
 

 

ZÁPIS Z PORADY PORADNÍHO SBORU  

DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 

 
Datum: 6. 2. 2018 ve 13 hodin  

Přítomni: Roman Forfera – obec Rybniště, Jan Kolář – město Krásná Lípa, Ivana Lukešová- město 

Šluknov,  Marek Kny –obec Jetřichovice, Jitka Vogelová – obec Srbská Kamenice, Richard 

Nagel – Správa NPČŠ, Iveta Krupičková – zámek Děčín, Emil Bláha - Penzion Balnika, 

Jaroslav Novotný – EventTime, Sven Czastka –CK Enthusie, Karolina Němčanská – Nobilis 

Tilia, Jiří Rak, Dana Štefáčková, Michal Janeček (ČŠ o.p.s.), Miroslav Cingl – RRA. 

 

Omluveni: Matěj Kudla – Usedlost Na Stodolci, Hana Cermonová – magistrát Děčín, Otakar Mareš – 

město Česká Kamenice, Vít Slezák - Northenhikes 

  

Program: 1. Nové webové stránky 

2. Výsledky marketingového šetření 

3. Návštěvnická karta 

4. Projekt Turistika s výhledem – prezentace vybraných výstupů 

5. Ostatní - diskuse  

 

Poradní sbor Destinačního fondu Českého Švýcarska 

 bere na vědomí: 

 

1. informaci o konstrukci nových stránek www.ceskesvycarsko.cz včetně jejich spuštění ke dni 19. 2. 

2018. Poradní sbor bere na vědomí, podobu stránek odsouhlasil s tím, že je možno se 

v jednotlivostech ještě vyjadřovat a po dohodě dojednat eventuální úpravy (doprava, mapy, apod.). 

Stránky budou doplňovány v těchto nutných případech i po jejich spuštění. Cizojazyčné verze budou 

zajištovány postupně. 

2. Informaci o marketinkové  strategii ČŠ a výsledky šetření mezi návštěvníky (léto 2018). Poradní sbor 

odsouhlasil strategii s tím, že České Švýcarsko bude sledovat vývoj návštěvnosti regionu dle 

vybraných ukazatelů, mj.   nárůsty ubytovacích zařízení a počtu přenocování v obcích. 

3. Informaci o návštěvnické kartě regionu, jejíž mechanická podoba bude spuštěna v létě 2018.  Její 

příprava bud dále se členy PS konzultováno. Dohodnuto, aby karta byla poskytována jen 

návštěvníkům, kteří přenocují minimálně dvě noci.  Poradní sbor souhlasí  s provedením návštěvnické 

karty, jak bylo předloženo. 

4. Informaci o produktu Křinická cyklostezka. Poradní sbor bere na vědomí s tím, že ČŠ o.p.s.  dále 

projedná s ČD možnost přepravy většího počtu kol (než povolených sedm) v soupravách Desiro na 

Dráze národního parku. 

5. Informaci o struktuře a podobě brožury Pěší výlety po Českosaském Švýcarsku a o zásadních změnách 

v dopravě v roce 2018. Poradní sbor bere na vědomí s tím, že výsledky jednání o případné úpravě 

rozsahu provozu na trati Krásná Lípa/Rumburk – Panský – Mikulášovice d.n. budou oznámeny po 

jednání s KÚÚK, jež proběhne 9. 2. 2018. 

http://www.ceskesvycarsko.cz/


 

 

 

 


