
 

 

 

  

 

Report činností pro Destinační fond Českého Švýcarska 

Aktivity v období: 4. čtvrtletí 2017 + 1. čtvrtletí 2018 
 

1. Spuštěn nový web www.ceskesvycarsko.cz 

Po mnoha měsících příprav jsme v průběhu února spustili 

nové webové stránky www.ceskesvycarsko.cz. Nové 

webové stránky jsou plně responzivní, tedy zobrazení 

stránek bude optimalizováno pro všechny druhy 

nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, tablety atd.). 

Nový web má novou grafiku a je také logicky členěn pro 

turisty, kteří do Českého Švýcarska plánují (či zvažují) 

přijet.   

 

 

2. Novinky ze strategických jednání s partnery 

České Švýcarsko o.p.s. se zapojilo do příprav projektu Hřebenovky, jehož důsledkem bude 

zatraktivnění území mimo vlastní národní park. OPSka se také zúčastnila jednání o produktu 

Skalní města CZ, která mají za cíl propagovat skalní města Čech na národní úrovni. K projektu 

Skalní města se chystá web a brožurka a v budoucnu by měl být prezentován na veletrhu 

Holiday World. I nadále probíhá spolupráce s regionem Lužické hory o nastavení turistické 

destinace, která by opět rozšířila nabídku pro návštěvníky mimo vlastní národní park (Panská 

skála, Sloup, Klíč). 

 
 

 

3.  Doprava v Českém Švýcarsku 

V uplynulém období proběhlo několik strategických 

jednání ohledně turistické dopravy v Českém 

Švýcarsku. Došlo k dohodě o změně, která bude 

v platnosti od června 2018 a přinese mimo jiné denní 

frekvenci vlaků o letních prázdninách mezi 

Krásnou Lípou a Mikulášovicemi. Také proběhlo 

jednání o rozšíření provozu autobusů ve směru 

z Krásné Lípy do Varnsdorfu a dále do Grossschönau. 

 

http://www.ceskesvycarsko.cz/


 

 

 

  

 

4. Poradní sbor DF 

Dne 6. února 2018 se sešli členové poradního sboru Destinačního fondu v Domě Českého 

Švýcarska. Poradnímu sboru byl prvně představen vzhled a funkcionality nového webu. Také 

jim byl prezentován vývoj aktivit v přeshraničním projektu Turistika s výhledem. Dále bylo 

hojně diskutováno téma návštěvnické karty, které OPSka bude v dalším období připravovat.  

 

5. Výroční zasedání členů DF  

Letošní výroční zasedání všech členů Destinačního fondu 

českého Švýcarska proběhlo v nově zrekonstruovaném 

sále bývalého hotelu Praha v Jetřichovicích dne 27. 

února 2018. Tým OPSky zhodnotil turistickou sezónu 

2017, dále představil aktivity v projektu Turistika 

s výhledem, novinky v turistické dopravě a nový web 

www.ceskesvycarsko.cz.  

 

 

6. Prezentace regionu na veletrzích 

České Švýcarsko o.p.s. opět prezentovala 

turistickou nabídku našeho regionu na 

mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday 

World v Praze, jež patří oprávněně mezi 

nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České 

republice, ale i v regionu střední Evropy. Poté jsme 

také představovali náš region na veletrhu 

SlovakiaTour v Bratislavě a na významném 

veletrhu pro cyklisty For Bikes v Praze.  

17. března 2018 proběhla v saském Bad Schandou 

tradiční Turistická burza, která každým rokem 

otevírá turistickou sezonu v Saském Švýcarsku a kde 

je vždy prezentována ta nejlepší turistická nabídka 

celého regionu. Všichni členové Destinančního fondu 

měli možnost zde zdarma mít stánek a tím 

představit své služby. 
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7. Nové tiskoviny v oběhu 

V průběhu 4. čtvrtletí roku 2017 a 1. čtvrtletí letošního roku jsme vyrobili několik nových 

tiskovin pro návštěvníky regionu. Dokončena byla velká A4 trojjazyčná Imagebrožura (v 

nákladu 20 000 ks), která bude sloužit jako hlavní propagační materiál nejen pro české, ale i 

zahraniční turisty. Vyroben byl také nový leták velikosti DL propagující východní část Českého 

Švýcarska (v nákladu 60 000 ks v češtině, 80 000 ks v němčině). Dalším novým materiálem je 

brožurka představující TOP 20 tras – Pěší výlety po Českosaském Švýcarsku (15000 ČJ 15000 

NJ). Pro potřeby prezentace na veletrzích byly vyrobeny i výstavní rollupy v počtu 10 ks.   

              
 

8. Školení pracovníků IS 

13. března 2018 zorganizovala OPS ČŠ ve spolupráci 

se Správou národního parku ČŠ každoroční odborné 

školení pro pracovníky informačních středisek 

a zaměstnance recepcí hotelů a penzionů v regionu. 

Praktického školení zaměřeného na novinky pro 

turistickou sezonu 2018 se účastnilo 40 lidí z oboru. 

 

 


