
6. února 2020, Česká Kamenice

Předvádějící
Poznámky prezentace
Culture – heritage – glassmaking – region 



Křišťálové údolí 
je označení pro kulturní region. Rozvoj tradice 

výroby a zpracování skla ovlivnilo utváření regionu ve 
všech jeho souvislostech. Sklářství se zde stalo kulturním 

dědictvím, součástí charisma regionu, 
významnou součástí zdejšího hospodaření a života 

residentů. Drtivá většina křišťálové krásy se vyveze do 
celého světa. Kulturní otisk ale zůstává v údolích 

severočeských hor.

Předvádějící
Poznámky prezentace
Identifikace s regionem může být užívána také jako značka původu a kvality (Crafted in Crystal Valley, Made in Crystal Valley).



• přibližná definice kulturního regionu
• významná města a místa
• aktivní manufaktury a dílny
• monumenty
• kulturní a paměťové instituce

Křišťálové 
údolí

Lustry

Šperky Perle

BižuterieŠperky, 
kamenářství

Předvádějící
Poznámky prezentace
Už tady se musíme rozhodnout, jak budeme členit. Dle mého marketingově a ještě s oddělením PCO1 a PCO2Turnovsko si přisvojuje vynesení receptury z Milána /škola pro tovaryše, denník bří. Fisherů (1707) – recepturaDětskýma očima (kniha)



Zlín: Baťa
Grasse: Parfém
Míšeň: Porcelán

Skotsko: Whisky

Liberecký kraj: Křišťálové údolí

Pokud jsem navštívil Liberecký kraj a neviděl žádné muzeum 
skla, nenavštívil výrobce, nekoupil lokální suvenýr, odjíždím s 

pocitem, že můj zážitek nebyl úplný. 
Musím tedy přijet příště.
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20 000 
návštěvníků





Edice

Vydání základní informační mapy „Křišťálové údolí“, 
v roce 2019 v mutacích

• CZ 10 000 ks 
• DE   5 000 ks
• EN 5 000 ks 

Kalendář Libereckého kraje 2020 
tematicky věnovaný Křišťálovému údolí – představení 
výrobků a lokalit vzniku v Libereckém kraji.





Famtrip

Informační cesta 
pro 90+ zástupců 
německých 
cestovních kanceláří.
2. – 5. prosince 2019



Presstripy

- česká média, 26. 10. 2019
- NY Times 11. 11. 2019, 42 mailů









Připraveni na návštěvníky 
v Lužických horách

• Lasvit Ajeto, Lindava
• Novotny Glass & Restaurace Huť, Nový Bor 



Připraveni na návštěvníky 
v Lužických horách

• David Wünsch, Nový Bor
• Pačinek Glass, Kunratice u Cvikova



• využijeme inzertní plochy v kraji
• plochy ve firmách / obcích
• lavičky Křišťálového údolí 





Veřejný prostor



Veřejný prostor



 Zapojení podnikatelů v cestovním ruchu, zejména 
ubytovatelů. 
 prezentace Křišťálového údolí hostům
 místa specificky spojená s tématem (např. hotel 

Sklář, hotel Ještěd apod.)



Příprava balíčků / nabídek pro jednotlivé cílové 
skupiny, s hlavní segmentací na 
 skupiny 
 nabídky pro autobusové skupiny (ČR, SRN, Polsko)
 školní skupiny
 nabídky pro malé skupiny (USA, asijské trhy)

 individuální návštěvníky (rodiny, best-agers)

Přizpůsobit obsah webu jednotlivým cílovým skupinám



Vzdělávání
 síť průvodců pro skupiny, zejména 

zahraniční
 příklady dobré praxe pro zapojené subjekty

• zlepšit interpretaci zážitkové turistiky
• studijní cesta



CzechTourism a Liberecký kraj
presstripy

Česká centra
výstavy + prezentace Křišťálového údolí pro tour 
operátory

Veletrhy
např. Konventa Löbau – duben 2020

Média v Německu a Polsku
kampaň v dopravních prostředcích v SRN



• Trienále 2020, 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N.

• Zima v Křišťálovém údolí

• Víkend Křišťálového údolí 
7. – 8. listopadu 2020



Pravidelné akce 
• Křehká krása Jablonec n. N.
• Skleněné městečko Železný Brod
• Pivní slavnosti - Harrachov 
• Sklářské slavnosti Nový Bor
• Sympozium rytého skla Kamenický Šenov, 
• Sympozium uměleckých škol, Liberec



www.crystalvalley.cz

www.facebook.com/visitcrystalvalley

http://www.crystalvalley.cz/
http://www.facebook.com/visitcrystalvalley


DAVID PASTVA
d.pastva@arr-nisa.cz
+420 603 507 531

Děkuji za pozornost
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