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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážení přátelé a sympatizanti Českého Švýcarska,  
 
rok 2020 byl kromě krátkého letního období naprosto výjimečný v mnoha omezeních, kterým 
jsme se museli podrobovat z důvodu probíhající pandemie koronaviru. Nemohli jsme žít své 
životy, pracovat, trávit volný čas a cestovat, jak jsme tomu byli zvyklí v letech minulých. S 
mnoha omezeními se musely v minulém roce vyrovnávat i náš region a naše společnost, která 
však rozhodně nezahálela. Výsledky její práce můžete vidět například na nově vybudovaném 
eshopu s regionálními výrobky i novými vlastními produkty Českého Švýcarska nebo v 
pravidelném informačním servise, který se jednou za 14 dní zasíláme členům Destinačního fondu 
Českého Švýcarska. O dalších loňských projektech a aktivitách společnosti se dočtete v této 
Výroční zprávě 2020. 
 
Jako by nebylo dost řádění samotného viru, pokračovalo loni bohužel také řádění kůrovce a 
těžařů v lesích Českého Švýcarska. Struktura lesa se nám před očima postupně rozpadá, 
turistické trasy a místní komunikace jsou drasticky poškozovány, vznikají velkoplošné holiny o 
výměře mnoha hektarů, podél zničených cest vidíme nekonečné skládky dřeva, začínají se 
uzavírat mnohé trasy pro turistickou veřejnost. Snad letos po několika letech devastace už dojde 
k obratu k lepšímu a v našich lesích to přestane vypadat jako na tankodromu. Smrkové stromy v 
národním parku jsou ale bohužel v drtivé většině zasažené a bude trvat mnoho desítek let, než 
dojde k jejich obnově. Jestli nám tak tato kalamita přinesla vůbec něco prospěšného, pak snad 
jako pozorovatelům krajiny, kdy se nám z důvodů masivního kácení otevírají netušené výhledy 
na kopce a reliéfy Českého Švýcarska. Nenechte se proto odradit od návštěvy regionu všemi 
výstrahami a varováními v mapách, naopak, přijeďte se podívat, jak se naše krajina mění a 
můžete přitom pomoci znovu nastartovat přes rok zmražené služby našich aktérů v cestovním 
ruchu, ať již v ubytování, stravování, dopravě či dalších.  
 
Chtěl bych poděkovat všem kolegům, partnerům, ale zejména zaměstnancům, členům 
Destinačního fondu Českého Švýcarska a také všem dárcům, sponzorům a podporovatelům, že 
jste nám v roce 2020 pomáhali udržovat náš region alespoň mnoha svými online aktivitami i 
nadále v podvědomí návštěvníků, kteří sem mnozí nemohli fyzicky dorazit z důvodu nouzové 
stavu a omezení pohybu.  
 
Budu doufat, že letos dojde k takové proočkovanosti populace, která umožní alespoň v druhé 
polovině roku 2021 náš návrat k normálnímu životu, kdy budeme moci i do Českého Švýcarska 
opět svobodně cestovat a trávit zde svůj volný čas, k čemuž Vás srdečně zvu a na co se už velmi 
těším.  
 
Zbyněk Linhart 
předseda správní rady České Švýcarsko o.p.s. 
předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí  
Senát Parlamentu ČR 
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PROFIL ORGANIZACE ČESKÉ ŠVÝCARSKO O.P.S. 
 
Zakladatelé: 
Naše společnost byla založena v roce 2001 Správou národního parku České Švýcarsko, 
městem Krásná Lípa a Českým svazem ochránců přírody Tilia Krásná Lípa. Od roku 2011 patří 
mezi zakladatele také Ústecký kraj. 
 
Poslání: 
Jsme nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu České 
Švýcarsko.  
 
 
Hlavní činnosti: 

• ochrana přírodních a kulturních hodnot 

• podpora šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce 

• tvorba a realizace regionálních projektů 

• propagace regionu a informačně-publikační aktivity 

• vzdělávání a osvěta 
 
Vedlejší činnosti 

• reklamní činnost a marketing 

• hostinská činnost  

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
 
Financování: 
Hlavním zdrojem našeho financování byly v roce 2020 tuzemské finanční zdroje. Mezi naše 
největší podporovatele v r. 2020 patřily Ústecký kraj, Město Krásná Lípa, Správa národního parku 
a členové destinačního fondu Českého Švýcarska.  
 
Obdrželi jsme příspěvek ze Státního fondu životního prostředí v rámci projektu Studie potřeb 
obcí v národním parku. Na provoz Domu Českého Švýcarska a na provoz informačního střediska 
v Krásné Lípě přispívá město Krásná Lípa, na provoz všech našich informačních středisek a 
podporu udržitelného cestovního ruchu přispívá Správa národního parku České Švýcarsko. 
 
Část příjmů pochází z vedlejší ekonomické činnosti v oblasti poskytování šetrných turistických, 
poradenských a marketingových služeb a vzdělávání. Důležitým příjmem jsou příspěvky členů 
destinačního fondu Českého Švýcarska z řad obcí, soukromých i neziskových subjektů.  
 
Dalším příjmem jsou například ubytovací služby v Domě Českého Švýcarska, průvodcovská 
činnost pro veřejnost a skupiny, programy pro školy v rámci environmentální výchovy, prodej 
vlastních výrobků a služeb, obchodní činnost v informačních střediscích včetně vstupného do 
expozice.  
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 
Ředitel společnosti v roce 2020: 
Bc. Jan Šmíd od 1. 1. 2020 
 
Správní rada v roce 2020: 
Předseda: 
Ing. Zbyněk Linhart  
 
 
Členové: 
RNDr. Libor Ambrozek  
Ing. Pavel Benda, Ph.D. 
PaedDr. Jan Eichler  
Jan Kolář  
Mgr. Petr Vomáčka  
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA do 11. října 2017 
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
Richard Nagel  
 
 
 
Činnost správní rady: 
V roce 2020 proběhla celkem 3 řádná zasedání správní rady. Společné zasedání 
s představenstvem svazu Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. se v tomto roce kvůli 
pandemii způsobující onemocnění COVID-19 neuskutečnila.  
 
Dozorčí rada 
Předseda: 
Ing. Jiří Válka  
 
Členové: 
Mgr. Lucie Hanková  
Ing. Petr Blažek  
 
Činnost dozorčí rady: 
V roce 2020 proběhly 2 řádné zasedání dozorčí rady. 
 
 
Dům Českého Švýcarska 
Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa 
telefon: +420 608 819 176, e-mail: ops@ceskesvycarsko.cz 
www.ceskesvycarsko.cz 
Bankovní spojení: CS 927 926 319/0800 
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Aktivity v roce 2020 
 
 
NAŠE AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
 
Ochrana přírody 

• Ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko jsme pokračovali  
v organizování veřejné sbírky pro reintrodukci a stabilizaci původních populací druhů, 
které byly na území Českého Švýcarska a Labských pískovců člověkem v minulosti 
vyhubeny nebo přivedeny na pokraj vyhubení. 

• Na začátku roku 2020 jsme prezentovali dokument Studie potřeb obcí regionu Národního 
parku České Švýcarsko v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje obcí, 
který shrnuje potřeby obcí v oblasti ochrany ŽP a navrhuje možná řešení i způsoby 
financování těchto aktivit. Celý dokument je zveřejněný na webových stránkách 
společnosti: www.ceskesvycarsko.cz. 
 

 
NAŠE AKTIVITY V OBLASTI ŠETRNÉ TURISTIKY 
 
České Švýcarsko o.p.s. je jednou ze čtyř destinačních agentur Ústeckého kraje a státem 
certifikovanou destinační agenturou. 
 
Činnost a aktivity obecně prospěšné společnosti pro veřejnost byly v roce 2020 ovlivněny 
pandemií Covid-19 a vládními nařízeními. 
 
Expozice a informační střediska Českého Švýcarska 

• V Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě jsme provozovali turistické informační středisko 
s kavárnou a ekokoutkem. Po dobu vládních opatření bylo informační středisko uzavřené. 

• Přivítali jsme zde 29 507 návštěvníků, z nichž 5 797 shlédlo multimediální Expozici České 
Švýcarsko – Život, tajemství, inspirace.  

• V letní turistické sezóně (červen - říjen) jsme provozovali ještě další dvě informační 
střediska v Jetřichovicích a v Dolní Chřibské – Na Saule; přivítali jsme zde celkem  
28 430 návštěvníků, z nichž 24 030 zavítalo do Jetřichovic a 4 400 na Saulu. 

• Celkově jsme tedy v Českém Švýcarsku obsloužili v roce 2020 na našich informačních 
střediscích 57 937 návštěvníků. 

 
 
Turistické a zážitkové programy 
 
Fotografické workshopy 

• Pro začátečníky i pokročilé jsme uskutečnili jeden fotografický workshop na téma 
„Opojení krajinou Českého Švýcarska“ vedený profesionálním fotografem Petrem Janem 
Juračkou. Populárního kurzu se celkem zúčastnilo 21 fotografických nadšenců. 

Firemní akce 

• Uskutečnili jsme 3 firemní akce na klíč, kterých se zúčastnilo 44 osob. 
Akce pro veřejnost 

• Uskutečnili jsme akce s průvodcem pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 189 turistů. 
Pronájmy konferenčních prostor 

• V konferenčních prostorách Domu Českého Švýcarska proběhlo 7 akcí třetích stran, 
kterých se zúčastnilo 225 osob.  

 
 
 
 
 
 

http://www.ceskesvycarsko.cz/
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Destinační management 

• Destinační fond (DF) Českého Švýcarska: 
Vznikl v roce 2008 za účelem společného sdílení finančních prostředků na částečné krytí 
propagace regionu na území České republiky. Destinační fond (DF) je komunikační a 
rozvojová platforma, která sdružuje aktéry cestovního ruchu, státní správu, územní 
samosprávy a orgány ochrany přírody v podobě fyzických i právnických osob. DF 
představuje společný finanční zdroj pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu, do kterého 
přispívají členové z regionu Českého Švýcarska. Účelem DF je propagace a vzájemná 
diskuze nad důležitými otázkami destinace České Švýcarsko mezi zainteresovanými členy. 
 
V důsledku pandemie COVID-19 se pravidelné výroční zasedání DF konalo až v červnu 
2020. Několik členů požádalo o možnost neplatit v roce 2020 příspěvek z důvodu výpadku 
tržeb. V tomto roce vstoupilo do DF 10 nových členů. Přes potíže v jarním a podzimním 
období (první a druhá vlna pandemie) byl dosažen příjem DF v prakticky stejné výši jako 

v roce 2019. Celková částka 740 893,- Kč bez DPH rok 2020. 

 
Byla rozpracována nová kategorizace destinačního fondu, která vstoupí v platnost v roce 
2021. Nadále rozlišujeme soukromé a veřejné subjekty. U soukromých subjektů nově 
vznikají 3 úrovně s rozdílnou výší členských příspěvků a adekvátním plněním. U všech 
typů členství se také uvažuje inflace. Cílem změn ve struktuře členství je poskytovat 
kvalitnější plnění a pokrýt rostoucí náklady na propagaci destinace. V plnění se počítá 
s novými formami marketingové propagace subjektů, transparentním poskytováním služeb 
členům a také udržitelnými nástroji destinačního managementu. Nabídka členství je 
popsána na webu: https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/destinacni-fond.  
 

• Autobusová turistická doprava: 
 

Důležitou obecně prospěšnou činností společnosti je koordinace turistické dopravy 
v destinaci České Švýcarsko. Koordinace probíhá ve spolupráci s mnoha subjekty: 
Ústeckým kraje, Libereckým krajem, DÚK, obcemi a městy v regionu, Tourismusverband 
Sächsische Schweiz, VVO, DMO Lužické hory a dalšími subjekty. Na koordinaci dopravy 
přispívá Správa národního parku částkou 200.000 Kč. Další náklady jsou hrazeny 
z prostředků destinačního fondu a vlastní komerční činnosti.  
 

 Linka 434 Děčín – Hřensko - Krásná Lípa byla doplněna stálou linkou 438 Děčín – 
Mezná. Obě linky jedou v nejvyšší sezoně v úseku Děčín – Hřensko – Mezní 
Louka v interval 30 minut, což považujeme za velký úspěch. 
 

 Nově byl v roce 2020 zaveden zimní spoj denně o víkendech (od 20. listopadu 
do      21. března) z Jetřichovic na Mezní Louku s přípoji na Děčín v obou 
koncových stanicích. Opět velký úspěch, kdy prodlužujeme sezonu pro zimní 
období. 

 

 Vedli jsme jednání na prodloužení autobusu 407 z Brtníků přes Varnsdorf do 
Grossschönau, je příslib pro rok 2021. Kromě toho nově návaznosti od každého 
spoje ve Varnsdorfu na vlak do Liberce.  

 

 Po dohodě s Libereckým a Ústeckým krajem byla zprovozněna i další turistická 
linka 469 z České Lípy přes Nový Bor do Jetřichovic - posílení spojení mezi cíli 
v Lužických horách a Českém Švýcarsku. Prosazení tohoto spoje s partnery 
považujeme za další velký úspěch v turistické dopravě. 

 

 V tomto roce se významně nepodařilo posunout společnou jízdenku v rámci 
tarifu DÚK na trase Děčín – Hřensko v kombinaci vlak a přívoz. V roce 2021 
budeme v této aktivitě intenzivně pracovat.  

 

https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/destinacni-fond
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• Vlaková turistická doprava:  

 Každodenní provoz turistických vlaků na trati Krásná Lípa - Rumburk – Panský – 
Mikulášovice v červenci a srpnu byl realizován již třetím rokem. Sedm párů 
spojů má v Mikulášovicích přípoje na vlaky Dráhy národního parku do Bad 
Schandau (a Děčína), a je tedy zajištěno sezonní spojení mezi centry obou 
národních parků a mezi oblastí Šluknovského výběžku a Hřenskem (stanice 
Schöna).  
 

 Opět jsme podpořili marketinkovými aktivitami provoz turistického autovláčku 
Hřensko, hranice – Mezní Louka. Pět spojů soukromého dopravce bylo 
v provozu až od května (předtím opatření proti pandemii).  

 

 Koncem roku 2020 došlo k obnově pravidelného taktového spojení vlakem ČD 
z Rybniště do Varnsdorfu. Ve Varnsdorfu přípoj na vlak Trilex do Liberce (a 
opačně). 

 

 Pro rok 2021 byly projednány a potvrzeny nové výletní vlaky (od sezony 2021, 
ještě se dojednávají detaily s Libereckým krajem): Vlak T10 (KŽC) 
Lužickohorský rychlík Praha – Bezděz – Nový Bor - Jedlová – Krásná Lípa – 
Mikulášovice; T9 (Trilex) Liberec – Varnsdorf – Krásná Lípa – Mikulášovice. 
Obrovský turistický význam – mimo hlavní centra NP. 

 

• Udržitelná doprava a řešení overturismu 
Nabídka výletních tras ze stanic Dráhy NP i turistických autobusů 434, 435, 469 přibližuje 

návštěvníkům méně zatížené lokality a odvádí alespoň částečně jejich výlučnou pozornost 

z centrálních okruhů v Hřensku k méně známým cílům na obvodu národního parku a 

v Lužických horách. Vlakovou dopravu v kombinacemi s cíli a atraktivitami u železničních 

stanic propaguje web www.drahanp.cz. Tomuto produktu se však nedostává takové 

podpory jak by bylo z pohledu udržitelného cestovního ruchu potřeba.  

• Exkurze destinačního fondu aneb příklady dobré praxe 
Vzhledem k pandemii se uskutečnila jen jedna odborná exkurze pro členy destinačního 

fondu a to do Königsteinu a okolí. Členové a zaměstnanci společnosti se dozvěděli více o 

práci tamního infostřediska, organizaci nabídek ve volnočasovém parku a organizaci 

ochozové vyhlídkové naučné stezky kolem pevnosti). Zúčastnili se i noví členové DF. 

• Infrastruktura značených cest:  
S KČT i Ústeckým krajem jsme vedli jednání o podpoře tzv. hřebenovky mezi Stožeckým 
sedlem/Šébrem  a Tisou tak, aby se na tuto zásadní trasu napojili nejen další aktéři CR, 
ale i města a obce s turistickým významem (Děčín, Krásná Lípa, Jiřetín pod Jedlovou). 
Další postup záleží na finanční podpoře ÚK a na dohotovení lávky na sedle Šébr (květen 
2021). 
 

• Nadregionální aktivity:  
1. Pomalu pokračuje rozvoj celonárodního produktu Skalní města (Broumovsko, Český ráj, 
České Švýcarsko). Dojednali jsme novou strukturu webových stránek i facebookového 
profilu. Kraje Královehradecký, Liberecký, Středočeský a Ústecký se podílejí na 
financování vzniku produktu, bohužel agentura Czech Tourism aktivitu nezastřešuje, 
takže opakovaně platí, že vývoj produktu je pomalejší, než odpovídá jeho významu pro 
CR v České republice. Celou aktivitu řídí destinační společnost Broumovsko. 
2. Vznik destinace Lužické hory: Propojení Českého Švýcarska a Lužických hor jsme 
posílili strukturovanou nabídkou běžeckých tras (Polevsko, Sněžník, Rybniště). Dále viz 
nová autobusová linka 469 a lávka na Šébru (výše). 

http://www.drahanp.cz/
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3. Spolupráce se Saským Švýcarskem a Horní Lužici zmírněna vzhledem k uzavření hranic 
na jaře 2020, řada akcí se nekonala. Propojili jsme zimní nabídky na obou stranách 
hranice, jednali o společné jízdence Děčín – Schöna – Hřensko a o cyklotrase 
Naturparkhaus Waltersdorf – Dům Českého Švýcarska Krásná Lípa. 

 
 
NAŠE AKTIVITY V OBLASTI MARKETINGU 
 
Veletrhy cestovního ruchu 

• Představili jsme region Českého Švýcarska na veletrzích cestovního ruchu Holiday World 

Praha a Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou 

• Spolupořádali jsme Veletrh cestovního ruchu pro České Švýcarsko a Lužické hory  

Marketingové kampaně 

• Uspořádali jsme výjezd pro aktéry v cestovním ruchu za příkladem dobré praxe do 

Saského Švýcarska na Königstein. 

• Propagovali jsme na jednáních s aktéry v cestovním ruchu i zástupci obcí, kraje Strategii 

Dráhy národního parku – dokument, jehož cílem je nabídnout samu jízdu atraktivním 

vlakem jako zážitek a cíl.  

• Připravili jsme unikátní koncept kampaně na podporu mimosezony a zmírnění dopadu 

overturismu v letních měsících. Z důvodu pandemie Covid-19 se prezentace kampaně 

přesunula na podzim 2021.  

OPS na sociálních sítích 

• V průběhu roku 2020 jsme kompletně změnili přístup k sociálním sítím. Díky novému 
layoutu a změně strategie a struktury feedu jsme ve 2. polovině roku dosáhli nárůstů 
zapojení uživatelů o desítky procent. Zvýšili jsme produkci vlastního obsahu a přidali 
jsme příspěvky typu social proof. Připravili jsme také strategii na další 2 roky, která 
zahrnuje zvýšení populárně-naučného obsahu, interakce s uživateli, využití vlastního 
obsahu, tvorbu videí i fotografií namísto crosspostingu, a také využití obsahu 
generovaného uživateli. Propagujeme environmentální projekty jako například Dráhu 
národního parku nebo konkrétní eventy. Obnovujeme aktivitu na YouTube. Prohloubili 
jsme spolupráci s dalšími platformami, např. Skalní města ČR.  

 
Webová prezentace 

• V průběhu roku 2020 jsme soustavně aktualizovali obsah na webu. Došlo k některým 
strukturálním změnám, optimalizaci „SEO“ a zavedli jsme nový systém newsletterů.  

• Průběžně jsme aktualizovali a doplňovali samostatný projektový web Dráhy národního 
parku www.drahanp.cz.  

 
Publikační a propagačně-informační produkty 

• Podíleli jsme se na přípravě a následné distribuci magazínu Brána (vydává ÚK). 

• Proběhla příprava pro vydání propagační brožury (NE)Známá místa v Českosaském 
Švýcarsku. 

• Ve spolupráci se Správou Národního parku jsme vydali novou trhací turistickou mapu s tipy 
na cyklo a pěší výlety v regionu. Mapa vyšla v nákladu 60 000 ks v českém a německém 
jazyce. Digitalizovaná podoba výletů byla publikována i na webu www.ceskesvycarsko.cz. 

• Vydali jsme Kalendář Českosaského Švýcarska pro rok 2021 – Fotografie Martin rak. 
 
 Nové komunikační kanály  

• V roce 2020 jsme zahájili přípravu 2 nových komunikačních kanálů a to Blogu Českého 
Švýcarska a regionálního podcastu Obrysy Českého Švýcarska. Spuštění je plánováno na 
březen 2021. Blog i podcast mají za cíl oslovit nové cílové skupiny a prezentovat region 
v novém světle. Cílem je také podpora regionálních produktů, regulace overturismu 

http://www.drahanp.cz/
http://www.ceskesvycarsko.cz/
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formou inspirace a osvěty. Blog navíc posílí naši pozici ve vyhledávání a pomůže se 
snížením některých negativních ukazatelů návštěvnosti.  

• Na konci roku 2020 vznikla marketingová a obchodní strategie pro rok 2021 
 
 
NAŠE AKTIVITY V OBLASTI PORADENSTVÍ A TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ 
  

• Během roku 2020 poskytovala naše společnost informační a metodickou podporu ve 
struktuře finančních opatření ke snížení dopadů pandemie Covid-19 v cestovním ruchu 
pro subjekty na území ústeckého kraje. Poradenství proběhlo v rámci projektu Ústeckého 
kraje.  

• Během roku se zástupci společnosti účastnili řady jednání ve věci dálkové a zážitkové 
trasy Hřebenovka.  

• Zástupci společnosti se účastnili pracovní skupiny Cestovní ruch (strategie SCLLD        
2021 - 2027), kterou organizovala MAS Český sever.  

 
 
 
NAŠE AKTIVITY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 
 
Environmentální vzdělávání a EVVO projekty 
 
V průběhu roku 2020 jsme provozovali Ekokoutek v informačním středisku Českého Švýcarska, 
zpracovávali jsme návrh úprav interiérů na Informačním centru, financovali jsme drobné opravy 
v interaktivní expozici a učebnách v Domě Českého Švýcarska. 
 

 

• V roce 2020 Uskutečnili jsme 14 komerčních samostatných EVVO programů a 
průvodcovaných akcí, kterých se zúčastnilo 289 osob (děti z mateřských školek, 
žáci základních a studenti středních škol, dospělí)  

• V předchozích letech jsme celoročně pracovali s oddílem Ranger (6 - 9 let, 16 
dětí), v roce 2020 tento oddíl pokračuje od 1. 2. 2020 pod vedením Jarmily 
Judové na Správě Národního parku České Švýcarsko. 
Proběhla přírodovědná jednodenní exkurze pro Ranger – 16. 5. 2020 do CHKO 
Kokořínsko a Máchův kraj. 

• Další společné aktivity se Správou Národního parku: 
o pětidenní EVVO program v areálu Správy NP České Švýcarsko realizovaný ve 

dnech 27. 7. - 31. 7. - 25 dětí 
o Přírodovědné exkurze: 

• exkurze pro děti, v sobotu dne 13. 6. na naučnou stezku Česká 
Silnice a na Malou Pravčickou bránu 

• program pro děti 28. 7. do Pavlínina údolí – 22 dětí 

• dne 9. 7. 2020 proběhla exkurze do Kyjovského údolí – 50 dětí 
o Kurzy pro pedagogy, oslovili jsme tak 105 pedagogů z regionu: 

• Jana Modrá – Studánky víly Rozárky – 7. 2.  

• Jarní rostliny – 14. 5. 

• Badatelství – 17. 6.  

• Znovu jsme v expozici provedli v rámci EVVO programů několik skupin 
znevýhodněných dětí. Pro 40 dětí jsme uspořádali 2 akce (v expozici Domu 
Českého Švýcarska.). 

• Vydali jsme 3 nové outdoorové programy pro MŠ a ZŠ na téma horolezectví, 
ochrana přírody, poznáváme les. 

 
Další aktivity v oblasti vzdělávání a osvěty 
Připravili jsme a zajistili cestovatelský festival pro 100 lidí „7 Divů“: Který musel být vzhledem 
k pandemii a nařízení vlády zrušený. Festival tedy budeme připravovat na rok 2021.  
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PŘÍPRAVA NOVÝCH PROJEKTŮ: 
 
Během roku 2020 jsme připravovali nové projekt: 

• Projekt DVA jazyky – JEDEN region na podporu přeshraničního vzdělávání škol a 
environmentálního vzdělávání.  

• Projekty v rámci SFŽP – NPŽP: Modernizace informačního centra v Krásné Lípě a Studie na 
obnovu expozice o Českém Švýcarsku.   

• Příprava projektových záměrů na nové programovací období z oblasti marketingu a 
propagace, přeshraniční spolupráce, environmentální výchovy a regionálního rozvoje.  

 
 
NAŠE AKTIVITY V OBCHODNÍ ČINNOSTI 

 
Apartmány v Domě ČŠ 

• V Domě Českého Švýcarska jsme v roce 2020 realizovali 128 rezervací. Návštěvníci 
v našich apartmánech strávili celkem 340 nocí. 
   

Průvodcování cizojazyčných skupin 

• Aktivity spojené s průvodcováním cizojazyčných skupin se v tomto roce neuskutečnily 
z důvodu pandemie způsobující onemocnění COVID-19. 

 
Infocentra  

• Rozšířili jsme sortiment výrobků naší společnosti o trička, plecháčky a šátky. Na dalších 
reprezentativních a suvenýrových produktech budeme pracovat i nadále. Plánuje se 
komplexnější a sortimentově širší řada reprezentativních produktů a suvenýrů v roce 
2021.  

• Na konci roku 2020 jsme vypověděli smlouvu Správě Národního Parku České Švýcarsko na 
provoz externích infocenter (Jetřichovice a Saula).  

 
Oficiání E-shop Českého Švýcarska: www.eshop.ceskesvycarsko.cz 

• Spuštěn v létě roku 2020. Vzhledem k současnosti a aktuálním omezením/opatřením kvůli 
pandemii Covid 19 je to jeden z nejdůležitějších prodejních kanálů naší společnosti. 

• Po celý rok bude průběžně inovován, aktualizován a podporován tak, aby byl kvalitním 
prodejním nástrojem schopným vykrýt nižší/žádné prodeje v nízkých sezónách. Bude 
kladen důraz na včasné a kvalitní odbavení všech zakázek, navyšování počtu produktů a 
rozšiřování portfolia, vylepšování UX.  

• Celkový počet výrobků k 31. 12. 2020: 182  

• Celkový počet objednávek v roce 2020: 165 

• Cílem pro rok 2021 je celkové navýšení prodejů o min. 100%, rozvoj e-shopu a jeho 
uživatelské přívětivosti a kontinuální rozšiřování portfolia výrobků. 

 
 
 
AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 
 
České Švýcarsko o.p.s. neprovádí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
 
 
OBCHODNÍ ZÁVOD NEBO POBOČKA V ZAHRANIČÍ 
 
České Švýcarsko o.p.s. nemá zřízenu žádnou pobočku nebo závod v zahraničí. 
 
 
 
 

http://www.eshop.ceskesvycarsko.cz/
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VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI NASTALÉ PO ROZVAHOVÉM DNI 
 
Od ledna 2021 pokračující pandemie Covid-19 spolu s omezením pohybu a pozastavením většiny 
služeb znamenala pro Společnost pozastavení hospodářské činnosti, včetně uzavření provozovny 
a pozastavení dalších aktivit a programů. V prvním pololetí byl významně ovlivněn segment 
cestovního ruchu v regionu. Zavření hranic znamenalo úplné odstavení zahraničních turistů, 
včetně v regionu významně zastoupené německé klientely. Výnosy Společnosti z důvodu následků 
pozastavení hospodářských aktivit a cestovního ruchu budou v roce 2021 pravděpodobně o cca 
0,3-0,5 mil Kč nižší, než v roce 2020, předpoklad výnosů z hospodářské činnosti je o zhruba 
třetinu nižší.  
 
Vedení Společnosti pečlivě monitoruje situaci a hledá způsoby, jak minimalizovat dopad této 
pandemie na činnost Společnosti. I když je rozpočet je pro rok 2021 navržen jako ztrátový, 
Společnost má vlastní zdroje na krytí předpokládaného záporného výsledku hospodaření. Záporný 
výsledek bude pokryt z výnosů z let minulých. Uvedené skutečnosti nemají zásadní vliv na chod 
Společnosti. Vedení Společnosti tímto zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a 
podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání 
podniku.  
 
 
 
VÝHLED PRO ROK 2022  
 
Účetní jednotka si je vědoma ekonomické situace a záporných vlastních zdrojů způsobených 
výsledky finančních kontrol. S ohledem na stav těchto probíhajících řízení a financování roku 
2021, které probíhá normálně a dle schváleného rozpočtu, je předpoklad neomezeného trvání 
účetní jednotky splněn, nicméně existuje významná nejistota v souvislosti s případnými 
neúspěchy řízení probíhajících u soudu a u správce daně. 
 
Má-li Společnost být schopna nadále udržet rozsah svých činností, bude vedení Společnosti 
hledat mezi zakladateli shodu na nalezení formy a nástrojů, kterými by zakladatelé dokázali 
zajistit ke stávajícím příspěvkům další zdroje na krytí rozsahu obecně prospěšných činností 
Společnosti, především realizací programů environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 
provozu Domu Českého Švýcarska a informačního centra, provoz expozice o Českém Švýcarsku, 
aktivity zaměřené na ochranu přírodních a kulturních hodnot, udržitelnou veřejnou dopravu, 
přeshraniční spolupráci a pozitivní propagaci destinace. V roce 2021 musely být některé obecně 
prospěšné činnosti z výše uvedených důvodů částečně omezeny, nikoliv však pozastaveny.  
 
Vedení Společnosti hledá další možnosti financování svých aktivit pomocí vedlejších 
hospodářských činností zejména v dalším posílení komerčních aktivit v regionu  jako jsou prodeje 
výrobků a služeb, marketingové, poradenské a vzdělávací služby v oblasti cestovního ruchu, 
regionálního rozvoje a environmentálního vzdělávání.  
 
Vedení Společnosti tímto zvážilo ekonomickou a personální situaci a dospělo k závěru, že nemají 
významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. Účetní závěrka je sestavena za 
předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.  
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Finanční zpráva společnosti 
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DODATEČNÉ INFORMACE K EKONOMICKÉ ČÁSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY 2020 
 
Informace o výnosech v členění podle zdrojů v tis. Kč: 
Členění výnosů: 

- Dotace        4 216 tis. Kč  

- Dary                              1 tis. Kč  

- Tržby za prodej výrobků                  961 tis. Kč  

- Tržby za služby                  4 005 tis. Kč  

- Tržby za zboží                         2 434 tis. Kč  

- Ostatní výnosy                1 280 tis. Kč  

Celkové tržby                         12 897 tis. Kč    
 
Tržby z doplňkové činnosti jsou převážně realizovány z činnosti informačních středisek 
s doplňkovým prodejem regionálního zboží, v menší míře i z hostinské činnosti.  
 
Hlavní činnost společnosti je realizována v souladu s předmětem činnosti uvedeným ve stanovách 
převážně se jedná o  
 

- Informační podpora v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje  

- Vzdělávání a osvěta  

- Identifikace a podpora projektů   

- Podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, 

- Vzdělávání a regionálního rozvoje  

- Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických 

informací a návazných návštěvnických služeb  

- Pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti  

 

 

 Informace o vývoji a stavu fondů k rozvahovému dni v tis. Kč: 
 
Stav fondů k 
rozvahovému dni 

PS Přírůstek Úbytek KS 

 
Rezervní fond 

5 550 1 660 7 210  0 

 
V souladu s rozhodnutím společnosti, byl rezervní fond převeden na účet 932 - Nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta minulých let. 
    
Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné 
společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů 
dozorčí rady v tis. Kč:  
 

- Náklady na obecně prospěšné služby    6 811 tis. Kč  
- Náklady na doplňkovou činnost      5 044 tis. Kč  
- Náklady na správní činnost          234 tis. Kč  
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Společnost za správní náklady považuje následující položky: 
 

- Náklady na auditorské služby           62 tis. Kč  

- Náklady na daňové poradenství                 79 tis. Kč  

- Náklady na právní služby                      8 tis. Kč  

- Náklady na jednání správní a dozorčí  

rady a reprezentace            85 tis. Kč  

- Mzdové náklady správní a  

dozorčí rady                               0 tis. Kč  

Celkové správní náklady v roce 2020            234 tis. Kč    
  
S ohledem na ochranu osobních údajů společnost neuvádí mzdové náklady statutárních 
orgánů. Odměny za funkci statutárních orgány jsou ve výši obvyklé.  
 
 
 
Informace o stavu majetku a závazků k rozvahovému dni a o jejich struktuře v tis. Kč:  
 
Stav majetku   PS Přírůstek úbytek     KS 

  
Dlouhodobý nehmotný 
majetek  

 6 816         0          0  6 816 

Dlouhodobý hmotný majetek   8 035       53               -1319  6 769 

Oprávky k DNM -5 444    -449          0                 -5 893 

Oprávky k DHM -5 855    -182          0      -6 037 

Zásoby     842      393     -561     673 

Krátkodobý finanční majetek  6 050 23 740  22 856  6 934 

Pohledávky     278   5 534    5 693     119 

Jiná Aktiva     423      203       435     191      

Stav závazku     PS Přírůstek úbytek        KS 

Cizí zdroje dlouhodobé         0          0         0          0 

Cizí zdroje krátkodobé 11 047  28 039 27 977    11 109 

Jiná pasiva     520        58     520        58 
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PODĚKOVÁNÍ 
 
Činnost Českého Švýcarska o.p.s. by byla nemyslitelná bez velkorysé pomoci těchto subjektů 
i jednotlivců:  
 
Zakladatelé a jejich zaměstnanci:  
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA 
ČSOP TILIA 
ÚSTECKÝ KRAJ 
 
 
Dále děkujeme těmto subjektům i jednotlivcům za spolupráci v roce 2020:  
ČLENOVÉ DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  
CZECH TOURISM 
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
JIŘÍ LÍZLER 
PIVOVAR FALKENŠTEJN 
LEMURIA TV 
DĚČÍNSKÝ DENÍK 
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA 
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ KRÁSNÁ LÍPA 
TOURISMUSVERBAND SÄCHSISCHE SCHWEIZ 
MĚSTO GROßSCHÖNAU  
WALTERSDORF NATURPARKHAUS 
 
 
Jmenovitě děkujeme: 
daňovému poradci P. Krejčímu a E. Krejčí, daňovému poradci P. Lampovi, auditorovi J. 
Adamcovi, právničce E. Ruthové.  
 
 
Poděkování si zaslouží zaměstnanci společnosti včetně externích pracovníků, naši certifikovaní 
průvodci a lektoři.  
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI A PRACOVNÍ POZICE K 31. 12. 2020:  
 

 

 


