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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 
 

 
Vážení čtenáři,  
 
 držíte v rukách výroční zprávu za rok 2021, což byl rok, ve kterém obecně prospěšná společnost 
České Švýcarsko mimo jiné oslavila též 20 let své existence. Připomněli jsme si, jak se naše 
společnost během těch dvaceti let stala hlavním hybatelem v regionu Českého Švýcarska, jak 
z polozapomenutého okrajového koutu, navštěvovaným nahodile romantickými tuláky, dokázala 
vybudovat destinaci, která úspěšně konkuruje nejatraktivnějším regionům v České republice, ale 
i v zahraničí.  
 
 Jinak byl rok 2021 bohužel opět ovlivněn zejména pandemií koronaviru, a z toho pramenících 
restrikcí, které měly na sektor cestovního ruchu jeden z nejhorších dopadů. Služby v ubytování a 
stravování nemohly fungovat a být nabízeny v plném rozsahu nebo byly různě podmíněny, 
zahraniční návštěvníci měli spoustu překážek a důvodů nepřijíždět, byly zpřetrhány 
dodavatelsko-obchodní řetězce atd. Všechno dohromady vedlo k poklesu návštěvnosti a poklesu 
tržeb podnikatelů, z nichž mnozí přežívají na hraně existence. Aby toho nebylo málo, koncem 
roku nastoupila nově energetická krize. A bohužel, i nadále pokračovala v řádění kůrovcová 
kalamita, kterou se nepodařilo alespoň v základním rozsahu eliminovat či udržet v přijatelném 
rozsahu hned v jejím počátku a která naší malebnou krajinu postupně mění v krajinu 
zdevastovanou. Zůstávají nám zničené cesty těžkou technikou, neprůchodná příroda, všude plno 
zákazů, zavřených cest a výstrah s nebezpečím pro pěší i cyklisty. 
 
 Ale krize mohou být i výzvou. V Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě jsme se loni například 
rozhodli zcela od základů obnovit stávající expozici o Českém Švýcarsku. Za tím účelem jsme 
zahájili otevřenou architektonickou soutěž, s jejímiž výsledky seznámíme veřejnost koncem roku 
2022. Rozběhli jsme podcast s názvem „Obrysy Českého Švýcarska“, ve kterém představujeme 
životy a skutky nejzajímavějších lidí a jejich vazbu na České Švýcarsko. Byly zahájeny intenzivní 
práce na turistickém projektu „Hřebenovka Českým Švýcarskem“, včetně vybudování zázemí pro 
turisty na odpočinek a občerstvení. I loni probíhaly výukové EVVO programy pro školy a 
veřejnost, a byť s mnoha omezeními s ohledem na uplatňované restrikce, přesto bylo v expozici 
zrealizováno 18 EVVO programů pro celkem cca 500 dětí. Školy mají stále zájem a věříme, že 
nová expozice bude dalším silným impulsem pro poznávání krás a historie regionu Českého 
Švýcarska. Podrobnosti ke všem loňským aktivitám a programům naleznete uvnitř zprávy.  
 Těžká období se musí překonat. Příroda se zotaví, poradí si, nikoho k tomu nepotřebuje. 
S ostatním si musíme poradit sami. V překonávání překážek a za nacházení nových příležitostí je 
třeba poděkovat zejména všem zaměstnancům společnosti, stejně jako všem, kdo se na činnosti 
společnosti podílejí z vnějšku – zakladatelům, členům destinačního fondu, partnerům. A byť 
bych ještě nedávno nevěřil, že skončím tento úvodník emotivním, skoro až „kýčovitým“ přáním, 
s ohledem na dění ve vzdálenosti pár set kilometrů na východ od našich hranic v době, kdy píšu 
tento úvod pro výroční zprávu, tak přesto musím učinit: „Ať mír dál zůstává s touto krajinou“. 
 
 
Příjemné čtení přeje, 
 
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. Prostřednictvím cestovního ruchu vytváříme příležitosti pro zlepšování životní úrovně 
obyvatel regionu České Švýcarsko. 
 
Hlavní činnosti: 

- ochrana přírodních a kulturních hodnot 
- podpora šetrného cestovního ruchu  
- 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 2021 tuzemské finanční zdroje. Mezi naše 
největší podporovatele v r. 2021 patřily Ústecký kraj, město Krásná Lípa, a Správa národního 
parku České Švýcarsko. 
 
V roce 2021 byly realizovány 2 projekty z Národního programu životního prostředí 
prostřednictvím programu Podpora obcí v národních parcích: projekt zaměřený na kvalitnější 
služby a modernizaci informačního střediska v Krásné Lípě a druhý projekt na studii na obnovu 
expozice v Domě Českého Švýcarska. Od července 2021 do konce roku 2022 probíhá realizace 
projektu „DVA jazyky - JEDEN region“ z Programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR a Sasko 
(SN_CZ, Interreg V A). Na přeshraniční spolupráci jsme čerpali projekt z Fondu malých projektů 
Euroregionu Labe/Elbe.  
 
Zhruba třetina příjmů pochází z vedlejší hospodářské činnosti: poradenských a marketingových 
služeb, vzdělávání, průvodcovských služeb a poskytování dalších služeb v Domě Českého 
Švýcarska, jako je: ubytování, pronájmy sálu, programy pro školy a skupiny v rámci 
environmentální výchovy, prodej vstupenek do expozice, prodej výrobků a služeb včetně 
vlastních výrobků v informačním středisku se zaměřením na regionální výrobky a další drobné 
doplňkové služby.  
 
Významným příjmem jsou příspěvky členů Destinačního fondu Českého Švýcarska z řad obcí, 
soukromých i neziskových subjektů, které tvoří zhruba deset procent z celkových příjmů.  
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 
 
Ředitel společnosti v roce 2021: 
Bc. Jan Šmíd 
 
Správní rada v roce 2021: 
Předseda: 
Ing. Zbyněk Linhart  
 
Členové: 
RNDr. Libor Ambrozek  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
Ing. Pavel Benda, Ph.D. 
PaedDr. Jan Eichler  
Ing. Jiří Kalous 
Jan Kolář  
Mgr. Richard Nagel  
Mgr. Jiří Řehák 
 
Činnost správní rady: 
V roce 2021 proběhla celkem 4 řádná zasedání správní rady včetně společného zasedání 
s představenstvem svazu Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.  
  
Dozorčí rada 
Předseda: 
Ing. Jiří Válka  
 
Členové: 
Ing. Petr Blažek  
Marian Čapek 
Mgr. Lucie Švarcová – do 28.04.2021 
 
Činnost dozorčí rady: 
V roce 2021 proběhly 2 řádné zasedání dozorčí rady. 
 
 
 
České Švýcarsko o.p.s.  
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 2021 
 
 
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 2021 ovlivněny 
pandemií COVID-19 a vládními nařízeními. 
 
 
Expozice a informační středisko v Domě Českého Švýcarska 
 
V Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě provozujeme regionální turistické informační středisko 
s kavárnou se zaměřením na prodej vlastních a regionálních výrobků.  Po dobu vládních opatření 
bylo informační středisko uzavřené. 
Přivítali jsme zde 24 071 návštěvníků, z nichž 5 286 shlédlo multimediální Expozici České 
Švýcarsko – Život, tajemství, inspirace.  
 
 
Turistické a zážitkové programy pro veřejnost, školy a skupiny: 
 
Fotografické workshopy 
Pro začátečníky i pokročilé jsme uskutečnili jeden fotografický workshop na téma „Studentské 
opojení krajinou Českého Švýcarska“ vedený profesionálním fotografem Petrem Janem Juračkou. 
Populárního kurzu se celkem zúčastnilo 14 fotografických nadšenců. 

Firemní akce 
Zrealizovali jsme firemní akce na klíč, kterých se zúčastnilo 150 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 proběhly 3 akce třetích stran, kterých se 
zúčastnilo 180 osob.  

 
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 prostřednictvím on-line 
prezentace celého týmu pracovníků, která byla členům Destinačního fondu zaslána. V roce 2021 
vstoupilo do DF 5 nových členů. Přes potíže s pandemií byl v roce 2021 dosažen příjem DF v 
celkové výši 857 997 Kč bez DPH. 
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Byla dokončena nová kategorizace Destinačního fondu, která vstoupila v platnost v roce 
2021. Nadále rozlišujeme DF o soukromé a veřejné subjekty. U soukromých subjektů nově 
vznikají 4 úrovně s rozdílnou výší členských příspěvků a adekvátním plněním. U všech typů 
členství se také zakalkulovala předpokládaná 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.  
 
 
Udržitelná doprava 
 
Důležitou obecně prospěšnou činností společnosti je koordinace turistické dopravy v destinaci 
České Švýcarsko. Koordinace probíhá ve spolupráci s mnoha subjekty: Ústeckým krajem, 
Libereckým krajem, DÚK, obcemi a městy v regionu, Tourismusverbandem 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 DF a vlastní komerční 
činností.  
 
Autobusová turistická doprava: 
Linka 434 Děčín – Hřensko - Krásná Lípa byla opět doplněna stálou linkou 438 Děčín – Mezná, což 
znamená velkou posilu pro obsluhu centrální části národního parku. Bohužel v oblasti Jetřichovic 
probíhala v sezoně řada výluk, které znamenaly dlouhé týdny i odklony klíčové linky 438. 
Upozorňovali jsme na to členy správní rady i příslušné politiky ÚK, bez výsledku, v realitě to 
nikoho netrápilo. 
 
Vedli jsme opět jednání na prodloužení autobusu 407 z Brtníků přes Varnsdorf do Großschönau, 
opět bez hmatatelného výsledku. Pro rok 2022 svoláme jednání zástupců ÚK, LK a ZVON a 
budeme jednat o turistické lince pokračující z Großschönau rovnou směr Jonsdorf, Krompach, N. 
Bor.  
 
Po dohodě s Libereckým a Ústeckým krajem vyjela ve své druhé sezoně turistická linka 469 
z České Lípy přes Nový Bor do Jetřichovic. 

 
Vlaková turistická doprava:  
Každodenní provoz turistických vlaků na trati Krásná Lípa - Rumburk – Panský – Mikulášovice 
v červenci a srpnu byl realizován již počtvrté. 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). Bohužel dlouhé výluky na Dráze národního parku (viadukt Vilémov, povodně v Německu 
u Sebnitz) vyřadily v hlavní sezoně toto spojení na řadu měsíců. 
 
V tomto roce se po dlouhé době díky aktivitám ÚK a úspěšnému jednání s německou stranu 
(VVO, RSVOE) podařilo posunout společnou jízdenku v rámci tarifu DÚK na trase Děčín – Hřensko 
v kombinaci vlak a přívoz. V roce 2022 bude uvedeno do praxe.  
 
Opět jsme podpořili marketinkovými aktivitami provoz turistického autovláčku Hřensko, hranice 
– Mezní Louka.  
 
V dubnu 2021 jsme spoluzahájili nové turistické vlaky, jež jsme dlouho pomáhali připravit: 
Lužickohorský rychlík Praha – Bezděz – Nový Bor - Jedlová – Krásná Lípa – Mikulášovice; T9 
(Trilex) Liberec – Varnsdorf – Krásná Lípa – Mikulášovice. Obrovský turistický význam – doprava 
turistů mimo hlavní centra NP a napojení Liberce a Prahy na České Švýcarsko bez přestupu. 
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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. Bohužel, i zde stále platí, že tomuto produktu se nedostává takové 
podpory, jak by bylo z pohledu udržitelného cestovního ruchu potřeba. Další problémem jsou 
opakované výluky u vlaků i autobusů v hlavní sezoně, což je v přímém protikladu proti snahám 
omezit individuální dopravu. 

Exkurze destinačního fondu aneb příklady dobré praxe 
I přes potíže s možností vstupu do Saska v období pandemie, jsme nakonec mohli a uskutečnili 
odbornou exkurzi se členy Destinačního fondu do Saska. Členové a zaměstnanci společnosti se 
dozvěděli více o stavu plavby lodiček v Hinterhermsdorfu – Obere Schleuse, v Sebnitz jsme 
navštívili manufakturu umělých květin a v Bad Schandau s ředitelem NPSŠ jsme diskutovali u 
jeho prezentace o aktuálním stavu v Národním parku Saské Švýcarsko. Zúčastnili se i noví 
členové DF. 

Infrastruktura značených cest:  
S KČT a 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:  
Stále platí, že 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. 
 
Spolupráce se Saským Švýcarskem a Horní Lužicí nebyla tak intenzivní, z důvodu pokračující 
pandemie COVID-19. Přesto jsme spolupracovali v oblasti dílčích nabídek pro zimu a v dopravě.  
 
Připravili jsme definitivní trasu Hřebenovky Českým Švýcarskem, která byla schválena ÚK, 
Správou NP i KČT. 
 
 
NAŠE AKTIVITY V OBLASTI MARKETINGU 
 
V roce 2021 jsme pokračovali v rozvoji nových i stávajících komunikačních kanálů. Podařilo se 
nám skokově zvýšit návštěvnost webu ceskesvycarsko.cz i počty sledujících na profilech 
sociálních sítí. Za rok 2021 jsme dosáhli celkové orientační publicity asi 8,8 milionu lidí.  
 
 Webová prezentace 
 
V průběhu roku 2021 jsme aktualizovali obsah a strukturu webu. Návštěvnost skokově vzrostla o 
více než 10 % na 376 000 unikátních návštěvníků za rok a více než půl milionu návštěv celkem.  
Vytvořili jsme novou sekci “blog”, kam přibylo na 30 nových článků. 
  
 



 

8 
 

Sociální sítě 

 

V uplynulém roce jsme pokračovali v sérii změn v rámci nově stanovené strategie pro sociální 
sítě. Tyto změny, jako např. prezentace vlastního autentického obsahu, navýšení objemu 
influencer-related příspěvků, práce s funkcemi IG guide a Reels, lepší community management, 
navýšení inspirativních příspěvků a příprava výběrů ve stories s relevantními informacemi pro 
návštěvníky destinace, přinesly v souhrnu až 16% meziroční nárůst sledovanosti. Dosah na 
sociálních sítích rostl meziročně dokonce o 76 %.  
 
Z důvodu nutnosti oddělení informací pro návštěvníky destinace, od informací z destinačního 
managementu jsme vytvořili novou facebookovou stránku „Ópéeska České Švýcarsko”, kam 
příležitostně zveřejňujeme informace o připravovaných projektech, destinačním fondu, 
infrastruktuře CR v regionu apod.  
 

Marketingové kampaně 
 
V září 2021 jsme spustili rozsáhlou kampaň na podporu mimosezóny nazvanou „Podzimní 
dovolená v Českém Švýcarsku”, do které bylo zapojeno 8 partnerů z řad obcí a podnikatelů. 
Celková publicita kampaně dosáhla 1,8 milionu oslovených uživatelů. V rámci kampaně bylo po 
dobu 3 měsíců České Švýcarsko prezentováno prostřednictvím videí, fotografií a dalšího 
mediálního obsahu na sociálních sítích, webu a v tištěných médiích, jako ideální místo pro 
podzimní odpočinek.  
 
Na jaře a v létě jsme intenzivně propagovali veřejnou turistickou dopravu v regionu včetně 
nových linek. Speciální videospot vznikl pro propagaci Lužickohorského rychlíku.  
 

Podpořili jsme také místní výrobce a poskytovatele služeb. V květnu jsme uspořádali akci s 
influencery, kde byly prezentovány regionální výrobci a místní služby prostřednictvím sociálních 
sítí. Za jeden víkend zaznamenalo tuto akci na 800 000 uživatelů.  

 
Publikační a propagačně-informační produkty 
 
Vydali jsme a distribuovali brožuru „Neznámá místa Českého Švýcarska”. 
Vydali jsme nový kalendář Českého Švýcarska pro rok 2022.  
Nově jsme připravili turistické noviny „Zima v Českém Švýcarsku” a „Léto v Českém Švýcarsku” v 
nákladu 6 000 a 10 000 kusů.  

 
 Nové komunikační kanály  
 
V roce 2021 jsme od dubna nově připravili přes 20 epizod podcastu nazvaného „Obrysy Českého 
Švýcarska,” který si stáhlo nebo poslechlo cca 18 000 lidí.  
 

Vzdělávací a networkingové akce v oblasti marketingu 
 
V říjnu 2021 jsme uspořádali konferenci zaměřenou na destinační management a marketing. 
Přednášelo 8 odborníků z oblasti sociálních sítí, destinačního managementu, influencer 
marketingu, produktů cestovního ruchu, hoteliérství a dalších. Zúčastnilo se více než 50 aktérů 
cestovního ruchu, zástupci Ústeckého kraje, obcí a destinační agentury.  
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PR a tištěná média  
 
V průběhu roku jsme vydali více než 20 tiskových a mediálních zpráv v regionálních i celostátních 
médiích.  
V roce 2021 jsme zahájili pilotní spolupráci s PR agenturou, která nám pomáhá kultivovat 
mediální výstupy a také pomohla s nastavením komunikační strategie pro nadcházející rok.  
Hostili jsme také štáby TV NOVA a České televize s pořady „Loskuták na výletě” a „Českem 
nejen za sportem”. 

 
Plány na rok 2022 
 
Vznikla marketingová a komunikační strategie pro rok 2022, kterou se budeme řídit.  
Podali jsme projekt na rekonstrukci stávajícího webu, který již neodpovídá současným 
technologickým, bezpečnostním a uživatelským standardům. Rádi bychom v průběhu roku 2022 
zahájili přestavbu a aktualizaci. 
V rámci NPPCR také plánujeme připravit rozsáhlou kampaň „České Švýcarsko - Kolébka 
turistiky”, jejíž součástí by měl být marketingový mix aktivit včetně unikátní 3D výstavy.  
 
 
 
NAŠE AKTIVITY V OBLASTI PORADENSTVÍ A TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ 
  
Na konci roku 2021 jsme započali diskuzi s regionálními partnery nad vizí a strategií regionu 
Českého Švýcarska. V roce 2022 bude diskuze pokračovat se zakladateli, členy destinačního 
fondu, místními akčními skupinami MAS apod.  
 
 
NAŠE AKTIVITY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTY A OCHRANY PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ 
 
Environmentální vzdělávání a EVVO projekty 
 
V průběhu roku 2021 jsme provozovali Ekokoutek v informačním středisku Českého Švýcarska, 
zpracovávali jsme návrh úprav interiérů v Informačním středisku, financovali jsme drobné opravy 
v interaktivní expozici a učebnách v Domě Českého Švýcarska. 
 
V roce 2021 jsme zrealizovali 18 komerčních samostatných EVVO programů a průvodcovaných 
akcí, kterých se zúčastnilo 425 osob (děti z mateřských školek, žáci základních a studenti 
středních škol, dospělí). 
Znovu jsme v expozici provedli v rámci EVVO programů několik skupin znevýhodněných dětí. Pro 
18 dětí jsme uspořádali 2 akce (v expozici Domu Českého Švýcarska). 
Vydali jsme 1 nový outdoorový program pro ZŠ propojení dvou výletů v jeden celek pro hlubší 
porozumění témat: horolezectví, ochrana přírody, poznáváme les. 
 

REALIZOVANÉ PROJEKTY A DOTACE V ROCE 2021: 

Projekt „Kvalitnější služby, zázemí a osvěta v IS v Domě Českého Švýcarska“ 

Poskytovatel: SFŽP – NPŽP 

Z této dotace byly pořízeny brožury /Ne/známá místa v Českém Švýcarsku v CZ a jazykových 
mutacích DE, EN. V rámci projektu byly vytisknuty trhací mapy Hřebenovky ČŠ. Bylo natočeno 
prezentační video o nabídce služeb Domu Českého Švýcarska. V rámci projektu došlo k 
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modernizaci informačního a vizuálního systému na prezentaci informací z regionu Českého 
Švýcarska. Bylo pořízeno moderní vybavení, regálový systém pro prezentaci tištěných materiálů a 
regionálních výrobků za účelem zkvalitnění služeb pro návštěvníky infocentra a expozice. A také 
byla nakoupena manipulační technika na převoz propagačních materiálů. 

  

Projekt „Studie na obnovu expozice a informačního střediska v Domě Českého Švýcarska“ 

Poskytovatel: SFŽP – NPŽP 

Záměrem projektu je obnova  expozice a informačního střediska v Domě Českého Švýcarska. 
Studie, včetně libreta k nové expozici, vzejde z architektonicko - designérské soutěže, na které 
se podílí CZECHDESIGN, Česká komora architektů a město Krásná Lípa. Vítězný návrh poslouží 
jako podklad pro budoucí projekt z evropských či národních zdrojů na celkovou rekonstrukci 
expozice v Domě Českého Švýcarska, která v současnosti již nesplňuje požadavky na moderní 
expozici a informační středisko. Hlavní část tohoto projektu bude probíhat v roce 2022.  

  

Projekt „Studie Dopady kůrovcové kalamity na region Českého Švýcarska“ 

Poskytovatel: SFŽP – NPŽP 

Projekt nebyl Správou národního parku České Švýcarsko doporučen, proto byla žádost o projekt 
zrušena. 

  

Projekt „DVA jazyky - JEDEN region“  

Poskytovatel: SN_CZ, Interreg V A, CRR 

Cílem projektu jsou tři pětidenní a dvě třídenní setkání pro mladé lidi z Čech a Německa, kteří 
mohou prostřednictvím kreativních a interaktivních workshopů poznat nejen sami sebe, ale také 
získat nová přeshraniční přátelství. Součástí projektu jsou také dva dvoudenní workshopy, kde se 
čeští a němečtí učitelé a lektoři mohou inspirovat a zdokonalovat pro svou vlastní přeshraniční 
práci. V rámci projektu vznikne například nová naučná stezka v okolí Vlčí hory. Termín realizace 
projektu je od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022. Lead partner: Hillersche Villa e.V. Partneři projektu 
CZ: České Švýcasko o.p.s. a Geopark Ralsko o.p.s. 

  

Projekt „Podpora oslav výročí 20 let o.p.s. České Švýcarsko a 16 let spolupráce 
s Tourismusverband Sächsische Schweiz“ 

Poskytovatel: Euroregion Elbe-Labe, Fond malých projektů 

Získaný projekt nám pomohl realizovat několik akcí k výročí založení naší společnosti a 
prohloubení přeshraniční spolupráce s Turistickým svazem Saské Švýcarsko. V rámci oslav výročí 
byl realizován také výjezd formou odborné exkurze partnerů Destinačního fondu do Saska, který 
byl zajištěn pestrým programem a ukázkou spolupráce s partnery ze Saského Švýcarska. 
Dvoudenní říjnové oslavy proběhly v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě a zúčastnilo se jich 
kolem 100 pozvaných významných osob a aktérů z regionu Česka i Saska. V Krásné Lípě proběhly 
také trhy regionálních výrobců. V říjnu byla před Domem Českého Švýcarska instalována výstava 
fotografií z realizací a akcí za dobu působení obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko a 
spolupráce se Saskými partnery. Všechny zmíněné akce se setkaly s ohlasem široké i odborné 
veřejnosti. 
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Dotace na projekt „Destinace České Švýcarsko“ 

Poskytovatel: Ústecký kraj - Fond Ústeckého kraje 

Dotace slouží k zajištění kontinuity marketingových aktivit destinace České Švýcarsko a je 
hlavním zdrojem financování marketingových a propagačních aktivit. Součástí projektu jsou 
náklady na správu a rozvoj sociálních sítí, webových stránek, tiskové a propagační materiály, PR 
prezentace destinace a další marketingové činnosti, včetně mzdových nákladů zaměstnanců 
společnosti. Dotace byla poskytnuta ve třech částech během roku 2021.  

  

Dotace na projekt „Hřebenovka Českým Švýcarskem“ 

Poskytovatel: Ústecký kraj - Fond Ústeckého kraje 

Nový projekt zážitkové pěší trasy na podporu lokální ekonomiky a období mimosezony. Projekt je 
součástí známé Hřebenovky (v minulosti Modré Hřebenovky) od Aše k Pradědu. Trasa Hřebenovky 
Českým Švýcarskem začíná v Petrovicích na pomezí s Krušnými horami resp. v Tisé a dále vede 
přes Děčín do Hřenska, na Mezní louku, do Jetřichovic, kolem Doubice do Kyjova, Krásné Lípy, 
Jiřetína pod Jedlovou až na hranici s Libereckým krajem k nové lávce na Stožeckém sedle - 
Šébru. Cílem je z Hřebenovky vytvořit udržitelný produkt cestovního ruchu s nabídkou služeb na 
podporu mimosezóny a lokální ekonomiky. V roce 2021 proběhl průzkum terénu a jednání o trase 
s představiteli obcí, zástupci spol. Lesy ČR a se zástupci ochrany přírody. Na základě studie byla 
vytyčena budoucí trasa Hřebenovky. Značení a další aktivity související s projektem 
proběhnou v roce 2022 ve spolupráci s Klubem českých turistů. Financování projektu 
zajišťuje Ústecký kraj, do budoucna se předpokládá s finančním zapojením partnerů v rámci 
fondu Hřebenovky.  

  

Dotace na „Zajištění provozu Domu Českého Švýcarska“ 

Poskytovatel: město Krásná Lípa 

Dotace je spojena se zajištěním provozu Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě, kde sídlí o.p.s. 
České Švýcarsko a provozuje zde většinu svých poskytovaných služeb pro veřejnost, návštěvníky 
regionu, školy, skupiny a členy Destinačního fondu. V Domě Českého Švýcarska je provozováno 
informační středisko a expozice o Českém Švýcarsku. Dále se zde nachází konferenční sál a 4 
apartmány. Je zde zázemí a kanceláře pro zaměstnance společnosti včetně skladů zboží a 
materiálu.  

 
 
NAŠE AKTIVITY V OBCHODNÍ ČINNOSTI 
 
Apartmány v Domě ČŠ 
V Domě Českého Švýcarska jsme v roce 2021 realizovali 184 rezervací. Návštěvníci v našich 
apartmánech strávili celkem 376 nocí. 

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

Infocentrum v Domě Českého Švýcarska 
Rozšířili jsme sortiment výrobků naší společnosti o trička, termosky a zápisníky. Na dalších 
reprezentativních a suvenýrových produktech budeme pracovat i nadále. V roce 2022 se plánuje 
komplexnější a sortimentově širší řada reprezentativních produktů a suvenýrů.  
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Oficiální E-shop Českého Švýcarska: www.eshop.ceskesvycarsko.cz 
Byl spuštěn v létě roku 2020. Je jedním z prodejních kanálů naší společnosti. Během roku 2021 
jsme navýšili sortiment na e-shopu o 50 nových výrobků a objednávek jsme odbavili o 165 více 
oproti minulému roku. Cílem pro rok 2022 je celkové navýšení prodejů, 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. 
 
 
VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI NASTALÉ PO ROZVAHOVÉM DNI 
 
Společnost v roce 2021 hospodařila s vyrovnaným rozpočtem i přes pokles návštěvníků v regionu 
a omezení nabízených služeb vlivem pandemie COVID-19 a vládními opatřeními. Inflace a s tím 
spojené stoupající ceny energií a dalších služeb souvisejících s naší činností jako je např. tisk 
brožur, pohonné hmoty, doprava apod. mají vliv na růst nákladů. Již na konci roku 2021 a během 
roku 2022 došlo k navýšení provozních dotací a zakázek od zakladatelů společnosti o 15-20 %. 
Dále byl zvýšen příspěvek do Destinačního fondu pro soukromé subjekty a obce. Jednáme 
s Ústeckým krajem o navýšení dotace na činnost z Fondu Ústeckého kraje. Průběžně dochází 
k navýšení cen našich výrobků a služeb. Tento soubor opatření má za cíl zamezit možnému 
omezení našich služeb a posílit schopnost plnit plánované aktivity a závazky.  
 
Zatím není zcela jasné, jaký dopad na cestovní ruch bude mít konflikt na Ukrajině. Očekáváme 
menší počet zahraničních návštěvníků. Naopak předpokládáme postupný návrat německých 
turistů do regionu Českého Švýcarska, kteří rovněž využívají služeb naší společnosti.  
 
 
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 
2022, 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 střediska, 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.  
 



 

13 
 

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. Společnost reaguje na skutečnost 
zvyšujících se cen.  
 
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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PODĚKOVÁNÍ 
 
 
Činnost Českého Švýcarska o.p.s. by byla nemyslitelná bez velkorysé pomoci těchto subjektů 
i jednotlivců:  
 
 
Zakladatelům a jejich zaměstnancům:  
Správa Národního parku České Švýcarsko 
Město Krásná Lípa 
ČSOP Tilia 
Ústecký kraj 
 
 
Dále děkujeme těmto subjektům i jednotlivcům za spolupráci v roce 2021: 
Členové Destinačního Fondu Českého Švýcarska 
Klub českých turistů 
Klub českých turistů Krásná Lípa 
CzechTourism 
Státní fond životního prostředí 
Fond malých projektů Labe - Elbe 
Pivovar Falkenštejn 
Technické služby města Krásná Lípa 
Tourismusverband Sächsische Schweiz 
DMO Lužické a Žitavském hory 
České Středohoří, o.p.s.  
Město Grossschönau 
 
 
  
Jmenovitě děkujeme: 
daňovému poradci P. Krejčímu a E. Krejčí, daňovému poradci, auditorovi J. Adamcovi, právničce 
E. Ruthové. 
 
  
Poděkování si zaslouží zaměstnanci společnosti včetně externích pracovníků na informačním 
centru, naši certifikovaní průvodci a lektoři a dodavatelé služeb.  
  



 

34 
 

 
 
 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI A PRACOVNÍ POZICE K 31. 12. 2021:  
 
 
 
 

 


