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Zde vložte název projektu
Zde vložte datum konání
Zde vložte text



1. Zimní a mimosezónní nabídka
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Zde vložte datum konání
Zde vložte text

Nový web k zimní nabídce: www.ceskesvycarsko.cz/zima

http://www.ceskesvycarsko.cz/zima


1. Zimní a mimosezónní nabídka

Zde vložte název akce
Zde vložte název projektu
Zde vložte datum konání
Zde vložte text

On-line brožura se zimní nabídkou v Českém Švýcarsku
= určeno pro členy Destinačního fondu

• Výlety, 
• Aktivní odpočinek, 
• Rozhledny, 
• Expozice a památky, 
• Interaktivní zábava, 
• Kavárny a bary, 
• Pivovary , 
• Restaurace a 
• Wellness a bazény
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Zde vložte název akce
Zde vložte název projektu
Zde vložte datum konání
Zde vložte text

Doporučení pro zatraktivnění mimosezónního 
období v regionu ČS:

– Rozšíření otevírací doby Pravčické brány v zimních měsících
– Jednání k zajištění plaveb v Edmundově soutěsce v měsících 

listopadu a prosinci
– Propagace mimosezónních období v národním parku = klid, žádné 

davy, ticho skal, národní park sám pro sebe
– Videa, práce s blogery a instagramery
– vytvoření zážitkových okruhů v katastrech jednotlivých obcí 

spolu s místními podnikateli a aktéry = propojení kvalitních 
služeb a zážitků v přilehlém okolí = posílení lokální ekonomiky a 
spolupráce místních aktérů



2. Propagační materiály 
pro sezónu 2020
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Zde vložte název akce
Zde vložte název projektu
Zde vložte datum konání
Zde vložte text

• Zážitky v Českém Švýcarsku

• Pěší trasy po ČS – TOP 20 (placená)

• V srdci Českého Švýcarska (ÚK)

• Mapa Hřebenovka



3. Nová služba Informační servis

8www.ceskesvycarsko.cz

Zde vložte název akce
Zde vložte název projektu
Zde vložte datum konání
Zde vložte text

• týdenní přehled akcí a aktualit v Českém 
Švýcarsku a okolí

• distribuován elektronicky do informačních 
center a aktérům z cestovního ruchu

• sdílen na webových stránkách a sociálních 
sítích

• určeno členům destinačního fondu



4. DRÁHA NÁRODNÍHO PARKU

www.ceskesvycarsko.cz
www.drahanp.cz



MAPA DRÁHY NP
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Snaha o trvalé zlepšování úrovně a kvality zážitků návštěvníků 
a uživatelů DNP 
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Společná zodpovědnost ČŠ o.p.s. s provozovateli vlaků, majiteli infrastruktury, 
Ústeckým krajem jako objednatelem dopravy a ve spolupráci se společností VVO
za to, jakou zkušenost si návštěvníci z využití DNP při návštěvě Českosaského 
Švýcarska s sebou odnesou a budou mezi sebou sdílet 

ÚKOL MARKETINGU



DOPRAVA 2020
Nejen pro turistiku v Českém Švýcarsku

a Lužických horách

www.ceskesvycarsko.cz
www.drahanp.cz



VLAKY
1. Zavedení sezonního vlaku Liberec – Varnsdorf – Rybniště – Mikulášovice, kde 

návaznost směr Bad Schandau a Schöna (Hřensko) a v  v Rybništi bus 434 směr 
Hřensko – pro 2020 se nepodařilo zajistit, nemáme tedy přímé spojení mezi 
Libereckem a Českosaským Švýcarskem.

2. Jednotný tarif pro směr Chřibská – Rumburk – Ebersbach(kde přestup 
bus/vlak)  – Dresden neexistuje,  takže toto spojení nikdo nepoužívá (bus 405 
+ vlak).

3. Turistický vlak Kamenický motoráček jede nově v sezoně 2020 ve směru Česká 
Kamenice – Jedlová – Nový Bor – Česká Lípa – Liberec , nové neotřelé 
propojení Lužických hor a Ještědského pohoří.

4. Spoje na Dráze národního parku, zejména 083/U28 nestačí v sezoně pokrýt 
poptávku cyklistů, nízká kapacita souprav.

5. Letitý boj o zavedení výhodné jízdenky Děčín – Hřensko (vlak do Schöny + 
přívoz), aby konkurovala autobusům (nedohoda mezi CZ a D).



MAPA TURISTICKÝCH SPOJŮ
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AUTOBUSY
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1. V sezoně 2020 nová linka Libereckého kraje 469 Česká Lípa –Sloup – Nový 
Bor – Česká Kamenice – Jetřichovice – ideální stav: aby platily doklady / 
jízdenky ÚK i LK v celé délce.

2. Po 4 letech jednání se nepodařilo ani pro 2020 zrealizovat přeshraniční a 
přeskrajskou linku  Nový Bor – Sloup – Krompach – Jonsdorf – Trixi –
Grossschönau – Vdf – Krásná Lípa – Brtníky (v českých úsecích  jezdí 
pravidelné linky), jde o velice důležité propojení Lužických hor, Zittauer
Gebirge a zadního Českého Švýcarska.

3. Centrální linka NP ČŠ rozdělena od roku 2020 na linky 438 Děčín – Hřensko 
– Mezní Louka – Mezná a 434 Děčín - Hřensko – Mezní Louka – Jetřichovice 
– Chřibská – Krásná Lípa, které mají v úseku Děčín – ML interval 60 minut, v 
letní sezoně 30 minut.
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Provoz od dubna 2020 
v posíleném provozu 
dvou páteřních linek

Současný stav
• Linka 434 Děčín – Hřensko (-Mezná-) Jetřichovice – Krásná Lípa, v 

celé trase jen duben – říjen víkendy a červenec –srpen denně

Nově od dubna 2020, dvě linky 
• 438 Děčín – Hřensko – Mezní Louka – Mezná (celoroční provoz)
• 434 Děčín – Hřensko – Mezní Louka – Jetřichovice – Krásná Lípa, 

bez zajíždění do Mezné, duben, květen, říjen víkendy, červen –
září denně, 

• + 2 spoje Mezní Louka – Jetřichovice listopad-březen víkendy
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Stav turistických linek v ČŠ 
Duben 2020

434

436435

438



6. Plán akcí na rok 2020
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Zde vložte název akce
Zde vložte název projektu
Zde vložte datum konání
Zde vložte text

• 7.2. Vzdělávací kurz na téma voda: Studánky víly Rozárky v (DČS)
• 13.-16.2. Účast na veletrhu Holiday World (Praha)
• 17.2. Setkání zástupců obcí a veřejnosti k výstupům Studie potřeb obcí v 

regionu NP v (DČS)
• 6.-7.3. Účast na veletrhu Euroregion Tour (Jablonec)
• 12.3. Zasedání Destinačního fondu a poradního sboru (Zámek Děčín)
• 18.3. Školení informačních center (DČS)
• 16.4. Kurz pro pedagogy: Jedlé byliny brzkého jara (DČS)

Akce k otevření letní sezóny
• 28.3. Otevření sezóny v Děčíně (zvýšení vstupného do soutěsek)
• 28.3. Burza v Sasku 28.3.
• 28.3. Otevření soutěsek
• 18.-19.4. Otevření sezóny s o.p.s. – Česká Kamenice a Zadní Švýcarsko
• 15.-16.5. Oslavy 130 let Edmundovy soutěsky



Děkuji za pozornost.
Jan Šmíd
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