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ZÁPIS Z PORADY PORADNÍHO SBORU  

DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 

Datum: 08. prosince 2022 Resort Mezná 

Přítomni: Tereza Tůmová – město Děčín, Jaroslav Novotný – Event time, Martin 
Kučera - MAS Český sever, Jan Srb – Pivovar Falkenštejn, David Bíróczi - 
Symbiola, Jaroslav Suchánek - Symbiola, Jan Kolář - město Krásná Lípa, Jiří 
Dužár – Bohemian Coffee House, Václava Lieblová – Penzion Arosa, Roman 
Pluháček – Resort Mezná, Zdeněk Pánek – obec Hřensko 
za o.p.s.: Jan Šmíd, Andrea Kadlecová,  
 

Omluveni: Marek Kny – obec Jetřichovice, Roman Forfera - obec Rybniště, Emil Bláha – 

Balnika, Sven Czastka – Active Point, Jiří Válka ÚK, Jan Drozd – obec 

Doubice Robert Holec obec Dolní Poustevna, Jitka Voglová – obec Srbská 

Kamenice, Vít Slezák – Northern Hikes, Martin Růžička – Nobilis Tilia 

  

Program:   

 

1) užší zapojení členů Poradního sboru k otázkám rozvoje destinace  

● potřeba zpětné vazby od aktérů na priority regionu 

● diskuze s aktéry nad klíčovými otázkami rozvoje 

● je důležité, aby člen Poradního sboru byl i ve správní radě o.p.s. ČŠ (diskuze 

se zakladateli) 

2) Hřebenovka 

● produkt cestovního ruchu, který nyní finalizuje (80 % trasy je již 

proznačené) 

● moderní zážitková trasa na podporu lokální ekonomiky a mimosezóny 

● výstupy a aktivity: vyznačená trasa v terénu značením KČT + infotabule na 

důležitých křižovatkách, vlastní web, brožura - průvodce, propagace online 

+ offline, zajištěné financování a Fond - za účelem zajištění udržitelnosti a 

financování 

● kraj předpokládá zajistit financování projektového manažera, část 

financování aktivit bude zajištěno Fondem Hřebenovky = finanční spoluúčast 

obcí a podnikatelů 

● návrh 2 tis Kč členství za rok – akceptováno 
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● dotaz na nouzová nocoviště - např. na vrcholu Lužických hor - neprošlo přes 

ochranu přírody, údržbu apod., Hřebenovka je produkt, který chce podpořit  

podnikatele, je zde dost ubytovacích kapacit. O útulnách na trase budeme v 

budoucnu dále diskutovat s obcemi a ochranou přírody (např. typ Forststeig)  

3) 10 priorit destinace, plány a vize na roky 2022 - 2027 

○ Soubor 10 priorit destinace Českého Švýcarska pro udržitelný cestovní ruch 

○ Na co se bude o.p.s. zaměřovat s ÚK, NP, obcemi a aktéry CR: 

i) uzavřená infastruktura a tur. cesty po požáru a po kůrovcové 

kalamitě = dopady na celý region, kumulace dopadů za každý den, 

ii) chybějící územní dopravní studie, 

iii) zanedbaný stav a další rozvoj turistické a cyklo infrastruktury, 

iv) absence veřejných toalet na nástupních místech - iniciace dalších 

jednání s obcemi, ÚK a NP, 

v) České Švýcarsko není jen Pravčická a soutěsky... aneb pozornost a 

rozvoj si zaslouží celá destinace, 

vi) majetková situace na P. bráně a omezení pro návštěvníky, 

vii) otevření diskuze k overturismu a regulaci návštěvnosti = příští téma 

poradního sboru 

● po požáru a kůrovcové kalamitě nás nejvíce trápí uzavřená infrastruktura a 

uzavřené cesty 

● chybějící územně-dopravní studie a veřejné toalety 

● veřejné toalety - časová náročnost provozování, v sezóně denně, finanční 

náklady i na údržbu, pilotní projekt u Třech pramenů (projekt financován z 

kraje), toaleta má modul na placení (část provozu se uhradí z toalet), je 

potřeba zapojit i Národní park  

● obnovit síť pěších stezek a cyklostezek - po požáru, kůrovci 

● plán zaměřit se na rozvoj cykloturistiky včetně semináře pro obce 

4) zhodnocení ubytovací vouchery a bezplatná doprava 

● úspěšná akce, více benefitují chaty a chalupy než hotely, nejoblíbenější 

místa jsou místa, která mají co nabídnout  

5) ostatní témata 

● Děčín - chybí koncepce cestovního ruchu Děčína, prázdné Labe bez lodí, 

nevyhovující přístaviště na nevyhovujícím místě 

● certifikace služeb - ubytování, gastro, Íčka, půjčovny apod. - nikdo to 

nechce dělat (MAS, OPS, NP), celkově nefunguje certifikace služeb v ČR, 

protože český zákazník nejeví o certifikaci tak velký zájem, je ale potřeba 

nerezignovat a rozpohybovat to - např. Partner NP 
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● téma cykloturistika 

● téma obnova a rozvoj pěších tras - starostové chtějí zpřístupnění zavřených 

cest, téměř celé území je bezzásahové (jen podél komunikaci a 

protipožárních pásů) a mezitím začne prorůstat příroda, což znamená, že v 

obcích přišli o pěšiny, které nebyly značené (je třeba tedy vytvořit více cest, 

protože zbytek je zapadaných stromy, je potřeba zprůchodnit přírodu) 

● aktuální informace o soutěskách - v současné době se neprovádějí v 

soutěskách žádné práce, protože nejsou vytěžené popadané stromy a 

geologové nemohou vstoupit do soutěsek (je dána priorita kácení od Třech 

pramenů k Pravčické bráně), doteď není možné dostat se ke galeriím a 

opravit je (z důvodu potřeby rizikového kácení), je nutné zpřístupnit cestu k 

Edmundově soutěsce 
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