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Report činností pro Destinační fond Českého 

Švýcarska 

 

Aktivity realizované za období 1 – 5/2019 a přehled aktivit 

zajišťovaných 

 

1. Poradní sbor DF 

 

Představili jsme nové přeshraniční logo pro Českosaské Švýcarsko, 

které vzniklo na základě mnoha týmových jednání obou národních 

parků a obou destinačních společností a které lépe, než doposud, 

vyjadřuje jednoznačný a jednotný název pro obě části Labských 

pískovců. Zavádíme postupně, nyní již v grafice vydaných 

materiálů a tiskovin.  

Zajistili jsme zimní variantu webových stránek se zaměřením na ty 

objekty a partnery, kteří poskytují služby celoročně.                                                       

 

 
 

 

2. Výroční zasedání členů DF  

 

Konalo se 12. února 2019 v Janově. Jako klíčová věc byl předveden 

turistický produkt Dráha národního parku včetně vlastních 

webových stránek. Důraz na cíle mimo vlastní národní park, na 

udržitelnost, na propojení nabídek tras mezi Saským a Českým 

Švýcarskem a Lužickými horami. 
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3. Prezentace regionu na veletrzích  Reisemarkt Dresden 

a Holiday World Praha 

 

Největší návštěvnost za posledních  

5 let, zájem o Šluknovsko, zámky 

Děčín, via ferratu v Děčíně, Tiské 

stěny, Jílové, Šluknov, regionální 

výrobky, cyklotrasy. Představení 

produktu Lesní stezka/Forststeig. 

 

 
 

 

4.  Produkt Skalní města 

 

V pracovním týmu Broumovsko/Český 

ráj/České Švýcarsko jsme projednali 

prezentaci regionu na webu 

www.skalnimesta.cz a sociálních sítích. 

Produkt nabízí zejména zahraničním 

návštěvníkům seznámit se s výraznou 

přírodní atraktivitou České republiky, 

jež nemá ve střední Evropě obdoby a jež 

se rozkládá od Broumovských stěn na 

Náchodsku přes Hruboskalsko až po 

Tiské stěny. Jedná se o národní produkt, 

bohužel jen částečně podporovaný 

agenturou CzechTourism, který nabídne návštěvníkům ze zahraničí  

i tuzemska oblast skalních měst jako celek. 

 

 

 

http://www.skalnimesta.cz/
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5. Nové turistické trasy 

 

Na jaře jsme s partnery zajistili řadu akcí k počátku letní sezony.  

V dubnu během zahájení sezony v Děčíně jsme společně 

s magistrátem města a KČT otevřeli novou turistickou trasu Dolní 

Žleb – vodopád Klopotského potoka – hranice CZ/D – Česká brána 

pod Zschirnsteinem. Jedná se důležité propojení na levobřežní 

straně, zahuštění sítě cest mezi Děčínem a oblastí Sněžníku, 

Zschirnsteinu, Tisé a Herkulových sloupů postupně nabídne snazší 

přístup k cílům po obou stranách hranice. Další trasy jsme otevřeli 

v okolí Krásné Lípy a Kyjova.  

 

 
 

 

6. Projekt Hřebenovka  

 

Pro KČT (centrála Praha a Ústecký 

kraj) koordinujeme práce na 

technickém projektu přípravy 

hřebenové trasy mezi Lužickými 

horami a Českým Švýcarskem. Jedná 

se o obnovu přes sto let staré  

dálkové trasy od Pradědu po Aš. 

Nepůjde ovšem jen o nové směrovky. 

Projednáváme takové vedení 

Hřebenovky, aby nebyla opomenuta méně známá místa (Karlova 

výšina, rozhledna Růženka, rozhledna Janovský vrch) a aby byl 

zajištěn servis služeb podél trasy (napojení na autobus – vlak, 

možnost ubytování ve vybraných objektech apod.). 
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7. Produkt Dráha národního parku 

 

Budeme informovat blíže po sezoně. 

Aktivitu jsme představili na zasedání 

DF v únoru. Spolupráce s ČD, 

odborem dopravy KÚÚK a německými 

partnery. 

 

 

 

 
 

 

8. Nové tiskoviny v oběhu 

 

Vydány Zážitky 2019/2020 v novém 

grafickém manuálu a s použitím nového 

ekologického papíru.  

Dále pak vydány/distribuovány brožury:  

 Jízdní řády  

 Do srdce Českosaského Švýcarska 

 Zpravodaj České Švýcarsko  
(Správa NP ČŠ) 

 Časopis pro turisty  
(město Děčín) 

 Série cestovatelských deníků  
(KÚÚK)  

 Poznejte Ústecký kraj  
(KÚÚK)  

 Brána č. 8  
(KÚÚK) 

13. 6. 2019 Jiří Rak, Štěpán Hořeňovský 


