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1 Úvod 
Tento dokument je zpracován jako základní strategický dokument Turistického regionu Jizerské 

hory (dále jen TRJH) pro roky 2021-2027. TRJH je jednou z turistických oblastí Libereckého kraje (viz 

Obr. 1) a je od roku 2019 certifikovanou oblastní organizací destinačního managementu (dále jen 

DMO) dle kategorizace DMO1 . 

Strategie rozvoje TRJH vychází z těchto dokumentů: 

• Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021-2025 

• Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 

• Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+2 

Účelem této strategie je především: 

• analyzovat potenciál cestovního ruchu TRJH, jeho postavení a slabá místa 

• navrhnout opatření s cílem zlepšit využití stávajícího potenciálu turistické oblasti 

• navrhnout směry marketingové komunikace destinace 

Cílem navrhnuté strategie je zvýšit využití potenciálu TRJH s ohledem na udržitelný cestovní ruch a 

také všechny zapojené aktéry cestovního ruchu včetně návštěvníků, rezidentů i místní samosprávy. 

 

Obr. 1: Turistické oblasti Libereckého kraje 

 
1 Kategorizace je zpracována ve formě normy, která definuje minimální požadavky na činnost DMO. Kompletní 

proces certifikace zajišťuje agentura CzechTourism a certifikace je udělována krajským, oblastním a lokálním 

DMO. (Zdroj: www.certifikacedmo.csks.cz) 
2 V době zpracování Strategie TRJH byl daný dokument ve fázi veřejného projednání. 
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2 Analytická část 
Turistický region Jizerské hory je součástí Libereckého kraje. Jako jedna z mála turistických oblastí 

nezasahuje na území více krajů, s čímž jsou spojeny mnohé výhody i nevýhody jak v oblasti 

managementu, marketingu i financování. 

 
Základní údaje 

DMO: Sdružení Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko  

Právní forma: zájmové sdružení právnických osob  

Založení: 2005 (dříve jako svazek)  

Sídlo: Nitranská 410/10, 460 07 Liberec 3 Jeřáb  

Členové: 7 obcí/měst a 7 dalších subjektů (mikroregiony, svazky, neziskové organizace) (30.4.2021)  

Rozloha: 835,5 km2  

Počet obyvatel: 213 623 (1.1.2021)  

Počet obcí: 51 (30.4.2021) – viz Obr. 2 

Územně-správní celky: Liberecký kraj 

 

Obr. 2: Turistický region Jizerské hory 

 

Samotnou turistickou oblast lze rozdělit na čtyři turistické subregiony – Liberecko, Jablonecko, 

Frýdlantsko a Tanvaldsko. 
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Liberecko  
Dominantou celé oblasti je hora Ještěd se 

stejnojmenným horským hotelem a vysílačem. 

Liberec je největším a zároveň krajským 

městem. Ve městě se nacházejí 

nejnavštěvovanější atraktivity celého TRJH jako 

je např. ZOO, Botanická zahrada, Aquapark 

Babylon či IQLANDIA. Kromě sportovního vyžití 

nabízí Liberecko i řadu kulturně-historických 

památek. Svou nabídkou tak pokryje všechny 

cílové skupiny v průběhu celého roku. 
 

Jablonecko  
Subregion Jablonecko nabízí ideální podmínky 

pro běžecké i sjezdové lyžování v zimě a 

horskou cykloturistiku v létě. V oblasti leží 

významné přírodní lokality,  výjimečná flóra a 

potoky s vodopády. Charakteristickým znakem 

je velké množství kamenných rozhleden. Je to 

oblast s bohatou bižuterní a sklářskou tradicí, 

jejímž centrem je právě město Jablonec nad 

Nisou. 

 
Frýdlantsko  

Frýdlantsko je největším subregionem celého 

regionu. Frýdlantu dominuje Státní hrad a 

zámek Frýdlant. Chrám Navštívení Panny 

Marie v Hejnicích se řadí k významným 

sakrálním památkám. Pro území jsou 

specifické jizerskohorské skalní vyhlídky jako 

např. Paličník či Frýdlantské cimbuří. Unikátní 

je Národní přírodní rezervace Jizerskohorské 

bučiny (UNESCO). V Novém Městě pod 

Smrkem najdou cyklisté vyžití na Singltreku. 

Pestrou nabídku pro turisty doplňují Lázně 

Libverda. 
 

 

Tanvaldsko 

 

 
Většina obcí Tanvaldska leží na úpatí Jizerských 

hor v nadmořské výšce nad 500 m n.m. 

Přírodní krásy oblasti lze spatřit z kamenné 

rozhledny Štěpánka či Tanvaldský Špičák. Na 

Tanvaldsku se nachází mnoho technických 

památek (např. ozubnicová železnice Tanvald – 

Harrachov). V zimě nabízí oblast skvělé 

podmínky pro běžecké a sjezdové lyžování, 

v létě pak pro pěší turistiku a cykloturistiku. 

 

 



6 

 

Analytická část je dále zaměřena na analýzu nabídky, poptávky, způsobu řízení CR a analýzu 

konkurence. Výstupy analytické části jsou shrnuty ve SWOT analýze (kap. 2.5). 

Pro vypracování přesné analýzy TRJH je důležité vypořádat se se situací způsobenou pandemií 

Covid 19, která zkreslila v roce 2020 všechna data.  Cestovní ruch byl a je nejvíce zasaženou oblasti 

ekonomiky a to kompletně ve všech jeho oblastech. Z tohoto důvodu jsou prezentována jak data 

z roku 2020, tak data z roku 2019. Data za rok 2019 lze brát za poslední opravdu relevantní, za rok 

2020 je lepší data prezentovat pomocí relativní četnosti v procentech, kdy se absolutní čísla sníží, 

ale rozložení zůstává přibližně stejné. V analýze jsou zaznamenány časové řady, které zachycují 

růstové trendy do roku 2019, je však těžké predikovat jestli se k růstovým trendům turistický ruch 

vrátí a kdy. Z dat o TRJH je základním údajem snížení počtu hostů a počet přenocování zhruba 

o 30 %, čemuž odpovídá i snížení tržeb.  

 

2.1 Analýza nabídky 
Nabídku destinace lze hodnotit v kontextu potenciálu cestovního ruchu, tj. v členění na lokalizační 

faktory (přírodní a kulturně-historické atraktivity) s možností využití tohoto potenciálu, což 

představují především realizační faktory jako je dopravní infrastruktura, infrastruktura pro aktivity 

v oblasti cestovního ruchu, ubytování, stravování a dále informační a komunikační infrastruktura 

(informační centra, komunikace destinace, značka destinace apod.).  

V každém případě je však třeba přihlédnout i k aktuálnímu vývoji a trendům cestovního ruchu, mezi 

které by se daly zařadit následující: 

• flexibilita (např. modifikované storno podmínky jak na straně nabídky, tak i očekávání na 

straně poptávky) 

• požadavek aktuálních a transparentních informací (např. otevírací doba) 

• růst podílu individuálních cest autem včetně cest obytným autem (s tím souvisí 

doprovodná infrastruktura – parkoviště, karavanová stání, kempy s potřebným vybavením 

apod.) 

• více kratších pobytů na kratší vzdálenosti 

• význam hodnot (slowtourismus) – individuální přístup a péče, kvalita služeb, lokálnost, 

relax, příroda, autenticita 

• digitalizace – přesun komunikace do online prostředí, virtuální realita, online prohlídky, 

bezkontaktnost jako možnost (i v ubytování) 

• hybridní koncept: digitální marketing na jedné straně, na druhé straně „analogový“ přístup 

= lidský přístup 

• přesun od destinačního marketingu spíše k destinačnímu managementu (princip 3K 

(kooperace, koordinace a komunikace) – úkol DMO: domlouvat spolupráci, produkty…) až 

po bod, kdy DMO bude chtít získat koncesi na prodej svých produktů – např. turistických 

karet, ale současně nebude konkurentem jiným subjektům CR 

• integrace v oblasti produktů CR (např. spolupráce DMO s ubytovateli a vytvoření 

společného produktu CR) 

• kvalita služeb – roste zájem o certifikaci subjektů nabídky, certifikace dává určitou jistotu 

zákazníkům a na druhou stranu se ukázalo, že je důležité být členem nějaké organizace, 

která hájí zájmy členských subjektů 
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• nedostatek kvalifikovaného personálu (kvůli pandemii odešlo v ČR z CR 111 000 osob do 

jiného oboru, je třeba spolupracovat se školami) 

• zájem ze strany nabídky i poptávky o využití turistických/návštěvnických karet  

• komunikace v rámci destinačního marketingu: primárně téma, pak teprve značka (např. 

rodinná dovolená – zážitky 

• komunikace: blogy, influenceři – lidé chtějí skutečné zážitky, příběhy (ne katalog) 

• zvýšení vnímání vnitřního CR (ze strany státu i místních obyvatel) 

• v oblasti cykloturistiky má ČR nerozvinutý potenciál v oblasti MTB tras (atraktivita pro 

návštěvníky z Polska a Německa, kde tolik tras není) 

• zvýšení významu fungování DMO – podnikatelé vidí pozitiva spojená se spoluprací  

• změna požadavků klientů „Nikdy to nebude tak jako předtím“ (= období před pandemií) 

• chybí Zákon o cestovním ruchu, nicméně neustále se rozšiřující certifikace DMO by měla 

být jeho „náhradou“ 

• růst obliby společensky odpovědného cestování 

• glamping jako nový způsob kempování  

 

2.1.1 Lokalizační faktory 

Podoba a rozmanitost přírody Jizerských hor je do značné míry určena jejich žulovým podložím, 

polohou, nadmořskou výškou, klimatickými podmínkami a v poslední době i radikální změnou 

přírodního prostředí náhorní plošiny. Jedinými přirozenými vodními plochami Jizerských hor jsou 

rašelinná jezírka a tůně.  

V celé oblasti TRJH je značeno přes 1300 km turistických stezek a více než 500 km cyklostezek. Velká 

část z nich se nachází v oblasti náhorní plošiny Jizerských hor a spojuje nejzajímavější místa celé 

oblasti (Jizerku, Smědavu, Kristiánov, Novou Louku aj.) a láká tak k výletům nejen pěší a cyklisty, ale 

i vozíčkáře a rodiny s dětmi v kočárcích. 

2.1.1.1 Přírodní atraktivity 

Celá oblast nabízí velkou pestrost vyžití během celého roku jak pro pěší turisty, cykloturisty i lyžaře. 

K přírodním atraktivitám patří:  

• velké množství chráněných území – přírodních rezervací, nalezišť a studijních ploch. 

Chráněna jsou především území s výskytem vzácných rostlin, rozsáhlá rašeliniště a původní 

bukové porosty. 

o 1 Chráněná krajinná oblast: CHKO Jizerské hory 

o 3 Národní přírodní rezervace: Jizerskohorské bučiny – přírodní památka na 

seznamu UNESCO, Rašeliniště Jizerky, Rašeliniště Jizery 

o 13 Přírodních rezervací: např. Bukovec, Na Čihadle, Jedlový důl, Čertova hora, 

Prales Jizera, Meandry Smědé 

o 12 Přírodních památek: např. Černá jezírka, Klečové louky, Klikvová louka, Nová 

Louka, Ptačí kupy, Jedlový důl 

• vodopády - Jedlová, Štolpišské, na Černé Desné 

• skalní vyhlídky – např. Ořešník, Holubník, Paličník, vrch Jizera, Pytlácké kameny, Terezínka, 

Frýdlantské cimbuří a další  

• pramen Lužické Nisy mezi Novou Vsí a Lučany n. Nisou 

• údolí řeky Kamenice  

• vrchol Ještěd (1012 m n.m.), který sice geograficky nespadá do Jizerských hor, ale leží na 

území Turistického regionu Jizerské hory 
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2.1.1.2 Kulturně-historické a společenské atraktivity 

V turistické oblasti se nachází řada atraktivit od zámku až po technické památky. Širokou nabídku 

doplňují stálé expozice, muzea a lázně. Nabídka regionu je pestrá. 

Mezi nejvýznamnější kulturně-historické atraktivity se řadí následující: 

• TRJH je znám díky svým rozhlednám, mezi které patří např. rozhledna Smrk, Bramberk, 

Slovanka, Královka, Proseč, Nisanka, Liberecká výšina, Maják Járy Cimrmana, Štěpánka, 

Tanvaldský Špičák, Černá Studnice, Císařský kámen, Světlý vrch, Špička a další 

• Pravděpodobně nejnavštěvovanější památkou ležící na území TRJH je horský hotel Ještěd, 

který je unikátní stavbou, obdivovanou u nás i v zahraničí. Architekt Karel Hubáček umístil 

v 70. letech do jedné věže televizní vysílač, restauraci i hotel. 

• novorenesanční radnice v Liberci či Masarykova třída a Zlatý kříž – architektonicky 

ojedinělý celek  budov:  Severočeské muzeum, Oblastní galerie (dříve budova lázní) a 

poliklinika (dříve sídlo obchodní komory), Technické muzeum Liberec  

• architektonicky ceněné stavby v Jablonci nad Nisou - Nová radnice, Dům Jany a Josefa V. 

Scheybalových, kostel Povýšení sv. Kříže, komplex tzv. Schiblerových domů, budova Muzea 

skla a bižuterie, funkcionalistické vily 

• Státní hrad a zámek Frýdlant  

• Chrám Navštívení Panny Marie v Hejnicích, který je významnou památkou a poutním 

místem (prochází zde Via Sacra)  

• frýdlantská radnice, Městské muzeum a Špitálek,  betlém 

• Zoologická zahrada - nejstarší československá zoologická zahrada 

• Botanická zahrada Liberec – nejstarší v ČR 

• zábavní parky  - iQLANDIA, iQPARK, Centrum Babylon – Lunapark, Aquapark, Funpark, 

DinoPark a bobové dráhy (Janov nad Nisou, Javorník) 

• Jednou ze zvláštností dokreslujících nelehký život obyvatel Jizerských hor je velké množství 

pomníků a  pomníčků a jiných drobných památek. Některé z nich jsou kamenné, častěji 

mají podobu dřevěných křížů nebo prostých tabulek na stromech. 

• Riedlova vila, kde je umístěna expozici věnovaná rodu Riedelů – zakladatelů skláren 

v Desné -  a rodinná hrobka v podobě novorománsko-gotické kaple s kryptou pro Josefa 

Riedela, majitele desenských skláren. 

• Lázně Libverda 

• Tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou – nejdelší v ČR 

 

Muzea a expozice 

• Severočeské muzeum v Liberci (regionální a přírodovědné sbírky) 

• Oblastní galerie sídlící v rekonstruované budově starých lázní v Liberci 

• Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

• Muzeum ozubnicové dráhy železnice Tanvald – Harrachov a Výtopna Kořenov 

• Technické muzeum v Liberci, které je zaměřené na průmyslovou a technologickou 

minulost a současnost regionu 

• Muzeum výroby hraček DETOA  

• Muzeum Jizerských hor v osadě Jizerka 

• Žijící skanzen – Muzeum venkovského života před průmyslovou revolucí v Jindřichovicích 

pod Smrkem 
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• Muzeum obrněné techniky ve Smržovce 

• Jizerskohorské technické muzeum v Bílém Potoce 

• muzea místní historie (specifické pro Tanvaldsko a Frýdlantsko) 

 

Technické památky 

• ozubnicová železnice Tanvald – Kořenov - Harrachov 

• vodní nádrže – Harcov, Souš, Josefův Důl, Bedřichov, Mšeno, Fojtka, Mlýnice  

• viadukt na Smržovce 

• velké množství rozhleden – viz výše 

• expozice lehkého opevnění na pomezí Jizerských hor a Krkonoš 

• protržená přehrada na Bílé Desné 

• sklářské hutě 

• budovy bývalých přádelen a koželužen (Tanvaldsko a Frýdlantsko) 

• Úzkokolejka Frýdlant 

• Jizerský most (kulturní památka) 

 

Další významné atraktivity 

• podstávkové domy – např. Raspenava, Víska, Pertoltice 

• Obří sud Lázně Libverda 

• Liščí bouda – Sklářská osada Kristiánov 

• unikátní areál Kittelovsko (nově zrekonstruovaný tajuplný dům je opředený legendami 

spojenými s ďáblem i aktivitami samotného doktora) 

• osada Jizerka - stavení rozsetá mezi rašeliništěm Malá jizerská louka a čedičovým vrchem 

Bukovcem 

• tradiční oblast sklářství a bižuterie (velká koncentrace skláren, muzeí, škol …) 

 

Akce 

V turistickém regionu se koná velké množství akcí, z nichž s celorepublikovým (či dokonce 

mezinárodním) významem lze jmenovat tyto sportovní a kulturní akce:  

• Jizerská 50 – závod v běhu na lyžích klasickou technikou, součástí prestižní série dálkových 

běhů 

• závod horských kol ČT Author Cup  

• sportovní závody Spartan race, Bedřichovský Bastard 

• hudební festivaly Benátská! (Liberec), Keltská noc (Harrachov)  

• kulturně-sportovní akce - Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana 

• Valdštejnské slavnosti (Frýdlant)  

• Hejnické slavnosti (městské slavnosti spojené s hudebním festivalem) 

• Křehká krása – prodejní výstava skla a bižuterie 

• Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm 

Dále se v oblasti pořádá celá řada akcí s lokálním významem. 
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2.1.2 Realizační faktory  

Do skupiny realizačních faktorů se zahrnuje dopravní infrastruktura, infrastruktura pro aktivity 

v oblasti cestovního ruchu, ubytování, stravování a také informační/komunikační infrastruktura. 

Dopravní infrastruktura 

• Klíčové body cestovního ruchu - Liberec a Jablonec n. N. jsou dostupné z Prahy po 

rychlostní komunikaci D10/I35 za cca hodinu jízdy.  

• Komunikace I. třídy propojují region s Ústeckým krajem (I13, I15) a Královéhradeckým 

krajem (I35, I14). Zmíněné komunikace jsou v dobrém stavu. 

• Autobusové spojení s Prahou zajišťují dvě společnosti (RegioJet a Flixbus) a spoje jezdí 

v závislosti na pracovním dnu či víkendu v intervalu 30 min-2 hodiny. 

• Železniční spojení s Prahou není z důvodu dlouhé doby přepravy (2,5 hodiny) příliš 

využíváno. 

• Oblast Frýdlantska je z důvodu polohy „za“ Jizerskými horami vnímána jako hůře 

přístupná, v zimních měsících jsou přístupové komunikace (přes Albrechtice nebo přes 

Oldřichov v Hájích) občas nesjízdné. Třetí přístupová komunikace (I290) přes Souš je 

v zimních měsících kompletně uzavřena. 

• komunikace I35 zajišťuje spojení z Německa; I13 a I14/I10 spojení z Polska 

 

Infrastruktura pro aktivity v oblasti cestovního ruchu 

• V celém Libereckém kraji je zaveden Integrovaný dopravní systém IDOL, který pomáhá 

podporovat cestování za turistickými atraktivitami veřejnou dopravou prostřednictvím 

těchto nástrojů: 

o jednodenní síťové jízdenky (pro 1 osobu nebo pro 2-5 osob) 

o jízdenky EURO-NISA-Ticket (pro 1 osobu nebo pro 2-5 osob), které platí na většině 

linek v celém Euroregionu Nisa. V současné době probíhá příprava nového 

produktu – této jízdenky – rovněž ve spojení s cestovním ruchem. 

o vydávání informačních letáků (spojení veřejné dopravy a cestovního ruchu) 

o provoz cyklobusů: 

▪ č. 395 Liberec – Bedřichov – Jablonec n. N. – Turnov 

▪ č. 650 Frýdlant – Hejnice – Smědava 

▪ č. 795 Jablonec n. N. – Bedřichov – Kořenov – Jizerka 

▪ a dále vlakové spojení Liberec – Tanvald – Harrachov, na kterém je 

umožněna rozšířená přeprava kol 

o provoz skibusů: 

▪ č. 18 a č. 145 Liberec-Bedřichov-Hrabětice  

▪ č. 650 Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Smědava  

▪ č. 101 a č. 121 Jablonec – Bedřichov 

▪ a dále mnozí běžkaři využívají i vlaková spojení na trase Liberec – Kořenov 

- Harrachov, kde se nachází několik nástupních míst na Jizerskou 

magistrálu. 

o doprava do skiareálů: 

▪ v Liberci tramvajovou linkou č. 3 k lyžařskému areálu Ještěd 

▪ vlakem k lyžařskému areálu Tanvaldský Špičák, přičemž cestující mají slevu 

na lyžařské permanentky 
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o od roku 2020 je v letním období o víkendech v provozu nová přeshraniční turistická 

linka č. 691 Zittau – Frýdlant – Nové Město p. S. – Swieradów Zdrój 

 

• Na vrchol Ještědu vede lanová dráha, kterou provozují České dráhy; neplatí zde tarif IDOL, 

nicméně turisté mohou s příplatkem za místenku využít jízdenku EURO-NISA-Ticket. 

 

• přes 530 km značených cyklotras: 

o Jizerská magistrála vedoucí po cestách, které v zimě využívají běžkaři 

o dálková trasa tzv. Hřebenovka, trasa spojující atraktivní místa ve vrcholových 

partiích Jizerských hor a pokračující na západ do Lužických hor a na východ do 

Krkonoš 

o mezinárodní dálková cyklotrasa Odra-Nisa, která začíná nedaleko obce Lučany n. 

N.  

o web www.jizerky.cz obsahuje 74 tipů na cyklovýlety, u většiny položek existuje 

možnost stáhnout si popis trasy v PDF formátu, odkaz na trasu na mapy.cz, 

nicméně u některých tipů staršího data chybí aktivní odkaz na trasu na mapy.cz 

o kromě cyklotras jsou návštěvníkům k dispozici bikeparky, singltreky apod.: 

▪ nejznámějším je Singltrek v Novém Městě p. S. 

▪ bikeparky: Tanvaldský Špičák, Ještěd, Držkov, Velké Hamry, Zásada 

▪ bike centra: Smržovka 

▪ biketraily: Bedřichov 

▪ pumptracky: Vratislavice n.N., Milíře, Harrachov, Janov nad Nisou 

 

• přes 1300 km značených stezek pro pěší turistiku  

o na www.jizerky.cz je zveřejněno 29 naučných stezek – např. stezka 

v Jizerskohorských bučinách, Riegrova Stezka, sklářská osada Kristiánov, vodopády 

Jedlová, Protržená přehrada… 

 

• přes 300 km upravovaných tratí pro běžecké lyžování, z toho přes 200 km čítá Jizerská 

magistrála, kde probíhá v zimních měsících pravidelná strojová úprava 

o některá nástupní místa (např. Bedřichov díky své dobré dopravní dostupnosti) se o 

vybraných víkendech potýkají s tak velkým náporem běžkařů, že nárazově dochází 

k nedostatku parkovacích ploch a přeplněnosti počátečních úseků běžeckých tratí 

o lokální běžecká kolečka a okruhy - okolo Štěpánky, Lesana Josefův Důl – Dolní 

Maxov (osvětlené), běžecký a biatlonový areál SKP v Harrachově, okolí Areálu U 

Čápa (osvětlené), Smržovka, Světlý vrch v Albrechticích v JH, okruh propojující obce 

Zásada, Držkov a Plavy, areál Vesec, Vratislavice n. N. 

 

• 33 lyžařských areálů s téměř 60 km sjezdových tratí 

o největší jsou Skiaréna Jizerky (Tanvaldský Špičák, Bedřichov, Severák – 17 km), 

Paseky nad Jizerou (10 km), Ještěd (9,2 km)  

 

• na www.jizerky.cz je zveřejněno 44 půjčoven sportovního vybavení (převážně cyklo) 

 

 

 

 

http://www.jizerky.cz/
http://www.jizerky.cz/
http://www.jizerky.cz/
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Ubytování 

• v TRJH se nachází přes 380 hromadných ubytovacích zařízení s více než 15 000 lůžky (vývoj 

viz Obr. 3) 

• nejvíce zastoupené jsou penziony (56 %), ostatní HUZ a 3* hotely, motely (Obr. 4) 

• z důvodu neexistence statistik o individuálních ubytovacích zařízeních lze o jejich počtu 

usuzovat jen z pomocných zdrojů, např.: 

o na webu www.e-chalupy.cz se pro Jizerské hory zobrazuje 429 nabídek (Jizerské 

hory jsou zde však brány včetně části území spadajícího do turistických oblastí 

Lužické hory, Český ráj a Krkonoše) 

o na www.airbnb.cz se pro danou oblast zobrazuje přibližně 300 nabídek (včetně 

polské strany Jizerských hor)  

• s ohledem na poslední trendy v oblasti ubytování: 

o na území TRJH lze nalézt tyto nabídky: 

▪ Hausboaty v Ypsilon Golf Liberec – www.ygolf.cz/ubytovani/ 

▪ Tiny house Beldov – www.beldov.com 

▪ Maringotka pod Smrkem - www.maringotkapodsmrkem.cz 

o v TRJH není dostatečná infrastruktura pro karavany (stání, servisní místa) – jen 

některé kempy jsou v provozu celoročně (např. Autokemp Liberec, Kemp 

Tanvaldský Špičák, Kemp Jiskra v Harrachově), dále k dispozici stání s el. přípojkou 

u areálu Javorník  

 

Obr. 3: Kapacity HUZ (2012-2020) 
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Obr. 4: Kapacity HUZ dle kategorie (2020)  

Stravování 

Není cílem tohoto dokumentu představit přehled stravovacích možností v TRJH, nicméně lze zmínit 

tyto subjekty/akce spojené s gastronomickou stránkou cestovního ruchu: 

• na www.jizerky.cz je uvedeno téměř přes 230 gastronomických podniků (kavárny, 

restaurace, pivovary, bary a vinárny) 

• velké množství designových kaváren v Liberci 

• 20 výrobků z destinace je držitelem platné licence značky „regionální potravina“ 

• na gastromapě Lukáše Hejlíka je v destinaci vyznačeno 27 tipů (mnohem více než je 

v sousedních Lužických horách či v Krkonoších), stejně tak nová publikace 555 – Výlety 

s gastromapou Lukáše Hejlíka obsahuje mnoho tipů z TRJH  

• gurmánský festival - Fresh festival Liberec pořádaný na konci května v Liberci 

• pivovary: Zámecký pivovar Frýdlant, Konrád (Vratislavice n.N.), Rezek (Zásada), Volt 

(Jablonec n. N.), Kousek piva (Liberec), Sklárna a pivovar Novosad (Harrachov), U Čápa 

(Příchovice), Minipivovar Studánka (Krásná Studánka) 

• Den otevřených sudů Kitl – výrobce sirupů otvírá své prostory veřejnosti 

• Obnova areálu Vratislavické kyselky - Kitl 

 

Informační a komunikační infrastruktura 

• v TRJH se nachází 13 turistický informačních center (TIC), z toho 6 je certifikovaných dle 

Jednotné klasifikace turistických informačních center  

o ATIC členství: Liberec, Vratislavice n. N., Jablonec n.N., Frýdlant, Lázně Libverda, 

Nové Město p. S. 

o další: Bedřichov3, Tanvald, Josefův Důl, Desná, Smržovka, Hejnice, Kořenov 

• spolupráce TIC s IC sousedních zemí (Polsko, Sasko) je spíše sporadická (výměna pozvánek 

a dalších propagačních materiálů na městské akce apod.) 

 

 
3 TIC Bedřichov je certifikováno, ale není členem ATIC 
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Shrnutí analýzy nabídky 

Turistický region Jizerské hory (dále jen TRJH) nabízí řadu turisticky atraktivních lokalit, které jsou 

i ve srovnání s ostatní českými horami patřičně využívány. Jeho jedinečná poloha je podpořena 

sousedstvím s Polskem a Německem, což skýtá možnosti přeshraniční turistiky. Jak vyplývá z 

analýzy nabídky, nejedná se o opuštěná místa, ale živý region, o čemž svědčí množství 

turistických tras a cyklostezek. TRJH je geomorfologický celek, který je tvořen rozsáhlou náhorní 

planinou. To na jedné straně omezuje nabídku sjezdového lyžovaní a s ní spojené turistiky, ale 

na druhou stranu skýtá příležitost pro celoroční návštěvu hor, pro letní pěší a cykloturistiku a 

zimní běžky. Nabídku celoročního sportovního vyžití doplňují eventy s celorepublikovým 

dosahem (Jizerská padesátka, Author Cup). TRJH nenabízí však jenom sport, ale i další atraktivní 

oblasti cestovního ruchu, které se vážou k bohaté historii např. sklářského průmyslu a bižuterie, 

kterou je kraj proslaven. V oblasti kulturních památek lze jmenovat Frýdlant – jediný přístupný 

komplex hradu a zámku v oblasti. Kulturní vyžití pro mladší generace mileniálů je poněkud 

omezené, existuje např. festival Benátská. Nabídku technických zajímavostí zastupuje velké 

množství rozhleden, několik vodních nádrží a ozubnicová železnice v Tanvaldu. Pokud se 

sumarizuje nabídka, tak podle prezentovaných zjištění lze konstatovat, že konkurenční výhodou 

TRJH je: 

• Specifická geomorfologie pohoří, která skýtá příležitosti pro celoroční sportovní vyžití. 

• Poloha TRJH a její infrastruktura, kdy lze za hodinu dojet z Prahy do TRJH a na druhé straně 

trojmezí, kdy lze zapojit do nabídky cílové skupiny z Euroregionu Nisa. 

• Rozmanitá nabídka aktivit v každém ročním období.  

 

2.2 Analýza poptávky 
Na straně poptávky poskytují relevantní údaje statistiky z hromadných ubytovacích zařízení, 

návštěvnost TIC a vybraných atraktivit. Z níže uvedených obrázků 5 až 10 a tabulky 1 vyplývají 

následující zjištění: 

• v roce 2020 navštívilo TRJH téměř 300 000 hostů, kteří zde strávili přes 900 000 nocí (což je 

úroveň let 2015 a 2016) 

• průměrně zde hosté strávili 3 noci v roce 2020, což je delší doba než v předcházejících 

letech 

• největší podíl zahraničních návštěvníků tvoří Němci (50 %), Poláci a Slováci 

• z hlediska počtu přenocování se řadí k nejnavštěvovanějším obcím Liberec, Kořenov, Janov 

nad Nisou, Lázně Libverda, Josefův Důl a Bedřichov 

• nejnavštěvovanější atraktivitou, kde se platí vstupné a tudíž je evidován počet návštěvníků, 

byla v roce 2020 ZOO Liberec, IQLANDIA, Dinopark 

• ZOO Liberec IQLANDIA se řadí mezi top 20 nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR 

• všechna TIC dohromady zaznamenala v roce 2020 přes 100 000 návštěvníků 
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Obr. 5: Počet hostů v HUZ v letech 2015 – 2020 

 

 

Obr. 6: Počet přenocování v HUZ v letech 2015 – 2020 
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Obr. 7: Průměrný počet přenocování (noci) 

 

Tab. 1: Počet přenocování ve vybraných obcích TRJH (2020) 
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Obec Počet přenocování 

Liberec 252 435  

Kořenov 125 746  

Janov n. N. 78 351  

Lázně Libverda 76 175  

Josefův Důl 64 581  

Bedřichov 54899 

Desná 36 083  

Lučany n. N. 32 384  

Jablonec n. N. 27 542  

Albrechtice 27 243  

Tanvald 24 063  

Hejnice 19 401  

Nové Město p. S. 18 459  

Bílý Potok 16495 

Frýdlant 8 291  

Smržovka 7 295  

Raspenava 6 936  

Nová Ves n. N. 6 487  

Oldřichov v Hájích 4 229  

Zlatá Olešnice 3 689  

Zásada 3 506  

Velké Hamry 3 155  
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Obr. 8: Struktura zahraničních návštěvníků (2020) 

 

 

 

Obr. 9: Návštěvnost vybraných turistických cílů v letech 2018 - 2020 

Pozn.: V době zpracování tohoto dokumentu neposkytla Oblastní galerie v Liberci potřebná data za rok 2020. 
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Obr. 10: Vývoj návštěvnosti TIC v průběhu roku 2020  

Poznámka: Metodika monitoringu návštěvnosti IC se zakládá pouze na počtu lidí, kteří osobně navštíví IC. Bylo 

by vhodné zahrnout do statistik i telefonickou či e-mailovou komunikaci, zvlášť v dnešní době, kdy se lidé snaží 

minimalizovat osobní kontakt. Dále by bylo třeba ptát se i na otázky „odkud jste k nám přijeli (zahrnout i 

rezidenty), „jaký je důvod Vaší cesty“ a „odkud jste se o nás dověděli“, a to osobních návštěvníků IC alespoň 

v časech nižší vytíženosti IC. 

 

Výstupy z monitoringu pohybu návštěvníků 2019 a analýzy dopadů CR4 

Provedené studie byly založeny na datech mobilních operátorů. Počty návštěvníků jsou uvedeny 

v tabulce 2.  

Tab. 2: Počet návštěvníků v turistickém region Jizerské hory dle dat mobilních operátorů (2019)  

 
4 Zdroj: Monitoring pohybu návštěvníků, CE-Traffic, 2020 a Analýza dopadů/přínosů vyplývajících z cestovního 

ruchu v Libereckém kraji, Krokem, 2020. Dostupné z: https://kultura.kraj-lbc.cz/page414/strategicke-

dokumenty 
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Celkový počet návštěvníků za období 1. 1. 2019 –5. 1. 2020: 

• Domácí výletníci 925 356, zahraniční výletníci 232 806 (domácí výletník průměrně vykoná 

2,27 výletodne, zahraniční výletník vykoná 1,62 výletodne. 

• Domácí turisté 1 437 901, zahraniční turisté 192 690 (domácí turista v oblasti stráví v 

průměru 3,18 turistodnů, zahraniční turista pak 2,26 turistodnů). 

 

Demografické parametry: 

• Největší podíl mají turisté i výletníci v produktivním věku  (30-44 let). Mladí lidé (15-29 let) 

se vyskytují v destinaci častěji jako turisté než jako výletníci. 

Zdrojové trhy: 

• Domácí výletníci pocházejí zejména z Libereckého a Středočeského kraje a z Prahy. 

• Domácí turisté míří do turistické oblasti Jizerské hory z Libereckého kraje, Prahy a 

Středočeského kraje. 

• Zahraniční výletníci pocházejí z Německa, Polska a Ukrajiny5. 

• Zahraniční turisté přijíždějí do turistické oblasti Jizerské hory z Německa, Ukrajiny a Polska. 6  

Četnost a délka návštěvy: 

• Většina domácích i zahraničních výletníků navštívila turistickou oblast Jizerské hory 1x. 

• Délka pobytu v turistické oblasti Jizerské hory činí u domácích i zahraničních turistů 

nejčastěji 1 –2 noci. 
 

 

 
5 V tomto případě je struktura zahraničních výletníků odlišná od struktury zjišťované dle ubytovaných hostů 

v HUZ. 
6 V tomto případě je struktura zahraničních turistů odlišná od struktury zjišťované dle ubytovaných hostů 

v HUZ. 
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Analýza dopadů/přínosů vyplývajících z cestovního ruchu v Libereckém kraji byla založena na počtu 

návštěvníků, délce jejich pobytu a jejich průměrné spotřebě. K vyjádření ekonomického dopadu 

byl využit multiplikační efekt (viz Obr. 11).  

 

 

 

Obr. 11: Ekonomický dopad CR v turistických oblastech Libereckého kraje (2019) 

Výše uvedený obrázek 11 tak zobrazuje iniciovanou spotřebu, tržby v multiplikaci, příjmy pro 

veřejné rozpočty, tvorbu pracovních míst, celkový objem práce a ziskové marže subjektů CR. Jak je 

z obrázku patrné, Jizerské hory dosáhly přední příčky v porovnání s ostatními turistickými oblastmi 

Libereckého kraje. To je dáno především vysokou návštěvností a také faktem, že z oblastí jako 

Český ráj a Krkonoše byla brána jen část ležící na území Libereckého kraje. 

Shrnutí analýzy poptávky 
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Analýza poptávky je založena na tvrdých statistických datech. Rok 2020 byl poznamenán dopady 

pandemie a výsledkem bylo snížení počtu hostů o 30 %. Z toho důvodu je také prezentován 

monitoring návštěvníků z roku 2019 dle dat mobilních operátorů. Z dat ČSÚ plyne, že od roku 

2015 do roku 2019 byl v TRJH růstový trend u obou sledovaných kritérií počet hostů a počet 

přenocování. Existuje velký předpoklad návratu k růstovému trendu po překonání pandemie. Z 

dat z roku 2019 vyplývá, že počet zahraničních turistů je 12 %, respektive zahraničních výletníků 

je 20 %. Zároveň jsou prezentována i data za rok 2020, kdy především data zaznamenávající 

relativní četnosti (v procentech) jsou důležitá. Z těchto dat je patrné, že se mírně zvýšil průměrný 

počet nocí strávených v TRJH. Také procentuální zastoupení cizinců v roce 2020 odpovídá poloze 

TRJH, kde 70 % tvoří turisté z přeshraničních oblastí Německa a Polska. Analýza poptávky se 

zaměřila i na místa s nejvyšší návštěvností, která jsou především ve městech, nejvíce v Liberci. 

Tato informace je však zkreslená tím, že většina návštěvníků TRJH je rozprostřena v prostoru 

přírodní krajiny, kde není počet návštěvníků evidován.  

Z analýzy poptávky lze vyprofilovat i typického návštěvníka TRJH, kterým je jedinec ve věku 19 až 

44 let s partnerem, případně s dětmi, pokud je z ČR tak je z Liberecka nebo ze Středočeského 

kraje, případně Prahy, který přijíždí na den, případně na víkend. 

 

2.3 Analýza způsobu řízení CR a marketingové komunikace 
Řízení destinace TRJH (DMO) zajišťuje Jizerské hory – Turistický region Liberecko, Jablonecko, 

Frýdlantsko a Tanvaldsko. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob. Od roku 2019 je 

certifikováno dle systému kategorizace DMO. Členy spolku jsou: 

• Mikroregion Tanvaldsko   

• Svazek obcí Smrk              

• Obec Bedřichov                   

• Obec Janov nad Nisou            

• Město Lučany nad Nisou              

• Statutární město Jablonec nad Nisou  

• Obec Oldřichov v Hájích         

• Statutární město Liberec                              

• Obec Rádlo                                                

• Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, o. s.                                

• Jizerská o. p. s.        

• Jizerky pro Vás o. p. s. 

• IQLANDIA o. p. s. 

• Svaz výrobců skla a bižuterie z. s. 

  

Podnikatelské subjekty jsou v destinační společnosti zastoupeny formou partnerství:  

• Hotel Rehavital  

• Centrum Babylon 

• Lanový park Bedřichov  

• Spa Resort Libverda 

• Kemp Tanvaldský Špičák  

• Restaurace V Trnčí 

• Cycology Bike shop 

V rámci 3K platformy se členové DMO scházejí několikrát ročně za účelem koordinace činností a 

aktivit směřujících k rozvoji turistické oblasti. 

 

Členy 3K platformy jsou: 
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• subregion Liberecko: vedoucí oddělení CR v Liberci 

• subregion Jablonecko - referent TIC Jablonec n. N.,  obec Bedřichov/Jizerská o.p.s.  

• subregion Frýdlantsko – referent TIC Frýdlant, referentka kultury a CR v Hejnicích 

• subregion Tanvaldsko – manažerka Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, zástupce Jizerky 

pro Vás, o. p. s., Sdružení  CR Jizerské hory, SKI BIŽU, s. r., o.  

 

Financování 

• každý rok získává DMO účelovou dotaci od Libereckého kraje (1 mil. Kč od roku 2020), která 

je však vyplácena zpětně ve 4 splátkách při splnění určitých podmínek; DMO se tak 

pravidelně dostává do nejistoty ohledně financování a plánování rozpočtu 

• dalším zdrojem jsou příspěvky od členů a partnerů (cca 670 tis. Kč) 

• otázkou však zůstává, jak „spravedlivě“ nastavit výši příspěvku – např. vůči 100tisícovému 

městu jako je Liberec a malé obci jako Bedřichov  

• někteří aktéři cestovního ruchu raději volí spolupráci s Libereckým krajem než s TRJH, který 

jim může nabídnout propagaci ve větším objemu či s větším dosahem  

• podnikatelé jsou zapojeni formou partnerství – za stanovenou částku příspěvku (stejná 

výše pro všechny) je individuálně dohodnuto, jaké protislužby budou partnerům 

poskytnuty (např. propagace v novinách, zapojení v rámci presstripů, zveřejnění 

v materiálech DMO, lepší pozice na webu apod.); s partnery je sepsána smlouva, v jejíž 

příloze jsou stanoveny podmínky plnění; kromě příspěvku DMO očekává od partnerů 

sdílení informací, umístění loga DMO na web a další materiály partnerů 

• ochota podnikatelů stát se partnery DMO je ovlivněna konkurenční rivalitou v odvětví  

• mezi aktéry CR (podnikatelské subjekty, neziskové organizace, samospráva) nepanuje 

obecně v ČR dostatečná informovanost o kategorizaci DMO dle CzechTourism, o významu 

DMO a jejich činnosti, což na jedné straně samozřejmě snižuje jejich ochotu stát se členy 

DMO a přispívat do rozpočtu a na druhé straně samotné DMO mají prostor a finance k 

realizaci spíše jen prvků marketingového řízení a ne managementu 

 

V oblasti působí dobrovolné svazky obcí (DSO) či místní akční skupiny (MAS).  Některé DSO na svých 

webech prezentují „tipy na výlety“ či „zajímavosti“, ale otázkou zůstává návštěvnost takových 

stránek a jejich přínos pro marketing CR.  

Dále na území TRJH působí jeden neziskový subjekt, který byl mj. založen za účelem rozvoje CR 

v oblasti a je rovněž členem organizace destinačního managementu. Jedná se o Sdružení 

cestovního ruchu Jizerské hory, o.s., jež je sdružením okolo provozovatele lyžařských areálů 

Bedřichov, Severák a Špičák, okolních obcí a skupiny poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Mezi 

jeho klíčové aktivity se řadí: 

o provoz lyžařských areálů Bedřichov, Severák, Tanvaldský Špičák (včetně letního 

provozu bikeparku na Tanvaldském Špičáku) 

o příběh Jizerkovi a s nimi spojené akce či soutěže – cílení na rodinnou dovolenou  

o vydávání karty hosta Jizerských hor Jizerky CARD 

o provoz turistického webu www.jizerske-hory.cz  - ve vyhledavači www.google.com na 

vyšším místě než oficiální web DMO (www.jizerky.cz); nicméně web má zastaralý design, 

některé informace chybí nebo nejsou aktuální => návštěvník se však může mylně 

domnívat, že tento web je oficiálním webem TRJH a tím pádem může dojít ke zkreslené 

image TRJH ještě před samotnou návštěvou destinace 

http://www.jizerske-hory.cz/
http://www.google.com/
http://www.jizerky.cz/
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Marketingová komunikace 

• Veškeré komunikační aktivity jsou připravovány v rámci 3K Platformy.  

Značka destinace 

• Od dubna 2020 má TRJH nové logo (Obr. 12), které zdůrazňuje atmosféru TRJH, ticho klid a 

samotu. Brand rovněž využívá familiární označení „Jizerky“, se kterým se návštěvníci více 

ztotožní. Detailnější popis vize loga je uveden v rámečku níže. 

 

Vize loga 

Jizerky jsou o atmosféře. Není to místo o jednom monopolním subjektu (Trosky, Sněžka, Pravčická brána), 

na který čekají řady turistů. Jde o každý kámen, skálu nebo strom, který dohromady tvoří jeden celek. 

Jizerské hory mají Genius loci v atmosféře, která tam panuje, když nikoho nepotkáte. Mlha, sem tam 

sluníčko, miliony stromů, žulové skály tvrdé jako dřívější život sklářů v horách a ticho. Ticho a klid v 

přelidněném světě je největší luxus, který si přeje jak pražský vysoce postavený manažer, tak dělník z 

fabriky v průmyslové zóně. 

Základem logotypu je strom vytvořený z písmena „J”. Není to obyčejný strom. Svým zakončením napovídá, 

že vyrůstá na skále v drsných podmínkách jako kleč. Spojuje v sobě žulové skály a nekonečné lesy, stavební 

kameny Jizerek. Svým zakončením řezu minimalisticky odkazuje na turistické ukazatele, které ukazují směr, 

stejně jako web s projektem, jež logotyp zaštiťuje. Další asociací, kterou zakončení litery „J” vzbuzuje, je 

deštník - drobný odkaz na typické počasí pro kraj a zároveň zázemí a ochranu proti němu. Smrk je zároveň 

v současnosti nejtypičtější dřevinou a jménem nejvyšší hory na české straně. Koruna stromu vychází ze 

stopy typické pro bruslení na běžkách a vychází tak ze sportu typického pro zdejší místo. 

Ticho, klid a samotu však nejvíce reprezentují mezery mezi jednotlivými písmeny na šířku znaku, které 

vyvolávají právě pocit klidu, ticha a luxusu. To je největší vývozní artikl, jež mohou Jizerky nabídnout 

celoročně a nejen o Jizerské padesátce. Jde tak naproti trendu celoročního udržitelného rozvoje mimo 

nárazové akce a může tak stabilizovat cestovní ruch na všechna roční období. 

Familiární označení „Jizerky” má větší potenciál, aby se s ním návštěvníci ztotožnili. Jizerky se tak stanou 

pro návštěvníky osobnějším místem, kde si odpočinou a budou se tam rádi vracet. Reflektuje to i 

přítomnost malých vesniček v podhůří hor sestavených z chat a penziónů. 

 

 

• Nové logo (viz Obr. 12) se setkalo s pozitivním ohlasem a díky sociálním sítím přispělo i 

k uzavření partnerské smlouvy s podnikatelským subjektem Hotel Rehavital. 

Obr. 12: Logo destinace TRJH  

Tištěné materiály 

• většina tištěných informačních materiálů je segmentována dle daného subregionu 

(Liberecko, Tanvaldsko, Jablonecko a Frýdlantsko), dle aktivity/tématu (pěší turistika, 

cykloturistika, běžky, rozhledny), ne však dle cílové skupiny (např. rodiny s malými dětmi, 

senioři …)  

• 1x ročně vycházejí turistické noviny v češtině; noviny jsou oblíbené zejména u rezidentů 
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• tištěné materiály mají sjednocený design (viz Obr. 13) 

Obr. 13: Tištěné materiály 

Online komunikace 

• oficiální web turistické oblasti www.jizerky.cz je responzívní, moderní; nemá jazykovou 

mutaci; odkazuje na krajský turistický web www.liberecky-kraj.cz, nicméně odkazy 

opačným směrem (tj. z krajského webu na web TRJH neexistují); web obsahuje odkazy na 

Facebook, Instagram a Youtube kanál destinace; problém může nastat při vyhledávání 

webu na Google: pro klíčové slovo „Jizerské hory“ je oficiální web na 6. místě (přičemž před 

ním jsou neoficiální weby www.jizerske-hory.cz a www.jizerky.eu, které jsou designově 

zastaralé a mohou tak vyvolat u návštěvníků špatný dojem); pro klíčové slovo „Jizerky“ se 

oficiální web objeví na 2. místě 

• Facebook visitjizerky má přes 4700 sledujících, Instagram @visitjizerky má 2600 sledujících; 

příspěvky jsou přidávány pravidelně, nicméně DMO nemá stanovený plán komunikace na 

sociálních sítích; Youtube kanál byl založen nedávno, není příliš využíván  

• web www.jizerske-hory.cz, který spravuje člen DMO Sdružení cestovního ruchu Jizerské 

hory, o.s. má sice dobré umístění ve vyhledávači, ale informace nejsou aktuální a design je 

zastaralý 

• www.visitliberec.eu (TIC Liberec) – moderní, responzivní; jazykové mutace (DE, PL, EN); 

odkazy na FB, IG města, oficiální web TRJH 

• www.jablonec.com (TIC Jablonec n.N.) – moderní, responzivní, obsahově je zaměřen nejen 

na turistické cíle ve městě, ale z velké části i na atraktivity v celém Libereckém kraji; jazykové 

mutace (DE, PL); odkazy na FB, IG města; odkaz na oficiální web TRJH je skryt pod položkou 

„spřátelené weby“ 

• www.enjoyfrydlant.cz (TIC Frýdlant) – responzivní; jazykové mutace (DE, PL, EN) nejsou 

v plné verzi; odkazy na FB, IG města; odkaz na oficiální web TRJH chybí 

• www.tanvald.eu – moderní, responzivní; jazykové mutace (DE, EN, PL); odkazy na FB, IG 

města, odkaz na TRJH;  

• na nejnavštěvovanějším turistickém portálu pro ČR www.kudyznudy.cz jsou Jizerské hory 

uvedeny dohromady s Českolipskem, při detailním prohlížení nabídky lze ale vybrat jen 

oblast Jizerských hor 

• spolupráce s influencery (zipacek, kubajs, Petra Tylsová a další)  

http://www.jizerky.cz/
http://www.liberecky-kraj.cz/
http://www.jizerske-hory.cz/
http://www.jizerky.eu/
http://www.jizerske-hory.cz/
http://www.visitliberec.eu/
http://www.jablonec.com/
http://www.enjoyfrydlant.cz/
http://www.tanvald./
http://www.kudyznudy.cz/
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Multimédia 

• videospoty např. o slavných rodácích Jizerských hor, podzimní Jizerky 

• fotografie (spolupráce s profesionálními fotografy a nákup foto na Instagramu) 

 

Veletrhy a prezentační akce 

• veletrhy: ReiseMarkt Drážďany, Konvent’a Löbau, Euroregion Tour Jablonec n.N., For Bikes 

Praha, Infotour Hradec Králové 

• akce: Jizerská 50, Liberecký jarmark, Krajské slavnosti 

 

Regionální značka 

• V destinaci je zavedena značka „Regionální produkt Jizerské hory“, kterou se pyšní přes 90 

výrobků a zážitků, nicméně tato certifikace zahrnuje i výrobky z oblasti Lužických hor a 

Podještědí. 

• Výrobky jsou k zakoupení v některých informačních centrech, hromadně nejsou nikde 

prodávány. 

• Celkově není regionální značka významně propagována. 

 

Realizované projekty 

• TRJH realizoval v uplynulých letech mnoho projektů, z nichž nejvýznamnější jsou např. 

Tajemná místa Jizerských hor, Po stopách Albrechta z Valdštejna, Letní Jizerky, Podzimní 

Jizerky (podpora cestovního ruchu mimo hlavní sezónu) atd. 

 

2.4 Analýza konkurence 
Předmětem tohoto dokumentu není komplexní posouzení konkurence, resp. 

konkurenceschopnosti TRJH, proto tato kapitola uvádí pouze příklady možných konkurentů. Při 

analýze bylo zohledněno geografické hledisko (blízké destinace jako možní konkurenti) a hledisko 

preference návštěvníka (destinace s podobnou nabídkou).  

Shrnutí analýzy způsobu řízení  CR a marketingové komunikace 

Z analýzy online komunikace vyplynulo, že návštěvník může být zmatený při hledání informací 

na webu. Hlavní webové stránky turistického regionu jsou těžko identifikovatelné, návštěvník je 

lehce může zaměnit s weby soukromých subjektů, případně za stránky neziskových subjektů. 

Potvrdilo se to testem na organické vyhledávání, kdy se na klíčová slova pro TRJH na prvních 

místech v pořadí objevují jiné subjekty než web TRJH. Využití sociálních sítí je spíše doplněk v 

online komunikaci TRJH. Pro offline komunikaci v TRJH je klíčové zapojení TIC, která tvoří páteř 

regionu v podávání ústních a tištěných informací. Za úspěšný způsob komunikace lze hodnotit 

pořádání sportovních eventů, např. Jizerská 50, nebo kulturních eventů např. Sklářská slavnost 

v Kristiánově. 
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Při porovnání návštěvnosti certifikovaných oblastních destinačních společností se umístil TRJH 

mezi top 5 v roce 20197, tak i v roce 2020 (viz Tab. 3).  

Tab. 3 : Top 10 DMO dle počtu přenocování v roce 2020 

DMO Počet přenocování 

Krkonoše 2 832 943 

Jeseníky-západ 1 009 238 

Pálava a Lednicko-valtický areál 959 459 

Jizerské hory 908 936 

Brno a okolí 802 274 

Lipensko 762 432 

Zlínsko - Luhačovicko 724 825 

Střední Morava 601 656 

Třeboňsko 592 370 

Beskydy 534 681 

Pozn. Tabulka zahrnuje jen certifikované DMO, o kterých shromažďuje 

data ČSÚ. Ze seznamu byla vynechána Praha z důvodu diametrálně 

odlišné turistické nabídky. 

Pokud se zohlední nabídka turistické oblasti a geografická blízkost k TRJH, je možné identifikovat 

několik konkurentů, které jsou zobrazeny v Tabulce 4. Levý sloupec označuje konkurenční výhody 

daných lokalit vůči TRJH, pravý naopak výhodu TRJH vůči danému konkurentovi. Nicméně díky 

pestré nabídce aktivit, které mohou turisté využívat v průběhu celého roku, nelze tvrdit, že by 

nějaká lokalita představovala pro TRJH konkurenční hrozbu. Vždy záleží na preferencích daného 

turisty.  

Tab. 4: Možní konkurenti TRJH 

Krkonoše TRJH 

+ větší množství velkých sjezdových areálů + menší lyžařské areály nebývají zpravidla 

natolik přeplněné 

+ snadnější terén pro cykloturistiku, pěší 

turistiku i běžecké lyžování 
 

Český ráj TRJH 

+ atraktivita přírodních krajinných prvků 

+ větší četnost kulturně-historických památek 

(hrady, zámky) 

+ celoroční nabídka aktivit 

+ poloha (Trojzemí - přesah nabídek do 

Polska, Saska) 
 

Lužické hory TRJH 

+ opuštěnost, větší klid, samota, autenticita + lepší vybavenost turistickou infrastrukturou 

(např. nabídka ubytování) 

+ celoroční nabídka aktivit 
 

Polsko – zimní sezona TRJH 

Jakuszyce – běžecké lyžování 

+ úprava tratí není omezena na začátku i 

konci sezóny správou lesů 

+ menší vzdálenost nástupních míst 

z Prahy/Středočeského  a Libereckého kraje 

 

 
7 Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz 
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+ lepší rozložení návštěvníků v prostoru 

 

Stog Izerski – sjezdové lyžování 

+ kabinková lanovka 

+ 2,5 km dlouhá sjezdovka 

 

 

+ lepší dopravní dostupnost lyžařských areálů 

pro cílové skupiny 

 

Sasko TRJH 

+ kvalitnější propojené cyklostezky 

+ vedení cyklotras mimo silnice  

+ žádná jazyková bariéra  

 

 

 

 

2.5 Souhrnná SWOT analýza 
Ve SWOT analýze jsou zachyceny a seřazeny nejvýznamnější údaje z analytické části. Mezi silné a 

slabé stránky jsou řazeny údaje, které TRJH dokáže svojí strategií ovlivnit. Mezi hrozbami a 

příležitostmi jsou údaje, které TRJH neovlivní, ale dokáže na ně reagovat a svojí strategií se 

přizpůsobit (podrobněji v tab. 5). Tato analýza slouží následně pro stanovení cílů a návrhu strategie. 

Tab. 5: SWOT analýza TRJH 

Silná stránka Slabá stránka 

• Jizerská lyžařská magistrála se strojovou 

úpravou stop 

• Síť značených turistických tras, cyklotras a 

běžeckých tratí 

• Celoroční cestovní ruch 

• Šířka produktové nabídky 

• Logo a grafický manuál 

• Alternativní formy cykloturistiky 

(singltreky, bikeparky) 

• Spolupráce regionu se subregiony a 

s Libereckým krajem 

• Kvalita propagačních tištěných materiálů 

• Pořádání eventů 

• Chybějící aktuální strategický dokument 

• Hloubka produktové nabídky 

• Převaha jednodenních návštěvníků 

• Pozice webových stránek ve vyhledávači 

• Chybějící partneři z podnikatelského 

sektoru 

• Absence propagace cílené na homog. 

skupiny návštěvníků 

• Karta hosta dostupná v omezeném 

rozsahu jen skrze člena DMO 

Příležitosti Hrozby 

• Unikátní poloha TRJH (Trojzemí, města) 

• Infrastruktura a dopravní dostupnost 

(Praha) 

• Existence méně známých lokalit TRJH 

• Existence sítě rozhleden a dalších 

technických památek 

• Přeplněnost vybraných TOP lokalit 

• Konkurence okolních destinací (Krkonoše, 

Č. ráj, Lužické hory) 

• Forma financování ze strany kraje 

• Nedostatek pracovníků v cestovním ruchu 

Shrnutí analýzy konkurence 

Pestrá nabídka TRJH (spojení přírodních i kulturně-historických atraktivit, větší pulzující města a 

panenská příroda), kterou je možné využívat v průběhu celého roku různými cílovými skupinami, 

činí oblast TRJH vysoce konkurenceschopnou, což se projevuje i v počtu návštěvníků v porovnání 

s ostatními certifikovanými oblastmi.  Vždy záleží na preferencích vybraného segmentu turistů, 

jestli zvolí pro svou dovolenou či výlet TRJH nebo jinou oblast s podobnou nabídkou.  
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• Historie spojená se sklářským a textilním 

průmyslem 

• Geografické začlenění pod jediný kraj 

• Růst popularity karavaningu a glampingu 

• Filmový cestovní ruch 

• Růst poptávky po udržitelném CR 

• Euronisa Ticket realizovaná Libereckým 

krajem 

• Projekt Křišťálové údolí 

• Negativní vnímání cestovního ruchu 

rezidenty 

• Změna ekonomické, politické nebo 

bezpečnostní situace 

• Klimatické změny 

• Existence menších organizací s podobným 

zaměřením 
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3 Návrhová část 
Návrhová část navazuje na analytickou část strategie. Výchozím prvkem je vize TRJH, která je 

konkretizována do strategických cílů. 

 

3.1 Vize a poslání 

Naší vizí je realizace aktivit směřujících k rozvoji Turistického regionu Jizerské hory – turistický 

region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko jako konkurenceschopné organizace na 

tuzemském i zahraničním trhu cestovního ruchu. Naše vize, kterou sdílíme společně se všemi 

zainteresovanými osobami a organizacemi zní: 

Turistický region Jizerské hory se stane atraktivní destinací ČR, přitažlivou pro všechny typy 

návštěvníků v průběhu celého roku způsobem, který zajišťuje dlouhodobou udržitelnost 

lokality. 

Naším posláním je postupné budování a rozvíjení image destinace společně s realizací aktivit 

v oblasti marketingu a propagace. Tvoříme turistické produkty destinace v rámci regionálních a 

nadregionálních témat. Nedílnou součástí je také koordinace aktivit subjektů působících v oblasti 

cestovního ruchu uvnitř organizace a navenek. Zároveň rozvíjíme partnerské vztahy a spolupráci 

mezi samosprávou, státní správou, podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi 

působícím na území destinace. Pomáháme při tvorbě společných produktů cestovního ruchu 

různých subjektů v území. A také navazujeme a udržujeme komunikaci s významnými institucemi, 

organizacemi a pořadateli eventů. 

Shrnutí analýzy Vize a poslání 

Podnik, který nemá ambiciózní vizi, nemůže dlouhodobě existovat. To samá platí pro organizaci 

TRJH. Vize znamená směr, kam chce organizace směřovat a ambicí TRJH je se stát nejenom 

lokálním lídrem, ale lídrem v celé ČR, alespoň v určitých oblastech CR jako je cykloturistika nebo 

běžkařská turistika. Druhá část vize sděluje, že dlouhodobou snahou TRJH je celoroční udržení 

návštěvnosti. Zatím existují velká cyklické výkyvy mezi zimním, letním obdobím a na druhé 

straně jarem a podzimem. Vize by měla být komunikována především s partnery, členy a 

zaměstnanci. Na druhou stranu poslání dává informaci proč TRJH vlastně existuje. Poslání 

organizace by mělo být jasné všem zákazníkům hned po otevření webových stránek nebo 

jakéhokoli informačního letáku. To znamená, že zákazník musí vědět, že TRJH provádí aktivity 

vedoucí k rozvoji povědomí o nabídce v oblasti cestovního ruchu v Jizerských Horách tak, aby 

tento region byl v tuzemsku i zahraničí vnímán jako turisticky atraktivní laickou i odbornou 

veřejností.  

3.2 Strategické cíle a koncepce  
Výše uvedená vize byla konkretizována do dvou strategických cílů (SC): 

SC 1: Prodloužení průměrné doby pobytu návštěvníků z 2,78 noci (2019) na 3,1 noci (2027) 

SC 2: Navýšení počtu přenocování v HUZ  v roce 2027 na hodnotu roku 2019  

(tj. cca 1 168 000 přenocování) 
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Priority rozpracovávají cíle tematicky a jsou konkretizovány do aktivit, které by se měly stát součástí 

akčního plánu. Z tohoto důvodu obsahuje tento strategický dokument i několik návrhů opatření 

vhodných do akčního plánu DMO. Před realizací opatření bude v mnohých případech potřeba ještě 

hlubší analýza či spolupráce s jinými externími subjekty. 

Na obrázku 14 je pro lepší přehled graficky znázorněna koncepce návrhové části, kde jednotlivé 

kroky jsou vzájemně propojeny. 

 

 

Obr. 14: Struktura priorit a aktivit v návaznosti na strategické cíle 

Shrnutí kapitoly cíle a koncepce 

Koncepční rámec, který byl sestaven, prezentuje postup návrhové části a to jak jednotlivé části 

na sebe navazují. Grafická podoba dává čitateli jasnou představu o struktuře klíčových aktivit. 

Základem pro návrhovou část je analytická část, která odhalila silné stránky a příležitosti, které 

lze využít a zároveň definovala slabé stránky a hrozby, které lze eliminovat. První dva kroky vize 

Vize

Poslání

Strategické cíle (SC)
SC 1: Prodloužení průměrné doby pobytu návštěvníků z 2,78 noci (2019) na 3,1 noci (2027)

SC 2: Navýšení počtu přenocování v HUZ  v roce 2027 na hodnotu roku 2019 (tj. cca 1 168 000 přenocování)

Priorita 1
Konkurenceschopnost

Aktivita 1.1 
Vytvořit nabídku pro 

homogenní cílové 
skupiny  

Aktivita 1.2
Rozvíjet stávající a 

vytvářet nové produkty

Aktivita 1.3 
Monitorovat spokojenost 

návštěvníků

Priorita 2
Marketingová 
komunikace

Aktivita 2.1 
Reorganizovat webovou 

prezentaci

Aktivita 2.2
Zavést nové nástroje 

komunikace

Aktivita 2.3 
Monitorovat efektivnost 

marketingové 
komunikace

Priorita 3
Fungující DMO

Aktivita 3.1
Zvýšit počet členů a 

partnerů

Aktivita 3.2
Stabilizovat finanční 

zdroje
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a poslání tvoří špičku ve strategickém plánování, na ně navázalo definování dvou strategických 

cílů, které byly dále rozpracovány do dílčích cílů v jednotlivých aktivitách. Pro naplnění cílů byly 

stanoveny tři priority, tedy oblasti, v kterých budou cíle naplněny.  

Konkrétní rozpracování priorit a tím naplnění cílů je navrhnuto v jednotlivých aktivitách, které 

přesně ukazují, co, kdy, kde a jak je konkrétně potřeba udělat. 

 

 

3.3 Priorita 1: Konkurenceschopnost 
 

Na trhu cestovního ruchu může uspět jen konkurenceschopná destinace. Za tímto účelem je třeba, 

aby se DMO chovala jako podnikatelský subjekt – na základě svých zdrojů (zejména přírodních a 

kulturně-historických) vytvářela nabídky šité na míru návštěvníkům, tvořila nové produkty a 

oslovovala jimi vybrané cílové skupiny a získávala zpětnou vazbu od svých návštěvníků. 

 

 

 

Aktivita 1.1: Vytvořit nabídku pro homogenní cílové skupiny 

Z analytické části vyplynulo, že TRJH segmentuje svoji nabídku spíše dle geografických oblastí 

(Liberecko, Jablonecko, Tanvaldsko, Frýdlantsko) než dle cílových skupin. Z pohledu návštěvníka je 

však třeba komunikovat zážitky pro konkrétní cílovou skupinu napříč celou destinací. Tuto potřebu 

navíc umocňuje trend rostoucí individuální dopravy, kdy návštěvník může i během jednoho dne 

navštívit více atraktivit ve vícero subregionech TRJH čili vzdálenost pro něj nehraje roli, důležitější 

jsou zážitky „šité na míru“ jeho potřebám. 

 

Cíl: Vytvoření 3 tematických balíčků do 12/2022. 

Indikátor: tematické balíčky 

Financování: Vlastní zdroje 

Frekvence hodnocení: 1x na konci příslušného období (tj. 12/2022) 

 

 

Příklady opatření do AKČNÍHO PLÁNU 

Pro vybrané cílové skupiny (např. aktivní senioři, rodiny s dětmi, senioři s vnoučaty, mladí lidé - hippsters) 

budou vytvořeny nabídky programu, zážitků pro 3-5-7denní pobyt. Balíček bude obsahovat jak nabídku 

zážitků se zahrnutím širokého spektra atraktivit TRJH, tak i doplňkové služby jako např. tipy na stravování. 

Výstup by mohl být realizován prostřednictvím trhací mapy ve formátu A5, A4 či A3 s vyznačenými výlety i 

tipy na gastronomické podniky a bude návštěvníkům distribuován prostřednictvím TIC a ubytovacích 

zařízení, čímž dojde k prohloubení spolupráce mezi DMO a podnikatelským sektorem. Je vhodné nové 

balíčky zařadit do turistického portálu destinace a podpořit je komunikační kampaní na sociálních sítích, 

případně prostřednictvím vhodného influencera (forma barteru za ubytování, příp. vstupné). Při 

komunikaci je třeba pracovat s příběhy, emocemi a moderními vizuálními prvky. 

Cílem je motivovat návštěvníky k prodloužení doby pobytu a informování těchto specifických skupin, že 

v TRJH existuje pestrá nabídka aktivit při jakémkoli počasí. 

 

Příklad – balíček pro rodiny s dětmi 

V balíčku bude uvedena kombinace přírodních, ale i kulturně-historických či technických atraktivit. Je třeba 

zohlednit fakt, že i v rámci této skupiny mohou existovat podskupiny s odlišnými očekáváními a požadavky, 

např. 
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• dle věku – nejmenší děti => podmínka sjízdnosti navrhovaných pěších tras kočárkem, cyklotras s 

vozíkem; větší děti => vhodné jsou interaktivní naučné stezky, pěší trasy terénem, výlety spojené 

s hrou (např. sbírání razítek, hledačky spojené s kvízy, QR kódy apod.), cyklotrasy bez velkého 

převýšení či náročného terénu) 

• dle životního stylu rodiny – aktivní turisté (vyhledávají spíše zážitky v přírodě, zde je předpoklad 

vhodného vybavení pro celou rodinu na několikakilometrové pěší výlety či cyklovýlety) či „pasivní“ 

turisté – vytipovat atraktivity v blízké vzdálenosti od parkoviště, popř. od lanovky a doplnit je 

nabídkou např. zábavních parků (iQpark, iQlandia, apod.) 

Jelikož je pro tuto cílovou skupinu důležitým faktorem počasí, je vhodné, aby součástí balíčku byly vždy 

indoorové alternativy při nepřízni počasí. 

Balíčky budou obsahovat i tipy na možnosti stravování vhodného pro danou cílovou skupinu (kavárny, 

restaurace s dětským koutkem, vybavením pro děti – jídelní židličky, přebalovací pulty apod.) 

 

Příklad – karavanem skrz Jizerky (po posílení vhodné infrastruktury, výhledově od roku 2023) 

Následkem Covid-19 došlo k enormnímu růstu cestování karavanem či obytným automobilem (OA) a 

ukázalo se, že mnohé turistické destinace v ČR nejsou na tento způsob cestování připraveny (zejména 

z hlediska infrastruktury) a dále někdy docházelo k porušování zákazu nocování v národních parcích a 

CHKO. Příkladem je i oblast TRJH. Až bude posílena infrastruktura v oblasti pro tento druh cestování 

(výstavba několika stellplatzů je plánována na rok 2022),  bylo by vhodné  realizovat kampaň informující 

tento segment návštěvníků o možnostech cestování v TRJH. 

 

Výstup:  

• trhací mapa A3 

• online komunikace: informace na turistickém portálu TRJH a sociálních sítích 

 

Obsah: 

• seznam několika míst, kde je povolené parkovat karavany či OA během dne/noci8; nemusí se 

jednat jen o veřejná parkoviště, ale lze zapojit i subjekty CR (ubytovací zařízení, stravovací zařízení, 

atraktivity apod., čímž dojde k prohloubení spolupráce s DMO) 

• vzhledem k horskému charakteru oblasti doplnit možná omezení sjízdnosti komunikací (zejména 

v zimním období) 

• nabídnout této cílové skupině alternativní možnosti dopravy z místa stání k turistickým cílům 

(veřejná doprava, kola, koloběžky – spolupráce s ostatními aktéry CR) 

• kontakty na servisy, půjčovny 

 

Vzhledem k rozloze území TRJH je třeba zvážit možnost nadregionální spolupráce a vytvoření takovéto 

nabídky pro celý Liberecký kraj. 

 

 

Příklad – S bikem do Jizerek 

TRJH disponuje velkým množstvím infrastruktury pro „alternativní cyklistiku“ – singltreky, bikeparky, 

pumptracky, a to jak pro pokročilé, tak i pro začátečníky či děti. Z tohoto důvodu by bylo vhodné  představit 

návštěvníkům ucelenou nabídku těchto možností: 

 

Výstup: 

• trhací mapa A3/leták 

• online komunikace: informace na turistickém portálu TRJH, sociálních sítích, využití influencerů 

• geografické zacílení: český, polský i německý trh (Polsko a Německo nemá zejména v příhraniční 

oblasti takovou vybavenost jako oblast Jizerek) 

 

Obsah:  

• seznam singltreků, bikeparků a pumptracků 

• uvedení náročnosti u každého z nich 

• tipy na ubytování, stravování vhodné cyklisty 

 
8 Liberecký kraj v roce 2021 vyhlásil dotační titul na výstavbu karavanových stání. 
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Nevyužitý potenciál pro tyto aktivity lze spatřit v areálu Obří sud – Javorník, a to zejména pro segment dětí. 

Dále také ve Sportovním areálu Ještěd – zde by bylo možné rozšíření nabídky o např. lanové centrum, 

pumptrack, kvalitní bikepark či častější pořádání sportovních a kulturních akcí.  

 

 

  

Aktivita 1.2 Rozvíjet stávající a vytvářet nové produkty  

V destinaci existuje velmi pestrá nabídka atraktivit. Spolu s ostatními aktéry CR (TIC, členové DMO, 

partneři, další subjekty CR) je třeba provést analýzu nabídky s ohledem na potenciál a vybrat 

klíčové atraktivity pro tvorbu produktů. Platí zde „méně je více“, je třeba vybrat zejména ty, které 

umožní TRJH odlišit se od konkurence. Na základě analýzy je vhodné připravit skutečné produkty 

CR, tj. „zboží/služby“, které bude moci DMO prodávat. Při tvorbě je vhodné zvážit možnost 

nadregionální spolupráce s dalšími DMO (možnost multiplikace).  

 

V souladu s principem udržitelnosti se nabízí využití konceptu šetrné turistiky (ekoturistiky). Tuto 

možnost podtrhuje fakt, že velkou část území TRJH zaujímá CHKO Jizerské hory. Příkladem formy 

CR může být např. „slow travelling“ (pomalé cestování), které je založeno na nižší míře konzumu ve 

prospěch hlubšího poznání místa, ohleduplnosti k navštívené lokalitě a dalo by se říci i na útěku 

z uspěchané civilizace. Z tohoto pohledu disponuje TRJH několika prvky, jak uspokojit danou 

poptávku: 

• CHKO Jizerské hory – udržitelný CR 

• doprava – momentálně neexistuje výhodné vlakové spojení do destinace z Prahy jakožto 

klíčového zdrojového regionu, nicméně četné autobusové linky jsou ekologičtější formou 

než individuální automobilová doprava; hustá síť cyklostezek v destinaci, napojení 

destinace na dálkové cyklotrasy; cyklobusy a skibusy jako alternativa k individuální 

automobilové dopravě 

• venkovská turistika – nevyužitý potenciál v destinaci 

• lokální produkty – existence značky „Regionální produkt Jizerské hory“ a velkého množství 

zapojených subjektů 

• zážitky spojené s přírodou, zemědělstvím – existence zážitkového ubytování v přírodě 

(hausbót Ypsilon, tiny house) či aktivit na farmách  

 

Otázkou zůstává dostatečné množství ekologicky zaměřeného ubytování, jež není v destinaci příliš 

rozšířeno, i když potenciál tu existuje. 

 

Zaměřením se na slow tourism TRJH: 

• přispěje k udržení charakteru území a k ochraně přírody 

• podpoří lokální ekonomiku 

• osloví městkou poptávku i bonitní segmenty, které jsou ochotny zaplatit si více za 

dovolenou 

• stane se součástí nabídky na světových rezervačních systémech (např. airbnb.cz) 

 

 

Cíl 1: Zhodnocení nabídky produktů a výběr TOP 10 atraktivit pro tvorbu produktů 

Indikátor: vybrané atraktivity 

Financování: vlastní zdroje 

Frekvence hodnocení: jednorázově do 12/2021 
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Cíl 2: Do konce roku 2027 vytvořit (či rozvinout) 3 produkty CR a prodat minimálně 1000 ks každého 

z nich.  

Indikátor: počet prodaných produktů 

Financování: vlastní zdroje (organizace, koordinace, konzultace), externí zdroje a partneři (produkty 

a distribuční cesty – weby, medializace atd.) 

Frekvence hodnocení: 1x ročně, poprvé 12/2022 

 

 

Příklady opatření do AKČNÍHO PLÁNU 

Příklad produktu – Jizerskohorské bučiny 

• v souvislosti se zápisem NPR Jizerskohorské bučiny na seznam UNESCO je třeba vytvořit pracovní 

skupinu za účelem šetrného rozvoje CR v dané oblasti, neboť značka UNESCO je „lákadlem“ a lze 

očekávat nárůst turismu i bez cílené propagace 

• současně je třeba využít značky UNESCO pro tvorbu nových produktů 

• podmínkou pro efektivní rozvoj produktů je koordinovaná spolupráce všech dotčených subjektů  

• členové pracovní skupiny: ředitel TRJH, CHKO, dotčené obce, infocentra z dané oblasti, partneři 

z dané oblasti, Liberecký kraj, TUL, …  

 

Příklad produktu – Hřebenovka  

• dálková trasa pro pěší turistiku vedoucí přes vrcholky hor; na část trasy nacházející se na 

území TRJH navazuje stezka směrem na západ do Lužických hor i na východ do Krkonoš 

• v rámci šetrné turistiky se nabízí Hřebenovku dále rozvíjet, a to např.  

o doplnit o tzv. útulny po vzoru Krkonoš (http://utulnautulna.cekuj.net/), což jsou nouzové 

přístřešky pro turisty, které překvapí změna počasí či tma, můžou se stát také místem 

odpočinku či zážitku (designový prvek postavený v souladu s přírodou) 

• nezbytná je edukace návštěvníků, aby za sebou v přírodě nenechávali stopy (např. iniciativa 

#nejsemprase či podobná kampaň jako realizuje Český ráj „Chráníme náš Ráj“) 

 

 

Příklad produktu – Omalovánky pro děti  

• vytvoření omalovánek pro děti s naučnou tématikou 

• celkem 10 listů, listy se budou prodávat jednotlivě na různých turistických cílech v oblasti 

• zapojení podnikatelských subjektů – umístění loga na omalovánky 

• financování: vlastní zdroje TRJH 

 
 

Příklad produktu  – Technické památky Jizerských hor  

• zmapování zajímavých technických památek v území 

• spojení s pěší turistikou a cykloturistikou 

• příprava tematických exkurzí (spolupráce s partnery) => vytvoření produktu vhodného k prodeji 

• cílová skupina: rodiny s dětmi, jednotlivci se zájmem o technologie, muži 35+ 

• tištěný výstup: brožura „Technické památky Jizerských hor“ 

• financování: vlastní zdroje TRJH 

 
Analýza destinační karty (karty hosta) 

Destinační karty jsou na jedné straně stimulem poptávky po produktech CR v destinaci. Na druhou stranu 

umožňují destinačním managementům řídit tok turistů v destinaci a zvyšovat celkové výdaje na osobu.  

Karty hosta mohou být distribuovány zdarma v daném území, prodávány partnery (IC, subjekty CR), 

případně se nabízí i kombinace těchto možností – buď zdarma při splnění nějaké podmínky (nejčastěji 

ubytování u partnerského subjektu nad určitý počet nocí), nebo za poplatek, pokud podmínka není 

splněna. 

 

Karetní systémy mohou poskytovat slevu na jednotlivé služby nebo rovnou zahrnovat celé náklady. Tyto 

systémy skýtají následující výhody:  
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• zvýšení poptávky po méně známých produktech v destinaci (periferní produkty či menší 

podnikatelé bývají často opomíjené, podnikatelé nemají tolik prostředků na svoji propagaci; bez 

karty hosta navštíví turista obvykle jen TOP atraktivity) 

• ovlivňování toku návštěvníků v regionu (karta hosta dostane turisty mimo hlavní turistická centra, 

může zmírnit sezónnost nebo prodloužit dobu pobytu, pokud je např. nabízena jedna atraktivita 

každý den zdarma nebo je karta nabízena zdarma od určitého počtu dnů. Může takto mít vliv na 

zvýšení útraty u podnikatelů, ale i zvýšení příjmů města – rekreační poplatky) 

• v neposlední řadě dochází k dokonalému monitoringu spotřebitelského chování uživatelů karet. 

V TRJH existuje nabídka karty hosta – Jizerky Card, kterou vydává Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory. 

Kartu získají návštěvníci zdarma, pokud se ubytují na 2 a více nocí u ubytovatele, který je členem Sdružení 

(32 subjektů9). Karta nabízí slevy nebo cenová zvýhodnění u celkem 14 subjektů (zejména z oblasti 

Liberecka a Jablonecka).  

 

Pokud takováto karta existuje a je využívána (mělo by být předmětem analýzy), nabízí se možnost rozvinout 

ji, a to v těchto směrech: 

• nabízet druhou variantu karty, která nebude vázána na ubytování u člena Sdružení, avšak bude 

nabízena za poplatek, a to v platnosti na 48 hodin nebo na 5 dnů 

• rozšířit počet ubytovatelů, kteří budou zapojeni do bezplatné distribuce karty (nabídnout v rámci 

partnerství) 

• rozšířit počet zapojených subjektů, které poskytují slevy či cenová zvýhodnění 

 

Dále je potřeba realizovat komunikační kampaň směrem k: 

a) subjektům CR, kteří by se zapojili do systému slev a zvýhodnění, a to jak ze strany DMO, tak i místních 

sdružení, svazků, mikroregionů, které jsou členem TRJH. 

b) návštěvníkům TRJH s cílem informování o možnostech získání a uplatnění karty hosta 

Vzhledem k malé rozloze destinace je třeba zvážit spolupráci s Libereckým krajem se záměrem zavedení 

karty pro území celého kraje. 

Aktivita 1.3 Monitorovat spokojenost návštěvníků  

V destinaci není prováděno systematické zjišťování spokojenosti návštěvníků, spokojenost je 

zjišťována spíše sporadicky a v omezené míře co se tématu týče pouze některými aktéry CR (např. 

ubytovací zařízení), výsledky však nejsou sdíleny. Aby se návštěvník do destinace vrátil, strávil zde 

delší dobu a případně návštěvu doporučil dalším, je třeba, aby byl spokojený. Za tímto účelem by 

bylo vhodné realizovat alespoň 1x za 3 roky výzkum spokojenosti, přičemž je třeba při koncepci 

výzkumu zahrnout mnoho prvků, které vytváří komplexní zážitek návštěvníka (tj. zaměřit se 

ubytovací, dopravní, stravovací a další turistické služby, jejich šíři, hloubku a kvalitu, lidský faktor – 

personál subjektů CR a místní obyvatelstvo, faktor ceny, image destinace versus realita atd.). Při 

vyhodnocení výsledků je třeba zohlednit nejen míru spokojenosti s jednotlivými prvky, ale i jejich 

důležitost, jelikož nemá význam např. soustředit se na zlepšování prvků, které nepovažují 

návštěvníci za důležité.   

 

Cíl: Získat zpětnou vazbu od 1000 návštěvníků.  

Indikátor: počet responzí 

Financování: dotační tituly Libereckého kraje 

Frekvence hodnocení: 1x za 3 roky, poprvé v 12/2022 

 

Příklady opatření do AKČNÍHO PLÁNU 

Realizace výzkumného šetření za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků 

Cíl výzkumu: zjistit spokojenost návštěvníků TRJH, identifikovat faktory, které návštěvníci považují za 

důležité, ale nebyli s nimi spokojeni; zjistit profil návštěvníka a jeho průměrné výdaje 

Respondenti: denní i vícedenní návštěvníci TRJH 

 
9 Stav na webu k 31.5.2021, nicméně údaj může být zastaralý vzhledem k neaktuálnosti webových stránek. 
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Metoda výběru respondentů: kvótní výběr dle pohlaví a věku 

Metoda sběru dat: je možné volit kombinaci metod dle finančních možností pro realizaci výzkumu: 

- osobní dotazování na vybraných místech TRJH (atraktivity, informační centra, ubytovací zařízení) 

- online dotazování – umístění odkazu na dotazník na web i sociální sítě TRJH (větší podíl denních 

návštěvníků), rozeslání odkazu na dotazník e-mailem skrze partnery a členy TRJH 

 

Kromě výzkumu spokojenosti je třeba pravidelně (každý rok) monitorovat a vyhodnocovat dostupná data 

o chování poptávky v TRJH – návštěvnost top placených cílů, návštěvnost IC, data ze sčítačů umístěných ve 

vybraných lokalitách CHKO, data ČSÚ o HUZ (kapacity i využití) 

 

 

Shrnutí priority 1: konkurenceschopnost 

V analytické části byly definovány konkurenční výhody TRJH a naopak konkurenční výhody 

ostatních DMO. Na základě toho jsou navrhnuty tři klíčové aktivity, vždy s příkladem řešení. První 

aktivitou je tvorba balíčků. Zákazníci balíčky milují především kvůli finančnímu zvýhodnění 

balíčku. Tento směr byl prezentován na třech cílových skupinách zákazníků, které byly 

definovány podle způsobu chování, nikoli podle destinace. Tento trend práce s cílovými 

skupinami je doporučen TRJH i do budoucna.  

Druhou aktivitou je rozvoj a tvorba produktů. Pro TRJH je velkou výzvou nově registrovaná 

přírodní památka UNESCO Jizerskohorské bučiny, která má obrovský potenciál, jež je potřeba 

správně využít. 

Třetí aktivitou je monitoring spokojenosti návštěvníků. Situace se v CR v průběhu času mění, na 

což musí reagovat i TRJH. Pokud má být strategie účinná, je potřeba v čase kontrolovat její 

účinnost. Ideálním způsobem je primární výzkum spokojenosti, který bude tvořit zpětnou vazbu 

na prováděné aktivity. 

 

 

 

 

3.4 Priorita 2: Marketingová komunikace  
Destinace pracuje na vytváření svého brandu (má nové logo, webové stránky, jednotný vizuál 

tištěných materiálů). Je však třeba dále budovat značku pomocí dalších podpůrných aktivit (např. 

vytvoření sloganu) a zaměřit se na online komunikaci, která v dnešní době převažuje nad ostatními 

komunikačními kanály. 

Aktivita 2.1 Reorganizovat webovou prezentaci 

Z analýzy vyplývá, že ve vyhledávači Google se zobrazí oficiální web turistického regionu 

(www.jizerky.cz) až na 5. místě (klíčové slovo „Jizerské hory“). Výsledky před ním odkazují na 

neoficiální weby (www.jizerky.eu), případně na web člena DMO – Sdružení cestovního ruchu 

Jizerské hory (www.jizerske-hory.cz), nicméně tento web je zastaralý, neaktuální. Ačkoli jsou 

webové stránky DMO www.jizerky.cz moderní, bylo by třeba provést jejich optimalizaci pro 

vyhledávání.  

TRJH má v současné době zakoupené další domény (www.visitjizerky.cz, www.visitjizerky.com, 

www.visitjizerky.eu) a plánuje rozdělení obsahu webové prezentace na: 

• část vztahující se k organizaci destinačního managementu (www.jizerky.cz) a 

• část určenou pro návštěvníky (www.visitjizerky.cz, www.visitjizerky.eu a 

www.visitjizerky.com).  

http://www.jizerky.cz/
http://www.jizerky.cz/
http://www.visitjizerky.cz/
http://www.visitjizerky.com/
http://www.visitjizerky.eu/
http://www.jizerky.cz/
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Cíl: Při zadání určitých klíčových slov (Jizerské hory) být na prvním místě organického vyhledávání. 

Indikátor: pozice ve vyhledávači 

Financování: vlastní 

Frekvence hodnocení: 2x ročně, poprvé 12/2022   

 

 

Aktivita 2.2 Zavést nové nástroje marketingové komunikace 

Za účelem zajištění systematického toku informací a podpoření komunikační kampaně s ohledem 

na trendy dnešní doby je vhodné postupně zařadit nové nástroje marketingové komunikace, 

zejména online formy. Je třeba, aby odpovědní pracovníci disponovali dobrou znalostí tohoto 

prostředí, věděli, jak psát účinné texty, jak fungují sociální sítě, jaké návyky mají jejich uživatelé 

apod. Všechny aktivity by měly být v souladu s budováním značky destinace. 

 

Cíl: Každoročně oslovit o 15 % návštěvníků nebo cílových skupin, potenciálních návštěvníků, 

zainteresovaných subjektů více než v předchozím roce. 

Indikátor: počet oslovených návštěvníků, cílových skupin, potenciálních návštěvníků, 

zainteresovaných subjektů, kteří sledují FB, IG, resp. navštěvují webové stránky TRJH 

Financování: vlastní + externí zdroje 

Frekvence hodnocení: 1x ročně, poprvé 12/2022 

 

Příklady opatření do AKČNÍHO PLÁNU 

Tvorba značky destinace 

TRJH má od dubna 2020 nové logo, které se setkalo s úspěchem. Součástí loga je jeho vize (podrobně 

popsána v kap. 2.3), na kterou by bylo vhodné navázat a pokračovat v systematické tvorbě značky 

destinace. K tomu by měly přispívat veškeré marketingové aktivity (např. vytvořením sloganu). Značka 

destinace by měla být tvořena třemi hlavními prvky, a to image, sdělení (message) a příběhy (storytelling): 

• Image destinace je vnímání destinace návštěvníky. Image lze chápat jako to, co destinaci 

charakterizuje a to, co si o destinaci návštěvníci myslí.  Image musí odrážet na první pohled 

benefity pro návštěvníky.  

• Pomocí sdělení (message) dochází k oslovování cílových skupin návštěvníků. Sdělení může být 

vyjádřeno slovy, ale i logem či vizuálem. Je podstatné, aby sdělení obsahovalo příslib konkrétních 

benefitů, mělo by jít o příslib splnění potřeb cílových skupin (ne o výčet turistické nabídky). 

• Storytelling (vyprávění příběhů) se řadí k nejefektivnějším marketingovým aktivitám, dokáže 

„vdechnout značce život“ a navázat vztah s cílovými skupinami, proto je vhodné začlenit příběhy i 

do komunikace s nimi. Storytelling by mělo být uplatňováno napříč různými kanály – web, sociální 

sítě apod. Nemělo by se jednat o příběhy „o destinaci“, ale o příběhy lidí, kteří uspokojili svá 

přání/potřeby návštěvou destinace. 

 

Nové online nástroje 

• newsletter – pravidelné zasílání novinek z TRJH (cca 4x ročně); součástí newsletteru mohou být 

interaktivní prvky – ankety, soutěže, pozvánky na akce, reportáže z akcí apod. 

cílová skupina – samospráva na území destinace, podnikatelé v CR v destinaci, TIC v destinaci, 

regionální a celostátní média, další aktéři CR, kteří podporují jeho rozvoj nebo je třeba je orientovat 

k jeho rozvoji, veřejnost dle vlastní žádosti 

• podcasty – tematicky laděné zvukové nahrávky s cílem představit místní obyvatele, zajímavá místa 

a podniky, například rozhovory se známými osobnostmi, které žijí/pocházejí z TRJH,  s vedoucími 

významných atraktivit (ZOO, galerie, kastelán zámku, majitel sklárny, majitel stylové kavárny, 

amatérský sportovec, který se mnoho let účastní Jizerské 50 atd.) 

• chatbot – software, který simuluje konverzaci s živým člověkem; implementace do webu TRJH nebo 

hodně vytížených IC ke zodpovězení nejčastějších dotazů návštěvníků 
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• chat – implementace do webových stránek TRJH a vytížených IC s cílem zodpovězení dotazů 

návštěvníků 

 

Vzdělávací kurzy 

V případě potřeby je vhodné účastnit se vzdělávacích kurzů zaměřených na moderní technologie: 

• kdo: manažer DMO, vedoucí TIC, aktéři CR (členům a partnerům DMO nabídnout kurzy bezplatně; 

ostatní subjekty za poplatek) 

• vhodná je spolupráce s dalšími DMO Libereckého kraje v zajištění organizace a financování kurzů 

 

 

 

 

 

Aktivita 2.3 Monitorovat efektivnost marketingové komunikace 

Je velmi obtížné hodnotit efektivnost celé marketingové komunikace, nicméně by bylo vhodné 

vyhodnocovat alespoň online nástroje (prezentace na webu, sociální sítě FB a IG). Celému 

monitoringu by mělo předcházet vytvoření plánu komunikace na sociálních sítích a tento plán pak 

aktuálně přizpůsobovat výstupům monitoringu. Dále by mělo být součástí monitoringu rovněž 

vyhodnocování návštěvnosti webových stránek TRJH.  

 

Cíl: Zvýšení počtu sledujících na FB, IG ročně o 10 %. Zvýšení návštěvnosti webových stránek 

ročně o 10 % (unikátní uživatelé). 

Indikátor:  počet sledujících na FB, IG, počet unikátních uživatelů webových stránek 

Financování: vlastní 

Frekvence hodnocení: 1x ročně, poprvé 12/2021 

 

Shrnutí priority 2: marketingová komunikace 

V mediích se často používá místo marketingové komunikace pojem propagace, který je poněkud 

nepřesný, ale oba pojmy lze akceptovat. Vytvoření kvalitních produktů je základem pro sestavení 

strategie v oblasti marketingové komunikace. Proto je úspěšnost kampaní ovlivněna kvalitou 

produktu. Základním mediem současné propagace je internet. Na internetu pak oficiální 

informační základnu tvoří webové stánky. 

První aktivita je zaměřena na optimalizaci webových stránek ve vyhledávačích, aby se na určitá 

klíčová slova dostal web na první místo vyhledávání. Přestože je možné si pozici ve vyhledávání 

zaplatit, z dlouhodobého hlediska je efektivnější web optimalizovat tak, aby ho vyhledávací 

robot sám zařadil na první místo v neplaceném vyhledávání.  

Druhou aktivitou je větší činorodost na sociálních sítích. Sociální sítě oproti webu tvoří 

interaktivní platformu pro rychlou oboustrannou výměnu informací. Další velkou výhodou je 

možnost cílení na přesně vymezené segmenty. Návrh řeší zapojení sociální sitě FB pro starší 

uživatele a IG pro mladší generaci. V návrhu je na příkladech doporučen způsob využití nástrojů 

komunikace na internetu jako jsou newslettery, podcasty, chatboty, ale také tvorba obsahu 

pomocí storytelingu, což znamená vyprávění a předávání příběhů. 

Třetí aktivitou je monitorovat efektivnost marketingové komunikace. Efektivitu kampaní lze 

v klasických médiích špatně sledovat. Naopak efektivitu marketingové komunikace na internetu 

lze sledovat dokonale přesně. Proto je zde návrh na pravidelný monitoring webu a sociálních 

sítí, který poskytne zpětnou vazbu. 
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3.5 Priorita 3: Fungující organizace destinačního managementu 
 

Aktivita 3.1 Zvýšit počet členů a partnerů 

TRJH se potýká jak s menším množstvím členů, tak i spolupracujících partnerských subjektů. Za 

účelem úspěšného rozvoje destinace a vytváření produktů je třeba zapojit do aktivní spolupráce 

více aktérů CR.  

 

Cíl: Zvýšit počet členů minimálně na 20, partnerů minimálně na 10 do roku 2027. 

Indikátor: počet členů, počet partnerů 

Financování: vlastní 

Frekvence hodnocení: 1x ročně, poprvé 12/2022 

 

 

Příklady opatření do AKČNÍHO PLÁNU 

Za účelem navýšení počtu členů a partnerů DMO je vhodné realizovat tato opatření: 

• vytvoření pracovní skupiny/kulatého stolu – v oblasti TRJH existuje velké množství aktérů CR 

(podnikatelé, spolky, sdružení, MAS, samospráva) a každý z nich řeší problematiku rozvoje CR svým 

způsobem. Je úkolem DMO, aby převzala roli koordinátora a vytvořila pracovní skupinu bez ohledu 

na členství daných subjektů v DMO a snažila se o její pravidelné setkání a sdílení informací, 

koordinaci aktivit. Tato pracovní skupina se postupem času může stát zdrojem nových členů DMO, 

neboť její realizací dojde ke zvýšení informovanosti o činnosti DMO a jejím významu. Z důvodu 

blízkosti polského a německého trhu by bylo vhodné alespoň 1x ročně přizvat k pracovní skupině 

aktéry CR z příhraničního území Polska a Německa. 

• vytvoření tištěného materiálu - prezentace/brožury/letáku, za účelem informování potenciálních 

partnerů a členů o významu a činnosti DMO obecně a představení TRJH s nabídkou konkrétních 

možností spolupráce 

• přibližně 1x za čtvrt roku pořádat setkání 3K platformy (marketingové skupiny) formou snídaně u 

partnera (či potenciálního partnera), možné přizvat na jednání i podnikatelské subjekty z oblasti, 

které nejsou členem/partnerem TRJH 

• zvážit možnost vytvoření poradního orgánu valné hromady z řad partnerů (podmínkou je 

zakotvení této možnosti ve stanovách DMO)  

 

 

 

 

Aktivita 3.2 Stabilizovat finanční zdroje  

Vzhledem k absenci zákona o cestovním ruchu a současným podmínkám financování je třeba 

stabilizovat finanční zajištění aktivit destinační společnosti podle rozhodnutí destinačního 

managementu ve prospěch marketingu destinace.  

 

Cíl: Zvýšit podíl finančních zdrojů získaných od členů a partnerů na 50 % z celkového rozpočtu  

v 12/2027. 

Indikátor: výše příspěvků získaných od členů a partnerů.  

Frekvence hodnocení: 1x ročně, poprvé 12/2022 
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Příklady opatření do AKČNÍHO PLÁNU 

Analýza možností financování 

Z analýzy vyplynulo nedostatečné financování DMO, zejména nedostatek prostředků na marketingové 

aktivity. Za účelem odstranění tohoto nedostatku je vhodné provést analýzu možností financování a 

nastavit výši příspěvků tak, aby byly „spravedlivé“ pro všechny členy. Je vhodné zvážit vytvoření 

destinačního fondu jako mají např. Krkonoše nebo České Švýcarsko. Snáze se akumulují finance z 

drobných, pravidelně se opakujících částek, např.:  

• 90 % příjmů z 3letého průměru výběru poplatků z ubytovací kapacity (max. 4 Kč os./den)  

• 50 % příjmů z 3letého průměru výběru poplatku za užívání veřejného prostranství (max. 10 Kč 

m/den – 10x více)  

• 50 % příjmů z 3letého průměru výběru poplatku ze vstupného (až 20% z ceny vstupného)  

• přímo od ubytovatelů např. 10 Kč z každého prodaného lůžka  

• výnosy z vlastní podnikatelské činnosti 

 

Velkou část rozpočtu tvoří dotace kraje (1 mil. Kč), která je však vyplácena zpětně ve formě 4 splátek při 

splnění určitých podmínek. Tento způsob výplaty dotace však uvádí DMO v nejistotu, co se plánování 

finančních prostředků týče, proto by bylo vhodné zahájit konstruktivní diskuzi s poskytovatelem (Krajský 

úřad Libereckého kraje) o alternativní možnosti poskytování dotace.  

 

Shrnutí priority 3: fungující organizace destinačního managementu 

Aby organizace TRJH mohla správně vykonávat svoji funkci, je potřeba přesvědčit aktéry CR, že 

to je jejich pomocník, že to není uměle vytvořená organizace, ale že smyslem existence, tedy 

posláním, je pomáhat rozvoji cestovního ruchu v Jizerských horách. Proto je budování vztahu 

třetí nosnou prioritou návrhu.  

První aktivita této priority spočívá v přilákání více členů a více partnerů. V návrhu je popsán 

způsob, jak dosáhnout většího zapojení členů a účastníků do spolupráce s TRJH. Nelze 

předpokládat, že se např. podnikatelé zapojí pouze z lásky k Jizerským horám. Je potřeba 

nabídnout jim výhody, které je přesvědčí, že se jim spolupráce vyplatí. V návrhu je počítáno 

s osobní komunikací a prezentací TRJH na workshopech, tvorbou propagačního materiálu 

výhradně určeného pro potencionální partnery a členy. 

Druhá aktivita je propojena s první aktivitou, jedná se o zajištění financování TRJH. Počet členů 

a partnerů je přímo úměrný finančním možnostem organizace. Zatím je hlavní podíl financování 

na Libereckém kraji, což je v návrhu změněno. TRJH by měl v dlouhodobějším horizontu zajistit 

větší nezávislost ve financování vlastní činnosti. Základním pilířem financování je vytvoření 

destinačního fondu, kam by se daly akumulovat příspěvky. Tento fond by transparentně 

podporoval aktivity na podporu cestovního ruchu v Jizerských horách. 

 

 

 

 

 

 

Zpracovali:  

Ing. Lenka Červová, Ph.D. 

doc. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. 

Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. 

Technická univerzita v Liberci 

Ekonomická fakulta, katedra marketingu a obchodu 

kontakt: lenka.cervova@tul.cz 

mailto:lenka.cervova@tul.cz

