
 

 

 

Výroční zpráva o činnosti za rok 2021 
 

Zakladatelé zájmového sdružení právnických osob  

- Mikroregion Tanvaldsko 

- Mikroregion Frýdlantsko 

- Mikroregion Kamenice 

- Bedřichov 

- Janov nad Nisou 

- Lučany nad Nisou 

- Oldřichov v Hájích  

 

Zájmové sdružení právnických osob (dříve Svazek obcí) vznikl dne 7. 10. 2005.  

 

Hlavní marketingové téma na rok 2021: Řemesla a osobnosti Jizerských hor 

 

 Rozvojová témata: Cykloturistika, pěší turistika, mimosezónní aktivity, Albrecht 

z Valdštena  

 

Propagace a tiskoviny: 

1) Turistické noviny Jizerské hory – celoroční  – náklad 12.000 ks  

2) Trhací mapy s rozhlednami – náklad 10.000 ks  

(rozděleno po subregionech – Liberecko 2.500 ks; Jablonecko 2.500 ks; Frýdlantsko 

2.500 ks; Tanvaldsko 2.500 ks) 

3) Trhací mapa Jizerskohorských bučin, UNESCO – náklad 15.000 ks  

 

Internetová prezentace: 

1) Webové stránky www.jizerky.cz – oficiální turistické stránky regionu Jizerské hory 

- Celkový redesign webu dle nového vizuálu stylu Jizerky  

2) Facebook – Turistický region Jizerské hory – počet fanoušků k 31. 12. 2021: 5 500 

3) Instagram – Turistický region Jizerské hory – počet fanoušků k 31. 12. 2021: 3 232 

4) Kalendář akcí s možností otevřeného vkládání akcí (přes 1.600 akcí ročně ve 

spolupráci s TIC) 

5) Seznam.cz – bannerová reklama  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jizerky.cz/


 

 

 

 

Partnerství  

1) Informační centra 

• 22. 4. 2021 a 21. 9. 2021 - Setkání informačních center Jizerek 

• 21. 10. 2021 – Školení aktérů cestovního ruchu – Téma „Jak napsat 

text, který budou chtít ostatní číst.“ 

2) Personální zajištění 

Ředitel na HPPP; DPP, DPČ a fakturace  

3) Marketingová skupina – 3K platforma 

Jednání v rámci marketingové skupiny proběhlo celkem 4x  

4) Spolupráce s nadregionálními partnery 

• Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji  

• Křišťálové údolí – setkání s aktéry projektu, press trip, prezentace 

v turistických novinách 

• CzechTourism – setkání koordinátorů z DMO  

• Liberecký kraj – 2x ročně setkání oblastní DMO 

       

Propagace v mediích 

 

• Náš kraj – Příloha MF Dnes 

• 365 tipů na výlet – součást Knihovničky 

• Časopis Turista 

• Kam po Česku 

• Lužihorské turistické noviny 

• Pěnčínský zpravodaj 

• Frýdlantský zpravodaj 

• Časopis TIM 

 

Analytická činnost 

• Monitoring návštěvnosti informačních center 

• Monitoring návštěvnosti turistických cílů 

• Monitoring webových stránek www.jizerky.cz  

• Monitoring sociálních sítí VisitJizerky (Instagram a Facebook) 

 

Veletrhy cestovního ruchu/prezentační akce: 

Tuzemské: 

Veškeré veletrhy a prezentační akce byly zrušeny kvůli situaci spojené s pandemií.  

Zahraniční: 

Městské slavnosti Canalleto v Drážďaněch, Německo  

Veškeré ostatní veletrhy a prezentační akce byly zrušeny kvůli situaci spojené s pandemií.  

http://www.jizerky.cz/


 

 

 

Press/Fam/Insta tripy 

- Instatrip – s tématem podzimní Jizerky   

- Press trip blogerů z Holandska – Podzimní Jizerskohorské bučiny  

- Italský press trip na téma Křišťálové údolí – ve spolupráci s D. Pastvou (Crystal 

Valley) 

 

Přehled projektů a dotací 2020 

 

1) Rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Jizerské hory 

Liberecký kraj, přímá podpora. Podpora vybraných aktivit resortu cestovního ruchu, 

památkové péče a kultury, dotace 1.000.000 Kč. Částka 750.000 Kč proplacena v roce 2021 a 

250.000 Kč v roce 2022.  

 

2) Po stopách významných osobností  

Liberecký kraj, dotační titul. Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu, 

dotace 50.000 Kč. Celková částka za projekt 100.000 Kč. Částka 50.000 Kč z LB proplacena 

v prosinci roku 2021.  

 

Hospodaření Turistického regionu Jizerské hory v roce 2021 je v příloze č. 1  


