místní – trasy nejnižší úrovně; 

- trasy ostatní – jde o místní trasy, které nemají přiděleno registrační číslo. 

 
Územím Hrádecka a jeho těsného okolí v současné době prochází následující 

 mezinárodní trasy : 

- trasa č. 14 : Žitava – Jičín – Praha : prochází v trase Hrádek nad Nisou – 

Liberec – Sychrov – Turnov – Pleskotský mlýn. Odtud je uvažováno její další 

pokračování již mimo území kraje do Jičína a Prahy, které ještě není v terénu 

vyznačeno; 

- trasa č. 241 : Zittau – Ralsko – Praha : prochází v trase Petrovice –zámek 

Lemberk - Stráž pod Ralskem – Mimoň – bývalý vojenský výcvikový prostor  

Ralsko – Jabloneček; 

- trasa č. 3016 „POHODOVÁ“ : Ostritz – Smědava : Libereckým krajem 

prochází v trase Andělka – Frýdlant - Hejnice – Smědava. V úseku z Hejnic do 

Smědavy není vyznačena; 

- trasa č. 3038 : „ODRA – NISA“ : prochází v trase pramen Nisy u obce Nová 

Ves nad Nisou -  Jablonec nad Nisou (Vrkoslavice) – Fibich (odbočka z Jeřmanic 

na Milíře); dále pokračuje po již zmíněné trase č. 14 až do Hartavy, kde přechází 

do Žitavy a pokračuje podél řek Nisa a později Odra až po její ústí do Batského 

moře 

- trasa č. 3039 „PAŠERÁCKÁ“ : Višňová – Hrádek nad Nisou : prochází v trase 

Višňová – Heřmanice – Vítkov – Hrádek nad Nisou;  

- trasa č. 3059 „KRAKONOŠOVA“ : Karpatz – Zittau : prochází v trase 

Kunratice – Frýdlant - Dolní Řasnice – Srbská.  

 
Nadregionální systém tvoří trasy : 

- trasa č. 21 : Chrastava – Hřensko : prochází v trase Chrastava – Andělská 

Hora, elektrárna - Kryštofovo Údolí – Křižanské sedlo - Jablonné v Podještědí - 

Nová Huť - Česká Kamenice (již v Ústeckém kraji).  

- trasa č. 22 : Chrastava – Náchod : prochází v trase Chrastava - Oldřichov 

v Hájích – Smědava – Jizerka – Horní Polubný - Kořenov – Rokytnice nad Jizerou 

– Jilemnice (křižovatka Hrabačov) – Horní Branná. 

 



 16 

Systém mezinárodních a nadregionálních tras je dále zahuštěn trasami regionálního 

a místního významu. Dohromady vytváří hustou síť, která cyklistům zpřístupňuje 

většinu nejatraktivnějších lokalit.  

 

 

B.2.3.3 Lyžařské turistické trasy a závodní běžecké tratě 

Místa startů a cílů upravovaných běžeckých tras se v mapách KČT vyznačují 

smluvenou značkou lyžaře ve žlutém poli a černém čtverci postaveném na koso. 

Systémy upravovaných běžeckých lyžařských tras jsou vytvořeny především 

v Krkonoších, v Jizerských horách a na Ještědu,  lokality menšího významu se 

nachází i v Lužických horách (např. Polevsko či Myslivny). 

Lanovky, vleky, zimní střediska 

Hlavní lyžařské oblasti Libereckého kraje představují Krkonoše a Jizerské hory, z 

ostatních části kraje jsou pro sjezdové lyžování vhodné ještě lokality na Ještědu a  

v Lužických horách. 

 

Pro území Hrádecka je významnou lokalitou pro sjezdové lyžování  skiareál Ještěd. 

Rozprostírá se na severovýchodních svazích Ještědu a Černého vrchu v nadmořských 

výškách 540 – 1000 m n.m. Nachází se v bezprostředním zázemí krajského města 

Liberec, z Hrádku nad Nisou je v přijatelné dojezdové vzdálenosti. Na vrchol Ještědu 

vede kabinová lanovka, na vrchol Černého vrchu sedačková a kromě nich areál 

disponuje dalšími šesti vleky. Sjezdové tratě všech obtížností dosahují celkové délky 

8,8 km. Součástí areálu jsou skokanské můstky. 

 

Také v Lužických horách se nachází několik méně významných středisek zimních 

lyžařských sportů. Vleky a sjezdovkami jsou vybaveny areály Myslivny, Polevsko 

a Kamenický Šenov.  
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B.2.2  Základní a doprovodná infrastruktura CR 

Tento potenciál jak bylo naznačeno v předchozí kapitole je průvodní jevem 

atraktivních lokalit kde se koncentruje zájem návštěvníků i chatařů a chalupářů ( tzv. 

dočasných uživatelů území). 

Základní infrastruktura CR jsou ubytovací a stravovací zařízení. Doprovodnou 

infrastrukturu tvoří sportovní a kulturně rekreační zařízení, ostatní služby (např. 

půjčovny sportovních potřeb), turistická infrastruktura ( informační a navigační 

systémy, lavičky, přístřešky atd.) a doprovodná dopravní infrastruktura. 

V následujících odstavcích jsou uvedena pouze data z obce a dalších subjektů 

v Hrádku nad Nisou, která byla k dispozici k datu dokončení tohoto dokumentu. 

Vypracování podrobné analýzy stávajícího potenciálu základní a doprovodné 

infrastruktury CR v regionu by mělo být jedním z témat, kterým se bude město 

věnovat v rámci svých příštích projektových aktivit zaměřených na rozvoj CR. 

 

Sportovní infrastruktura 

Významnou roli v nabídce možností pro trávení volného času hraje také ostatní 

sportovní infrastruktura, jako jsou koupaliště, bazény, hřiště pro různé míčové 

hry (jmenujme např. tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, squash), tělocvičny, kryté 

stadiony, kuželny, fitness centra, golfová hřiště atd. Také jejich nabídka 

spolurozhoduje o výběru určité turistické destinace a je nutné si uvědomit, že jejich 

přítomnost zvyšuje svůj význam zejména v případě nepříznivého počasí. 

Ve městě Hrádek nad Nisou a jeho okolí nalezneme poměrně dobře rozvinutou 

ostatní sportovní infrastrukturu. Zejména je zde rekreační areál Kristýna s výborným 

zázemím pro různé vodní sporty. Na území města je několik nově postavených nebo 

zmodernizovaných sportovišť. Fotbalový stadion v Doníně, atletický stadion u ZŠ 

TGM (atletická dráha, volejbal, kopaná), sportovní hřiště u ZŠ Lidická, ZŠ Donín a PŠ 

Loučná (volejbal, košíková, skok do dálky), Sportovní areál jednoty Orel (tenisové 

kurty, kluziště, klubovna, minigolf), sokolovna (tělocvična – volejbal, aerobic, stolní 

tenis, tenis, posilovna, sauna), skatepark – krytá hala a hřiště na plážový volejbal na 

Kristýně. V městském parku a na dalších 11 místech ve městě jsou umístěna dětská 
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hřiště. V nedaleké Chrastavě je k dispozici dokonce i golfové hřiště, umístěné v těsné 

blízkosti hradu Grabštejn. 

 
B.3  Cílové skupiny 

Na základě informací zadavatele, realizovaných statistických a motivačních šetření a  

terénních šetření mezi provozovateli služeb byly definovány současné hlavní cílové 

skupiny návštěvníků, které budou v rámci návrhové části doplněny na základě 

zvolených strategií. 

Jedná se především o tyto skupiny: 

• rodiny s dětmi – tuzemské i zahraniční 

• senioři 

• handicapovaní turisté 

Dle výsledků motivačního šetření LK je typickým turistou celého regionu: 

Oblast Hrádecka má však svá specifika vzhledem k těsné blízkosti hranic 

s Německem a Polskem. Je zde tedy zastoupeno vyšší procento zahraničních 

návštěvníků – především jednodenních tzv. exkurzionistů. Což vyplývá i ze zkušeností 

zadavatele. 

 

B.4   Formy cestovního ruchu 

V území jsou vzhledem k poloze ( příznivé klimatické podmínky Žitavské pánve )  a 

potenciálu území vhodné podmínky především pro letní období - pro provozování 

těchto forem CR: 

− Rekreace u vody – Areál Kristýna 

− Turistika a cykloturistika – Lužické hory, regionální a mezinárodní trasy  

− Kulturní CR – Hrad Grabštejn 

− Nakupování a stravování – Město Hrádek n.N.především přeshraniční 

návštěvníci 

 

Jedná se i z hlediska regionálního i celostátního o atraktivní formy CR, nejvíce 

preferované návštěvníky jak tuzemskými tak i zahraničními. A všechny uvedené 

formy CR jsou schopny uspokojit cílové skupiny definované v předchozí kapitole a 
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je vhodné je dále rozvíjet realizací vhodných projektů viz. II.koncepční část 

dokumentu. 

 

B.5 Turistická organizační struktura  

V oblasti působí sdružení obcí Hrádecko-Chrastavsko (mikroregion), které zatím 

nemá vlastní organizační strukturu zaměřenou na rozvoj cestovního ruchu, přestože 

cestovní ruch je uváděn jako klíčová oblast v rozvojových strategiích. Lze 

předpokládat, že rozhodující iniciativy budou organizovány zejména z oblasti 

Lužických hor (návrhy nosných turistických projektů  regionálního významu již 

existují) a Ještědu (kompletizace vybavenosti sportovně-rekreačního areálu), a to i 

v rámci Euroregionu NISA.  

 

 

B.5 Zhodnocení současného stavu nabídky pro cestovní ruch – přednosti, 

nedostatky 

Na základě vstupních dokumentů, provedených šetření, získaných informací a 

poznatků zpracovatele lze uvést následující závěry: 

 

 

� Území i přes svoji příhraniční polohu má poměrně dobré možnosti pro rozvoj CR, 

vzhledem k blízkosti hranic je atraktivním cílem pro návštěvníky ze 

sousedních zemí 

� Předností je i poměrně dobrá dostupnost – leží na rozvojové ose Liberec – 

Hrádek n.N, kde je plánováno i dobudování rychlostní komunikace na hranice a 

její napojení na dálniční síť v SRN. 

� Město a okolí se profiluje spíše jako multifunkční obec, což souvisí s poměrně 

silným podílem průmyslové výroby kde je zaměstnána převážná část místních 

obyvatel, význam CR pro rozvoj města se teprve rozvíjí v posledních letech 

� město má image příjemného rekreačního střediska, původní staré jádro  

vytváří přirozený střed města a slouží jako centrum služeb a odpočinku pro 

obyvatele i návštěvníky - klidová  zóna města 
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� poměrně přívětivě působí i ostatní části intravilánu obce  zastavěné převážně 

nízkopodlažními objekty s řadou původních roubených staveb. Okolí města, 

které se rozprostírá na horských úbočích a zasahuje do centrální části Lužických 

hor,  je  turisticky velice atraktivní 

� potenciál základních služeb cestovního ruchu tj. ubytování a stravování 

odpovídá současným možnostem. Je však potřeba rozšířit kapacity ubytování, 

zejména v turisticky zajímavých oblastech (např. areál Kristýna) a dále zajistit 

kapacity pro vyšší standard ubytování včetně hromadných zájezdů.. 

� nabídka doprovodných služeb CR je úměrná velikosti území – je zde rekreační 

areál Kristýna a dobré zázemí sportovně rekreačních zařízení. Převažující je však 

nabídka v případě pěkného počasí, a proto je potřeba doplnit zázemí i pro aktivity 

za nepříznivého počasí. 

� nabídku kulturně – historickou do určité míry může rozšířit i sousedící 

saské město Žitava, které  je propojeno vycházkovou zónou- cyklostezkou 

� rezervy jsou ve využívání kulturních zařízení (např. využití nejstaršího objektu 

města-podstávkového domu na náměstí, kde se připravuje muzeum. Zde jsou  

možnosti pro rozšíření a zkvalitnění kulturních, společenských i osvětových 

aktivit. 

� Obecně nízká míra úhrady poplatků z ubytování –zlepšením by byl k dispozici 

vhodný zdroj prostředků na podporu CR- závisí na přístupu provozovatelů 

ubytovacích zařízení 
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D. SWOT analýza 

Pro návrhovou část je základem stanovení slabých a silných stránek – tzv. vnitřní 

faktory a současně definovat i příležitosti a ohrožení – tzv. vnější faktory do souhrnné 

SWOT analýzy zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v území. Podkladem byla SWOT 

ze vstupních strategických dokumentů a zohledněny byly i krajské strategické 

dokumenty ( Program rozvoje CR a Strategie LK). 

Silné stránky Slabé stránky 

− Centrální poloha regionu přímo na 
hranicích tří států (Trojmezí) 
v samotném srdci Evropy.  

− Příhraniční oblast 

− Aktivní propojení a spolupráce subjektů 
v Trojzemí – zapojení do Svazku tří 
měst Hrádek-Bogatynia-Zittau 

− Nedostatečná kvalita některých 
základních služeb CR 

− Potenciál historických, přírodních a 
kulturních atraktivit  ( těsná vazba na 
objekty v blízké Zittau) 

− Absence kvalitního informačního a 
navigačního systému ve městě 

− Hustá síť značených turistických a 
cykloturistických tras provázanost přes 
hranice 

− Nedostatečný rozvoj aktivit 

informačního centra 

− Velmi dobrá turistická propustnost 
státních hranic s Polskem a SRN. 

− Nedostatečně atraktivní klidová zóna 
města 

− Dobrá a stále se zlepšující dopravní 
obslužnost regionu – poloha na 
rozvojové ose 

− Chybějící expozice historie pohraničí 

− Značný počet sportovních areálů − Malá provázanost přeshraničních aktivit 
CR 

− Rozmanitost turistické nabídky regionu  − Jazykové bariéry 

− Nadprůměrná aktivita v pořádání 
různých akcí  

− Nízká míra spolupráce s podnikateli 

− Prezentace na veletrzích CR  

− Kvalitní internetová prezentace  

Příležitosti Hrozby 

− Rostoucí mezinárodní spolupráce − Nepříznivé klimatické podmínky 

− Ekonomická stabilita obyvatel EU − Nezájem návštěvníků o region 

− Získávání prostředků na rozvoj CR 
z Evropských fondů 

− Zhoršení mezinárodních vztahů 

− Zkvalitňování a rozšiřování služeb – 
vzrůstající zájem o podnikání  

− Ekonomická neudržitelnost 
provozování služeb CR 

− Oživení tradic a vytvoření nových − Představitelé veřejné správy nebudou 
mít zájem o rozvoj CR v regionu 

− Systematické vytváření společného 
mezinárodního turistického regionu 
Trojzemí a společné nabídky 

− Nedostatek finančních prostředků na 
rozvoj CR 
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E. Návrhová část 

 

E.1    Rozvojové priority, vize, hlavní strategické cíle,     
          marketingová strategie hlavní teze 

 

E.1.1 Základní rozvojové oblasti - priority 

 

Na základě zadání a zpracovaných dokumentů byly definovány základní okruhy 

opatření pro trvale udržitelný rozvoj cestovního  ruchu v území: 

 

a/ Marketing a organizace cestovního ruchu  / např. návrh typického produktu 

Trojzemí, efektivní propagace a prezentace regionu, podpůrné aktivity  zaměřené na 

řízení a koordinaci aktivit v cestovním ruchu, rozvoj spolupráce veřejného a 

privátního sektoru v cestovním ruchu, sběr a vyhodnocování sekundárních dat z 

oblasti cestovního ruchu , podpora vzniku profesních sdružení a možnosti jejich 

aktivního zapojení do cestovního ruchu, zkvalitňování práce IC, zlepšení jejich 

technické vybavenosti a vzájemná spolupráce i s přeshraničními partnery, zkvalitnění 

profesních znalostí pracovníků IC/ 

 

b/ Základní a doplňková infrastruktura cestovního ruchu / rozvoj a zkvalitnění 

nabídky ubytovacích a stravovacích služeb, sportovně - rekreačních zařízení, 

půjčoven sportovních potřeb/ 

 

c/ Tvorba produktů cestovního ruchu / návrhy specifické nabídky pro území/ 

 

d/ Dopravní a turistická infrastruktura cestovního ruchu / doplnění sítě cyklostezek a 

naučných stezek, optimalizace a zkvalitnění turistického informačního a navigačního 

systému / 
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E.1.2  Vize, hlavní strategické cíle 

 

Na základě vyhodnocení předchozích kroků byly definovány hlavní strategické cíle a 

celková vize pro časový horizont cca 15 – 20 let. 

Celková vize a její hlavní teze obsahují očekávaný stav turistického regionu 

v dlouhodobém časovém horizontu a představují v obecné rovině plánovaný budoucí 

vývoj. 

 

Hlavní teze: 

� Území je vnímáno jako příjemné místo pobytu pro návštěvníky, kde 

je možné trávit volný čas a dobře se zrekreovat 

� Zájem místních občanů je větší, cestovní ruch vnímají jako přínos 

pro region 

� Je rozvinuta vzájemná spolupráce všech subjektů působících na poli 

CR, včetně subjektů z druhé strany hranice 

� Probíhá aktivní koncepční spolupráce všech tří měst v rámci Malého 

trojúhelníku, rozvoj CR je přeshraničně koordinován a realizované 

aktivity na všech třech stranách hranice se  vzájemně  doplňují  

� Marketingové aktivity jsou cílené a efektivní 

� Je rozvinuta a zkvalitněna síť základních a doprovodných služeb CR 

� Kulturně – historické památky jsou v dobrém technickém stavu a 

optimálně využívány 

� Oblast je vybavena dostatečným množstvím kvalitních sportovně – 

rekreačních areálů 

� Turistická infrastruktura je v dobrém stavu a odpovídající kvalitě 
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Hlavní strategické cíle ( HC) 

 

 HC1 – Posílení image území jako zajímavé a perspektivní turistické 

destinace ve vazbě na výjimečnou polohu Trojzemí, kvalitní 

propagace a prezentace, sběr a zpracování turistických informací 

 

 HC2 – Efektivní řízení aktivit cestovního ruchu, rozvoj vzájemné 

spolupráce všech subjektů působících v oblasti cestovního ruchu, 

posílení principu partnerství ( veřejný, privátní i neziskový ) sektor, 

podpora malého a středního podnikání ve vazbě na služby CR, 

efektivní vícezdrojové financování CR, zajištění  kvalitních  lidských 

zdrojů 

 

 HC3 – Zkvalitnění a rozšíření základních a doprovodných služeb CR a 

turistické infrastruktury 

 

 HC 4 – Zkvalitňování a rozvíjení konkurenceschopné nabídky pro 

turisty i návštěvníky, tvorba nových produktů a programů a rozvoj 

stávajících a budování nových atraktivit CR 

 

 HC 5 – Optimální využívání přírodního, kulturního a historického 

potenciálu území v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje 

a ochranou přírodních a historických hodnot a využití venkovského 

prostoru pro CR 
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E.2 Opatření a aktivity k naplnění cílů 

 

 Na základě navržených hlavních strategických cílů ( HC1- HC5)  byla v souladu 

se vstupními dokumenty navržena vhodná opatření a na ně navazující aktivity na 

podporu rozvoje CR v území. Jedná se o specifické činnosti vedoucí k dosažení 

jednotlivých navržených cílů. Snahou bylo při návrhu opatření na základě 

zpracované SWOT analýzy eliminovat slabé stránky a ohrožení a podpořit silné 

stránky a využít možností, jež nabízejí potenciální příležitosti. 

 Navržená opatření a aktivity jsou ve II. Části dokumentu – Akčním plánu 

rozpracována do konkrétních projektů dle jednotlivých prioritních oblastí naplňujících 

stanovené hlavní strategické cíle.  

 

Hlavní strategický cíl HC 1 

HC1 – Posílení image území jako zajímavé a perspektivní turistické 

destinace ve vazbě na výjimečnou polohu Trojzemí, kvalitní propagace a 

prezentace,sběr a zpracování turistických informací 

 

Opatření O1 – Marketingová strategie propagace a prezentace 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1 . Zpracování marketingové strategie pro Hrádek a okolí 

2. Zpracování společné mezinárodní marketingové strategie pro celé Trojzemí 

ve spolupráci se zahraničními partnery a pracovní skupinou v rámci Svazku tří 

měst 

 

Opatření O2 – Cílená a efektivní propagace turistické oblasti a posilování 

turistické značky regionu 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1.  Cílené používání loga Trojzemí na všech tištěných i digitálních výstupech 

2.  Podpora jednotné image regionu , motivační články o regionu 
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3. Vydávání vícejazyčných propagačních materiálů a jejich cílená distribuce 

4. Vydávání tematických a druhových propagačních materiálů ( cyklo, 

atraktivity, katalogy služeb, kalendáře akcí apod.)  

5. Pravidelná účast na vybraných veletrzích a dalších propagačních akcí CR 

6. Zkvalitňování a rozšiřování internetové prezentace 

7. Zaměření cílené propagace na vytypované cílové skupiny (turistická 

infrastruktura umožňuje snadný pohyb nejen na kole, ale i na kolečkových 

bruslích, s dětským kočárkem nebo na invalidním vozíku) 

 

 

Opatření O3  - Rozvoj přeshraniční spolupráce v Trojzemí 

 

Aktivity naplňující opatření: 

 1. Podpora a rozvoj činnosti mezinárodní pracovní skupiny pro rozvoj CR v 

Trojzemí 

2. Vytvoření společného plánu činnosti a společného Katalogu přeshraničních 

projektů 

3.Rozšiřování a zkvalitnění turistických informací, on-line propojení 

informačních center 

4. Vytvoření platformy pro spolupráci podnikatelských subjektů v oblasti CR ze 

všech tří stran hranice, případně jejich zapojení do již vytvořených sítí (např. 

Oberlausitz per Rad) 

 

 

Opatření O4 – Sběr, zpracování a poskytování kvalitních turistických 

informací  

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Poskytování informací z regionu externím subjektům pro společnou prezentaci 

širšího území tzn. turistickým regionům, Libereckému kraji a  agentuře 



 27 

CzechTourism pro prezentaci území v rámci nadregionálních a mezinárodních 

propagačních aktivit území Hrádecka nebo celého Trojzemí 

2. Zajištění informací o prezentačních aktivitách a nabídce subjektů působících 

v CR (veřejných , privátních i neziskových) 

3. Pravidelné zpracování  a aktualizace turistické nabídky (data pro katalogy 

služeb – stravování, ubytován, sport, příroda, přehled akcí apod.) 

4. Vytvoření databáze podnikatelů v CR a spolupracujících subjektů 

5. Pravidelný sběr a zpracování  dat z oblasti CR: přehledy potenciálu CR a jeho 

pravidelná aktualizace ( ubytovací a stravovací kapacity a jejich kvalita, 

doprovodné služby a jejich kvalita, průzkumy mezi návštěvníky, monitoring 

návštěvnosti IC a významných turistických cílů ( Kristýna, Grabštejn), 

motivační šetření, průzkumy podnikatelského prostředí a nabídky služeb, 

vytíženost zařízení CR ad. Využívat data zajišťovaná jinými subjekty ( ČSÚ, LK, 

Památkový ústav, CzT, TU ad.) 

 

 

 

Hlavní strategický cíl HC 2 

HC2 – Efektivní řízení aktivit cestovního ruchu, rozvoj vzájemné 

spolupráce všech subjektů působících v oblasti cestovního ruchu, posílení 

principu partnerství ( veřejný, privátní i neziskový sektor), podpora malého 

a středního podnikání ve vazbě na služby CR, efektivní vícezdrojové 

financování CR, zajištění  kvalitních lidských zdrojů 

 

Opatření O5 – Zpracování Koncepce rozvoje cestovního ruchu 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Zpracování rámcové koncepce CR 

2. Zpracování akčního plánu CR 

3. Pravidelná aktualizace Koncepce i Akčního plánu CR 

4. Koncepce vzájemné komunikace subjektů působících v CR ve vazbě na 

hlavního poskytovatele informací TIC 
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Opatření O6 – Efektivní řízení a koordinace aktivit cestovního ruchu v 

regionu 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Zajištění manažera na řízení aktivit CR 

2. Zřízení fondu cestovního ruchu 

3. Pravidelná setkání a předávání informací z CR 

4. Vytvoření systému vzájemné spolupráce v CR – model řízení a kooperace 

aktivit 

 

Opatření O7 – Rozvíjení a zkvalitnění vzájemné spolupráce subjektů 

působících v CR na principu partnerství 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Organizování pravidelných společných workshopů 

2. Podpora sdružování subjektů s obdobnými cíly v CR např. v rámci vytváření 

komplexních turistických produktů (Mezinárodní cyklotrasa Odra-Nisa) 

3. Vytváření společné databáze nabídky výrobků a služeb 

4. Aktivní spolupráce s dalšími regiony v ČR podobné velikostí a složením ( např. 

město Třeboň) 

 

Opatření O8 – Podpora malého a středního podnikání v cestovním ruchu 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Iniciovat grantovou podporu pro aktivity soukromého sektoru z CR 

2. Analýza potřeb podnikatelů – dotazování, feedback, ankety apod.  

3. Pravidelně informovat podnikatele o možnostech spolupráce a získávání 

externích fin. zdrojů na jejich projekty, informační servis, poskytovat 

informace o poptávce služeb v CR 

4. Podporovat vznik lokálních tradičních řemesel a prodej místních produktů 

5. Zajistit propagaci nabídky podnikatelů v rámci prezentačních aktivit regionu 
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Opatření O9 –Zajištění kvalitních lidských zdrojů 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Vzdělávání pracovníků veřejného a neziskového sektoru 

2. Vzdělávání pracovníků privátního sektoru 

3. Speciální kurzy pro podnikatelskou činnost ( CK, průvodcovské služby apod.) 

4. Speciální kurzy pro obnovu tradic a drobných řemesel 

 

Hlavní strategický cíl HC 3 

HC3 – Zkvalitnění a rozšíření základních a doprovodných služeb CR, 

turistické infrastruktury a ostatní infrastruktury sloužící pro CR  

 

Opatření O10 – Pravidelná kontrola a vyhodnocování kvality služeb CR 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Monitoring kvality poskytování služeb a vzájemné komunikace mezi subjekty – 

terénní šetření a brainstorming mezi subjekty – vzájemné předávání 

zkušeností 

2. Vytvoření systému pro používání společné marketingové značky- vyhlášení 

soutěže o nejlepší službu Trojzemí 

3. Vytvoření motivačních systémů pro provozovatele , ohodnocené nejlepší 

služby – podpora realizace projektů apod. 

 

 

Opatření O11– Zkvalitnění a rozšíření základních služeb CR a jejich údržba 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Zmapování základních služeb a pravidelná aktualizace 

2. Obnova a rekonstrukce objektů základní infrastruktury CR – ubytovací a 

stravovací zařízení 
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3. Budování nové základní infrastruktury, podpora budování specifické nabídky 

-  např. ubytování v historických objektech, netradiční pohostinská zařízení, 

bezbariérové úpravy ve stávajících zařízeních apod. 

 

 

Opatření O12 - Zkvalitnění a rozšíření doprovodných služeb CR a jejich 

infrastruktury 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Poskytování kvalitních informačních služeb – IC jako služba pro návštěvníka 

2. Pravidelné vzdělávání v oblasti CR ( pro veřejný i privátní sektor) 

3. Zmapování doprovodných služeb,  pravidelná aktualizace služeb 

4. Obnova a rekonstrukce objektů doprovodné infrastruktury CR – sportovně-

rekreační areály 

5. Budování nové doprovodné infrastruktury, podporovat budování specif. areálů – 

adrenalinová centra, online bruslení,  např.půjčoven, servisů ad. 

6. Vyhledávání prostorů pro doprovodné a podpůrné služby ( bruslení, jízdárny, 

dny pohybu mládeže, ekologická výchova apod.) 

 

Opatření O13 - Zkvalitnění a rozšíření turistické infrastruktury 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Dobudování a zkvalitnění turistických a cykloturistických tras 

2. Systematické vytváření odpočinkových a informačních míst ( ve spol. s LK tzv. 

TIM) 

 

Opatření O14 - Zkvalitnění a dobudování ostatní infrastruktury sloužící CR 

( komunikace, městské a dopravní informační systémy) 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Koncepce rozvoje cyklostezek ve městě a jejich napojení na regionální síť 
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2. Dobudování a zkvalitnění komunikací a pěších zón 

3. Vytvoření vnitřního městského informačního systému 

4. Vytvoření vnitřních turistických okruhů 

5. Značení a informační mapy městských turistických tras 

 

 

Hlavní strategický cíl HC 4 

HC 4 – Zkvalitňování a rozvíjení konkurenceschopné nabídky pro turisty i 

návštěvníky, tvorba nových produktů a programů a rozvoj stávajících a 

budování nových atraktivit CR 

 

Opatření O15  –  Tvorba a rozvíjení specifických produktů CR 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Vytvoření návrhu okruhů nových specifických produktů CR  zaměřených na 

vybrané cílové skupiny návštěvníků 

2. Vytvoření „ typického“ místního výrobku 

3. Vytvoření jedinečného centrálního mezinárodního bodu  Trojzemí  

 

 

Opatření O16 - Zapojení do nadregionálních a mezinárodních turistických 

produktů 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Napojení na produkty vázané na přírodní potenciál území - Krakonošova 

stezka,  Nová Hřebenovka, Cyklostezka Odra – Nisa 

2. Napojení na produkty vázané na kulturní a historický potenciál území ( Nisa – 

řeka , která nás spojuje, Krajinou podstávkových domů  ad.) 
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Opatření O17 – Vytváření balíčků služeb pro cílové skupiny návštěvníků 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Ve spolupráci s podnikateli a  cestovními agenturami a CK vytvářet 

programové balíčky zaměřené na pobytovou rekreaci 

2. Ve spolupráci s podnikateli a cestovními agenturami a CK vytvářet programové 

balíčky zaměřené na aktivní rekreaci 

 

Opatření O18 – Vytváření podpůrné nabídky aktivit pro návštěvníky 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Připravovat náměty na výlety lokálního i přeshraničního charakteru 

2.  Pořádat zajímavé kulturní a společenské akce – místního i mezinárodního 

charakterů 

 

 

Hlavní strategický cíl HC 5 

HC 5 - Optimální využívání přírodního, kulturního a historického potenciálu 

území v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a ochranou 

přírodních a historických hodnot a využití venkovského prostoru pro CR 

 

Opatření O19 – Zmapování přírodního, kulturního a historického 

potenciálu území 

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Zmapování – pasportizace přírodního potenciálu území, vytvoření přehledné 

databáze vč. fotodokumentace, přírodní hodnoty a ochrany a popisu, 

pravidelná aktualizace 

2. Zmapování – pasportizace kulturního potenciálu území, vytvoření přehledné 

databáze vč. fotodokumentace, kapacit, technického stavu a možností využití, 

pravidelná aktualizace 
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3. Zmapování – pasportizace historického potenciálu území, vytvoření přehledné 

databáze vč. fotodokumentace, historické hodnoty, technického stavu a 

možností využití, pravidelná aktualizace 

4. Vytvoření sítě potenciálních spolupracovníků a odborníků zabývajících se 

přírodním, kulturním a historickým bohatstvím území 

5. Vytvoření souboru rešerší  o turistických atraktivitách v regionu včetně 

zajímavé fotodokumentace pro propagační aktivity 

 

Opatření O20 – Optimální využití přírodního, kulturního a historického 

bohatství pro cestovní ruch  

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Hledání vhodných forem využití památkových objektů – zpracování studií 

2. Podpora pořádání kulturních aktivit ve vhodných památkových objektech 

3. Rozvíjet spolupráci s církví a využívat jejich vhodné objekty pro aktivity CR 

4. Zapojit se do celostátního projektu na podporu budování turistických 

návštěvnických center v CHKO a dalších přírodně cenných lokalitách 

5. Efektivní propagace bohatství 

 

 

Opatření O21 – Obnova a oživení přírodního, kulturního a historického 

potenciálu  

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Obnova tradic a vytváření nových ve spolupráci se zahraničními partnery  

2. Vytváření a obnova naučných stezek 

3. Vytváření prožitkových programů ve vazbě na historické dědictví ( netradiční 

prohlídky historických objektů, výuka původních řemesel apod.) 

4. Rekonstrukce a obnova kulturních a historických památek 

5. Budování nových kulturních atraktivit – Muzeum přibližující dějiny regionu a 

vývoj místního hospodářství , galerie, Skanzen podstávkových domů 
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6. Rozšiřovat nabídku pravidelných kulturních akcí ve vazbě na kulturní a 

historické objekty ( ve vazbě na muzeum, galerii, hrad Grabštejn) 

 

 

Opatření O22 – Obnova a aktivní využívání potenciálu venkovského území  

 

Aktivity naplňující opatření: 

1. Hledání vhodných forem využití venkovského území – venkovská turistika, 

ekoturistika, agroturistika apod. 

2. Vybudování sítě venkovských zařízení s možností zážitkových pobytů a poznání 

tradic regionu 

 

 

F.Shrnutí 

Navržená koncepce  rozvoje CR je základním dlouhodobým dokumentem, na 

základě kterého budou rozpracovány nosné projekty v Akčním plánu v Katalogu 

projektů a vytvořen zásobník dalších záměrů. Základem naplňování Koncepce a jejího 

efektivního využití je pravidelný monitoring naplňování cílů, opatření i jednotlivých 

aktivit v souladu s vývojem a potřebami všech zainteresovaných stran. Jedná se tedy 

o živý a stále se vyvíjející dokument, který by měl sloužit rozvoji cestovního ruchu 

v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a postupně naplňovat společné cíle 

všech subjektů  působících v cestovním ruchu v regionu. 

 

 


