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1. Úvod
V roce 2009 byl zpracován dokument Analýza potřeb rozvoje cestovního ruchu
Máchova jezera a okolí, který podrobně zmapoval potenciál zájmového území
z hlediska nabídky a potřeb cestovního ruchu. Analýza byla zaměřena především
na centrální oblast, tj. Máchovo jezero (MJ), a doplňkově i na její okolí – na region
Máchův kraj (MK).
Analýza však jednoznačně ukázala, že není možné rozvoj cestovního ruchu stavět
pouze na nabídce Máchova jezera a jeho blízkého okolí. Jedinou cestou, která může
odstranit současné nedostatky a problémy Máchova jezera, je příprava provázané
turistické nabídky celého regionu Máchův kraj. Proto návrhová část koncepčního
dokumentu je zpracovávána nejen pro území Máchovo jezero, ale i pro území
regionu Máchův kraj.
Návrhová část dokumentu je tvořena Dlouhodobou strategií, která vytyčí hlavní
směry rozvoje pro období 10

- 15 let a navrhne prioritní cíle a jim odpovídající

okruhy aktivit. Výchozím bodem návrhové části je souhrnná SWOT analýza, která
vychází ze zpracované analýzy potřeb, a na jejím základě jsou navrženy hlavní cílové
oblasti.
Na Dlouhodobou strategii navazuje zpracování Střednědobého plánu udržitelného
rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera pro období následujících 10 let.
Střednědobý plán obsahuje již konkrétní návrhy projektů jak pro území Máchova
jezera, tak pro turistický region Máchův kraj.
Akční plán pro období 2010 – 2012 je zpracován v samostatném dokumentu.
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2. Zhodnocení současného stavu nabídky pro cestovní
ruch – přednosti, nedostatky
Na základě zpracované analytické části dokumentu lze uvést následující přednosti
a nedostatky, jejichž využití nebo odstranění může významně přispět k rozvoji
cestovního ruchu v území.

 Území není dostatečně využíváno pro rozvoj cestovního ruchu. Silná image

dovolené u vody a zábavy pro mládež. Cílenou propagací regionu jako „oázy
klidu a rodinné pohody“ změnit image území.
 Upoutávky podél hlavní komunikace nedostatečně informují o dalších atraktivitách

a kráse regionu – dominantní jsou billboardy ubytovacích zařízení.
 Předností je poměrně dobrá dostupnost. Leží na rozvojové ose Mladá Boleslav

– Česká Lípa. Blízkost hlavního města Prahy, Liberce a Mladé Boleslavi je
možností pro jednodenní pobyty.
 Město nemá silnou image příjemného rekreačního střediska. Centrum

města a přístupové cesty k plážím neposkytují dostatečně přitažlivá místa
pro návštěvníky. Dotvoření centrální plochy a pěší zóny např. zelení, lavičkami,
vodotryskem, koutkem pro děti a doplnění venkovním posezením by oživilo
centrum.
 Poměrně přívětivě působí Staré Splavy, které poskytují příjemné prostředí

pro rekreaci, bohužel s omezenými možnostmi parkování.
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 Obnova zámeckého parku by přispěla k rozšíření vycházkové zóny ve městě

a přitáhla by do centra více návštěvníků. V letním období je vhodné tyto prostory
využít např. i pro divadelní představení, pravidelné „sobotní“ koncerty vážné
hudby apod.
 Zásadní je dobudování promenádní cesty mezi Doksy a Starými Splavy a cesty

okolo jezera s posezením a další nabídkou (např. taneční večery). Připodobnit
hlavní část cesty lázeňské promenádě.
 Velice malebné je širší okolí města, které je tvořeno atraktivním kopcovitým

reliéfem s krásnými výhledy, s borovicemi a skalami. Jde o území s řadou
chráněných lokalit (např. NATURA 2000).

Chybí nabídka (např. pravidelné

vycházky za tajemstvími přírody).
 Kvalita vody v Máchově jezeře je prioritní. Image regionu je na ní velice

vázána. Chov ryb není pro kvalitu vody příznivý.
 Využít i zimní období pro vytváření turistických atrakcí např. – bruslení

na jezeře, stavby ze sněhu, jízda se sáněmi se psím spřežením, lyžařské závody
okolo jezera atd.
 Více

využít jaro a podzim pro vytvoření turistické nabídky s důrazem

na venkovskou turistiku a aktivní turistiku. Vytvoření in-line ráje (bezmotorová
doprava) v oblasti Ralsko.
 Perspektivní je další rozvoj tématu K. H. Máchy (Šibeničný vrch, naučná stezka

K. H. Máchy atd.).
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 Potenciál základních služeb cestovního ruchu, tj. ubytování a stravování, je

v sezoně dobrý, ale začíná docházet k rušení některých provozů. Služeb vyšší
kategorie je omezené množství.
 Nabídka doprovodných služeb cestovního ruchu je úměrná velikosti

území. Je zde několik sportovně-rekreačních areálů na poměrně dobré úrovni.
Převažující je však nabídka v případě pěkného počasí. Je potřeba doplnit zázemí
i pro aktivity za nepříznivého počasí.
 Zintenzivnit aktivity na rozvoj produktu Čtyřlístek. Neodradit ale přilákat.

Vytvářet další atrakce v tomto duchu např. dětská hřiště s postavičkami, hry pro
děti, výletní trasy s úkoly, interaktivní muzeum apod.
 Rezervy jsou ve využívání kulturních zařízení (kino, knihovna atd.). Zde jsou

možnosti

pro

rozšíření

a

zkvalitnění

kulturních,

společenských

i osvětových aktivit.
 Změna image Borný jako ubytovací lokality s nízkou kvalitou infrastruktury

a služeb.

Výše uvedené poznatky jsou zohledněny v návrhové části strategie tak, aby je bylo
možné postupně realizovat v rámci Akčního plánu.
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3. Souhrnná SWOT analýza

Pro návrhovou část je základem stanovit slabé a silné stránky (tzv. vnitřní faktory)
a současně definovat i příležitosti a ohrožení (tzv. vnější faktory). Tyto vnější a vnitřní
faktory jsou zapracovány do souhrnné SWOT analýzy. Podkladem pro zpracování byly
slabé a silné stránky jednotlivých kapitol analýzy potenciálu, výstupy z workshopů
a zohledněny byly i krajské strategické dokumenty (Program rozvoje cestovního
ruchu Libereckého kraje a Zásady územního rozvoje Libereckého kraje).

Silné stránky

Slabé stránky

− Tradiční turistická oblast

− Výrazná sezonnost – pouze krátká letní
sezona

− Máchovo jezero a lodní doprava

− Většina nabídky vázaná na dovolenou
u Máchova jezera (u vody)

− Panenská příroda vysoce atraktivní − Vysoký podíl méně kvalitního ubytování
pro návštěvníky (pestrost)
− Vysoký

potenciál

kulturně- − Region

historických památek

preferují

skupiny

-

ekonomicky

místo

tradiční

slabší
závodní

rekreace
− Atraktivní témata – K. H. Mácha,

− Nedostatečná vzájemná spolupráce mezi

Čtyřlístek, rod Valdštejnů, „České

subjekty působícími v cestovním ruchu

moře“

v turistické

oblasti

Máchovo

jezero

a regionu Máchův kraj
− Hustá síť značených turistických tras − Málo efektivní spolupráce mezi veřejnými
– blízkost cykloráje Ralsko
− Potenciál Ralska pro in-line bruslení

a podnikatelskými subjekty
− Nedostatečně

a další sporty (např. hipoturistika)
− Vysoký počet základních služeb CR

atraktivní

klidová

města a cesty k plážím
− Málo efektivní marketingové aktivity
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zóna

− Kvalitní služby Informačního centra − Nedostatečná turistická infrastruktura
Doksy
− Podpora aktivit cestovního ruchu − Malá
z rozpočtu města

nabídka

pro

rodiny

s dětmi

a cyklisty

− Vznik O. p. s. Máchovo jezero

− Nezájem místních obyvatel o rozvoj CR

− Dobrá dopravní dostupnost regionu - Omezené množství služeb vysoké kvality
– poloha na rozvojové ose
− Venkovní sportovní areály
− Dobrá internetová prezentace
− Kvalitní

propagační

a

informační

materiály

Příležitosti
− Blízkost

Hrozby

Prahy,

Boleslavi, − Špatná kvalita vody v Máchově jezeře

Mladé

České Lípy, blízkost hranic
− Využití

území

pro

venkovskou − Nepříznivé klimatické podmínky

a aktivní turistiku
− Oživení image lázeňského centra − Rozšíření CHKO může způsobit omezení
ve Starých Splavech

rozvoje cestovního ruchu.

− Růst zájmu o domácí cestovní ruch
− Získávání

prostředků

na

− Nezájem návštěvníků o region

rozvoj − Ekonomická neudržitelnost provozování

cestovního ruchu z evropských fondů

služeb cestovního ruchu (ekonomická

a českých dotačních titulů

krize)

− Zkvalitňování a rozšiřování služeb – − Zhoršení mezinárodních vztahů
zájem o podnikání
− Oživení a vytvoření nových tradic

-

Nedostatek

finančních

prostředků

na rozvoj cestovního ruchu
− Znovuoživení

zájmu

zahraničních

− Představitelé veřejné správy nebudou

návštěvníků

mít zájem o rozvoj cestovního ruchu
v regionu
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-

− Neakceptování turistického regionu

Zájem podnikatelů o spolupráci
na rozvoji cestovního ruchu

Máchův

kraj

nadřízenými

orgány

(především pro domácí trh)
− Odpor místních občanů proti rozvoji
cestovního ruchu
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4. Hlavní problémové oblasti, priority rozvoje a cílové
skupiny
4.1 Hlavní problémové oblasti
Přehled hlavních problémových oblastí vyplývající z analytické části dokumentu. Tyto
problémové oblasti je nutné řešit:
− Krátká sezona vázaná pouze k letnímu období (slunečné počasí)
− Nedostatečně využitý potenciál cestovního ruchu. Jako hlavní cíl pobytu
převažuje pobyt u vody
− Malá efektivita marketingových aktivit
− Silná vazba na kvalitu vody v Máchově jezeře
− Nedostatečná vzájemná spolupráce subjektů (roztříštěnost zájmů)

4.2 Priority rozvoje
S ohledem na definované problémové oblasti byly navrženy následující prioritní
oblasti strategie:
− Rozvoj

spolupráce

subjektů

v cestovním

ruchu

–

organizace,

řízení,

koordinace, kooperace
− Cílená marketingová podpora cestovního ruchu
− Zlepšení image regionu – oživení (posílit image Máchova kraje) + pestrá
nabídka (rozšíření nabídky pro stávající návštěvníky a oslovení nových cílových
skupin návštěvníků)
− Kvalita, množství a pestrost služeb
− Kvalitní turistická infrastruktura
− Zachování kvality prostředí - trvale udržitelný rozvoj území
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4.3 Cílové skupiny
Formy cestovního ruchu pro Máchovo jezero a Máchův kraj
Na základě podrobné analýzy jsou v regionu rozvíjeny nebo je zde potenciál pro tyto
hlavní formy cestovního ruchu:
-

rekreační cestovní ruch (v dlouhodobé perspektivě zdravotně orientovaný
cestovní ruch),

-

poznávací cestovní ruch,

-

sportovně – turistický (aktivní) cestovní ruch,

-

venkovský cestovní ruch,

-

cestovní ruch dětí a mládeže,

-

incentivní a kongresový cestovní ruch,

-

zážitkový (zábavný) cestovní ruch.

Cílové skupiny návštěvníků Máchova jezera a Máchova kraje
Níže jsou popsány cílové skupiny návštěvníků, na které by se měla zaměřit tvorba
nabídky Máchova jezera i Máchova kraje. Jsou rozděleny do dvou skupin na stávající
a nové cílové skupiny:
a/ tradiční cílové skupiny:
-

rodiny s dětmi (rekreace, aktivní dovolená, poznávací cestovní ruch),

-

mladí lidé přijíždějící za zážitkem a zábavou,

-

ozdravné pobyty pro děti (školy v přírodě), sportovní soustředění dětských
a mládežnických kolektivů atd.

b/ nové cílové skupiny:
-

senioři (ozdravné pobyty, poznávací a kulturní cestovní ruch, venkovská
turistika),

-

mladší a střední generace bez dětí (relaxace, wellness, poznávací turistika,
venkovská turistika, aktivní trávení volného času),

-

firemní akce (incentivní turistika, vzdělávací kurzy, v menší míře kongresová
turistika).
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Zdrojové země: Na základě analýzy území je důležité zaměřit nabídku především
na Česko. V dlouhodobější perspektivě zaměřit nabídku částečně na Německo.

Hlavní témata nové turistické nabídky Máchova jezera a Máchova kraje
-

poznávací turistika (příroda, historie, tradice),

-

aktivní turistika (pěší turistika, cykloturistika, vodní sporty, in line bruslení
atd.),

-

zážitkový a zábavný cestovní ruch,

-

ozdravné pobyty, relaxace (léčebné pobyty, wellness pobyty).

Turistická nabídka Máchova jezera musí být úzce provázána s nabídkou Máchova
kraje. V podstatě by mělo jít o jednu nabídku, která bude cíleně propagována.
V tomto smyslu je důležitým tématem nabídky i venkovská turistika.
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5. Hlavní strategické cíle
Na základě vyhodnocených vstupních údajů z analýzy turistického potenciálu
a zpracované SWOT analýzy byly definovány hlavní strategické cíle a celková
vize pro časový horizont cca 15-20 let. Celková vize a její hlavní teze představují
očekávaný stav turistického regionu v dlouhodobém časovém horizontu.

Vize Máchova jezera a Máchova kraje:
„Malebný region nabízející návštěvníkům romantiku i vzrušení. Region,
který umí optimálně využívat svého přírodního a kulturně-historického
bohatství pro svůj hospodářský rozvoj a současně poskytuje příjemné
místo pro život místním obyvatelům.“

Slogan pro Máchovo jezero a region Máchův kraj: „Romantika a adrenalin“

Hlavní teze:
 Malebnost krajiny je zachována.
 Místní obyvatelé rádi vítají návštěvníky. Cestovní ruch je nedílnou
součástí místního prosperujícího hospodářství.
 Je rozvinuta vzájemná spolupráce. Aktivity jsou koordinovány a jsou
efektivně vynakládány prostředky.
 Společná cílená propagace a prezentace regionu Máchův kraj. Je
vytvořena společná image (značka) regionu.
 Jsou rozvinuty služby cestovního ruchu, včetně drobné řemeslné
výroby.
 Doksy a Staré Splavy jsou příjemným letoviskem s českou tradicí.
 Oblast poskytuje dostatek příležitostí pro trávení volného času
i za méně příznivého počasí. Je vytvořena síť sportovně – rekreačních
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a

volnočasových

areálů,

která

uspokojuje

všechny

skupiny

návštěvníků.
 Kulturně

–

historické

památky

jsou

udržovány,

obnovovány

a optimálně využívány pro cestovní ruch.
 Je obnoven image Máchova jezera jako lázeňského centra.

Hlavní strategické cíle (SC):
1. Rozvíjet vzájemnou spolupráci subjektů působících v oblasti cestovním
ruchu a efektivně koordinovat aktivity cestovního ruchu a zajistit
prostředky na tuto činnost.
2. Propagovat

a

prezentovat

region

prostřednictvím

cílených

marketingových aktivit při minimálních nákladech a maximálním
efektu.
3. Rozšířit a zkvalitnit turistickou nabídku. Obnovit image atraktivní
rekreační oblasti se zaměřením na ozdravné (léčebné) pobyty,
poznávací a rekreační turistiku.
4. Vytvořit podmínky pro prodloužení sezony. Využití potenciálu celého
území se zaměřením na rozvoj venkovské turistiky a aktivní turistiku.
5. Zkvalitnit a rozšířit základní a doprovodné služby cestovního ruchu.
6. Zkvalitnit a rozšířit základní a doprovodnou infrastrukturu cestovního
ruchu.
7. Udržet kvalitu přírodního bohatství regionu, zajistit rozvoj přírodních

atraktivit a zajistit kvalitu vody v Máchově jezeře.
8. Podpořit hospodářský rozvoj v území rozvíjením služeb cestovního
ruchu.
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6. Návrh opatření na dosažení strategických cílů
Následně byla v souladu s Programem rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje
pro jednotlivé strategické cíle (priority) navržena vhodná opatření a odpovídající
aktivity na podporu rozvoje cestovního ruchu v oblasti.

Jedná se o specifické

činnosti vedoucí k dosažení jednotlivých strategických cílů. Opatření
a aktivity byly navrženy tak, aby eliminovaly slabé stránky a ohrožení turistického
regionu, aktivovaly silné stránky a byly využity možnosti, které nabízejí potenciální
příležitosti, jež jsou stanoveny v rámci SWOT analýzy.

Strategický cíl SC1
Rozvíjet vzájemnou spolupráci subjektů působících v oblasti cestovního
ruchu a efektivně koordinovat aktivity cestovního ruchu a zajistit
prostředky na tuto činnost

Opatření O1 - Zpracování plánu kompetencí, činností a garantů rozvoje
cestovního ruchu v Máchově kraji
Aktivity naplňující opatření
1. Vytvoření sítě spolupracujících subjektů z veřejné, neziskové a podnikatelské
sféry. Vytvoření systému pravidelné spolupráce.
2. Zpracování plánu spolupráce subjektů a zajištění jeho pravidelné aktualizace.

Opatření O2 – Zajištění efektivní koordinace aktivit rozvoje cestovního
ruchu v Máchově kraji a u Máchova jezera a zajištění
rozvoje sítě spolupracujících subjektů
Aktivity naplňující opatření
1. Zajištění činnosti turistického regionu (turistické oblasti) Máchův kraj
(vydefinování

systému

řízení

a

nadřízenými strukturami atd.).

15

spolupráce

v území,

uznání

regionu

2. Vytvoření pracovní skupiny pro Máchův kraj a stanovení obsahu činnosti.
3. Podpora činnosti O.p.s. Máchovo jezero jako organizace (koordinátora)
cestovního ruchu pro turistický region Máchův kraj.
4. Podpora Informačního centra Doksy jako regionálního informačního centra pro
Máchův kraj. Úzká spolupráce mezi informačními centry regionu. Je nutné
zajištění průběžného financování informačních center v Máchově kraji.
5. Rozvíjet spolupráci s nadregionálními subjekty (Liberecký kraj, Czechtourism
atd.).
6. Zajistit pravidelnou komunikaci s partnery v území. Organizovat pravidelné
workshopy a fóra cestovního ruchu atd.
7. Zajištění finančních prostředků pro koordinaci cestovního ruchu (např. zřízení
fondu cestovního ruchu, získání evropských a národních dotací).

Strategický cíl SC2
Propagovat a prezentovat region prostřednictvím cílených marketingových
aktivit při minimálních nákladech a maximálním efektu

Opatření O3

- Marketingový plán propagace a prezentace regionu, cílené
marketingové aktivity

Aktivity naplňující opatření:
1. Zpracování marketingového plánu pro turistický region Máchův kraj (včetně
segmentační analýzy) a zajištění jeho pravidelné aktualizace.
2. Zajištění

finančních

prostředků

na

realizaci

marketingového

plánu

na principech partnerství a spolupráce (IC, podnikatelé, obce, mikroregiony,
krajský úřad atd.).
3. Vytvářet cíleně jednotnou image turistického regionu Máchův kraj.
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Opatření O4 – Pravidelný monitoring návštěvnosti a průzkumy mezi
návštěvníky, efektivita turistické nabídky
Aktivity naplňující opatření:
1. Sledování trendů cestovního ruchu a zajištění sběru externích statistických
informací.
2. Zajištění pravidelného monitoringu návštěvnosti regionu (profil návštěvníka,
počet návštěvníků, zájem o jednotlivé produkty a služby, spokojenost
návštěvníků atd.).
3. Spolupráce s cestovními kancelářemi a provozovateli služeb při monitoringu.

Opatření O5 – Cílená a efektivní propagace a prezentace nabídky regionu
Aktivity naplňující opatření:
1. Účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu
2. Zajištění efektivní reklamy (rozhlasová, televizní, venkovní atd.)
3. Vydávání propagačních a informačních materiálů a zajištění jejich účelné
distribuce
4. Využití moderních forem internetové prezentace regionu a zajištění pravidelné
aktualizace regionálních internetových stránek Máchův kraj
5. Zajištění publicity a PR (pravidelné vydávání tiskových zpráv, tiskové
konference, PR článků atd.)
6. Akviziční aktivity pro cestovní kanceláře a novináře
7. Zajištění direkt mailingu
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Strategický cíl SC3
Rozšířit a zkvalitnit turistickou nabídku. Obnovit image atraktivní
rekreační oblasti se zaměřením na ozdravné (léčebné) pobyty, poznávací
a rekreační turistiku

Opatření O6 – Profilovat oblast jako tradiční turistickou lokalitu
Aktivity naplňující opatření:
1. Vytvořit k logu Máchova kraje slogan a systematicky ho používat
2. Pro Staré Splavy vytvořit image „lázeňského letoviska“
3. Zvyšování povědomí místních obyvatel o bohatství regionu

Opatření O7 – Podpora rozvoje rekreační a ozdravné turistiky, wellness
pobyty
Aktivity naplňující opatření:
1. Vytvoření

wellness

nabídky

(zdravý

životní

styl),

ozdravných

pobytů

pro všechny cílové skupiny.
2. Zajištění prezentace a PR článků v časopisech
3. Vytvoření nabídky vycházek a trávení volného času pro seniory a méně zdatné
návštěvníky

Opatření O8 – Podpora rozvoje poznávací turistiky
Aktivity naplňující opatření:
1. Rozvinutí produktu K. H. Mácha (pořádání akce Máchovi v patách). Vytipování
lokalit, které jsou spojeny s K. H. Máchou (např. Šibeniční vrch)
2. Vytvoření produktu, který vychází z rodu Valdštejnů
3. Vytvoření produktů vázaných na přírodní potenciál (bird watching, naučné
stezky, turistická „ekocentra“, vycházky s průvodcem atd.)
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4. Pořádání tradičních a nových kulturních akcí (jarmarky atd.)
5. Vytvoření nabídky sakrální památky, lidová architektura a technické památky
Máchova kraje
6. Vytvoření nabídky Rozhledová místa Máchova kraje
7. Vytvoření nabídky poznávací turistiky pro seniory a osoby se sníženou
pohyblivostí
8. Rozvoj stávající nabídky, která vychází z kulturního a historického dědictví
regionu

Opatření O9 – Podpora rozvoje nabídky pro rodiny s dětmi
Aktivity naplňující opatření:
1. Rozvinutí produktu Čtyřlístek
2. Využití dětských hřišť
3. Vytvoření ekologických, zábavných programů pro rodiny s dětmi

Opatření O10 – Podpora rozvoje cestovního ruchu dětí a mládeže
Aktivity naplňující opatření:
1. Vytvoření nabídky pro dětské tábory, školy a školky v přírodě
2. Vytvoření nabídky pro soustředění sportovních oddílů dětí a mládeže
3. Vytvoření ekologických programů pro kolektivy dětí a mládeže

19

Strategický cíl SC4
Vytvořit podmínky pro prodloužení sezony a využití potenciálu celého
území se zaměřením na rozvoj venkovské turistiky a aktivní turistiky

Opatření O11 – Podpora rozvoje venkovské turistiky
Aktivity naplňující opatření:
1. Pasportizace objektů venkovské turistiky
2. Vytvoření sítě subjektů provozujících venkovskou turistiku
3. Vytvoření nabídky ve vazbě na historickou tradici a řemeslné aktivity. Oživení
řemeslné tradice (sklářství, rybářství atd.)
4. Vytvoření nabídky na venkovskou turistiku (např. spolupráce s ECEAT)
5. Návrh sítě tras a zmapování poskytovatelů služeb hipoturistiky v Máchově kraji

Opatření O12 – Podpora rozvoje aktivní turistiky
Aktivity naplňující opatření:
1. Rozšíření nabídky pro cykloturisty a in-line bruslaře
2. Rozšíření nabídky pro pěší turisty, nordic walking, kondiční běhání
3. Rozšíření nabídky pro vodáky v oblasti Ploučnice a rozšíření nabídky pro další
vodní sporty (jachting atd.)
4. Vytvoření nabídky pro horolezce a geocaching
5. Vyšší propagace nabídky na rybaření a myslivost v Máchově kraji
6. Pořádání sportovních akcí v okolí Máchova jezera
7. Vytvoření nabídky pro zimní období
8. Vytvoření nové nabídky adrenalinových sportů

Opatření O13 – Podpora rozvoje incentivní turistiky, firemních akcí
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Aktivity naplňující opatření:
1. Vytvoření nabídky incentivní turistiky ve spolupráci s podnikateli
2. Vytvoření databáze potenciálních klientů, oslovení vybraných firem s nabídkou
3. Spolupráce se specializovanými agenturami, eventuálně založení místní
incomingové cestovní kanceláře
4. Pořádání konferencí, seminářů atd.

Opatření O14 – Tvorba nových specifických turistických produktů
Aktivity naplňující opatření:
1. Vytvoření zážitkových balíčků. Spolupráce s zážitkovými agenturami
2. Vytvoření motivačních programů v návaznosti na produkty (např. Po stopách
Albrechta z Valdštejna, Máchovi v patách)
3. Zavedení Turistického pasu Máchův kraj
4. Vytvoření komplexního nabídkového katalogu produktů

Strategický cíl SC5
Zkvalitnit a rozšířit základní a doprovodné služby cestovního ruchu

Opatření O15 – Zkvalitnění a rozšíření ubytovacích a stravovacích služeb
Aktivity naplňující opatření:
1. Zkvalitnění ubytovacích a stravovacích služeb
2. Zvyšování počtu služeb vyšších kategorií
3. Zlepšení kvality služeb a rozšíření nabídky služeb v ubytovacích a stravovacích
zařízeních
4. Vznik nabídky specializovaných restaurací (ryby atd.)
5. Vyřešení navigace k ubytovacím zařízením kolem Máchova jezera
6. Prodloužení provozu zařízení i mimo hlavní sezonu
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Opatření O16 – Zkvalitnění a rozšíření dopravních služeb pro cestovní ruch
Aktivity naplňující opatření:
1. Rozšíření linek cyklobusů, turistických autobusů, které propojí Máchovo jezero
s velkými městy a dále propojí turistické atraktivity v území (např. protažení
cyklobusů z Ralska do Doks)
2. Zajištění dopravy mezi rekreačními centry a nádražím ČD, ČSAD. Zajištění
propojenosti turistických center (camp Borný – Staré Splavy – Doksy) kolem
Máchova jezera
3. Více využít železnici pro cestovní ruch
4. Rozšíření lodní dopravy na Máchově jezeře (nová mola atd.)
5. Zajištění pravidelné přepravy návštěvníků mezi Doksy a Starými Splavy
Zajištění hromadné dopravy do oblasti Borný atd.
6. Aktualizace a rozšíření navigačního a informačního systému pro motoristy
ve městě, kolem Máchova jezera a v celém regionu Máchův kraj (hnědé
dopravní značení)

Opatření O17 – Zkvalitnění a rozšíření doprovodných služeb cestovního
ruchu
Aktivity naplňující opatření:
1. Vytvoření návrhu na rozšíření a zkvalitnění nabídky doprovodných služeb
2. Realizace návrhu rozšíření a zkvalitnění ve spolupráci s podnikateli
3. Prodloužení provozu zařízení mimo hlavní turistickou sezonu
4. Zlepšení formy prodeje na přístupových cestách k jezeru. Vytvoření image
„lázeňského bulváru“. Odstranění stánkového prodeje.
5. Zajištění činnosti turistických informačních center (včetně sezonních)
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Opatření O18 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro poznávací a kulturní
turistiku
Aktivity naplňující opatření:

Kulturní zařízení a kulturně historické a technické památky, přírodní
atraktivity
1. Vznik galerií, „českých obchůdků“ v centru Doks a Starých Splavů
2. Zlepšení vzhledu obcí (včetně náměstí Doksy) a trvalá péče o ně (květinová
výzdoba center a peších zón, péče o zeleň, sochy, kašny atd.).
3. Péče o drobné památky (křížky, kapličky, sochy atd.) a vytvoření informačního
systému k těmto památkám
4. Zpřístupnění vybraných kostelů
5. Vytvoření areálu a muzea pro děti s tematikou Čtyřlístku
6. Rozšíření dalších doplňkových služeb ve stávajících kulturně historických
atraktivitách
7. Rozšíření

služeb,

které

přiblíží

návštěvníkovi

přírodní

hodnoty

území

(ve spolupráci např. se SCHKO Kokořínsko)
8. Obnova zámeckého parku v Doksech. Rozšíření vycházkové zóny ve městě

Opatření O19 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro vodní sporty
Aktivity naplňující opatření:
1. Rozšíření nabídky půjčoven plavidel, možnosti jachtingu na Máchově jezeře
2. Zlepšení vybavenosti všech pláží u Máchova jezera a u okolních rybníků
(nabídka, stravování, sociální zařízení, čistota atd.).
3. Zajištění animátorů na plážích. Zajištění kulturních a sportovních pořadů
na plážích.

Opatření O20 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro pěší a ozdravnou
turistiku
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Aktivity naplňující opatření:

Pěší turistika
1. Aktualizace a rozšíření jednotného navigačního a informačního systému
pro pěší ve městě, kolem Máchova jezera, v celém regionu Máchův kraj
(ve spolupráci s KČT, SCHKO Kokořínsko, VLS, s. p., divize Mimoň atd.)
2. Vybudování nových naučných stezek (zábavná forma pro děti – herní prvky,
environmentální vzdělávání atd.)
3. Monitoring stavu značení a kvality cest a následná pravidelná údržba
4. Dovybavení stávajících turistických tras mobiliářem, informačním a naučným
systémem
5. Značení tras pro kondiční běhání. Značení tras a vytvoření služeb pro nordic
walking

Ozdravné pobyty, wellness, relaxace a další rekreační nabídka
6. Vytvoření lázeňských vycházkových okruhů v okolí Máchova jezera
7. Vytvoření wellness služeb
8. Rozšíření

nabídky

sportovišť

a

zajištění

jejich

snadného zpřístupnění

pro návštěvníky (tenisové kurty, minigolf atd.)

Opatření O21 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro cykloturistiku, in-line
bruslení, zimní a adrenalinové sporty
Aktivity naplňující opatření:

Cykloturistika a in-line bruslení
1. Aktualizace a rozšíření navigačního a informačního systému pro cyklisty
ve městě, kolem Máchova jezera a v celém regionu Máchův kraj. Rozšíření
služeb pro cyklisty (opravny kol, půjčovny kol, přeprava kol, úschovny kol,
stojany na kola atd.)
2. Zvýšení počtu značených cykloturistických tras v okolí Máchova jezera
a v regionu Máchův kraj. Vybavení tras mobiliářem a jednotným informačním,
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naučným a navigačním systémem (ve spolupráci s KČT, Správou CHKO
Kokořínsko, VLS, s.p., divize Mimoň atd.)
3. Monitoring stavu značení a kvality cest a následná pravidelná údržba
4. Dovybavení stávajících cykloturistických tras mobiliářem a informačním
a naučným systémem

Zimní sporty
5. Ve spolupráci s podnikateli vydefinovat chybějící služby
6. Zřízení půjčoven sportovního vybavení pro zimní sporty (brusle, běžky atd.)
7. Vytvoření nových služeb (údržba běžeckých tratí, jízda se psím spřežením,
jachtaření na ledě atd.)

Adrenalinové sporty
8. Vybudování areálu pro adrenalinové sporty

Opatření

O22

–

Zkvalitnění a rozšíření
a venkovskou turistiku

služeb

pro

hipoturistiku

Aktivity naplňující opatření:
1. Rozvoj hipostezek a dalších služeb pro hipoturistiku a venkovskou turistiku

Opatření O23 – Zkvalitnění a rozšíření vedlejších služeb
Aktivity naplňující opatření:
1. Rozšíření plakátovacích ploch
2. Zajišťování průběžného úklidu odpadků na celém území Máchova jezera
3. Zlepšení bankovních služeb (bankomat ve Starých Splavech - již několikrát
byly osloveny banky, které instalaci odmítly)
4. Zajištění osvětlení hlavních komunikací, které spojují turistická centra
(přístupové komunikace k rekreačním centrům).
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Strategický cíl SC6
Zkvalitnit a rozšířit základní a doprovodnou infrastrukturu cestovního
ruchu

Opatření O24 – Zkvalitnění a rozšíření základní turistické infrastruktury
(ubytovací, stravovací a dopravní infrastruktura)
Aktivity naplňující opatření:
1. Modernizace a rekonstrukce ubytovacích zařízení. Zlepšení kvality ubytování
v oblasti Borný (naplňování regulačního plánu)
2. Vznik bezbariérových ubytovacích zařízení
3. Zvýšení standartu stravovacích zařízení (stánkový prodej částečně nahradit
vyšším standardem) a rozšíření spektra stravovacích zařízení (cukrárny,
kavárničky s venkovním posezením atd.) především v oblasti Máchova jezera
4. Zvýšení možností parkování (vybudování záchytného parkoviště ve Starých
Splavech, řešení problému parkování v oblasti Borný atd.)
5. Zlepšení technického stavu komunikací (např. oblast Borný)
6. Zkvalitnění technického stavu lodí na Máchově jezeře
7. Vybudování ubytovacích zařízení v blízkosti pláží (stanování na pláži Klůček,
ubytování na Hlavní pláži)

Opatření O25 – Zkvalitnění a rozšíření turistické infrastruktury pro vodní
sporty, pěší turistiku, pro sportovní, relaxační a ozdravné
pobyty
Aktivity naplňující opatření:

Infrastruktura pro vodní sporty
1. Rozšíření pláží a zlepšení vybavenosti pláží.
2. Vybudování infrastruktury pro vodáky na Ploučnici
3. Vybudování aqvaparku, krytého bazénu (především v oblasti Máchova jezera)
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Infrastruktura pro pěší turistiku
4. Vybudování stezky pro pěší kolem Máchova jezera včetně mobiliáře,
informačního a navigačního systému (lávky přes zátoku Máchova jezera) –
Jarmilina stezka

Infrastruktura pro ozdravné a relaxační pobyty
5. Vybudování wellness zařízení, zařízení pro ozdravné pobyty
6. Vybudování promenádní stezky kolem Máchova jezera v úseku Doksy, Staré
Splavy, Borný

Infrastruktura pro další sportovní nabídku
7. Vybudování sportovních zařízení pro špatné počasí (krytý bazén, krytá
tenisová hala, bowling, spinningové centrum, fitness centrum atd.)
8. Budování sportovních areálů (Termit, rozšíření Sportcentra, Obora atd.)

Opatření

O26

–

Zkvalitnění a rozšíření turistické
pro cykloturistiku, in-line bruslení,
a zimní sporty

infrastruktury
adrenalinové

Aktivity naplňující opatření:

Infrastruktura pro cykloturistiku a in-line bruslení
1. Vybudování sítě cyklostezek v oblasti Ralsko, vybudování cyklostezky kolem
Máchova jezera atd.
2. Vybudování in-line okruhu a dalších sportovišť u Rekreačního střediska Termit
(skej park atd.)
3. Vybudování areálu pro in-line bruslaře v oblasti Ralsko

Infrastruktura pro adrenalinové sporty
4. Výstavba adrenalinového parku v Borném

Infrastruktura pro zimní sporty
5. Návrh a vyznačení tras pro běžecké lyžování
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Opatření O27 – Zlepšení technického stavu kulturních, historických,
církevních a technických památek a vybudování
nových turistických atraktivit
Aktivity naplňující opatření:

Infrastruktura kulturně-historických atraktivit
1. Rekonstrukce zařízení pro širší kulturní a společenskou nabídku (letní kino,
rekonstrukce a modernizace kina Máj Doksy, využití přírodního divadla
v Ralsku atd.)
2. Zlepšení technického stavu kulturně-historických (kostely, hrady, zámky atd.)
a technických památek
3. Budování nových objektů nebo využití stávajících objektů jako turistické
atraktivity (muzeum Čtyřlístek, zámek Doksy, technické památky, rozhledny,
objekty spojené s K. H. Máchou atd.)

Opatření O28 – Zkvalitnění a rozšíření vedlejší infrastruktury
Aktivity naplňující opatření:
1. Zajištění vyšší kapacity sociálních zařízení v celé oblasti Máchova jezera
2. Budování dětských hřišť v celém území Máchova jezera i regionu Máchův kraj

Strategický cíl SC7
Udržet kvalitu přírodního bohatství regionu, zajistit rozvoj přírodních
atraktivit a zajistit kvalitu vody v Máchově jezeře

Opatření O29 – Zlepšení kvality vody v Máchově jezeře
Aktivity naplňující opatření:
1. Pravidelný monitoring kvality vody v Máchově jezeře
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2. Realizace opatření vycházejících ze studie Optimalizace stavu vodních
ekosystémů v povodí Robečského potoka II (ČVUT 11/2009)
3. Efektivní spolupráce subjektů zabývajících se kvalitou vody v Máchově jezeře
(O.p.s. Máchovo jezero, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Chráněné
krajinné oblasti správy Kokořínsko) a vytvoření společného plánu s vymezením
činnosti a přenesení části kompetencí na O.p.s. Máchovo jezero
4. Řešení kanalizace v Doksech
5. Zlepšení kvality vody v Máchově jezeře

Opatření O30 – Zlepšení péče o vzhled a údržbu krajiny, přírodních
atraktivit a zajímavostí
Aktivity naplňující opatření:
1. Zlepšení péče o vzhled a údržbu krajiny, přírodních atraktivit a zajímavostí
2. Podpora revitalizace vodních ploch, vhodných pro využití v cestovním ruchu
3. Revitalizace zelených ploch (parků, návsí atd.)
4. Spolupráce s CHKO Kokořínsko

Strategický cíl SC8
Podpořit hospodářský rozvoj v území rozvíjením služeb cestovního ruchu

Opatření O31 – Podpora malého a středního podnikání
Aktivity naplňující opatření:
1. Podporovat marketingové aktivity podnikatelů v území. Zahrnout nabídky
do produktového katalogu
2. Pravidelná setkávání podnikatelů. Informovat je o možnostech spolupráce,
finančních zdrojích apod.
3. Zajištění poradenství a vzdělávání pro malé a střední podnikatele v cestovním
ruchu
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Opatření O32 – Podpora aktivit na obnovu řemeslných tradic v území
Aktivity naplňující opatření:
1. Vytvořit soubor informací o řemeslných tradicích v území, který bude sloužit jako
podklad pro jejich znovuoživení
2. Iniciovat vznik tradičních řemeslných dílen
3. Iniciovat založení místního sdružení pro obnovu starých řemesel
4. Vznik značky Regionální produkt Máchův kraj a zajištění její propagace
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7. Střednědobý plán udržitelného rozvoje cestovního
ruchu Máchova jezera (Máchova kraje)
Pro přehlednost byl v této kapitole zpracován návrh projektů a projektových záměrů,
které zajistí postupné naplňování cílů a opatření Dlouhodobé strategie udržitelného
rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera a Máchova kraje. Jde o projekty, které by
se měly v území realizovat v období cca 2010 – 2020. Některé projekty a projektové
záměry jsou již jednotlivými garanty připravovány nebo jsou jimi dlouhodobě
plánovány. Avšak u řady projektů je zpracovatelem pouze doporučen garant a časový
rámec realizace. Doporučený garant nemá doposud tyto projekty zařazeny do svých
plánovaných aktivit a rozvojových plánů. Realizace těchto projektů je však důležitá
pro naplnění dlouhodobé strategie.

SC 1 Rozvíjet vzájemnou spolupráci subjektů působících v oblasti CR
a efektivně koordinovat aktivity cestovního ruchu a zajistit prostředky
na tuto činnost

Opatření O1 - Zpracování plánu kompetencí, činností a garantů rozvoje
cestovního ruchu v Máchově kraji
Přehled doporučených projektů:
 Vytvoření

sítě

spolupracujících

subjektů

z veřejného,

neziskového

a podnikatelského sektoru a vytvoření systému pravidelné spolupráce
• Předpokládaný termín realizace: V roce 2009 a v první polovině roku 2010
proběhlo

v rámci

tohoto

projektu

několik

workshopů

a

jednání

s potencionálními partnery. Na základě těchto jednání byla vytvořena pracovní
skupina Máchův kraj, která zahájila svoji činnost v dubnu 2010 pod vedením
O.p.s. Máchovo jezero.
 Zpracování plánu spolupráce subjektů a zajištění jeho pravidelné
aktualizace. Zpracování plánu zajistí organizace (koordinátor) cestovního ruchu
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Máchův kraj, která bude touto činností v území pověřena. Specifikace organizace
(koordinátora) cestovního ruchu viz níže. Zpracování bude probíhat v úzké
spolupráci s pracovní skupinou Máchův kraj.

Opatření O2 – Zajištění efektivní koordinace aktivit rozvoje cestovního
ruchu v Máchově kraji a u Máchova jezera a zajištění
rozvoje sítě spolupracujících subjektů
Přehled doporučených projektů:
 Zajištění činnosti organizace (koordinátora) cestovního ruchu (dále
OCR) pro turistický region (turistickou oblast) Máchův kraj. Organizace
bude zajišťovat systém řízení a koordinace aktivit rozvoje cestovního ruchu v
území. Na základě analýzy a na základě diskuse s hlavními subjekty, které se
podílejí na rozvoji cestovního ruchu v území Máchova jezera a Máchova kraje,
zpracovatel navrhuje, aby činnost organizace cestovního ruchu zajišťovala O.p.s.
Máchovo jezero. Jedním z prvních úkolů organizace (koordinátora) cestovního
ruchu bude vymezení a projednání územního vymezení regionu Máchův kraj. Dále
projednání rozdělení kompetencí v území se Sdružením Českolipsko a Libereckým
krajem. Součástí práce OCR by mělo být mimo jiné i zajištění pravidelné
komunikace s partnery v regionu Máchův kraj (pořádání Fóra cestovního ruchu
pro podnikatele v cestovním ruchu a workshopů pro partnery v území). Podrobný
popis aktivit OCR viz Akční plán.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero, města, obce atd.
• Termín realizace: 2010 a dále
 Vytvoření a zajištění činnosti pracovní skupiny Máchův kraj. Jejím hlavním
úkolem bude příprava provázané turistické nabídky a její propagace především
na domácím trhu. Zpracovatel doporučuje, aby byla skupina složena ze zástupců
jednotlivých informačních center Máchova kraje, zástupců podnikatelského
(sdružení podnikatelů) i neziskového sektoru, Správy CHKO Kokořínsko a Sdružení
Českolipsko, mikroregionů, Místní akční skupiny atd.
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• Garant: O.p.s. Máchovo jezero, zřizovatelé informačních center atd.
• Termín realizace: 2010 a dále
 Vytvoření regionálního informačního centra pro Máchův kraj
•

Garant: Město Doksy

•

Termín realizace: 2011 a dále

 Vytvoření fondu cestovního ruchu, který umožní financování organizace
cestovního ruchu a realizaci rozvojových projektů. Do fondu budou na základě
dlouhodobé smlouvy přispívat obce, města regionu, podnikatelé atd.

SC2

•

Garant: O.p.s. Máchovo jezero

•

Termín realizace: 2011 a dále

Propagovat

a

prezentovat

region

prostřednictvím

cílených

marketingových aktivit při minimálních nákladech a maximálním efektu

Opatření O3 - Marketingový plán propagace a prezentace regionu, cílené
marketingové aktivity
Přehled doporučených projektů:
 Zpracování Marketingového plánu pro turistický region Máchův kraj
s provázanosti na marketingové plány Sdružení Českolipska a Libereckého kraje
s důrazem na vytvoření jednotné image Máchova kraje
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: podzim, zima 2010

Opatření O4 – Pravidelný monitoring návštěvnosti a průzkumy mezi
návštěvníky, efektivita turistické nabídky
Přehled doporučených projektů:
 Vytvoření

jednotné

metodiky

pro

statistická

informačních center a návštěvnosti turistických atraktivit
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šetření

návštěvnosti

• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou Máchův kraj
• Termín

realizace:

podzim

a

zima

2010.

OCR

zajistí

každoroční

vyhodnocování návštěvnosti
 Ve spolupráci se Sdružením Českolipsko, Libereckým krajem a Czechtourismem
zajištění pravidelného šetření profilu návštěvníka regionu Máchovo jezero
a sčítání návštěvníků na významných turistických křižovatkách
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero
• Termín realizace: alespoň jednou za 4 roky

Opatření O5 – Cílená a efektivní propagace a prezentace nabídky regionu
Jednotlivé projekty tohoto opatření by měly vycházet z Marketingového plánu
Máchova kraje.
Přehled doporučených projektů:
 Pravidelné vydávání letních Turistických novin Máchův kraj
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero nebo MěKS Doksy ve spolupráci s pracovní
skupinou Máchova kraje (případně ve spolupráci se Sdružením Českolipsko)
• Termín realizace: 2010 a dále
 Pravidelné vydávání Katalogu služeb Máchův kraj (katalog turistické nabídky,
turistických produktů a služeb cestovního ruchu, včetně ubytovacích zařízení)
• Garant: Městské kulturní středisko Doksy

nebo O.p.s. Máchovo jezero

ve spolupráci s pracovní skupinou Máchova kraje
• Termín realizace: 2011 a následně každé dva roky
 Vydání Šanonu Máchův kraj - informačně propagační materiál, který bude
umístěn především ve střediscích služeb a v dalších atraktivních místech
cestovního ruchu v území. Bude sloužit jako manuál turistické nabídky pro
návštěvníky Máchova kraje.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero nebo Město Doksy, ve spolupráci s pracovní
skupinou MK
• Termín realizace: 2011
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 Vydání image propagačního materiálu Máchův kraj
• Garant: Městské kulturní středisko Doksy

nebo O.p.s. Máchovo jezero

ve spolupráci a s pracovní skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2011
 Vydání propagačních a informačních materiálů jednotlivých oblastí
Máchova kraje (Máchovo jezero, Ralsko, Peklo atd.).
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2011 - 2012
 Rozšíření internetové prezentace regionu Máchův kraj a její pravidelná
aktualizace ve spolupráci s pracovní skupinou Máchova kraje (redakční systém,
datový sklad atd.)
• Garant:

Městské

kulturní

středisko

Doksy,

O.p.s.

Máchovo

jezero

ve spolupráci s mikroregiony
• Termín realizace: 2011 a dále
 Zajištění různých forem efektivní reklamy regionu Máchův kraj na základě
spolupráce všech subjektů
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero a MěKS Doksy ve spolupráci s pracovní
skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2011 a dále
 Pravidelné zajišťování publicity a public relations (PR)
• Garant: MěKS Doksy nebo O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní
skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2010 a dále
 Vytvoření plánu účasti Máchova jezera a Máchova kraje na výstavách
a veletrzích a vytvoření plánu fam tripů a press tripů ve spolupráci s partnery
(Sdružení Českolipsko, Liberecký kraj) a jeho naplňování
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero a ve spolupráci s MěKS Doksy a pracovní
skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2010
35

 Vytvoření adresářů pro direkt mailing a pravidelné zasílání cílených nabídek
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero nebo MěKS Doksy ve spolupráci s pracovní
skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2011 a dále
 Zajištění propagace nově vytvořené produktové nabídky a reedice
propagačních materiálů podle Marketingového plánu Máchova kraje (např.
turistické autobusy, Čtyřlístek, K. H. Mácha, Po stopách rodu Valdštejnů)
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero nebo MěKS Doksy ve spolupráci s pracovní
skupinou Máchův kraj. Jednotlivé obce, města atd.
• Termín realizace: 2010 a dále
 Spolupráce na propagaci Máchova kraje pro vzdálenější zdrojové
destinace se Sdružením Českolipsko a Libereckým krajem
• Garant: O.p.s. Máchův kraj a Sdružení Českolipsko
• Termín realizace: 2010 a dále

SC3 Rozšířit a zkvalitnit turistickou nabídku. Obnovit image atraktivní
rekreační oblasti se zaměřením na ozdravné (léčebné) pobyty, poznávací
a rekreační turistiku

Opatření O6 – Profilovat oblast jako tradiční turistickou lokalitu
Přehled doporučených projektů:
 Vytvoření sloganu pro Máchův kraj a využívání sloganu v systému propagace
a prezentace Máchova kraje. V rámci zpracování dokumentu byl navržen
a schválen slogan pro Máchův kraj : Máchův kraj – romantika a adrenalin.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2010
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 Pro Staré Splavy vytvořit image „lázeňského letoviska“. V současné době
neexistuje nabídka, která by tuto image mohla vytvořit. Je nutné zahájit přípravu
a následně realizaci projektů, které povedou ke vzniku těchto služeb (vybudování
promenády podél Máchova jezera ve Starých Splavech, vznik wellness služeb
atd.).
Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Prostřednictvím publicity a public relations zvyšovat povědomí místních
obyvatel o regionu a o významu cestovního ruchu. Způsob oslovení bude řešit
Marketingový plán regionu Máchův kraj.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2011

Opatření O7 – Podpora rozvoje rekreační a ozdravné turistiky, wellness
pobyty
Přehled doporučených projektů:
 Ve spolupráci s podnikateli vytvořit postupně wellness nabídku (zdravý životní
styl), ozdravné pobyty pro všechny cílové skupiny v oblasti Máchova jezera.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero
• Termín realizace: dlouhodobý záměr

Opatření O8 – Podpora rozvoje poznávací turistiky
Přehled doporučených projektů:
 Rozvoj produktu K. H. Máchy. Projekt S Máchou za Máchou Máchovým krajem
(pořádání akce Putování Máchovi v patách, vydání turistického průvodce
a publikace Máchův kraj v díle K. H. Máchy, putovní výstavy, soutěže a besedy,
máchovská sympozia).
• Garant: Svazek obcí Máchův kraj
• Termín realizace: 2010
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 Další rozvinutí produktu K. H. Máchy. Vytipování lokalit, které jsou spojeny
s K. H. Máchou v Máchově kraji a vytvoření turistického produktu pro celé území.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero
• Termín realizace: 2011 a dále
 Vytvoření produktu vycházejícího z rodu Valdštejnů – Po stopách Valdštejnů
Vyznačení mariánsko-valdštejnské stezky, zpřístupnění hraběcí čekárny na
vlakovém nádraží v Doksech, využití Valdštejnska, Valdštejnská lipová alej u
Zahrádek, Valdštějnské plovárny, spolupráce se zámkem Mnichovo Hradiště,
Bělou pod Bezdězem atd.).
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero
• Termín realizace: 2011-2012
 Z Kokořínska do Podralska (studie na zmapování kulturního a přírodního
dědictví, zpracování návrhu tras, informační systém a mobiliář, kulturní akce)
• Garant: MAS LAG Podralsko a MAS Vyhlídky (Kokořínsko)
• Termín realizace: 2010-2011
 Vytvoření produktů vázaných na přírodní potenciál ve spolupráci se
Správou CHKO Kokořínsko a s Vojenskými lesy a statky, s. p. Mimoň (bird
watching, naučné stezky, turistická „ekocentra“, vycházky s průvodcem atd.).
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero nebo IC Doksy ve spolupráci s pracovní
skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2011
 Naučné a tematické stezky Máchova kraje. Zmapování stávající nabídky,
vytvoření provázané nabídky a její prezentace
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero
• Termín realizace: 2010-2011
 Pořádání tradičních a nových kulturních akcí (jarmarky atd.), které přilákají
návštěvníky do území nebo zatraktivní jejich pobyt.
• Garant: turistické atraktivity, města a obce atd.
• Termín realizace: 2010 a dále
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 Vytvoření nabídky Sakrální památky Máchova kraje včetně drobných
památek (křížky, kapličky, sochy atd.) a její propagace na internetu (zanesení
do interaktivní mapy).
• Garant: Město Doksy a O.p.s. Máchovo jezero
• Termín realizace: 2010/2011
 Vytvoření nabídky Vnitřní poutní cesta městem Mimoň
• Garant: Město Mimoň
• Termín realizace: 2010
 Rozvoj nabídky poutních cest Máchova kraje ve spolupráci se Sdružením
Českolipsko.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou
• Termín realizace: 2011 a dále
 Vytvoření nabídky lidová architektura a technické památky Máchova kraje
a její propagace.
• Garant: IC Doksy nebo O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní
skupinou
• Termín realizace: 2010 a dále
 Vytvoření nabídky Rozhledová místa Máchova kraje (návaznost na projekt
MAS LAG Podralsko - Rozhledny).
• Garant: IC Doksy nebo O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní
skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2012-2013
 Zmapování stávající nabídky pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí.
Následně její propagace především na internetu.
• Garant: IC Doksy nebo O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní
skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2012
 Aktualizace stávající turistické nabídky Máchův kraj a její propagace
na internetu, v propagačních materiálech atd.
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• Garant: O.p.s. Máchovo jezero nebo IC Doksy ve spolupráci s pracovní
skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2010
 Vytvořit nabídku pro turisty z německé a polské části ERN s využitím jízdenky
LIBNET (využití železnice, autobusů, možnost přepravy kol). Propagace nabídky
Máchova kraje v Německu a Polsku.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou MK
• Termín realizace: 2011

Opatření O9 – Podpora rozvoje nabídky pro rodiny s dětmi
Přehled doporučených projektů:
 Vytvoření produktu Čtyřlístek. Produkt je možné realizovat až po vzniku dílčích
nabídek – muzeu, naučné stezky, volnočasový areál atd.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero
• Termín realizace: 2011-2013
 Propagace Naučné stezky Čtyřlístek - tištěný průvodce (součást projektu
Naučná stezka Čtyřlístek).
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2011
 Po stopách loupežníků Máchova kraje. Vytvoření naučné stezky roklemi
pro malé návštěvníky.
• Garant: Město Doksy, O.p.s. Máchovo jezero, pracovní skupina Máchův kraj
• Termín realizace: 2011
 Vytvoření provázané nabídky pro rodiny s dětmi (Máchovo jezero, Máchův
kraj) a její cílená propagace.
• Garant: IC Doksy a O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou
Máchův kraj
• Termín realizace: 2012 a dále
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Opatření O10 – Podpora rozvoje cestovního ruchu dětí a mládeže
Přehled doporučených projektů:
 Rozvoj a propagace nabídky (včetně direkt mailu) Informačního centra Hradčany
– vycházky s lesním pedagogem po Naučné stezce Jeřáb.
• Garant: IC Doksy a Vojenské lesy a statky s. p. Mimoň
• Termín realizace: 2010/2011 a dále
 Příprava nabídky ve spolupráci s ubytovateli zaměřenými na cestovní ruch Dětí
a mládeže
• Garant: IC Doksy ve spolupráci s pracovní skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2012/2013 a dále

SC4 Vytvořit podmínky pro prodloužení sezony a využití potenciálu celého
území se zaměřením na rozvoj venkovské turistiky a aktivní turistiky

Opatření O11 – Podpora rozvoje venkovské turistiky
Přehled doporučených projektů:
 Zmapování stávající nabídky venkovské turistiky (včetně hipoturistiky)
v Máchově kraji a její cílená propagace.

Spolupráce s muzei v regionu

při mapování lidové architektury. Návaznost na připravovaný projekt MAS LAG
Podralsko „Z Kokořínska do Podralska“ a studii o možnosti hipostezek, kterou
zpracovalo PRVO.
• Garant: IC Doksy a O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou
Máchův kraj.
• Termín realizace: 2011
 Výroba pohlednic a razítek pro objekty lidové architektury v okolí Doks
• Garant: IC Doksy
• Termín realizace: 2010 a dále
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Opatření O12 – Podpora rozvoje aktivní turistiky
Přehled doporučených projektů:
 Rozšíření nabídky pro cykloturisty v Máchově kraji a její intenzivnější
propagace.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero a pracovní skupina Máchův kraj ve spolupráci
s městy, obcemi, mikroregiony
• Termín realizace: 2011 a dále
 Vytvoření nabídky pro in-line bruslaře a její propagace především v oblasti
Ralsko.
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Zmapování a rozšíření nabídky pro pěší turisty, nordic walking, kondiční
běhání a její propagace.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2010 - 2011
 Rozšíření nabídky pro vodáky v oblasti Ploučnice a rozšíření nabídky pro další
vodní sporty (jachting atd.).
• Garant: podnikatelé, Město Stráž pod Ralskem, Mikroregion Podralsko atd.
V roce 2010 připravuje mikroregion Podralsko vydání vodáckého průvodce
po Ploučnici.
• Termín realizace: 2010 - 2011
 Vytvoření provázané nabídky pro horolezce a

geocaching. Zmapování

stávající nabídky na internetových stránkách geocachingu a její propagace.
• Garant: IC Doksy a O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou
Máchův kraj
• Termín realizace: 2010 - 2011 a dále
 Vyšší propagace nabídky rybaření a možností myslivosti v Máchově kraji
ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky, s. p. Mimoň, Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR a Rybářským svazem
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• Garant: IC Doksy a o.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s Marketingovou
pracovní skupinou Máchův kraj
• Termín realizace: 2010 a dále
 Pořádání sportovních akcí v okolí Máchova jezera. Akcí, kterých se aktivně mohou
účastnit i návštěvníci území.
• Garant: podnikatelé, sportovní kluby, města, obce
• Termín realizace: 2010 a dále
 Vytvoření nabídky pro zimní období. Vytvoření nabídky je možné až po vzniku
služeb.
Termín realizace: dlouhodobý záměr – až po vzniku služeb
 Vytvoření nové nabídky adrenalinových sportů především v okolí Máchova
jezera.
• Garant: IC Doksy a O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou
Máchův kraj
• Termín realizace: 2010 a dále

Opatření O13 – Podpora rozvoje incentivní turistiky, firemních akcí
Přehled doporučených projektů:
 Vytvořit nabídku incentivní a kongresové turistiky Máchova jezera a Máchova
kraje ve spolupráci s podnikateli. Následně zajištění propagace a prezentace
nabídky.
• Garant: IC Doksy a O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou
Máchův kraj a podnikateli
• Termín realizace: 2013
 Založení cestovní kanceláře pro domácí cestovní ruch a incoming.
• Garant: podnikatelé
• Termín realizace: 2012 – 2013
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 Pořádání konferencí, seminářů atd.
• Garant: Podnikatelé
• Termín realizace: dlouhodobý záměr

Opatření O14 – Tvorba nových specifických turistických produktů
Přehled doporučených projektů:
 Vytvoření zážitkových balíčků Máchův kraj a spolupráce se zážitkovými
agenturami.
• Garant: IC Doksy a O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou
Máchův kraj
• Termín realizace: 2012
 Vytvoření motivačních programů v návaznosti na nově vytvořené produkty
• Garant: O. p. s. Máchovo jezero, pracovní skupina Máchův kraj
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Zavedení Turistického pasu Máchův kraj
• Garant: O. p. s. Máchovo jezero a pracovní skupina Máchův kraj
• Termín realizace: dlouhodobý záměr

SC5 Zkvalitnit a rozšířit základní a doprovodné služby cestovního ruchu

Opatření O15 – Zkvalitnění a rozšíření ubytovacích a stravovacích služeb
Přehled doporučených projektů:
 Rozšíření ubytovacích kapacit v hotelu Port
• Garant: hotel Port
• Termín realizace: 2010 a dále (závisí na úspěšnosti získání dotace)
 Zvýšení

kategorizace

služeb

v oblasti

Borný.

Realizace

projektu

závisí

na možnostech podnikatelů investovat do přestavby zařízení. Ze strany veřejného
sektoru je nutné vytvořit podmínky pro zkvalitnění služeb.
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• Garant: podnikatelé, Město Doksy
• Termín realizace: 2010 a dále
 Vznik rybí restaurace (rozvoj tradice rybolovu) v Doksech, Starých Splavech
• Garant: podnikatelé
 Vyřešení navigace k ubytovacím zařízením kolem Máchova jezera
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero
• Termín realizace: 2011

Opatření O16 – Zkvalitnění a rozšíření dopravních služeb pro cestovní ruch
Přehled doporučených projektů:
 Rozšíření linek turistických autobusů (cyklobusů), které propojí turistické
atraktivity Máchova kraje.
• Garant: Město Česká Lípa, obce, města regionu
• Termín realizace: 2010 a dále
 Zajištění dopravy mezi rekreačními centry a nádražím ČD, ČSAD. Zajištění
propojenosti hromadnou dopravou mezi turistickými centry (camp Borný – Staré
Splavy – Doksy) kolem Máchova jezera.
•

Garant: podnikatelé, Město Doksy

•

Termín realizace: 2011 a dále

 Rozšíření lodní dopravy na Máchově jezeře (nová mola, lepší propojenost
oblasti Borný s lokalitou Doksy, Staré Splavy atd.). Zkvalitnění technického stavu
lodí na Máchově jezeře.
• Garant: REGIO Máchova kraje
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Rozšíření navigačního a informačního systému pro motoristy v oblasti Máchova
jezera a v regionu Máchův kraj (hnědé dopravní značení).
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou Máchův
kraj, městy a obcemi, provozovateli turistických atraktivit
• Termín realizace: 2011 - 2012
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Opatření O17 – Zkvalitnění a rozšíření doprovodných služeb cestovního
ruchu
Přehled doporučených projektů:
 Zlepšení formy prodeje na přístupových cestách k Máchovu jezeru. Vytvoření
image „lázeňského bulváru“. Odstranění stánkového prodeje.
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2011 - 2013
 Vytvořit návrh na rozšíření a zkvalitnění nabídky doprovodných služeb.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s podnikateli
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Zajištění činnosti turistických informačních center (včetně sezonních informačních
center). V oblasti Máchova jezera se jedná především o IC Doksy, Staré Splavy
a IC Vojenských lesů a statků, s.p. divize Mimoň, IC Bezděz
 Garant: Město Doksy, IC Vojenských lesů a statků, s. p. divize Mimoň
 Termín realizace: průběžně

Opatření O18 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro poznávací a kulturní
turistiku
Přehled doporučených projektů:
 Vyznačení Mariánsko-valdštejnské stezky Doksy – Mnichovo Hradiště, včetně
umístění mobiliáře
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s městem Bělá p. Bezdězem
• Termín realizace: 2011
 Naučná stezka Čtyřlístek (3 zastavení s infotabulemi a posezeními) ve Starých
Splavech, na Borném a v ulici Kuřivodská v Doksech.
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2011, podána žádost do ROP NUTS II SV
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 Vybudování

informačního a navigačního systému

(tabulí)

k projektu

S Máchou za Máchou Máchovým krajem.
• Garant: Svazek obcí Máchův kraj
• Termín realizace: 2010 – 2011, podána žádost do ROP NUTS II SV
 Vytvoření naučné stezky po Doksech a okolí – označení zajímavých budov
a míst, instalace mobiliáře
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero
• Termín realizace: 2010, schválený projekt Leader
 Vytvoření volnočasového areálu pro děti s tematikou Čtyřlístku
• Garant: podnikatelský subjekt
 Označení památek v oblasti Peklo
• Garant: Mikroregion Peklo
• Termín realizace: dle získání dotace
 Zlepšení vzhledu obcí a trvalá péče o ně (květinová výzdoba centra a peších
zón, péče o zeleň, instalace soch, kašen atd.).
• Garant: Město Doksy – rekonstrukce náměstí a vybudování kruhového
objezdu
• Termín realizace: 2010 a dále
 Péče o drobné památky (křížky, kapličky, sochy atd.) a vytvoření informačního
systému k těmto památkám v Máchově kraji. Je nutné vyjít z pasportizace
památek města Doksy. Většina drobných památek na území města Doksy již byla
opravena.
• Garant: města, obce
• Termín realizace: průběžně
 Rekonstrukce parku ve Starých Splavech (včetně úpravy cest a vybudování
dětského hřiště)
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2010 (dle získání dotace)
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 Obnova zámeckého parku v Doksech. Realizace projektu přispěje k rozšíření
vycházkové zóny ve městě. V letním období je vhodné tyto prostory využít např.
pro letní koncerty.
 Garant: Liberecký kraj ve spolupráci s Městem Doksy
 Termín realizace: dle finančních prostředků
 Zpřístupnění kostela sv. Bartoloměje v Doksech.
• Garant: Město Doksy ve spolupráci s církví
• Termín realizace: 2010 – dokončeno
 Otevření kostela Kruh a dalších církevních památek
• Garant: Město Doksy ve spolupráci s církví
• Termín realizace: 2011
 Vytvoření výstavních zastavení v obcích a městech Zahrádky, Blatce, Hamr
na Jezeře, Velký Valtinov, Jablonné v Podještědí, Mimoň, Stráž pod Ralskem,
Kravaře a Bělá pod Bezdězem.
• Garant: MAS LAG Podralsko
• Termín realizace: 2010, projekt před dokončením
 Vodní hrad Česká Lípa – vytvoření dílen pro zážitkovou turistiku
• Garant: Město Česká Lípa
• Termín realizace: 2010 – projekt před dokončením

Opatření O19 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro vodní sporty
Přehled doporučených projektů:
 Zlepšení vybavenosti všech pláží u Máchova jezera a u okolních rybníků.
Rozšíření nabídky stravování, trávení volného času (možnost jachtingu atd.),
sociálních zařízení, zlepšení udržování čistoty atd.
• Garant: provozovatelé pláží
• Termín realizace: 2011 a dále
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 Zajištění animátorů na plážích, organizace kulturních a sportovních
pořadů na plážích (výuka tanců, koncerty atd.)
• Garant: provozovatelé pláží
• Termín realizace: 2011 a dále
 Vybudování nové půjčovny vodního materiálu v Mimoni
• Garant: Podnikatelé
• Termín realizace: 2010 – již zrealizováno

Opatření O20 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro pěší a ozdravnou
turistiku
Přehled doporučených projektů:
 Naučná stezka Čtyřlístek. Vybudování informačního a naučného systému
na stezce kolem Máchova jezera.
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2010 – 2011; byla podána žádost do ROP NUTS II SV
 Jarmilina stezka. Úprava stezky, informační a naučný systém na stezce,
mobiliář, osvětlení.
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2011; podána žádost do ROP NUTS II SV
 Označení bývalých vesnic v bývalém vojenském prostoru Ralsko
• Garant: Vojenské lesy a statky, s. p. divize Mimoň
• Termín realizace: 2010; zažádáno o dotaci
 Aktualizace a rozšíření jednotného navigačního a informačního systému
pro pěší ve městě Doksy, kolem Máchova jezera, v celém regionu Máchův kraj.
Dovybavení stávajících turistických tras mobiliářem.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero s pracovní skupinou Máchovo jezero
(ve spolupráci s KČT, s obcemi, městy, SCHKO Kokořínsko, VLS, s. p. divize
Mimoň atd.).
• Termín realizace: průběžně
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 Vybudování nových naučných stezek zábavnou formou pro děti s využitím
herních prvků, environmentálního vzdělávání atd. Podrobnosti viz projekty
Čtyřlístek, Po stopách loupežníků Máchova kraje.
 Monitoring stavu značení a kvality cest a následná pravidelná údržba
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s obcemi, městy, KČT, Správou
CHKO Kokořínsko a pracovní skupinou Máchovo jezero
• Termín realizace: průběžně
 Rekonstrukce přístupové cesty na hrad Bezděz
 Garant: Obec Bezděz
 Termín realizace: dle finančních možností
 Značení nových tras pro kondiční běhání. Značení tras a vytvoření služeb
pro nordic walking.
• Garant: podnikatelé, obce
• Termín realizace: 2012 a dále
 Vytvoření lázeňských vycházkových okruhů v okolí Máchova jezera
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2013 a dále
 Vytvoření wellness služeb ve Starých Splavech a Doksech
• podnikatelé
 Rozšíření

nabídky sportovišť

a

zajištění

jejich

snadného zpřístupnění

pro návštěvníky (tenisové kurty, minigolf atd.)
• Garant: podnikatelé, obce
• Termín realizace: 2012 a dále

Opatření O21 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro cykloturistiku, in-line
bruslení, zimní a adrenalinové sporty
Přehled doporučených projektů:
 Rozšíření značených cyklotras v oblasti Máchova jezera a Máchova
kraje. V 1. etapě zpracování koncepce rozvoje cyklotras pro Máchův kraj. V okolí
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Máchova

jezera

přednostně

vyznačit

cyklotrasy,

které

jsou

zpracovány

v propagačních materiálech IC Doksy.
• Garant: O. p. s. Máchovo jezero ve spolupráci s obcemi a městy,
mikroregiony, MAS, Vojenskými lesy a statky, s. p.
• Termín realizace: zpracování koncepce 2011, vyznačení v následujících
letech
 Jarmilina stezka. Projekt obsahuje úpravu stezky na cyklostezku a instalaci
informačního a naučného systému na stezce.
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2011
 Vyznačení cyklotrasy propojující oblast Ralsko a Klokočku (Radechov)
• Garant: záměr Vojenských lesů a Lesů ČR
• Termín realizace: záměr
 Rekonstrukce cyklotras v oblasti Peklo
• Garant: Mikroregion Peklo
• Termín realizace: 2010-2011; projekt v realizaci
 Vznik služeb pro cyklisty (půjčovny, úschovny, cykloservisy, stojany na kola,
rozšíření možnosti přepravy kol atd.) v Máchově kraji.
• Garant: podnikatelé, dopravci
• Termín realizace: průběžně
 Aktualizace a rozšíření navigačního a informačního systému pro cyklisty
ve městech a obcích, u turistických atraktivit v celém regionu Máchův kraj.
Vybudování nebo doplnění odpočinkových míst mobiliářem (včetně stojanů
na kola atd.).
• Garant: obce a města, mikroregiony, MAS, Vojenské lesy a statky, s. p.
 Obnovení značení cyklostezek a cyklotras ve vojenském prostoru Ralsko
• Garant: Vojenské lesy a statky, s. p. divize Mimoň
• Termín realizace: 2010, zažádáno o dotaci
 Vybudování přístřešků (mobiliáře) na cyklostezkách Ralsko
• Garant: Vojenské lesy a statky, s. p. divize Mimoň
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• Termín realizace: 2010, zažádáno o dotaci
 Monitoring stavu značení, informačního systému, mobiliáře a kvality cest
a následná pravidelná údržba
-

Garant: monitoring – cyklopartner Libereckého kraje, údržba - obce a města,
mikroregiony, MAS, Vojenské lesy a statky, vlastníci pozemků atd.

• Termín realizace: průběžně
 Vytvoření nových služeb pro zimní sporty v okolí Máchova jezera (údržba
běžeckých tratí, jízda se psím spřežením, plachetnice na ledě, snowslider atd.)
a zřízení půjčoven sportovního vybavení (brusle, běžky atd.)
• Garant: podnikatelé
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Vybudování areálu pro adrenalinové sporty v okolí Máchova jezera
• Garant: podnikatelé
• Termín realizace: dlouhodobý záměr

Opatření

O22

–

Zkvalitnění a rozšíření
a venkovskou turistiku

služeb

pro

hipoturistiku

Přehled doporučených projektů:
 Vybudování tematického zemědělského zábavného parku Brniště
Rozsáhlý projektový záměr, který je složen z řady dílčích projektů. Rozvoj
venkovské turistiky, aktivní turistiky, poznávací turistiky, nabídky pro rodiny
s dětmi atd.
• Garant: Podralský nadační fond
• Termín realizace: 2010 a dále – dlouhodobý záměr
 Rozvoj hipostezek a dalších služeb pro hipoturistiku a venkovskou
turistiku. Možnost využití již zpracovaných studii na hipoturistiku Máchova kraje
organizací PRVO. Navázání spolupráce se společností Regio, o.p.s., která v roce
2010 podala žádost do ROP NUTS II. SV na vybudování hipostezek na území
Českolipska.

52

• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci se Sdružením Českolipsko
• Termín realizace: 2011 a dále

Opatření O23 – Zkvalitnění a rozšíření vedlejších služeb
Přehled doporučených projektů:
 Rozšíření plakátovacích ploch
• Garant: Město Doksy
 Zajišťování průběžného úklidu odpadků na celém území Máchova jezera
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: průběžně
 Zajištění osvětlení hlavních komunikací, které spojují turistická centra (přístupové
komunikace k rekreačním centrům Borný – Staré Splavy - Doksy)
• Garant: Město Doksy (částečně bude realizováno v projektu Jarmilina stezka)

SC6 Zkvalitnit a rozšířit základní a doprovodnou infrastrukturu cestovního
ruchu

Opatření O24 – Zkvalitnění a rozšíření základní turistické infrastruktury
(ubytovací, stravovací a dopravní infrastruktura)
Přehled doporučených projektů:
 Rozšíření hotelu Port, vybudování welness zařízení
• Garant: Hotel Port
• Termín realizace: podaná žádost do ROP NUTS II. SV
 Modernizace a rekonstrukce ubytovacích zařízení. Především zlepšení
kvality ubytování v oblasti Borný.
• Garant: Podnikatelé
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
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 Vznik bezbariérových ubytovacích zařízení
• Garant: podnikatelé, provozovatelé ubytovacích zařízení
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Zvýšit standart stravovacích zařízení. Stánkový prodej částečně nahradit
vyšším standardem a rozšířit spektrum stravovacích zařízení (cukrárny, kavárničky
s venkovním posezením atd.) v oblasti Máchova jezera.
• Garant: podnikatelé, Město Doksy, města a obce
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Vybudování záchytného parkoviště ve Starých Splavech a řešení problému
parkování v oblasti Borný
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: podnikatelé ??? dle finančních možností
 Zlepšení technického stavu komunikací k turistickým atraktivitám a službám
cestovního ruchu (např. oblast Borný)
• Garant: Město Doksy, Liberecký kraj
• Termín realizace: dlouhodobý záměr

Opatření O25 – Zkvalitnění a rozšíření turistické infrastruktury pro vodní
sporty, pěší turistiku, pro sportovní, relaxační a ozdravné
pobyty
Přehled doporučených projektů:
 Jarmilina stezka – rekonstrukce povrchů
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2011
 Areál Termit- Vybudování venkovního sportoviště
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2011-2013
 Budování venkovních sportovních ploch Dubá, Mimoň, Osečná
• Garant: MAS LAG Podralsko
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• Termín realizace: 2011, projekt v realizaci
 Vybudování indorové lezecké stěny Stráž pod Ralskem
• Garant: MAS LAG Podralsko
• Termín realizace: 2011; projekt v realizaci
 Vybudování infrastruktury pro vodáky na Ploučnici a na plážích
• Garant: podnikatelé
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Vybudování stezky pro pěší (včetně promenádní stezky) kolem Máchova
jezera. Instalace mobiliáře, informačního a navigačního systému (lávky přes
zátoku Máchova jezera)
• Garant: Město Doksy, Agentura ochrany přírody ČR
• Termín realizace: 2013 a dále
 Vybudování wellness zařízení, zařízení pro ozdravné pobyty
• Garant: podnikatelé
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Vybudování sportovních zařízení pro špatné počasí (krytá tenisová hala,
bowling, spinningové centrum, fitness centrum atd.)
• Garant: podnikatelé
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Vybudování aquaparku v blízkosti Máchova jezera
• Garant: podnikatelé
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Budování dalších sportovních areálů
• Garant: podnikatelé, obce, města
• Termín realizace: dlouhodobý záměr

Opatření

O26

–

Zkvalitnění a rozšíření turistické infrastruktury
pro cykloturistiku, in-line bruslení, adrenalinové a
zimní sporty
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Přehled doporučených projektů:
 Vybudování

cyklostezky kolem celého Máchova jezera v návaznosti

na připravovaný projekt Jarmilina stezka (úprava stezky na cyklostezku, včetně
informačního a naučného systému)
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Vybudování cyklostezky Ploučnice
• Garant: MAS LAG Podralsko, obce, města, mikroregiony
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Rozšíření sítě cyklostezek v oblasti Ralsko
• Garant: Vojenské lesy a statky, s. p. divize Mimoň
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Vybudování areálu pro in-line bruslaře v oblasti Ralsko
• Garant: Vojenské lesy a statky, s. p. divize Mimoň, MAS LAG Podralsko,
Mikroregion Podralsko
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Výstavba adrenalinového parku v Borném
•

Garant: podnikatelé

•

Termín realizace: dlouhodobý záměr

Opatření O27 – Zlepšení technického stavu kulturních, historických,
církevních a technických památek a vybudování
nových turistických atraktivit
Přehled doporučených projektů:
 Muzeum Čtyřlístek (rekonstrukce prostor knihovny)
•

Garant: Město Doksy

•

Termín realizace: 2011, byla podána žádost do ROP NUTS II SV

 Výstavba nových rozhleden
• Garant: MAS LAG Podralsko
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• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Rekonstrukce zámku Bělá pod Bezdězem, zahrad a Orlovny. Vybudování
Muzea rodu Valdštejnů (Lov a zábava), Muzea lesnického školství, Muzea
Máchova kraje, rezidenčních bytů.
• Garant: Město Bělá pod Bezdězem
• Termín realizace: 2011 a dále dle finančních možností
 Odkoupení a rekonstrukce objektu Valdštejnsko (myslivna). Využití objektu
v produktu Valdštejnové
• Garant: Město Bělá pod Bezdězem
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Rekonstrukce návsi ve Žďáru
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2010 dokončeno
 Vybudování nového muzea ve Špitálu v Mimoni a rekonstrukce Božího hrobu
• Garant: Město Mimoň
• Termín realizace: 2010, projekt před dokončením
 Rekonstrukce zařízení pro širší kulturní a společenskou nabídku v Doksech
(vybudování letního kina, rekonstrukce a modernizace kina Máj Doksy, využití
budovy bývalé ZŠ na nám. Republiky atd.)
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Zlepšení technického stavu technických památek a kulturně-historických
památek (kostely, hrady, zámky) – např. zpřístupnění části prostor zámku
v Doksech, úprava venkovních prostou u zámku Doksy
• Garant: vlastníci nemovitostí
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Rekonstrukce dolního zázemí hradu Bezděz, obnova střešního pláště hradní
kaple a zastřešení paláce Manů
• Garant: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
• Termín realizace: 2009 – 2012
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 Postupná rekonstrukce hradu Bezděz - rekonstrukce lanovky, zavedení vody,
kanalizace, výstavba horního zázemí správy hradu (nyní ve fázi projektování),
oprava paláce Manů, obnova nádvoří hradu a zbudování drenážního systému
odvodu vody, stabilizace zdiva hradu a parkánových zdí, restaurování kaple,
stabilizace skalního podloží hradu
• Garant: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
• Termín realizace: dlouhodobé záměry

Opatření O28 – Zkvalitnění a rozšíření vedlejší infrastruktury
Přehled doporučených projektů:
 Zajištění vyšší kapacity sociálních zařízení v celé oblasti Máchova jezera
• Garant: města, obce, provozovatele služeb CR a turistických atraktivit
• Termín realizace: průběžně
 Budování dětských hřišť v celém území Máchova jezera i regionu Máchův kraj
• Garant: města, obce, provozovatele služeb CR a turistických atraktivit
• Termín realizace: průběžně

SC7 Udržení kvality přírodního bohatství regionu, rozvoj přírodních
atraktivit a zajištění kvalitní vody v Máchově jezeře

Opatření O29 – Zlepšení kvality vody v Máchově jezeře
Přehled doporučených projektů:
 Pravidelný povinný monitoring koupacích vod v Máchově jezeře
• Garant: provozovatelé pláží ve spolupráci s O. p. s. Máchovo jezero
• Termín realizace: průběžně
 Pravidelný monitoring kvality vody v Máchově jezeře a monitoring jejich
přítoků
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• Garant: O.p.s Máchovo jezero
• Termín realizace: průběžně
 Realizace opatření vycházejících ze studie Optimalizace stavu vodních ekosystémů
v povodí Robečského potoka II (ČVUT 11/2009)
• Garant: AOPK, Správa CHKO Kokořínsko ve spolupráci s O.p.s. Máchovo
jezero
 Efektivní spolupráce subjektů zabývajících se kvalitou vody v Máchově jezeře
(O.p.s. Máchovo jezero, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Správa
Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko) a vytvoření společného plánu s vymezením
činnosti a přenesení části kompetencí na O.p.s. Máchovo jezero
• Termín realizace: 2010-2011
 Řešení kanalizace v Doksech
• Garant: Město Doksy

Opatření O30 – Zlepšení péče o vzhled a údržbu krajiny, přírodních
atraktivit a zajímavostí
Přehled doporučených projektů:
 Podpora revitalizace vodních ploch, vhodných pro využití v cestovním ruchu
• Garant: obce, města, mikroregiony, SCHKO Kokořínsko, vlastníci
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Zlepšení péče o vzhled a údržbu krajiny, přírodních atraktivit a zajímavostí
• Garant: obce, města, mikroregiony, SCHKO Kokořínsko
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
 Vytvoření Parku Bezděz. Záměr správců velkoplošných lesních oblastí. Probíhá
diskuse nad záměrem.
• Garant: iniciátorem záměru jsou Vojenské lesy a statky, s. p. Mimoň, městské
lesy, Lesy ČR –

nositelem je Ústav hospodářské úpravy lesů Jablonec

nad Nisou
• Termín realizace: 2010-2011
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 Lesopark Doksy - revitalizace zeleně, odpočinková místa
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2010-2011
 Revitalizace parku ve Starých Splavech
• Garant: Město Doksy
• Termín realizace: 2011 (dle získání dotace)
 Spolupráce se Správou CHKO Kokořínsko
• O.p.s. Máchovo jezero/2010

SC8 Podpořit hospodářský rozvoj v území rozvíjením služeb cestovního
ruchu

Opatření O31 – Podpora malého a středního podnikání
Přehled doporučených projektů:
 Zajištění poradenství a vzdělávání pro malé a střední podnikatele v cestovním
ruchu
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero
• Termín realizace: průběžně

Opatření O32 – Podpora aktivit na obnovu řemeslných tradic v území
Přehled doporučených projektů:
 Vytvoření souboru informací o řemeslných tradicích v území, který bude sloužit
jako podklad pro jejich znovuoživení. Iniciace vzniku tradičních řemeslných dílen.
Vznik značky Regionální produkt Máchův kraj a zajištění její propagace.
• Garant: O.p.s. Máchovo jezero ve spolupráci s pracovní skupinou Máchův kraj
a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě
• Termín realizace: dlouhodobý záměr
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8. Shrnutí a doporučení
S navrženou strategií a Střednědobým plánem budou seznámeny subjekty v regionu
působící v cestovním ruchu. Následně po projednání budou vybrány z navržených
aktivit k rozpracování návrhy projektů pro Akční plán. Současně bude stanoven
rámcový časový horizont pro realizaci jednotlivých projektů. Vlastní strategii
a Střednědobý plán bude nutné pravidelně aktualizovat v závislosti na jejich
postupném naplňování. Nezbytné je také zajistit tým pracovníků a spolupracovníků,
který bude tuto aktualizaci zajišťovat a sledovat vlastní naplňování strategie. Tento
tým bude současně garantem pro vlastní realizaci projektů.
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Použité zkratky
-

O. p. s. Máchovo jezero

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

-

VLS, s. p. divize Mimoň

Vojenské lesy a statky statní podnik Mimoň

-

VVP Ralsko

vojenský výcvikový prostor Ralsko

-

MAS

místní akční skupina

-

DSO

dobrovolný svazek obcí

-

IC

informační centrum

-

CR

cestovní ruch

-

LK

Liberecký kraj

-

MěKS Doksy

Městské kulturní středisko Doksy

-

EU

Evropská unie

-

OCR

organizace cestovního ruchu

-

MMR

ministerstvo pro místní rozvoj

-

GS

grantové schéma

-

ROP NUTS II SV

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

-

PR

public relation – vztah s veřejností

-

MJ

Máchovo jezero

-

MK

Máchův kraj

-

ERN

Euroregion Nisa

-

AK

Akční plán

-

SC

Strategický cíl
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Příloha č. 1
Přehled cílů (priorit) a opatření Dlouhodobé strategie
udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera
SC1 Rozvíjet vzájemnou spolupráci subjektů působících v oblasti CR
a efektivně

koordinovat aktivity cestovního ruchu a zajistit prostředky

na tuto činnost.
Opatření O1 - Zpracování plánu kompetencí, činností a garantů rozvoje cestovního
ruchu v Máchově kraji
Opatření O2 – Zajištění efektivní koordinace aktivit rozvoje cestovního ruchu
v Máchově kraji a u Máchova jezera a zajištění rozvoje sítě spolupracujících subjektů

SC2

Propagovat

a

prezentovat

region

prostřednictvím

cílených

marketingových aktivit při minimálních nákladech a maximálním efektu
Opatření O3 - Marketingový plán propagace a prezentace regionu, cílené
marketingové aktivity
Opatření O4 – Pravidelný monitoring návštěvnosti a průzkumy mezi návštěvníky,
efektivita turistické nabídky
Opatření O5 – Cílená a efektivní propagace a prezentace nabídky regionu

SC3 Rozšířit a zkvalitnit turistickou nabídku. Obnovit image atraktivní

rekreační oblasti se zaměřením na ozdravné (léčebné) pobyty, poznávací
a rekreační turistiku
Opatření O6 – Profilovat oblast jako tradiční turistickou lokalitu
Opatření O7 – Podpora rozvoje rekreační a ozdravné turistiky, wellness pobyty
Opatření O8 – Podpora rozvoje poznávací turistiky
Opatření O9 – Podpora rozvoje nabídky pro rodiny s dětmi
Opatření O10 – Podpora rozvoje cestovního ruchu dětí a mládeže
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SC4 Vytvořit podmínky pro prodloužení sezony a využití potenciálu celého

území se zaměřením na rozvoj venkovské turistiky a aktivní turistiky
Opatření O11 – Podpora rozvoje venkovské turistiky
Opatření O12 – Podpora rozvoje aktivní turistiky
Opatření O13 – Podpora rozvoje incentivní turistiky, firemních akcí
Opatření O14 – Tvorba nových specifických turistických produktů
SC5 Zkvalitnit a rozšířit základní a doprovodné služby cestovního ruchu
Opatření O15 – Zkvalitnění a rozšíření ubytovacích a stravovacích služeb
Opatření O16 – Zkvalitnění a rozšíření dopravních služeb pro cestovní ruch
Opatření O17 – Zkvalitnění a rozšíření doprovodných služeb cestovního ruchu
Opatření O18 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro poznávací a kulturní turistiku
Opatření O19 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro vodní sporty
Opatření O20 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro pěší a ozdravnou turistiku
Opatření O21 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro cykloturistiku, in-line bruslení,
zimní a adrenalinové sporty
Opatření O22 – Zkvalitnění a rozšíření služeb pro hipoturistiku a venkovskou
turistiku
Opatření O23 – Zkvalitnění a rozšíření vedlejších služeb

SC6 Zkvalitnit a rozšířit základní a doprovodnou infrastrukturu cestovního

ruchu
Opatření O24 – Zkvalitnění a rozšíření základní turistické infrastruktury (ubytovací,
stravovací a dopravní infrastruktura)
Opatření O25 – Zkvalitnění a rozšíření turistické infrastruktury pro vodní sporty,
pěší turistiku, pro sportovní, relaxační a ozdravné pobyty
Opatření O26 – Zkvalitnění a rozšíření turistické infrastruktury pro cykloturistiku,
in-line bruslení, adrenalinové a zimní sporty
Opatření O27 – Zlepšení technického stavu kulturních, historických, církevních
a technických památek a vybudování nových turistických atraktivit
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Opatření O28 – Zkvalitnění a rozšíření vedlejší infrastruktury

SC7 Udržet kvalitu přírodního bohatství regionu, zajistit rozvoj přírodních

atraktivit a zajištění kvalitní vody v Máchově jezeře
Opatření O29 – Zlepšení kvality vody v Máchově jezeře
Opatření O30 – Zlepšení péče o vzhled a údržbu krajiny, přírodních atraktivit
a zajímavostí

SC8 Podpořit hospodářský rozvoj v území rozvíjením služeb CR
Opatření O31 – Podpora malého a středního podnikání
Opatření O32 – Podpora aktivit na obnovu řemeslných tradic v území
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