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1. Úvod
Odvětví cestovního ruchu stále sílí a stává se nepostradatelným faktorem rozvoje
ekonomiky. Zpravidla vychází z přírodních a historických předpokladů území a
ovlivňuje hospodářské i sociální zázemí místních obyvatel.
Pro hospodářský rozvoj oblasti je významný domácí a incomingový, neboli příjezdový
cestovní ruch. Jeho rozvojem se nepřímo podporuje zejména malé a střední
podnikání, čímž je podpořen růst zaměstnanosti a zvyšování životní úrovně obyvatel.
Podpora CR má tedy multiplikační účinky na rozvoj celé oblasti.
Významnost odvětví cestovního ruchu v regionu Podralsko začíná postupně narůstat.
Potenciál rozvoje si uvědomuje jak veřejná, tak soukromá sféra. Tato skutečnost
vedla město Mimoň k iniciaci projektu „Zřízení stabilního pracoviště služeb cestovního
ruchu pro Mikroregion Podralsko“, jehož součástí je mj. zpracování „Koncepce
rozvoje cestovního ruchu v regionu Podralsko“.
Hlavním cílem Koncepce je napomoci vytvořit takové podmínky, které by podpořily
rozvoj CR z pohledu zvýšení návštěvnosti regionu, prodloužení pobytu návštěvníků a
turistů na území a zvýšení využívání poskytovaných základních a doplňkových služeb
souvisejících více či méně s CR. Koncepce neplní funkci podrobného průvodce
Mikroregionu, ale je nástrojem pro orientaci v problémových oblastech Podralska.
Měla by sloužit pracovníkům v CR pro přípravu produktů a projektů v CR. Jedná se
do jisté míry o konsensus priorit a záměrů mezi zúčastněnými subjekty v horizontu
několika příštích let (cca do roku 2013).
Analytická část Koncepce mapuje region Podralsko z různých „úhlů pohledu“ za
účelem objektivního posouzení stávající situace v oblasti CR a stanovení možností
dalšího rozvoje. Součástí první etapy zpracování Koncepce je analýza dostupné
nabídky CR na území Podralska, stávající poptávky po produktech cestovního ruchu,
úrovně organizace a řízení CR a marketingových aktivit. Kromě toho se analýza
soustředí na vhodné vymezení jednotlivých „suboblastí“ regionu Podralsko, které mají
svá specifika a potenciál pro rozvoj dílčích turistických produktů a programů.
Závěrečnými kapitoly jsou analýza pozitiv a negativ a problémová analýza, které
shrnují zjištěné skutečnosti a jsou podkladem pro zpracování druhé, návrhové části
Koncepce.
Analytická část je zpracována jednak s pomocí dostupných statistických či
koncepčních materiálů a dotazníkového šetření a jednak prostřednictvím osobních
konzultací s významnými subjekty CR z řad veřejné i soukromé sféry. Podstatnou
úlohu při tvorbě dokumentu má pracovní skupina složená ze zástupců organizací
působících v CR. Úkolem pracovní skupiny je věcné posouzení stávající situace
v oblasti cestovního ruchu s vazbou na definovaný záměr. Tématikou cestovního
ruchu se zabývá především z odborného hlediska. Pracovní skupina formuluje náměty
na cílový stav (záměry a cíle) i návrhy na jejich dosažení (projekty).
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2. Vymezení území, základní podmínky pro rozvoj
cestovního ruchu
Kapitola 2 specifikuje základní poznatky o řešeném území, vymezuje oblast
a rozčleňuje ji do dílčích podoblastí tak, aby mohlo být území co nejlépe
charakterizováno z pohledu cestovního ruchu.

2.1 Vymezení území
Region Podralsko je vymezen celkem 23 obcemi náležícími z 83 % do okresu Česká
Lípa, ze 13 % do okresu Mladá Boleslav a ze 4 % do okresu Liberec. Z hlediska
krajského členění patří většina obcí do Libereckého kraje, tři obce do Středočeského
kraje.
Ze sledované oblasti jsou čtyři obce (Bělá pod Bezdězem, Doksy, Jablonné
v Podještědí a Mimoň) označovány jako „správní obvody s pověřeným obecním
úřadem“ na vymezeném území.
Následující tabulka uvádí seznam obcí regionu Podralsko včetně základních údajů.
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Tabulka 1
(k 31.12.2004)
Obec
Bělá pod
Bezdězem
Bezděz
Bohatice
Brniště
Doksy
Dolní Krupá
Dubá
Dubnice
Hamr na Jezeře
Jablonné
v Podještědí
Mimoň
Noviny pod
Ralskem
Okna
Osečná
Pertoltice pod
Ralskem
Ralsko
Rokytá

Základní

charakteristiky

jednotlivých

obcí

regionu

Správní
obvod obcí
Počet
s rozšířenou obyvatel
působností
Mladá
4 876
Boleslav
Česká Lípa
271
Česká Lípa
144
Česká Lípa
1 363
Česká Lípa
5 100
Mnichovo
183
Hradiště
Česká Lípa
1 751
Česká Lípa
537
Česká Lípa
351
Liberec
3 735

Podralsko
Výměra
v ha

Kraj

Okres

Středočeský

Liberecký
Liberecký
Liberecký
Liberecký

Mladá
Boleslav
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Mladá
Boleslav
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa
Česká Lípa

Liberecký
Liberecký

Česká Lípa
Česká Lípa

Česká Lípa
Česká Lípa

6 709
260

1 548
1 017

Liberecký
Liberecký
Liberecký

Česká Lípa
Liberec
Česká Lípa

Česká Lípa
Liberec
Česká Lípa

286
1 007
331

567
2 806
792

Liberecký
Středočeský

Česká Lípa
Mladá
Boleslav
Česká Lípa
Česká Lípa

Česká Lípa
Mnichovo
Hradiště
Česká Lípa
Česká Lípa

1 834
195

17 023
1 062

127
4 067

504
2 158

Česká
Česká
Česká
Česká
-

Česká Lípa
Česká Lípa
Liberec
Česká Lípa
-

148
176
174
2 786
36 411

458
717
1 005
4 074
69 319

Liberecký
Liberecký
Liberecký
Liberecký
Středočeský

Skalka u Doks
Liberecký
Stráž pod
Liberecký
Ralskem
Tachov
Liberecký
Velenice
Liberecký
Velký Valtinov
Liberecký
Zákupy
Liberecký
Celkem
Zdroj: Český statistický úřad

Lípa
Lípa
Lípa
Lípa

6 320
2 399
394
2 668
7 493
1 120
6
1
1
5

059
583
767
785

Základní charakteristiky uvedené v tabulce 1 vypovídají o nízké hustotě obyvatel,
zejména v obci Ralsko, Bezděz, Dolní Krupá, Velký Valtinov a Rokytá. Vyšší hustotu
obyvatel má pouze město Mimoň. Tento jev vyplývá zejména z historických událostí
(viz dále) a velikostních charakteristik obcí. Nejrozsáhlejší část území zaujímá obec
Ralsko rozkládající se na 17 tis. ha. Obec má po hlavním městě Praha největší
výměru v ČR.
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Obrázek 1 Administrativní mapa regionu Podralsko

Zdroj: Mapový server CRR, T-MAPY, spol. s r.o.
Z pohledu cestovního ruchu byl Liberecký kraj rozčleněn do sedmi turistických oblastí
a 16 turistických podoblastí (Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje).
Dle tohoto rozčlenění náleží region Podralsko z větší části do turistické oblasti
„Máchův kraj“ a z menší do „Lužické hory a Ještědský hřbet“. Následující tabulka
uvádí detailnější turistickou regionalizaci sledovaného území.
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Tabulka 2 Turistická regionalizace Podralska
Turistická
střediska
Český sever
Máchův kraj
Doksy, Bezděz,
Skalka u Doks,
Tachov
Kokořínsko
Dubá, Okna
Ralsko
Mimoň, Stráž pod
Ralskem, Hamr na
Jezeře, Brniště,
Velenice, Noviny
pod Ralskem,
Pertoltice pod
Ralskem, Bohatice,
Zákupy
Lužické
hory
a Ještěd a Podještědí Osečná
Ještědský hřbet
Novoborsko
Jablonné
v Podještědí,
Dubnice, Velký
Valtinov, Břevniště
Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje, GaREP, spol. s r.o., září
2002
Turistický region

Turistická
podoblast
Máchovo Jezero

Turistická oblast

Obce Rokytá a Dolní Krupá, náležící do Středočeského kraje, lze zařadit dle jejich
polohy do turistického střediska Ralsko a město Bělá pod Bezdězem do turistického
střediska Máchovo jezero.
Z důvodu rozsáhlosti sledovaného území a jeho značné diferenciace je
Mikroregion Podralsko, pro účely vytvoření Koncepce rozvoje CR, rozdělen
do následujících suboblastí:
Dokesko (Máchův kraj): Doksy, Dubá, Okna, Tachov, Bělá pod Bezdězem,
Bezděz, Skalka u Doks
Mimoňsko: Mimoň, Ralsko, Dolní Krupá, Rokytá
Východní Českolipsko: Zákupy, Brniště, Velenice, Bohatice, Pertoltice pod
Ralskem
Podhůří Lužických hor: Jablonné v Podještědí, Velký Valtinov
Strážsko a Podještědí: Stráž pod Ralskem, Osečná, Dubnice, Hamr na
Jezeře, Noviny pod Ralskem
Důvodem této klasifikace jsou jednak fyzicko-geografické předpoklady
spádovost středisek a dále vazby jednotlivých vymezených suboblastí
spádová či sídelní střediska (popřípadě turistické oblasti). Vazby na okolní
jsou ovlivněny především dopravní dostupností (viz obrázek 3), která
zejména na koncentraci jednodenních návštěvníků v dané oblasti.
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území a
na další
střediska
má vliv

Obrázek 2 Rozčlenění regionu Podralsko do pěti dílčích podoblastí pro účely
vytvoření Koncepce rozvoje cestovního ruchu v regionu Podralsko

Zdroj: Mapový server CRR, T-MAPY, spol. s r.o.

2.2 Základní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
Kapitola „Základní podmínky pro rozvoj CR“ popisuje region Podralsko z hlediska
historických aspektů, základních sociálně-ekonomických, fyzicko-geografických a
demografických charakteristik, odvětvové struktury, dopravní dostupnosti území a
omezujících faktorů CR.

2.2.1 Vliv historických událostí na region
Území regionu Podralsko je značně ovlivněno historickými událostmi. Velkou část
oblasti zaujímal vojenský výcvikový prostor, který byl v roce 1949 vymezen
zákonem Československé republiky. V období 1968 až 1989 bylo území využíváno
Sovětskou armádou a v letech 1989 ž 1991 probíhal její odsun. Vojenský prostor se
skládal z několika dílčích celků (jaderný polygon v Jablonečku, letiště v Hradčanech,
tanková střelnice v Židlově, střelnice v Bělé atd.), centrálním místem byly Kuřivody.
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Kromě toho od konce šedesátých let 20. století začala probíhat těžba uranu v okolí
Stráže pod Ralskem. Uvedené skutečnosti byly důvodem izolace celého území.
Uranového hornictví mělo velký vliv na dříve rekreační oblast Strážska (Stráž pod
Ralskem, Hamr na Jezeře), která byla po dlouhou dobu znepřístupněna turistice.
V současné době se ztráta povědomí o oblasti jako destinaci CR pomalu obnovuje.
Důsledkem historických událostí je ovšem také negativní renomé Strážska a
Mimoňska spojené s obavou o ochranu zdraví a bezpečnost (radioaktivita, munice).
Jedním z řešení může být realizace marketingových aktivit, které by ozřejmily
skutečnost a snížili tím neopodstatněné obavy potenciálních návštěvníků.
Historické aspekty způsobily zánik mnoha obcí na území vojenského prostoru.
V současné době je uvedená oblast opuštěným územím s částečně zdevastovanou
krajinou, která teprve začíná postupně regenerovat. Od devadesátých let 20. stoletní
prochází region řadou rozsáhlých sanačních prací.
Historický vývoj oblasti je příčinou i poměrně velkého počtu tzv. brownfields, tedy
nevyužívaných (deprimujících) objektů.
Vzhledem k tomu, že oblast byla po řadu let veřejnosti nepřístupná, je zde území
bohaté na přírodní bohatství (kromě zdevastovaných lokalit intenzivně využívaných
vojsky). Nachází se tu řada přírodně cenných lokalit. Jedná se zejména o přírodní
rezervace, např. Ralsko, Hadčanské rybníky či Břehyni-Pecopola.
S historickými aspekty do jisté míry souvisí i současný „nehezký“ vzhled měst a sídel
obecně. Zejména oblast Strážska je zatížena řadou technologických objektů, jejichž
přítomnost není běžnému návštěvníkovi zřejmá. Toto ovlivňuje celkový dojem
z návštěvy oblasti. Nelze to ovšem brát pouze jako „negativum“. Objekty mohou být
potenciálem pro vznik místních atraktivit (naučné stezky, expozice apod.).
Předpokladem je dostatečná informovanost pracovníků informačních středisek o
stávajících objektech.

2.2.2 Sociálně ekonomické a demografické charakteristiky
I když je nyní region označován za významný potenciál rozvoje Libereckého kraje, je
území bývalého vojenského prostoru v současné době zařazeno mezi hospodářsky
slabé oblasti (HSO) charakteristické vysokou mírou nezaměstnanosti, nízkou
intenzitou podnikatelských aktivit, nízkou daňovou výtěžností, nízkou hustotou
osídlení, zánikem zemědělské velkovýroby a poválečným odsunem obyvatelstva.
Zatím bezúspěšně skončily pokusy najít vhodné investory s reálnými podnikatelskými
záměry na využití bývalých vojenských letišť. Problémem je především potřeba
odstranění staré ekologické zátěže způsobené pobytem sovětské armády. Zásadní
rekonstrukcí bude muset projít většina stávajících objektů.
Problematickou záležitostí velké části Mikroregionu Podralska je zejména nízká
podnikatelská aktivita v CR a nedostatek kapitálu pro rozvoj služeb navazujících na
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CR. Souvisí to především s historickým vlivem průmyslových aktivit (velkých
průmyslových firem) soustředěných v regionu.
V rámci zpracování Programu rozvoje Libereckého kraje 2004 – 2006 bylo vymezeno
celkem šest hospodářsky slabých oblastí, přičemž do území Mikroregionu
Podralsko zasahuje HSO Podralsko a Západní Českolipsko. Do prvně zmiňované
skupiny náleží obce Bezděz, Bohatice, Brniště, Dubnice, Mimoň, Noviny pod Ralskem,
Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Velký Valtinov a Zákupy a do
HSO Západní Českolipsko patří ze sledované oblasti Dubá, Tachov a Skalka u Doks.
Hospodářsky slabé oblasti tvoří cca 60 % sledovaného území.
Potenciální plochy pro podnikatelské aktivity jsou soustředěny především v
Kuřívodech (oblast bývalých vojenských objektů a jejich okolí) a v okolí bývalého
vojenského letiště Hradčany.
Pouze 4 % z celkového počtu domů a bytů Libereckého kraje se nachází v HSO
Podralsko. Tato situace je ovlivněna nízkou hustotou osídlení způsobenou zejména
velkou rozlohou obce Ralsko. Na území Podralska se nachází velké množství malých
sídel, přičemž zástavba v jednotlivých obcích je nesouvislá. Zejména obec Ralsko
vykazuje značnou vzdálenost jednotlivých sídelních jednotek. Tento stav přináší vyšší
finanční náročnost na vybudování a provoz dopravní a technické infrastruktury,
zajištění dopravní obslužnosti apod. V současné době již začíná výstavba nových
domů a bytů v řadě sídel (např. Kuřívody, Hvězdov, Hradčany atd.).
Převážná část území, zejména tedy obce spadající pod hospodářky slabé oblasti,
vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti. Hlavním důvodem je nedostatek
pracovních příležitostí.
Vzdělanostní struktura obyvatel Podralska není příznivá. V oblasti je zaznamenáno
vysoké zastoupení obyvatel se základním vzděláním a vyučených ve srovnání
s vyšším stupněm vzdělání. Vzdělanostní struktura obyvatel je důležitým
předpokladem rozvoje území, zejména z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce a
rozhodování investorů o působení v oblasti. Příznivějších hodnot doznává věková
struktura, přičemž v některých obcích začíná být problémem stárnutí populace,
stagnace či úbytek obyvatel.
Jak již je výše uvedeno, historické události ovlivnily sídelní strukturu oblasti i
socioekonomické charakteristiky. Území (zejména Strážsko) získalo průmyslový
charakter, s čímž úzce souvisí i socioekonomické a pracovní návyky lidí. Toto je
důvodem, proč stávající demografické složení obyvatel neklade na rozvoj CR takový
důraz a nevidí v něm takový zdroj hospodářského rozvoje regionu, jakým by CR mohl
být.

2.2.3 Odvětvová struktura
Z hlediska komplexního hodnocení je zde sice rozsah průmyslových a dalších
produkčních kapacit nižší, ovšem velký potenciál se začíná rýsovat v oblasti
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cestovního ruchu. Důvodem je přítomnost přírodních hodnot a unikátní charakter
krajiny. Předpokladem rozvoje CR je ale dobudování základní i doprovodné
infrastruktury CR (viz dále).
Odvětvová struktura Mikroregionu Podralsko je pestrá. Oblast Dokeska se
vyznačuje rozvojem malého a středního podnikání zaměřeného zejména na výrobu
pro automobilový průmysl, stavebnictví a služby (zejména pro CR).
Vymezená podoblast Mimoňsko má rozvinutý průmysl především v Mimoni, a to
textilní (MITOP). Dřevozpracující průmysl zde v současné době ztrácí své významné
postavení, neboť firma FALCON MIMOŇ a.s. je v konkursu. Potenciál pro
průmyslovou výrobu představuje bývalý vojenský prostor (např. průmyslová zóna
Kuřívody a Hradčany).
Nejvýznamnější firmou na území podoblasti Východní Českolipsko je VEST IZOL
sídlící v Zákupech a operující v automobilovém průmyslu. Sektor zemědělství je
rozvíjen především v Brništi, kde sídlí Zemědělské obchodní družstvo Brniště.
V oblasti Strážska dominuje především uranový průmysl (Diamo, státní podnik),
dále zde působí automobilový (Johnson Controls Stráž pod Ralskem) či sklářský
průmysl (Pilkington) adal. Oblast CR zde zastupuje zejména příspěvková organizace
PANDA SPORT, která spravuje kulturní a sportovní zařízení ve Stráži pod Ralskem.
Poválečné změny měly vliv i na Jablonné v Podještědí, hlavní středisko vymezené
oblasti Podhůří Lužických hor, kde byl textilní průmysl nahrazen sklářským
(Preciosa, a.s.). V oblasti se dále rozvíjí turistický ruch, zejména díky vybudování
kempinku a koupaliště nedaleko Jablonného v Podještědí, existenci Ranče Malevil v
Heřmanicích a přítomnosti krásné přírody předhůří Lužických hor.

2.2.4 Dopravní dostupnost území
Hustota dopravní sítě na území Podralska je velice nízká, zejména v případě silnic
I. třídy. Územím prochází pouze silnice první třídy číslo I/38 vedoucí přes obce
Bezděz, Okna a Doksy a číslo I/13 přes Jablonné v Podještědí. Nízkou hustotu
vykazují též silnice druhé třídy, jejichž koncentrace je nejvyšší v Mimoni. Silnice
III. třídy mají nízkou hustotu především na vymezeném území „Mimoňska“, kde se
nachází rozlehlá obec Ralsko. Pro rozvoj oblasti bude zapotřebí realizovat vyhovující
propojení Kuřívod a Osečné z důvodu propojení prostoru Podralska a Podještědí.
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Obrázek 3 Dopravní síť na území Mikroregionu Podralsko

Zdroj: Mapový server CRR, T-MAPY, spol. s r.o.
Technický stav silnic je špatný, zejména silnic třetí třídy a místních komunikací.
Vykazují řadu dopravních závad (nedostatečné šířkové uspořádání, častý výskyt
směrových oblouků malého poloměru, nepřehledné výškové oblouky, nedostatečný
rozhled na křižovatkách apod.) a řada úseků vyžaduje zásadní rekonstrukci.
Mezi nejvíce zatížené dopravní úseky se řadí spojení Zákupy – Mimoň a Jablonné
v Podještědí – Stráž pod Ralskem. Vysokou dopravní intenzitu zaznamenává též
centrum města Mimoně.
Dostupnost území železniční dopravou je omezená. Spojení je příznivé pouze na
Dokesku a Mimoňsku. Železniční trať propojuje Českou Lípu a Doksy, Českou Lípou a
Mimoň, Mimoň a Jablonné v Podještědí. V blízkosti mimoňského nádraží je vhodné
vytvořit odpovídající zázemí pro turisty (úschovna a půjčovna kol, cykloservis,
informace, sociální zázemí) a koncipovat ho jako „výchozí bod“ pro návštěvu oblasti.
Dopravní obslužnost (veřejná doprava osob) je zajišťována regionálními i
dálkovými autobusovými linkami. Obecně počty spojů v jednotlivých obcích pokrývají
hlavně potřeby v dojížďce za prací a do škol. V sobotu a neděli je spojení již velmi
omezené, často nedostatečné. Hlavním dopravcem v regionu Podralsko je ČSAD BUS
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Ústí nad Labem a.s. Ve vymezené oblasti „Dokesko“ využívají lidé k dopravní
obslužnosti i železniční spojení, přičemž docházkové vzdálenosti ke stanicím vlaků
jsou přijatelné.
Letecká doprava je na sledovaném území zastoupena letištěm v Hradčanech a
v Druzcově. Využitelnost prvně zmiňovaného letiště je v současné době
problematická. Nachází se zde pouze „betonová plocha v lese“, přičemž přítomné
objekty se nachází v havarijním stavu. Znovu obnovení letiště předpokládá vysoké
vstupní i provozní náklady. V současné době se spíše uvažuje o alternativním využití
území. Obě letiště jsou neveřejná, slouží hlavně pro sportovní létající zařízení.
Do budoucnosti bude jednou z priorit optimální uspokojení přepravní potřeby
obyvatel a návštěvníků řešeného území včetně zajištění nezbytných vazeb na okolní
spádová střediska.

2.2.5 Základní fyzicko-geografické charakteristiky
Území regionu Podralsko se z velké části rozprostírá na Ralské pahorkatině,
přičemž na jejím okraji se nachází Bělá pod Bezdězem, Doksy, Mimoň, Stráž pod
Ralskem a Osečná. Do regionu částečně zasahuje CHKO Kokořínsko (Dubá) a CHKO
Jizerské hory (Čertova zeď). Na severu je území Podralska ohraničeno podhůřím
Lužických hor (Jablonné v Podještědí). Nejvyšším bodem oblasti je Ralsko se 696
metry.
Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Ploučnice pramenící v Podještědí a
protékající na území Podralska obcemi Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem,
Noviny pod Ralskem a Mimoň. Nejzajímavější část Ploučnice je v obci Noviny pod
Ralskem, kde se nachází průrva (jedná se o kulturní památku vyhlášenou
Ministerstvem kultury ČR v roce 1997). Průrva je tvořena 13 metrovým pískovcovým
tunelem o šířce 3,5 m a 41 metrovou skalnatou chodbou o výšce a šířce 4 m. Řeka je
často využívaná vodáky, přičemž výchozím místem bývá právě průrva či Stráž pod
Ralskem. Nejčastěji splouvaným úsekem je Stráž pod Ralskem – Brenná (dvoudenní
plavba). Úsek mezi Mimoní a Vlčím dolem nabízí pohled na krásnou přírodu plnou
pískovcových skal. Řeka je splavná až k Labi, délka jízdy se odhaduje přibližně na
týden. Význam tohoto toku ve spojení s CR může, kromě vodáctví, spočívat
v realizaci dalších aktivit (cyklomagistrála Ploučnice – viz kapitola 3.6.1, naučná
stezka, běžecká trasa, odpočinková místa apod.).
Mezi další významnější toky Podralska patří říčka Svitava protékající městem Zákupy
a vlévající se do Ploučnice. Drobné přítoky Ploučnice jsou Hamerská strouha,
Ještědský potok a Panenský potok.
Na území Mikroregionu Podralsko se nachází několik významných vodních ploch,
přičemž z turistického pohledu je nejvýznamnější Máchovo jezero, které je v letním
období zdrojem velkého přílivu návštěvníků. Další významná vodní díla se nachází ve
Stráži pod Ralskem a v Hamru na Jezeře (retenční nádrž Stráž pod Ralskem, též
nazývaná jako Horka a Hamerský rybník). Zmíněné vodní plochy se nachází na
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severním okraji Ralské pahorkatiny a nabízí řadu možností sportovního vyžití. Přírodní
dominantou je Břehyňský rybník, který je součástí NPR Břehyně-Pecopala a
nachází se nedaleko Doks.

2.2.6 Ochrana přírody a krajiny
Pro rozvoj CR může být omezujícím faktorem obecná i zvláštní ochrana přírody.
Jedná se zejména o zvláštní chráněná území (ZCHÚ) všech kategorií (NPR, PR, PP) a
lokality vyšší ochrany území, tzv. evropský seznam lokalit soustavy NATURA 2000
zahrnující dvě směrnice („stanoviště“ a „ptačí oblasti“).
V řešeném území se nachází „velkoplošná“ i řada „maloplošných“ ZCHÚ, které jsou
sice do jisté míry omezujícím faktorem, ale na druhou stranu představují jistou
atraktivitu neporušené přírody pro potenciální návštěvníky. Mezi maloplošné ZCHÚ
patří např. Velký a Malý Bezděz, Břehyně-Pecopala, Hradčanské rybníky, Stohánek,
Vranovské skály, Malý a Velký Jelení vrch, Rašeniliště Černého rybníka aj.
Oblast nabízí rozmanitou faunu a flóru, přičemž svou pestrostí rostlinných a
živočišných druhů se řadí k nejpozoruhodnějším ve střední Evropě.
Přítomnost velkoplošných ZCHÚ - CHKO Lužické hory a CHKO Kokořínsko - na
území Mikroregionu Podralsko znamená i jisté omezení v aktivitách podněcujících
rozvoj cestovního ruchu. Jak zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
stanoví, je hospodářské využívání CHKO prováděno dle zón odstupňované ochrany
tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny
optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, jen pokud
nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO.
Na celém území CHKO je zakázáno:
zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany
přírody,
tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu
ochrany přírody,
vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a
místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,
kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných
pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic,
požární ochranu a zdravotní a veterinární službu,
povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních
druhů rostlin a živočichů,
používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti,
stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály,
pořádat automobilové a motocyklové soutěže,
provádět chemický posyp cest,
měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany
chráněné krajinné oblasti.
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Na území první zóny CHKO je dále zakázáno:
umisťovat a povolovat nové stavby,
povolovat a měnit využití území,
měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o
chráněnou krajinnou oblast,
hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady,
těžit nerosty a humolity.
Na území první a druhé zóny CHKO je dále zakázáno:
hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím
intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit
podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů
anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim
či provádět terénní úpravy značného rozsahu,
zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy, bažantnice,
pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa
vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Obrázek 4 Mapa CHKO zasahujících do území Mikroregionu Podralsko

Zdroj: Mapový server CRR, T-MAPY, spol. s r.o.
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Mezinárodní soustava území přírody NATURA 2000 se sestává z tzv. ptačích oblastí
(směrnice EU číslo 79/409/EEC, o ochraně volně žijících ptáků) a evropsky
významných lokalit (směrnice EU číslo 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Směrnice o ptácích zakotvuje
ochranu všech volně žijících ptáků ve všech vývojových stádiích. Dále zavádí ochranu
jimi obývaných stanovišť (biotopů). Směrnice dále ukládá, aby pro vybrané ptačí
druhy uvedené v příloze směrnice byla vyhlášena speciální chráněná území. Směrnice
o stanovištích si klade za cíl zabezpečit ochranu vybraných přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů (kromě ptáků) a planě rostoucích rostlin. V přílohách směrnice
jsou uvedeny typy přírodních stanovišť a druhy rostlin a živočichů, na něž se
vztahuje povinnost vyhlásit tzv. zvláštní oblasti ochrany.
Obrázek 5 Soustava Natura 2000 v Mikroregionu Podralsko

Zdroj: Soustava Natura 2000 v Mikroregionu Podralsko (Sýkorová & Modrý, 2006)
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Přehled ptačích oblastí a evropsky významných lokalit na území Mikroregionu
Podralsko uvádí příloha 1.
Svou úlohu v otázce ochrany přírody a krajiny mají Vojenské lesy a statky ČR
(VLS). Na území Mikroregionu Podralsko spravují pozemky nacházející se v bývalém
VVP Ralsko. Výměra těchto pozemků čítá cca 126 tis. ha. Na jedné straně
představuje tento subjekt jisté omezení v rozvoji CR (projektové záměry
realizovaném na tomto území je zapotřebí konzultovat s VLS), na druhé straně ovšem
vyvíjí aktivity vedoucí k podpoře cestovního ruchu (viz. kapitola 5.1).
Z hlediska ochrany životního prostředí jsou problémem Podralska staré ekologické
zátěže, nacházející se především v Ralsku, Mimoni a Zákupech. Pro odstranění a
monitoring starých ekologických zátěží je nutné vynakládat velké množství finančních
prostředků. Určitou hrozbu pro oblasti s těmito zátěžemi znamená odklad řešení této
situace, s čímž souvisí omezení dalších investic. Souvisejícím problémem je také
nedostatek financí na odstraňování důsledků těžebních činností a pomalá sanace po
těžbě uranu. Na území HSO Podralsko se nachází celkem sedm velkých zdrojů
znečištění ovzduší (Stráž pod Ralskem, Mimoň, Zákupy a Ralsko), které znečišťují
ovzduší zejména oxidem siřičitým a oxidy dusíku.
Ochrana přírody a krajiny je na jedné straně pozitivní pro rozvoj CR a na
druhé straně přináší řadu omezení. Projektové záměry realizované na tomto
území je nutné konzultovat s relevantními orgány ochrany životního prostředí.
Nejčastěji je vliv ochrany území spatřován v případě budování doprovodné
infrastruktury (cyklostezky, cyklotrasy, hippostezky apod.). Naopak pozitivum
přítomnosti chráněných území spočívá v efektivnější propagaci území či ve tvorbě
specifických produktů CR.
Specifickým subjektem ovlivňujícím v okrajové míře rozvoj cestovního ruchu je
Diamo, státní podnik ve Stráži pod Ralskem mající ve své správě rozsáhlou část
pozemků na severozápadním úpatí Ralska. Z pohledu rozvoje CR je překážkou
především zákaz vstupu na tyto pozemky, což brání realizaci záměrů v oblasti CR
(cyklostezky, pěší stezky apod.).
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3. Současný stav nabídky pro rozvoj cestovního ruchu
Nabídka cestovního ruchu je odlišná v jednotlivých vymezených podoblastech
Podralska. Důvodem jsou především rozdílné fyzicko-geografické charakteristiky,
úroveň a dostupnost infrastruktury pro cestovní ruch a historické události. Z tohoto
důvodu bylo území rozděleno do pěti podoblastí (jak uvádí kapitola 2). Nyní jsou
jednotlivé vymezené podoblasti blíže charakterizovány z pohledu přírodních a
historických předpokladů rozvoje CR, základní a doprovodné infrastruktury CR,
nabídky volnočasových aktivit a dalších služeb CR.
Členění území Podralska na jednotlivé podoblasti nemá své opodstatnění při analýze
stavu cyklistických a pěších tras, proto je oblast nemotorové dopravy (kapitola 3.6)
uvedena souhrnně za celé řešené území.

3.1 Dokesko
Oblast Dokeska je charakteristická přítomností několika vodních ploch, přičemž z
pohledu CR je nejvýznamnější Máchovo jezero. Hlavní sezonou je zde jednoznačně
letní období, kdy je zde čilý turistický ruch, především v bezprostředním okolí
Máchova jezera. Romantická krajina s řadou přírodních a historických atraktivit (Velký
a Malý Bezděz, Swamp, Nový Berštejn, zámek s regionálním muzeem v Bělé atd.) je
příznivá pro pěší turistiku a cykloturistiku. Mezi další vhodné formy rozvoje CR náleží
kulturně poznávací CR, sportovně orientovaný CR, venkovský CR, CR mládeže,
tématické trasy a CR seniorů. Problémovou oblastí je nedostatek ubytovacích a
stravovacích kapacit zejména v letním období. Turistický ruch úzce souvisí s hlavní
sezonou, kdy je v oblasti Dokeska, zejména v okolí města Doksy, poměrně bohatý
kulturní a společenský život. Ostatní období vykazují nepoměrně slabší návštěvnost
území včetně aktivit ze strany subjektů CR.
Podrobnější charakteristika území z pohledu CR byla provedena v „Plánu rozvoje
cestovního ruchu Máchova kraje“. Zde jsou uvedeny pouze vybrané závěry
z oblasti nabídky CR:
Z výsledků vlastního šetření vyplývá, že na území svazku obcí Máchův kraj je
nedostatečná ubytovací i stravovací kapacita (s výjimkou větších měst)
zejména v sezonním období. Převis poptávky nad nabídkou v případě
uvedených kapacit působí negativně na rozvoj cestovního ruchu v obcích,
jelikož zde není potenciál pro vícedenní turisty.
Často hlavním zdrojem potenciálních návštěvníků, zejména v případě menších
obcí, je existence cyklostezek a cyklotras. K této nabídce ovšem chybí vhodná
infrastruktura včetně odpovídající stravovací kapacity, která by je přilákala do
obce, případně motivovala k další návštěvě (informace o místních atrakcích
apod.).
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Úroveň technického stavu a vybavenost ubytovacích kapacit je u jednotlivých
druhů zařízení a v jednotlivých obcích odlišná. Spokojenost turistů
s ubytováním na území svazku obcí byla zjišťována prostřednictvím
dotazníkového šetření (viz kapitola 3.5 Plán rozvoje CR Máchova kraje).
Prostřednictvím osobního šetření bylo dále zjištěno, že zejména vybavenost a
služby těchto zařízení často nevyhovují požadavkům turistů.
Největší koncentrace ubytovací kapacity je soustředěna v Doksech a nejbližším
okolí. Ostatní obce nemají buď vůbec žádnou ubytovací kapacitu, nebo velice
malou (např. pouze v soukromých objektech).
Ze statistických výkazů v oblasti cestovního ruchu, přesněji v počtu
ubytovacích zařízení a lůžek, vyplývá, že dochází k postupnému snižování
obou sledovaných ukazatelů na celém území Libereckého kraje včetně území
Máchova kraje.
Lepší možnosti stravování či občerstvení jsou ve větších městech a obcích, a
to především v letní sezoně, kdy je oblast navštěvována turisty. V zimní
sezoně jsou některá tato zařízení uzavřená. V malých obcích jsou v provozu
často pouze hospody, otevřené v některých případech jen v pozdních
odpoledních a večerních hodinách a navštěvované nejvíce místními obyvateli.
K tomu, aby byl Máchův kraj atraktivní turistickou oblastí, musí mít dostatečně
zmapovanou vlastní nabídku atraktivit. Bez těchto informací nemůže být
cestovní ruch koncepčně rozvíjen. Nabídka a kvalita těchto atraktivit je
rozhodující pro spokojenost návštěvníků a turistů.
Oblast Máchova kraje je pokryta množstvím kulturních i historických atraktivit,
které podněcují zájem návštěvníků a turistů (nejvýznamnější atraktivity jsou
zmíněny v kapitole 3.1.4 Plánu rozvoje CR Máchova kraje). Kromě toho se zde
nacházejí také různorodé nabídky sportovního vyžití, které jsou ovšem
dostupné spíše ve větších městech a obcích sledovaného území.
Největší koncentrace cestovního ruchu Máchova kraje se nachází
v bezprostředním okolí Máchova jezera, přičemž se jedná především o sezonní
návštěvnost. Snahou všech zainteresovaných subjektů v oblasti CR by mělo
být prodloužení hlavní sezony. Dalším problémem je nedostatečná nabídka na
trávení volného času mimo koupání v této oblasti (při příznivém i nepříznivém
počasí). Podnětem může být iniciace vytvoření organizovaných výletů,
tematických tras, podpora využívání cyklotras (dostupnost půjčovny kol) apod.
Návštěvnost jednotlivých kulturních a historických objektů je různá dle míry
popularity, velikosti a typu. Nižší je obecně v malých muzeích a méně
známých památkách menšího rozsahu, kde se pohybuje návštěvnost v řádu
stovek, maximálně několik tisíc ročně. Vyšší je v případě státních zámků a
hradů a ve velkých muzeích, které jsou více propagované a mají již pro
návštěvníky vytvořené zázemí.
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Na území Máchova kraje se jedná zejména o hrad Bezděz, který je pro
návštěvníky další velice lákavou atraktivitou. Návštěvnost tohoto hradu činí cca
50 000 lidí / rok. Tato skutečnost vytváří velký potenciál pro rozvoj cestovního
ruchu jednak v bezprostředním okolí hradu, tedy v obci Bezděz, a jednak i na
širším území (možnost nalákat návštěvníky hradu na další atraktivity
v přilehlém území).
Pouze v Doksech je poměrně bohatý společenský život, ale jen v letní sezoně,
kdy město a okolí zaplaví tisíce rekreantů z České republiky i ze zahraničí.
Mimo hlavní sezonu je nabídka kulturního vyžití slabší a obyvatelé musí
dojíždět na koncerty, divadelní představení apod. do České Lípy, Mladé
Boleslavi, Liberce a Prahy.
Ve většině obcí se nachází několik sakrálních staveb, zejména kapliček, božích
muk, morových sloupů a soch svatých (některé z nich jsou kulturními
památkami), přičemž část z nich jsou ve velmi špatném technickém stavu.
Nejvíce možností sportovního vyžití je opět ve větších městech, kde působí
různé tělovýchovné jednoty a oddíly. V malých obcí jsou to často veřejná
hřiště či hřiště klubového fotbalu. Pozitivní stránkou je existence cyklotras (sítě
cyklotras) ve většině obcí, které jsou vzhledem k vysokému počtu cykloturistů
důležitým předpokladem rozvoje cestovního ruchu.

3.2 Mimoňsko
Vymezená podoblast Mimoňsko (Mimoň, Ralsko, Dolní Krupá, Rokytá) je ovlivněna
historickými událostmi, jejichž hlavním důsledkem je přítomnost vojenského
výcvikového prostoru, nyní již nevyužívaného k původnímu účelu. Hlavním „centrem“
nebo lépe „vhodným vstupním místem z pohledu turistického ruchu“ na území
Mimoňska (Ralska) je město Mimoň ležící na jeho severním okraji. Celá oblast je
tvořena do jisté míry neporušenou a „neobjevenou“ krajinou skýtající možnosti
zejména k cykloturistice a pěší turistice. Území je charakteristické řídkou sídelní
zástavbou.
Hlavní výhodou tohoto území je zachovaný unikátní přírodní prostor, který byl cca 50
let víceméně nedotčen lidskou činností, a který je navrhován jako „biogenetická
rezervace ekologické sítě Evropy“ – ECONET.

3.2.1 Přírodní a historické předpoklady rozvoje CR
Fyzicko-geografické předpoklady vytváří na území Mimoňska vhodné podmínky pro
řadu forem CR. Mezi nejvíce frekventované patří cykloturistika a pěší turistika. Rozvíjí
se zde venkovská (zejména agroturistika), vodní, okrajově rekreační turistika.
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Historické události na jedné straně přispěly k zachování zdejší krajiny a přírody,
zejména její rozmanitosti, ale na druhé straně zde zanechaly „důkazy“ vojenského
využití. V krajině stále probíhá odstraňování munice a nachází se zde řada
nevyužitých, většinou zchátralých objektů.
Mezi nejvýznamnější přírodní atraktivity patří NPR Břehyně-Pecopala, Hradčanské
stěny, Hradčanské rybníky, zřícenina hradu Ralsko a Stohánek, Vranovské skály,
rašeliniště Pustý rybník, Velká a Malá Buková, Ploužnické mokřady aj.
Na území jednotlivých obcí Mimoňska se nachází řada dalších historických atraktivit.
Největší zastoupení v tomto směru má město Mimoň, jedná se např. o Kostel sv.
Petra a Pavla, Kostel církve československé husitské na Křížovém vrchu, Kapli Božího
hrobu, Sousoší Getsemanská zahrada, Soubor soch v areálu kostela sv. Petra a Pavla,
Mariánský sloup aj. Ostatní obce skýtají na svém území většinou drobné historické
zajímavosti jakou jsou kapličky, boží muka či pomníky.

3.2.2 Základní a doprovodná infrastruktura CR
Úroveň, kvantita a variabilita základní (ubytovací a stravovací kapacity) a doprovodné
(zařízení pro volný čas kulturní i sportovní povahy) infrastruktury CR úzce souvisí
s hustotou osídlení. Největší koncentrace této infrastruktury je v Mimoni. Ostatní
střediska nejsou velikostně srovnatelná (z pohledu počtu obyvatel), což má za
následek nižší disponibilní zdroje pro potenciální investice. Celé území skýtá pouze
omezené možnosti k dalším investicím, zejména ve střední části. Spíše je zájmem
zachovat zdejší přírodní bohatství.
Infrastruktura CR je rozvíjena zejména v okrajových částech „Ralské pahorkatiny“,
přičemž v rámci vymezeného území Mimoňsko je „okrajovým“ a zároveň
významnějším střediskem pouze město Mimoň.
Celkové hodnocení úrovně a kvantity základní i doprovodné infrastruktury je velice
slabé.
Mezi základní infrastrukturu CR patří ubytovací a stravovací zařízení a
doprava (v této části dokumentu bude blíže charakterizována pouze nemotorová
doprava, kapitola 2.2 blíže popisuje motorovou dopravu).
Ubytovací zařízení je v Mimoni zastoupeno pouze ubytováním v nižší cenové
kategorii (do 250 Kč/noc), kapacita lůžek činí 103 míst. Z hlediska typu ubytování se
zde nachází jeden hotel (48 lůžek), penzion (30 lůžek) a turistická ubytovna (25
lůžek). Lepší vybavenost pokojů nabízí pouze zmíněný penzion. Záměrem města je
dále rozšiřovat ubytovací kapacitu rekonstrukcí stávajících nevyužívaných objektů
(např. přebudováním vojenského objektu na turistické centrum s ubytovací
kapacitou).
Počet stravovacích kapacit na území města Mimoně v současné době neodpovídá
zjištěné poptávce. Nachází se tu celkem pět restaurací, přičemž pouze jedna má
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otevírací dobu do pozdních nočních hodin (pouze v pátek a v sobotu). Další
informace zjištěné z dotazníkového průzkumu uvádí stávající provoz šesti hospod,
cukrárny, dvou kaváren, vinárny (otevřena pouze v pozdní odpoledne), pivnice
(otevírací doba ve všední dny), bufetu (otevírací doba ve všední dny) a dvou stánků
s občerstvením (otevírací doba ve všední dny).
Obec Rokytá čítá pouze jedno restaurační zařízení, které má otevírací dobu
celoroční, ovšem pouze v odpoledních a večerních hodinách. Ubytovací zařízení zde
není. Obdobně je na tom obec Dolní Krupá, kde se nachází pouze hostinec.
Na rozlehlém katastrálním území obce Ralsko (Kuřívody, Boreček, Horní Krupá,
Hradčany nad Ploučnicí, Jabloneček, Náhlov, Ploužnice pod Ralskem, Svébořice) se
nachází několik zařízení, které lze označit jako ubytovací či stravovací. Patří sem
například restaurace Pláž sídlící v Hradčanech, která nabízí i možnost ubytování,
Motorest Kuřívody s celoročním provozem též s možností ubytování a ranč Osamělá
Hvězda v Hradčanech se sezonní otevírací dobou. Ve Hvězdově (lokalita spadající pod
Ploužnici) se nachází rekreační areál na Blízalce, jehož součástí je restaurace a
ubytování pro cca deset lidí. Areál je přístupný po celý rok. Do budoucnosti je cílem
tento areál rozšířit o „stanový a kempový“ tábor, sportovní zázemí (tělocvična), větší
bazén a další ubytovací kapacity. Uvedená základní infrastruktura je koncentrována
zejména do Hradčan, Ploužnice, případně Kuřívod a je hodnocena subjekty CR jako
nedostačující.
Doprovodná infrastruktura CR zahrnuje další zařízení využitelné pro potenciální
návštěvníky oblasti. Lze sem například zařadit muzea, galerie, kina, sportovní centra,
bazény aj.
Oblast Mimoňska je velice slabě vybavena příslušnou infrastrukturou, neboť zde byl
po dlouhou dobu uzavřený vojenský prostor.
Dle dotazníkového šetření se na území města Mimoně nachází několik zařízení, které
lze označit za doprovodnou infrastrukturu CR, přičemž významnější z hlediska zájmu
návštěvníků může být koupaliště (nyní nevhodné pro koupání, připravuje se záměr
na jeho plné zprovoznění), fitcentrum, volejbalové hřiště, kulturní dům, knihovna,
kino, disko klub (otevírací doba v PÁ a o víkendu), country club (otevřeno pouze ve
ČT) a kostelní věž s vyhlídkou. Z uvedeného výčtu a z osobního šetření mezi subjekty
CR vyplývá, že nabídka doprovodné infrastruktury je nedostačující či ve špatném
technickém stavu, což ovlivňuje míru návštěvnosti. Chybí zde mj. krytý bazén,
sportovní hala, tenisová hala a kurty, bowling, kuželky, stálá expozice, aj. Jeden
z projektových záměrů města Mimoně spočívá ve vybudování komplexního
sportovního areálu a v rozšíření stávajícího fotbalového hřiště. Mezi další záměry
města patří vytvoření muzea Mikroregionu Podralsko z bývalého objektu městské
nemocnice či vybudování skateparku.
Potenciálem rozvoje CR v této oblasti je vodní turistika. Snahou města Mimoně je
vytvořit zázemí pro příznivce vodní turistiky. Okolí řeky Ploučnice je zapotřebí
ozelenit, zkulturnit a revitalizovat. Kromě toho je třeba vytvořit patřičné zázemí, což
předpokládá vybudování tábořiště pro vodáky s odpovídajícími doplňkovými službami.
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Ploučnice může být námětem pro další formy CR, například vzniku běžeckého
okruhu, cyklotras, pěších tras, oddechových míst apod.
Svůj potenciál rozvoje mají v oblasti Mimoňska hippostezky. Je zde vyvíjeno úsilí
propojit stávající hřebčíny prostřednictvím hippostezek, čímž bude jednak usměrněna
stávající neregulovaná jízda na koních a také zatraktivněna tato forma CR pro turisty.
Kromě několika dostihových stájí působí v oblasti i hřebčín. Atraktivní pro rozvoj CR
jsou dostihy pořádané v Mimoni. Hlavní dostihový závod o cenu města Mimoně
přiláká zhruba 2000 návštěvníků.
Rozsáhlé území obce Ralsko nabízí pouze několik zařízení CR. Patří sem například
kulturní dům v Kuřívodech, knihovna s přístupem na internet a mini ZOO
v Hradčanech. Turisticky atraktivní je možnost koupání v Hradčanském rybníku.
V obci není k dispozici žádné sportovní zázemí či širší nabídka doprovodné
infrastruktury CR. Obec má zájem podílet se na vytvoření muzea, které bude
zobrazovat historické využití území, například prostřednictvím ukázky vojenské
výzbroje, letadel apod. Tento záměr souvisí s využitím chátrajících objektů v areálu
bývalého letiště v Hradčanech. Problémem je ovšem otázka vlastnictví těchto
objektů. Využití areálu letiště je stále nejasné. Je zde možnost připravit zázemí pro
trávení volného času, například on-line dráhu apod. Otázkou budoucnosti je možnost
vybudování zábavného parku na území obce Ralsko. V tomto případě je zapotřebí
zvážit potenciální zásahy do stávajícího „unikátního přírodního prostoru“.
Území Ralska nabízí vhodné prostředí pro rozvoj agroturistiky. Úsilí v tomto směru
vyvíjí například Bažantnice – Ploužnice působící v sektoru zemědělství. Firma
provozuje své aktivity zejména v oblasti myslivectví. Dostatek lovné zvěře, příjemné
ubytování v dřevěném srubu a přírodní potenciál je atraktivní nabídkou pro české i
zahraniční turisty. Firma by ráda rozvíjela své služby i v oblasti jezdectví na koni,
cykloturistice, pěší turistice či doplňkových služeb CR (bazén, venkovní posezení,
sauna apod.). Omezení v rozvoji služeb představuje dostupnost financí.
Nízká návštěvnost oblasti v zimním období může být do určité míry zlepšena
vytvořením zázemí pro běžkaře. Krajina skýtá rovinatý terén vhodný pro nenáročné
běžecké tratě. Otázka je příznivost klimatických podmínek pro tento druh sportu na
území Ralska.
V ostatních obcích Mimoňska se nenachází významnější doprovodná infrastruktura
CR. Jedná se spíše o zařízení pro trávení volného času místního obyvatelstva (kulturní
dům, malé univerzální sportovní hřiště apod.).

3.2.3 Nabídka volnočasových aktivit
Nabídka volnočasových aktivit úzce souvisí s dostupností a kvalitou základní i
doprovodné infrastruktury CR. Těžko lze například provozovat některé sporty bez
odpovídajícího zařízení. Volnočasové aktivity mohou být povahy sportovní, ale i
kulturní či společenské. Jsou důležitým „zdrojem“ přílivu návštěvníků, neboť do určité
míry souvisí s rozhodováním turistů o pobytu na daném území. Je zřejmé, že
Mimoňsko je vhodným místem v prvé řadě pro cykloturistiku. Ovšem pokud je zájem
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udržet cyklistu – turistu na daném území delší dobu, musí mu být nabídnuta možnost
alternativního trávení volného času. Doplňujících aktivit může být celá řada a měly by
být rozmanité, resp. vhodné pro více cílových skupin, pro příznivé i nepříznivé počasí,
pro všechny roční období.
Oblast Mimoňska je charakteristická nerovnoměrnou nabídkou CR. Souvisí to
zejména z dostupností základní i doprovodné infrastruktury CR, jak o tom vypovídá
kapitola 3.2.2.
Mezi specifické volnočasové aktivity patří horolezectví, které lze provozovat například
v blízkosti zříceniny hradu Ralsko, na Hradčanských stěnách, Vranovských skálách či
na několika skalních věžích na Strážově.
Pestřejší nabídku lze najít pouze v Mimoni a blízkém okolí. Turisté zde
mohou využít zmiňovanou doprovodnou infrastrukturu k tráveni volného času
(sportovní hřiště, koupaliště apod.), exkurze do řemeslných dílen, pozorování živé
přírody (birdwatching), rybaření, lovecké aktivity (Bažantnice Ploužnice), jízdy na
koních apod. Připravují se dvě pěší naučné stezky vedoucí přes Vranov a Ralsko
s celkem 15 zastávkami a propojení zámeckého parku k sádkám na Srním potoce.
V Hradčanech se nachází malý ZOO park v blízkosti Hradčanského rybníka, který je
vhodný zejména pro rodiny s malými dětmi. Hradčanský rybník je využíván i ke
koupání.
I když se tato oblast začíná postupně vyvíjet a rozšiřují se poskytované služby
v oblasti CR, stále je zde velký potenciál k rozvoji dalších volnočasových aktivit.
Příznivé podmínky pro cykloturistiku jsou spatřovány především pro rodiny s dětmi,
díky nenáročnému terénu. Ovšem dětské parky a jiné zábavné atrakce pro děti zde
své zastoupení nemají. Chybí tu alternativní nabídka CR v letním i zimním období pro
mladší i starší věkové kategorie (mimo cyklistických tras), například naučné stezky,
minigolf, bowling, tenis, expozice aj.
Kulturní a sportovní akce jsou další formou volnočasových aktivit. Často přilákají
poměrně velký počet návštěvníků. Záleží ovšem na typu akce, propagaci,
pravidelnosti, renomé, organizaci, dostupných finančních prostředcích a dalších
aspektech.
Mezi pravidelné kulturní a sportovní akce města Mimoně, významnější z pohledu
CR, patří:
Setkání vícemístných kol (24. ročník), odhadovaný počet návštěvníků: 100
Mimoňské pádlo
Den města (5. ročník), odhadovaný počet návštěvníků: 500
Dostihy, odhadovaný počet návštěvníků: 2000
V ostatních obcích jsou pořádány kulturní či sportovní akce spíše menšího rozsahu,
většinou orientované na místní či okolní obyvatelstvo, nikoliv pro turisty (plesy
apod.). V roce 2006 bude obec Ralsko pořádat již druhý ročník kulturní akce nazvané
„Výročí bitvy 1866“, která bude mít oproti prvnímu ročníku „větší rozměr“. Jedná se o
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animaci historické události, která připomene první bitvu prusko-rakouské války v roce
1866 odehrávající se u Kuřívod. Akce je dvoudenní a obsahuje odborné přednášky,
promenádní koncert, ukázku bitvy, vystoupení hudebních skupin, letní taneční
zábavu, ukázku dobových řemesel a nabídku staročeského tržiště.
Nabídka kulturních či sportovních akcí je poměrně slabá. Orientuje se především na
letní období. K podpoře CR je vhodné více pozornosti směřovat na vícedenní akce,
případně nabídnout návštěvníkům další alternativy k trávení volného času.

3.2.4 Další vybavenost pro rozvoj CR
Další vybavenost pro rozvoj CR může být v okrajové míře jedním z prvků rozhodování
turistů o pobytu v dané oblasti. Vybavenost v tomto směru má poměrně dobrou
pouze město Mimoň. Turisté zde mohou najít poštu, směnárnu, banku, bankomat,
zdravotnické zařízení, lékárnu a několik prodejen potravin. V ostatních obcích jsou
doprovodné služby k CR dostupné ve velmi omezeném rozsahu, nachází se tu často
pouze prodejna potravin (Rokytá, Dolní Krupá, Ralsko).

3.3 Východní Českolipsko
Podoblast Východní Českolipsko je pro účely zpracování tohoto dokumentu vymezena
obcemi Zákupy, Brniště, Velenice, Bohatice a Pertoltice pod Ralskem, přičemž
nejvýznamnějším střediskem jsou Zákupy. Katastr Zákup je prostoupen Zákupskou
pahorkatinou, která je součástí Ralské pahorkatiny. Významnějším tokem je říčka
Svitava (z historie chybně nazývaná jako Svitávka). Oblast se nachází v mírně teplém
klimatu, přičemž počet mrazivých dnů se stále snižuje. Toto klima vytváří vhodné
prostředí zejména pro letní, případně jarní a podzimní formy CR. Dobré podmínky
jsou zde pro pěší turistiku, cykloturistiku a poznávací turistiku.

3.3.1 Přírodní a historické předpoklady rozvoje CR
Z pohledu turistického ruchu je jistě nejvýznamnějším centrem zájmu turistů státní
zámek Zákupy skládající se z monumentálního komplexu rezidence, hospodářského
příslušenství, parku a zahrad.
Z historických památek Zákup lze dále uvést Sousoší Nejsvětější Trojice v Zákupech,
kostel svatého Fabiána a Šebestiána, Kapucínský klášter s kostelem sv. Františka
Serafínského, Klášter milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kapli sv. Anny a sv.
Josefa, lidový Betlém (Boží hrob) vytesaný ve skále a řadu dalších drobných
historických památek. Mezi přírodní zajímavosti patří železité prameny se sochařskou
výzdobou nacházející se v údolí Kamenického potoka či bývalý lom na Kamenickém
vrchu s unikátní strukturou čediče.
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V obci Velenice se nachází mj. kostel Nejsvětější Trojice s areálem, kaple sv.
Josefa, socha sv. Jana Nepomuckého aj. Vzhledem ke stáří a významnosti objektů ve
Velenicích byla stanovena památková ochrana jak pro samostatné stavební objekty,
tak pro ucelené části obce (vesnická památková zóna).
Oblast nabízí krásnou, převážně lesnatou, krajinu obohacenou zmíněnými zajímavými
turistickými cíli.
V současné době byla otevřena a bude dále rozvíjena naučná stezka Svitavským a
Kamenickým údolím, která vyzdvihuje uvedené přírodní a historické zajímavosti.
V ostatních střediscích východního Českolipska se nachází pouze drobné, pro turisty
méně atraktivní, historické a přírodní zajímavosti (kapličky, chráněné stromy apod.).
V těchto menších obcích je CR zatím zaznamenán pouze ve velmi omezené míře.

3.3.2 Základní a doprovodná infrastruktura CR
Vybavenost malých obcí základní infrastrukturou je velice nízká či žádná. Obec
Velenice nemá k dispozici žádnou ubytovací kapacitu, ze stravovacích zařízení se zde
nachází pouze hostinec. Pertoltice nedisponují v současné době žádnou základní
infrastrukturou CR, přičemž pozitivní skutečností je probíhající rekonstrukce
kulturního domu, kde se bude nacházet i restaurace. Brniště nyní žádné ubytovací
kapacity nenabízí, ale zájmem obce i některých soukromých subjektů je v blízké
budoucnosti tento deficit odstranit. Zejména v letním období, kdy sem kulturní a
sportovní akce přilákají značný počet návštěvníků, nabídka ubytování chybí. Obec
disponuje dvěma restauračními zařízeními, které jsou otevřeny celoročně.
Větší a variabilnější nabídka základní infrastruktury se nachází v Zákupech. Je zde
několik restaurací, hospůdek či stánků s rychlým občerstvením. Ubytování je
k dispozici v penzionu, hotelu, ubytovně a chatkách. V současné době je kapacita
základní infrastruktury dostačující.
Doprovodná infrastruktura CR v menších obcích souvisí spíše s potřebami
místních obyvatel (kulturní domy, fotbalové hřiště, malé univerzální sportoviště,
knihovna). Zajímavější pro turisty může být například sportovní střelnice, rybářské
revíry či hypoturistika v Brništi.
Záměrem obce Brniště je vybudovat sportovně rekreační areál, který by vytvořil lepší
zázemí pro sportovní a kulturní akce a zatraktivnil by obec z hlediska CR. Investice
obsahuje vybudování zázemí pro více sportovních (fotbal, odbíjená, tenis, košíková,
atletika) a kulturních (přírodní amfiteátr – letní scéna, promítárna) aktivit. Dále řeší
úpravu plochy za účelem vytvoření parkovacích míst a zázemí pro pouťové atrakce.
Záměr je ovšem realizovatelný jen v případě dostupnosti finančních prostředků.
V Zákupech je velkým lákadlem pro turisty především koupaliště s tobogánem
(Velký Zákupský rybník), které patří mezi nejvíce navštěvované na Českolipsku.
V jeho areálu je v provozu restaurace a o víkendech i diskotéka. V blízkosti jsou k
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dispozici chatky a dále kemp vhodný pro stany a karavany. Sportovní areál v blízkosti
školy s ubytovací kapacitou pro cca 70 lidí (ubytovna v prostoru školy) je vhodným
místem zejména pro sportovní oddíly či další organizované skupiny. Nachází se tu
kryté i outdoorové sportoviště (víceúčelové hřiště, kurty, tartanová atletická dráha
aj.).

3.3.3 Nabídka volnočasových aktivit
Nabídka volnočasových aktivit je nejpestřejší na území Zákup, zejména v areálu
koupaliště, které nabízí kromě koupání možnost zábavy (disko), půjčovnu loděk,
šlapadel a horských kol. Sportovní volnočasové aktivity souvisí zejména s dostupnou
infrastrukturou CR v blízkosti školy (viz předchozí kapitola).
Velkou atraktivitou Zákup jsou vícedenní Zákupské slavnosti pořádané v letním
období (přelom léto/podzim). Program se skládá z hudebního koncertu, středověkého
jarmarku s kejklíři, šermíři, pouličním divadlem, středověkými tanečnicemi a
muzikanty, taneční zábavy v kulturním domě, případně z dalších specifických aktivit.
Další kulturní či sportovní akce jsou spíše určené pro místní obyvatelstvo, z pohledu
rozvoje CR nejsou zajímavé.
Významnější a pravidelně se opakující regionální kulturní akce jsou pořádány také v
Brništi. Zde se v roce 2005 konal již 48. ročník dvoudenní Brnišťské poutě, která
přiláká cca 6000 návštěvníků ročně. Další pravidelně se opakující a významnější akce
je tzv. Brništní Rozcestník pořádaný v srpnu. Jedná se o atrakci vhodnou pro
příznivce country muziky odehrávající se v přírodním amfiteátru. Odhadovaný počet
návštěvníků činí cca 1000.

3.3.4 Další vybavenost pro rozvoj CR
Širší nabídka další vybavenosti CR je dostupná pouze v Zákupech, kde se nachází
zdravotní středisko, lékárna, poměrně hustá síť obchodů, čerpací stanice, možnost
opravy osobních automobilů a jízdních kol aj. Problémem je absence banky či
bankomatu. V Brništi je k dispozici pošta, prodejny potravin a smíšeného zboží a
čerpací stanice. Velenice i Pertoltice skýtají pouze základní vybavenost (potraviny
apod.).

3.4 Strážsko a Podještědí
Tato oblast byla takto definována pro účely zpracování Koncepce CR z důvodu
přítomnosti významných vodních děl, a dále rekreačního, sportovního a léčebného
zázemí. Relativně krátká vzdálenost mezi jednotlivými středisky Strážska a Podještědí
vytváří z tohoto území vhodné zázemí pro rekreaci, relaxaci i sport. V blízkosti se dále
nachází několik cyklistických a turistických tras, což jen podněcuje atraktivitu celého
střediska. Jisté omezení představuje počet letních a slunečních dnů. Letní období je
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zde hlavní sezonou. Ovšem i při nepřízni počasí je zde k dispozici řada nabídek
alternativních aktivit. Sledovanými obcemi jsou Stráž pod Ralskem, Noviny pod
Ralskem, Hamr na Jezeře, Dubnice a Osečná.
Rozmanitost zázemí pro CR vytváří předpoklady pro definování širokého spektra
cílových skupin. Nelze tedy jednoznačně vymezit jednu cílovou skupinu, jelikož na
své si tu přijdou rodiny s dětmi, senioři, mladí lidé, sportovní oddíly, zaměstnanci
firem apod.

3.4.1 Přírodní a historické předpoklady rozvoje CR
Přírodní předpoklady rozvoje CR spočívají v přítomnosti vodních děl (retenční nádrž
Stráž pod Ralskem a Hamerský rybník) vhodných ke koupání a okolní krásné krajině.
Oblast leží nedaleko bývalého vojenského prostoru Ralsko se svým unikátním
přírodním bohatstvím. Z přírodních a historických atraktivit lze uvést Hamerský
Špičák, přírodní útvar Divadlo, Čertovu zeď, zříceninu hradu Děvín, průrvu Ploučnice,
zámek a kostel sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem a další četné historické památky
(sochy a sousoší, kaple, pomníky apod.).

3.4.2 Základní a doprovodná infrastruktura CR
Území nabízí rozmanité možnosti ubytování a stravovaní, což souvisí s vysokou
mírou návštěvnosti a atraktivitou střediska v letním období.
Strážsko (resp. pouze Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře) nabízí celkem dva
hotely a penziony, několik ubytování v soukromí, autokemp, turistickou ubytovnu a
chatové osady. Velkou ubytovací kapacitu má hotel Diamo ve Stráži pod Ralskem,
jeho využití pro CR je problematické. Hotel je více využíván zaměstnanci
průmyslových závodů (Škoda Mladá Boleslav, Johnson Controls Stráž pod Ralskem),
čímž je snížena kvalita i kapacita ubytování. V Osečné je k dispozici hotel, penzion,
kemp, chatová osada a turistická ubytovna. Specifické ubytování zprostředkovávají
Lázně Kundratice.
Stravovací zařízení jsou koncentrovány poblíž ubytovacích, což znamená že
nejširší zastoupení této infrastruktury se nachází ve Stráži pod Ralskem, v Hamru na
Jezeře a v Osečné. V prvních dvou zmiňovaných obcích se nachází cca 5 restaurací,
několik stánků s občerstvením, jídelna, vinárna a cukrárny. V Osečné jsou čtyři
restaurace a cukrárna.
Doprovodná infrastruktura je orientována zejména na sportovní vyžití. Za
tímto účelem má velmi dobrou vybavenost Stráž pod Ralskem, kde se nachází
komplexní sportovní areál. Je tu k dispozici krytá sportovní hala vhodná pro více
sportů (aerobik, fotbal, floorbal, tenis, volejbal, basketbal, judo aj.). Podobné využití
nabízí též malá a velká tělocvična nacházející se v areálu plaveckého bazénu (25x12
m) spolu s fitness centrem, soláriem, masážemi, ale i službami jako kadeřnictví a
kosmetika. V komplexu sportovní haly se nachází celkem pět tenisových kurtů.
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Zmíněná vodní nádrž Horka skýtá možnost závěsného vodního lyžování. Sezona zde
bývá od konce května do konce září.
Kromě doprovodné infrastruktury zaměřené na sportovní aktivity, jsou zde vytvořeny
vhodné podmínky pro specifické formy CR, zejména kongresový, incentivní (turistika
pro zaměstnance) či cestovní ruch se vzdělávacími motivy. Ve Stráži pod Ralskem je
vybudován kinosál s pódiem o kapacitě 270 míst, velký (300 míst, pódium) a malý sál
(60 míst). K dispozici jsou také dvě učebny s cca 16 místy. Velký sál je propojen
s restaurací. Tato zařízení umožňují organizaci nejrůznějších konferencí, seminářů,
workshopů, školení apod.
Pozitivní skutečností je existence příspěvkové organizace PANDA SPORT, která byla
zřízena městským zastupitelstvem Stráže pod Ralskem. Panda Sport zajišťuje správu
zmíněných sportovních i kulturních zařízení, včetně některých restauračních a
ubytovacích kapacit. Tato komplexní péče umožňuje potenciálním klientům snáze se
orientovat v nabídce služeb, které jsou rovněž prezentovány na internetových
stránkách i s možností elektronické rezervace. Organizace se podílí na tvorbě
tématicky zaměřených produktů, například sportovní soustředění, turnaje, soutěže,
rekondiční pobyty pro ženy, ozdravné pobyty pro děti se zdravotními nebo sociálními
problémy, školní kurzy, team-buildingy pro firmy apod.
Stráž pod Ralskem disponuje i doprovodnou infrastrukturou CR kulturní povahy.
Nachází se tu například kino, kulturní dům, disko klub či koncertní síň v kostele, kde
jsou pořádány koncerty římsko-katolickou církví.
Hamr na Jezeře nabízí přírodní koupání v Hamerském rybníku, který je hlavním
centrem zájmu turistů. Nachází se zde rekreační areál, kde jsou k dispozici tenisové
kurty, občerstvení a šatny. V Hamru lze dále využít dvě sportovní hřiště vhodné pro
několik sportů (volejbal, nohejbal, kopaná atd.). V kempu je nabízen minigolf,
půjčovna loděk a kuželky. V zimě je možné rybník využívat jako kluziště. Z kulturních
zařízení se zde nachází společenský sál, disko a knihovna.
Noviny pod Ralskem a Dubnice nenabízí specifickou infrastrukturu CR pro turisty.
Nachází se zde spíše zařízení vhodné pro místní obyvatelstvo (fotbalové hřiště či
menší víceúčelové sportoviště, kulturní dům, knihovna apod.).
Infrastruktura CR v obci Osečná je orientována pouze na sportovní vyžití. Je zde
areál sportovního klubu, který zahrnuje fotbalové hřiště, malé sportovní univerzální
hřiště, skatepark a tenisové kurty. Specifikem a velkým pozitivem Osečné je
dostupnost lázeňské infrastruktury nacházející se v Lázních Kundratice. Lázně
jsou orientovány na léčbu pohybového ústrojí, přičemž nosným léčebným programem
jsou koupele a léčivé zábaly.

3.4.3 Nabídka volnočasových aktivit
Nabídka infrastruktury CR uvedená v předchozí kapitole poukazuje dostatečně na
hlavní volnočasové aktivity v oblasti Strážska a Podještědí.
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Kromě zmíněných aktivit lze provozovat rybaření v Hamerském i Horeckém rybníku,
lovecké aktivity ve Stráži pod Ralskem, Hamru na Jezeře a Dubnici nebo horolezectví
na Jelením vrchu.
Oblast nabízí i další specifické formy CR, například výukovou turistiku spočívající
v realizaci exkurzí na téma ekologie a řešení následků těžby uranové rudy, poznávací
turistiku pro školní zájezdy ze zahraničí či sportovní odbornou přípravu (plavčíci,
fotbaloví trenéři apod.).
Lázeňský areál v Lázních Kunratice zprostředkovává další služby, mezi které se řadí
půjčovna horských kol, rybolov na lázeňském rybníku, turistika, houbaření, minigolf,
kadeřnictví, pedikúra aj. Organizuje se zde řada kulturních aktivit (tanec, hudba).
Z významnějších sportovních a kulturních akcí na řešeném území lze jmenovat
například následující:
Slavnosti Hamerského jezera, 9. ročník, odhadovaný počet návštěvníků: 5 000
Kundratická lávka, 9. ročník, odhadovaný počet návštěvníků: 2 000
Panda extrém cup
Wartenberská historie, odhadovaný počet návštěvníků: 3 000
Putování za pohádkou, odhadovaný počet návštěvníků: 300
Hols Konrád cup
Silvestrovský výstup na Ralsko, 10. ročník, odhadovaný počet návštěvníků:
300
Většina uvedených akcí je pořádána na jaře či v létě, nejaktivnější v tomto směru je
Stráž pod Ralskem.
Obec Osečná je nositelem projektu v rámci evropského programu Leader+
nazvaného jako „Péče o kulturní a historické bohatství regionu“, v jehož rámci bude
pořádáno přes sto kulturních a společenských akcí v Osečné, Lázních Kundratice a
v obci Ralsko.
Aktivita veřejné i soukromé sféry ve Stráži pod Ralskem přispívá ke zvýšení
návštěvnosti střediska. Prostřednictvím vzájemné spolupráce mezi provozovateli
sportovních zařízení, ubytování, rehabilitačního centra a polikliniky vznikají atraktivní
a konkurenceschopné produkty CR. Vytváření komplexních turistických programů CR,
které by mohly být nabídnuty CK, je zatím v počáteční fázi.

3.4.4 Další vybavenost pro rozvoj CR
Další vybavenost, doplňující základní služby CR, je na poměrně uspokojivé úrovni ve
Stráži pod Ralskem, kde se nachází banka, bankovat, směnárna, pošta, zdravotnické
zařízení, lékárna, městská policie, čerpací stanice aj. Ostatní obce mají obdobnou
vybavenost rapidně nižší. Relativně krátká vzdálenost ovšem zpřístupňuje doplňkové
služby i pro návštěvníky ostatních obcí Strážska a Podještědí.
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3.5 Podhůří Lužických hor
Vymezená oblast „Podhůří Lužických hor“ se nachází v severní části Mikroregionu
Podralsko, náleží sem město Jablonné v Podještědí a obec Velký Valtinov. Území je
specifické především svou polohou rozprostírající se na hranici „Podještědí“ a
v bezprostřední blízkosti Lužických hor. Výhodou oblasti je také příhraniční lokalizace,
která umožňuje snadnější navázání přeshraniční spolupráce za účelem podpory CR.

3.5.1 Přírodní a historické předpoklady rozvoje CR
Přitažlivost oblasti pro turisty spočívá zejména v přítomnosti významných kulturněhistorických památek, mezi které patří státní zámek Lemberk. Zámek je
zpřístupněný od dubna do září a přiláká každoročně velký počet návštěvníků. Pod
zámkem se nachází Zdislavina studánka s léčivým pramenem.
Významným centrem zájmu turistů je také Klášter dominikánů (basilika minor sv.
Vavřince a sv. Zdislavy) otevřený od května do září. V jeho ambitu se nalézá stálá
výstava obrazů akademické malířky Míly Doležalové. Svou pozornost si zaslouží i
Zámeček Pachtů z Rájova, v jehož blízkosti se nachází barokní tordovaný Sloup
Nejsvětější trojice. Dominantou centra města je morový sloup. Nejstarší
dochovanou stavbou je kaple sv. Wolfganga. Atrakcí pro návštěvníky je také
vyhlídková věž umístněná v Jablonném v Podještědí.
Na území se nachází řada dalších, již z pohledu CR, méně významných památek či
drobných sakrálních staveb.

3.5.2 Základní a doprovodná infrastruktura CR
Oblast „Podhůří Lužických hor“ nabízí rozličné možnosti ubytování i stravování.
Území čítá několik restauračních zařízení, pizzerii a cukrárnu s celoročním provozem.
Většina restaurací je součástí ubytovacích zařízení, které jsou reprezentovány čtyřmi
penziony, několika ubytovacími kapacitami v soukromí, autokempem, chatovou
osadou a turistickou ubytovnou. Z uvedených ubytovacích zařízení patří mezi
nejvýznamnější z pohledu CR „Ranč Malevil“. V jeho areálu je umístěna řada
atraktivit pro turisty (squash, plážový volejbal, golfové hřiště, tenisové kurty, masáže,
sauna, solárium, bowling, půjčovna kol, jízdárna). Z pohledu CR je významný i
penzion „Česká hospoda“ s kapacitou 77 lůžek (v první polovině roku 2006 bude
kapacita rozšířena na 140 lůžek). V objektu je k dispozici bowling, tenisový kurt,
hřiště na volejbal a nohejbal, dětský koutek, půjčovna a úschovna kol. Penzion nabízí
své prostory k organizaci firemních akcí, školení, jazykových kurzů, svateb aj.
V letním období je turistickým lákadlem koupaliště, v jehož areálu se nachází
zmiňovaný autokemp.
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Jak vyplývá z výše uvedeného, většina základní i doprovodné infrastruktury CR je
koncentrována do areálu Ranče Malevil v Heřmanicích v Podještědí.
Kulturní infrastruktura CR je alokována do Jablonného v Podještědí a je určena
spíše pro místní obyvatelstvo. K dispozici je společenský sál v Sokolovně a městská
knihovna s veřejným přístupem na internet. Nachází se zde také kino, které ovšem
není v současné době v provozu.

3.5.3 Nabídka volnočasových aktivit
Nabídka volnočasových aktivit souvisí především s dostupnou infrastrukturou CR (viz
kapitola 3.5.2).
Svůj význam pro CR mají pravidelně se opakující kulturní a sportovní aktivity. Na
sledovaném území jsou pořádány akce zejména v letním období:
Žehnání Zdislavina pramene, 2. ročník, odhadovaný počet návštěvníků: 1 000
Zdislavina pouť, odhadovaný počet návštěvníků: 600
Běh městem (Jablonné v Podještědí)
Běh okolo Lemberka
Malevil cup, 5. ročník, počet návštěvníků: 1 000
Golfové turnaje MALEVIL

3.5.4 Další vybavenost pro rozvoj CR
Další vybavenost pro rozvoj CR je koncentrována do Jablonného v Podještědí, kde se
nachází banka, bankomat, pošta, zdravotnické zařízení, policie, lékárna, prodejny
potravin a smíšeného zboží.

3.6 Doprava
Kapitola 3.6 blíže popisuje pouze nemotorovou dopravu z hlediska celkového pohledu
na Mikroregion Podralsko (motorová doprava, viz kapitola 2.2).

3.6.1 Cykloturistika
Velkým potenciálem pro rozvoj cyklistiky je velké množství účelových komunikací
nacházejících se v rozlehlé obci Ralsko. Dnes jsou převážně nevyužité pro běžný
automobilový provoz.
Za posledních několik let zde byla vybudována relativně hustá síť cyklotras.
Mikroregion Podralsko, zejména území bývalého vojenského prostoru, ovšem nabízí
další možnosti k rozvoji značených cyklotras či cyklostezek. Jisté omezení představuje
přítomnost obor či přírodních útvarů, které je zapotřebí chránit před rušivými vlivy.
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Omezení přístupu cyklistů do některých lokalit stanoví především Vojenské lesy a
statky, které mají na tomto území svou působnost.
V současné době je zapotřebí dořešit zejména navigační systém pro cyklisty (i pěší,
viz dále) a postupně budovat doprovodnou infrastrukturu pro cyklistickou dopravu
(např. odpočinková místa, úschovnu kol, cykloservisy apod.).
Nově je připravován projekt cyklistické magistrály Ploučnice (od pramenů řeky až po
její soutok s Labem v Děčíně) jako součást turistického rozvojového koridoru
nadregionálního významu. V řešeném území prochází obcemi Stráž pod Ralskem,
Noviny pod Ralskem, Mimoň, Ralsko, Zákupy.
Dalším projektovým záměrem je vybudování nové cyklostezky propojující Kuřívody
s Mimoní. V Kuřivodech se v současné době realizuje projektový záměr vzniku
místního centra setkávání. Dalším projektovým záměrem je vybudování zázemí pro
cykloturisty.
Vhodné by bylo propojit cyklostezkami či cyklotrasami i další centra (především kratší
vzdálenosti), např. Brniště – Pertoltice pod Ralskem – Mimoň, Zákupy – Česká Lípa,
Mimoň - Hradčany apod.
V současné době jsou vymezené, ovšem doposud nevyznačené, cyklistické trasy
poblíž NPR Břehyně Pecopoly, Břehyňského rybníku, Velké Bukové, Dubu a Hradčan.
Vytýčená stezka se nazývá „Na kole krajem K. H. Máchy“.
Rozvoj cykloturistiky předpokládá zajištění dopravy cykloturistů do oblasti.
V současné době funguje provoz cyklobusů v letním období mezi vybranými středisky
(například Liberec – Hamr na Jezeře). Doprava cyklistů může být zabezpečena i
vhodnými vlakovými spoji (viz železniční doprava). Do budoucnosti je zapotřebí
vytipovat vhodné trasy cyklobusů a zabezpečit jejich provoz.
Vybrané značené cyklistické trasy procházející územím regionu Podralsko
Mezinárodní
241: Žitava – Ralsko – Praha, dotčené obce: Mimoň, Noviny pod Ralskem,
Stráž pod Ralskem, Dubnice, Ralsko
211: Rožany – Ráj u Mšena (Berlín – Praha), dotčené obce: Dubá
Celostátní
25: MODO Most – Doksy – Chrastava, dotčené obce: Doksy, Bezděz, Ralsko,
Cetenov, Osečná
21: Chrastava – Kytlice – Hřensko, dotčené obce: Jablonné v Podještědí,
Heřmanice v Podještědí
Místní

3040: Kuřívody – Bělá pod Bezdězem, dotčené obce: Ralsko, Bělá pod
Bezdězem
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3045: Velenice – Zákupy – Doksy – Bělá pod Bezdězem: dotčené obce:
Jablonné v Podještědí, Brniště, Velký Valtinov, Zákupy, Ralsko, Bezděz,
Rokytá, Dolní Krupá
3046: Hamr na J. - Stohánek – Mimoň, dotčené obce: Hamr na Jezeře,
Mimoň, Ralsko, Stráž pod Ralskem
3050: Stohánek - Všelibice - Pěnčín, dotčené obce: Všelibice, Ralsko
3054: Nová huť - Provodín, dotčené obce: Zákupy, Ralsko
3007: Ještěd – Tolštejn, dotčené obce: Brniště, Noviny pod Ralskem, Stráž
pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Osečná
3055: Velenice – Svitava: dotčené obce: Velenice
0014: Doksy – Pankrác, dotčené obce: Doksy, Okna
0015: Doksy – Roveň, dotčené obce: Doksy, Tachov
0060: Bezděz – Dvůr, dotčené obce: Bezděz
0061: Bezděz – Pankrác, dotčené obce: Bezděz
Vyznačené cyklistické trasy na území Mikroregionu Podralsko – viz příloha číslo 2.

3.6.2 Pěší turistika
Značené pěší stezky jsou na území Mimoňska (Ralska) spíše ojedinělé, vyskytují se
zejména v severozápadní okrajové části. Hlavním důvodem je rozlehlost území
bývalého vojenského území, nízká sídelní zástavba a nedostatečná doprovodná
infrastruktura pro pěší turistiku. Dalším důvodem je také poměrně velká zatíženost
Klubu českých turistů údržbou stávajících značených pěších tras, což snižuje možnost
rozšiřování sítě značených turistických stezek.
Pro rozvoj turistiky platí obdobné úkoly jako v případě cyklistické dopravy. Důležité je
zejména náležité značení tras a dostupnost doprovodné infrastruktury CR.
Pěší turistika je často doplňující aktivitou k cykloturistice, neboť řada přírodních i
historických atraktivit je dostupná pouze pěšky. V okolí významnějších atraktivit by
bylo vhodné vybudovat patřičnou doprovodnou infrastrukturu CR (úschovny kol).
Takto by cyklisté mohli shlédnout bez větších obtíží nejen přírodní a historické
atraktivity, ale i například zajímavou naučnou stezku, oboru apod.
Z pohledu CR je zajímavá přítomnost naučných stezek pro pěší turistiku (případně
cykloturistiku), například nově otevřená naučná stezka vedoucí ze Zákup Svitavským
a Kamenickým údolím.
Vybrané značené pěší trasy procházející územím regionu Podralsko
Červená (dotčené obce):
Osečná – Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem – Noviny pod Ralskem –
Mimoň - směrem na Českou Lípu
Trasa ze směru od České Lípy - Doksy – Bezděz – Bělá pod Bezdězem
(evropská dálková trasa E10 Nordeast – Southwest)
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Modrá (dotčené obce):
směrem od Zahrádek – Dubá – pokračuje na Nosálov
směrem od České Lípy – Doksy – Hradčany
směrem od Brniště – Velký Valtinov – Jablonné v Podještědí, pokračuje na
Mařenice
trasa kolem Bělé pod Bezdězem
trasa od Bezdězu směrem na Plužnou
Zelená (dotčené obce):
trasa z Hradčan – směrem na Jestřebí
trasa ze Starých Splavů – Ždírec – Okna – Bezděz
trasa ze Zákup – směrem na Svojkov
trasa ze směru od Polesí – Jablonné v Podještědí – Velký Valtinov – směrem
na Cvikov
Hamr na Jezeře – směrem na Zdislavu
Žlutá (dotčené obce):
Směrem od Nedvězí – Dubá – Doksy
Trasa z Oken – směrem na Valdštejnský les
Trasa kolem Máchova jezera (Staré Splavy – Doksy)
Hradčany – Borečský les
Pertoltice pod Ralskem – Vranovské skály
Trasa z Osečné směrem na Český Dub
Trasa ze směru Janovice v Podještědí – Jablonné v Podještědí - směrem na
Jedlovou

3.6.3 Doprava v klidu (parkovací plochy)
Celá oblast Mimoňska je velice střídmě zpřístupněna pro motorovou dopravu,
s čímž souvisí potřeba parkovacích ploch. Možnost parkování nabízí všechny
sledované obce. Nejvíce parkovacích ploch nabízí město Mimoň (čtyři parkoviště pro
osobní automobily, jedno pro autobusy).
Problematickou záležitostí vymezené podoblasti Strážsko a Podještědí, zejména
středisek s vyšší koncentrací CR, je nízká kapacita parkovacích míst. Nejvíce zatížené
v tomto směru je letní období, kdy oblast zaplaví velký počet turistů. Souvisí to
s rekreačním využitím území v blízkosti Hamerského a Horeckého rybníku. Nadměrná
doprava zhoršuje průjezdnost území a zatěžuje životní prostředí.
Dopravní situace a s tím související dostupnost parkovacích míst v okolí Máchova
jezera je rovněž hodnocena negativně. Nízká kapacita parkovacích ploch je
zaznamenána v letním období, které je nosným pilířem CR v oblasti Dokeska.
Aktuálnost tohoto problému stále narůstá, neboť stále více návštěvníků přijíždí
osobním automobilem. Kromě toho vybavenost parkovacích ploch v současné době
neodpovídá žádanému stavu. Chybí zde například informační panely, mapy,
informace o otevírací době dostupných památek, apod. Ovšem tyto konkrétní
nedostatky nejsou jen otázkou Dokeska, ale celého území Podralska.
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3.7
Shrnutí nabídky cestovního ruchu na území regionu
Podralsko
Území regionu Podralsko, díky své rozloze a přírodní rozmanitosti, nabízí rozličnou
nabídku CR spočívající v přírodních, kulturně-historických atraktivitách, základní a
doprovodné infrastruktuře i volnočasových aktivitách. Specifický vývoj regionu se
ovšem podílel na nerovnoměrném rozložení infrastruktury CR, která je v některých
oblastech silně nedostačující. Zejména v oblasti HSO Podralsko chybí dostatek
ubytovacích a stravovacích kapacit, doprovodné infrastruktury či kvalitních služeb CR.
Souhrnná tabulka s počtem ubytovacích zařízení v Mikroregionu Podralsko je
uvedena v příloze číslo 3.
Ve většině lokalit regionu Podralska je hlavním cílem kromě rozvoje bydlení i rozvoj
cestovního ruchu, tedy turistiky a rekreace. Celý region je svou nabídkou CR
orientován v prvé řadě na letní, popřípadě jarní a podzimní sezonu. Pro zimní období
jsou zde nepříznivé přírodní a klimatické podmínky (nevhodné pro lyžování a další
zimní sporty) včetně nízké vybavenosti v oblasti CR, zejména doprovodnou
infrastrukturou (viz dále).
Nejvýznamnějšími středisky z pohledu celého území je oblast Máchova jezera, Stráže
pod Ralskem a Hamru na Jezeře. Zmíněná „centra CR“ nabízí letní rekreaci „u vody“.
Významné je i lázeňství poblíž Osečné a poznávací turistika v Jablonném
v Podještědí, popřípadě v Zákupech.
Mikroregion Podralsko nabízí vhodné prostředí pro řadu sportovních aktivit. Celou
oblast propojují cyklistické, popřípadě pěší stezky, které jsou potenciálem rozvoje CR,
především na území bývalého vojenského prostoru. Opomíjena by neměla být ani
turistika vodní, pro kterou vytvořila předpoklady řeka Ploučnice. Menší obce mají na
svém území často pouze malá víceúčelová sportoviště a fotbalové hřiště.
Významnější pro rozvoj CR je komplexní sportovní zázemí ve Stráži pod Ralskem,
v areálu Ranče Malevil, případně v Zákupech. K méně zastoupeným sportovním
zařízením patří krytý bazén či další krytá sportoviště (krytý stadion, zimní stadion
apod.), která by přilákala návštěvníky v zimní sezoně. Významné sportovní akce se
konají spíše ve větších obcích, což úzce souvisí s dostupností sportovní infrastruktury,
lidských zdrojů a finančních prostředků.
Rozvoj cyklotras a cyklostezek se odvíjí od příznivých fyzicko-geografických
charakteristik. Zde je zapotřebí opět zdůraznit význam této formy CR pro rozvoj
regionu. Rozvoj cyklistiky spočívá jednak v rozšiřování a zkvalitňování tras včetně
doprovodné infrastruktury uvnitř regionu (propojení všech podoblastí), ale i v
návaznosti na další turistické oblasti v ČR a v zahraničí, neboť region Podralsko
hraničí s Německem. Významnou značenou cyklistickou trasou je mezinárodní trasa
číslo 241 vedoucí přes celé území regionu (Jablonecek, Mimoň, Stráž pod Ralskem,
Jablonné v Podještědí dále směrem na SRN) a trasa 3045 vedoucí od Bělé pod
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Bezdězem, přes Doksy, Provodín, Zákupy, Brniště do Jablonného v Podještědí, kde
lze navázat na trasu číslo 21 pokračující do Lužických hor.
Doprovodná infrastruktura kulturní povahy se vyskytuje v regionu jen v omezené
míře. Dobré technické zázemí pro kulturní akce poskytuje pouze Stráž pod Ralskem.
Ostatní obce mají k dispozici většinou kulturní dům s již horší kvalitou vybavenosti.
V Mikroregionu Podralsko se nachází tři kina (Doksy, Stráž pod Ralskem, Mimoň),
ovšem žádné muzeum, galerie (pouze pobočka Vlastivědného muzea v Doksech) či
například divadlo.
Významné, nadlokální, kulturní akce jsou v Podralsku pořádány spíše ojediněle, často
ve větších obcích. Konají se zejména v letním období. Významnější akce pořádá
například Mimoň, Doksy, Stráž pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Zákupy nebo Brniště.
Níže je uvedena rekapitulace hlavních forem CR v jednotlivých vymezených
oblastech. Některé formy CR jsou sice spjaté s celým územím regionu Podralsko
(cykloturistika aj.), ovšem nejsou dominantou dané oblasti. Cílem je specifikovat
hlavní směr rozvoje CR. Tabulka dále uvádí další podstatné formy CR v dílčích
oblastech.
Tabulka 3 Hlavní a další podstatné formy CR v jednotlivých vymezených oblastech
Mikroregionu Podralsko
Vymezené oblasti
Hlavní formy CR
Další důležité formy CR
Dokesko
Rekreační turistika
Poznávací turistika
Pěší turistika
Cykloturistika
Mimoňsko
Cykloturistika
Pěší turistika
Venkovská turistika
Vodní turistika
Strážsko a Podještědí
Sportovní turistika
Cykloturistika
Rekreační turistika
Kongresový CR
Lázeňská turistika
CR se vzdělávacími motivy
Východní Českolipsko
Poznávací turistika
Pěší turistika
Cykloturistika
Sportovní turistika
Podhůří Lužických hor
Poznávací turistika
Cykloturistika
Sportovní turistika
Agroturistika
Zdroj: Vlastní
Základní „orientaci“ cestovního ruchu v jednotlivých vymezených suboblastech
Mikroregionu Podralsko znázorňuje příloha číslo 4.
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4. Struktura poptávky po produktech cestovního ruchu
V letním období roku 2005 byl proveden dotazníkový průzkum na profil turisty
v Mikroregionu Podralsko. Realizátorem akce bylo Stabilní pracoviště služeb
cestovního ruchu pro Mikroregion Podralsko, Město Mimoň. V průběhu čtyř měsíců
bylo distribuováno celkem 1 130 dotazníků v českém a německém jazyce celkem 51
vybraným subjektům CR z celého území. Návratnost dotazníků byla 12,7 %, přičemž
použitelnost dat byla 11,6 %. K vyhodnocení bylo tedy k dispozici celkem 131
dotazníků.
Dotazník obsahoval celkem 12 otázek orientovaných zejména na důvody a cíle
návštěvy, zdroje čerpání informací o Podralsku a hodnocení pobytu. Vybrané závěry
průzkumu jsou následující:
Mezi hlavní důvody návštěvy Mikroregionu
rekreační pobyt, cykloturistika a pěší turistika.

Podralsko

náleží

Tento závěr úzce souvisí s velkým počtem vybraných dotazníků z oblasti Strážska,
kde se nachází dvě vodní plochy vhodné ke koupání s odpovídajícím ubytovacím a
stravovacím zařízením. Toto prostředí je tedy vhodné pro rekreační pobyt.
Cykloturistika je koncentrována na celém území Mikroregionu, neboť cyklistické trasy
propojují de facto celé území a jejich síť je poměrně hustá. Zvyšující se zájem o
cykloturistiku zaznamenává zejména prostor bývalého vojenského prostoru Ralsko.
Celkem 85 % cyklistů bylo s kvalitou tras spokojeno. Důvody nespokojenosti
souvisely se zlepšením značení a odstranění či většího zviditelnění závor umístěných
na cyklistických stezkách. Rozvoj zaznamenává též vodní turistika, ke které vytváří
předpoklady řeka Ploučnice a tramping, s čímž souvisí do určité míry „neobjevená“
příroda.
Cíle návštěvy lze rozdělit na tři nejdůležitější, a to na odpočinek a
rekreaci, cykloturistiku a celkové poznání regionu.
Tyto aktivity jsou potenciálem pro rozvoj CR v Mikroregionu. Velkým lákadlem pro
turisty je rekreace u Máchova jezera. Mikroregion je dále příznačný množstvím
kulturních a historických památek, které jsou předpokladem rozvoje poznávací
turistiky. Mezi střediska významné z pohledu rozvoje této formy CR patří Zákupy či
Jablonné v Podještědí.
Turisté z velké míry Mikroregion Podralsko již znají, další zdroje
informací převládaly od známých, z internetu a CK.
Velkou roli v návštěvnosti hraje „renomé“ střediska. S tímto souvisí pestrost a kvalita
nabídky CR, možnost alternativního trávení volného času, kvalita lidských zdrojů v CR
apod.
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Turisté trávili v oblasti nejčastěji 5 dní, přicestovali autem, nejčastěji
ve skupině čtyř osob či s rodinou.
Pozitivním jevem je dlouhodobější pobyt v oblasti i početnost skupiny. Je zřejmé, že
cílová skupina Mikroregionu je zejména rodina s dětmi. Vhodnost této skupiny souvisí
jednak s možností rekreačního pobytu u vody, tak s nenáročností terénu pro
cykloturistiku a pěší turistiku.
Nejčastěji zvoleným typem ubytování byl hotel či penzion a camp,
což souvisí i s nejčastějším místem ubytování, kterým byl Hamr na
Jezeře a Stráž pod Ralskem.
Místa, kde byli turisté nejčastěji ubytováni, nejsou nijak překvapující. Hamr na Jezeře
a Stráž pod Ralskem disponují (ještě i okolí Máchova jezera) pestrou nabídkou
ubytovacích zařízení. Vypovídá to o rekreačním využití území nabízející širokou škálu
služeb CR, od koupání po sportovní a kulturní aktivity.
Jednoznačným centrem zájmu turistů byla zvolena příroda a krajina.
Potenciál CR Podralska skýtá bezesporu krajina a příroda, která má unikátní
charakter. Turisty dále zajímají dílčí nabídky CR v jednotlivých oblastech Podralska,
což mohou být památky (Zámek Zákupy a Lemberk, hrad Bezděz a Sloup), sportovní
aktivity (vodní lyžování, míčové hry apod.), odpočinkové aktivity (houbaření,
rehabilitace, relaxace) aj.
Ve většině případů turisté neuvedli, co jim v oblasti chybělo či
s jakým problémem se potýkali.
Nízké procento respondentů ovšem postrádá dobré koupání a bazén, lepší značení
turistických cílů a cyklostezek, více nabízených služeb v oblasti zábavy, zmapování
více pěších a cyklistických tras se zajímavostmi, více obchodů a pořádek v přírodě.
Z uvedených nedostatků je patrné, že problémy se odvíjí od místa pobytu turistů.
Například oblast Strážsko a Podjetědí nabízí dostatek kvalitního koupání oproti
Mimoňsku či Východnímu Českolipsku. Nedostatky v nabídce služeb CR jsou ve
většině případů spojené s menšími středisky Podralska, neboť vyšší koncentrace
služeb CR se nachází pouze ve městech.
Z vlastního šetření zpracovatele mezi subjekty CR na území Mikroregionu
Podralsko vyplývá rozdílná potřeba rozšiřování nabídky CR v oblasti služeb i
infrastruktury CR.
Mimoňsko je v tomto směru specifická oblast, která v celkovém pohledu nabízí
turistům nízkou vybavenost i pestrost služeb v CR. Řada subjektů CR je v tomto
směru aktivní, mají plány na podporu rozvoje CR. Základním problémem je ovšem
nedostatek finančních prostředků či v současné době nejasná návratnost investic.
Celá oblast má nízkou sídelní zástavbu, s čímž souvisí i nedostatek lidských zdrojů a
kapitálu k rozvoji služeb souvisejících ve větší či menší míře s cestovním ruchem.
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V prvé fázi je vhodné zvolit motivační prvek pro přiliv „investorů“ do oblasti, což bude
mít multiplikační účinky na rozvoj celého regionu.
V oblasti Mimoňska chybí například možnost koupání (přírodní koupaliště, bazén),
sportovní areály a haly, ubytování a stravování (zejména na území bývalého
vojenského prostoru), zázemí pro cykloturistiku a pěší turistiku, dětské parky,
expozice a jiné předpoklady pro odpočinkové či aktivní trávení volného času
návštěvníků a turistů. V zájmu území je také rozšíření sítě značených pěších stezek.
Problémová je návštěvnost území v zimní sezoně, kdy je nabídka CR slabá. Zájem ze
strany některých subjektů CR je směřován na vybudování lyžařských běžeckých tras.
Výsledky šetření potvrdily též snahu o povzbuzení CR na území bývalého vojenského
prostoru prostřednictvím organizace více sportovních a společenských akcí.
Oblast Strážska má velice kvalitní sportovní infrastrukturu i pestrou nabídku
v případě základní infrastruktury. Účast návštěvníků na sportovních či jiných aktivních
pobytech ve Stráži pod Ralskem čítá přes 4 000 klientů ročně! Zde se nabízí možnost
rozšiřování nabídky CR, např. ucelené turistické programy či specifické produkty
(trasy pro kolečkové brusle apod.). V zimní sezoně lze vytipovat území vhodné pro
lyžařské běžecké trasy, ovšem vzhledem ke klimatickým podmínkám, je potenciál pro
lyžařské sporty omezený. Mezi další poptávané produkty CR patří tvorba naučných
stezek, zkvalitnění značení pěších tras, zlepšení urbanistického vzhledu a čistoty
města Stráže pod Ralskem, rozvoj další základní a doprovodné infrastruktury CR
(například umělý trávník pro sportovní aktivity vhodný pro celoroční využití, venkovní
volejbalový kurt, vířivka a bazén pro děti, horolezecká stěna, paintball, stěny na
lezení aj.). Potenciálem rozvoje oblasti je dále rekreační turistika. Vodní vlek
umístněný na Horeckém rybníku přiláká každoročně cca 5 000 lidí. S tímto tedy
souvisí potřeba investic do úpravy zázemí pláží Horeckého rybníka (vybudování
šaten, WC, sprch, převlékáren atd.) a jeho odbahnění. Hamr na Jezeře skýtá vhodné
podmínky pro rekreační turistiku spíše oddechového charakteru vhodnou pro rodiny
s dětmi. V oblasti kultury je záměrem vybudovat kulturní a společenské centrum,
knihovnu a zázemí pro IC.
Dokesko má výborné podmínky pro rekreaci, které zaručuje přítomnost Máchova
jezera. Z výsledků vlastního šetření vyplývá že na tomto území je nedostatečná
základní i doprovodná infrastruktura CR, především v letním období. Nedostatkem je
také nabídka volnočasových aktivit v zimním období a při nepřízni počasí. Poptávka
turistů je směřována zejména na zlepšení informačního systému a informovanosti o
kulturních a sportovních akcích, rozšíření nabídky sportovních a kulturních aktivit,
zvýšení kapacity parkovacích ploch v letním období, zlepšení zázemí pro cykloturisty
aj.
Východní Českolipsko shledává ubytovací a stravovací kapacity za vyhovující.
Poptávka turistů je spíše orientovaná na pestrost nabídky CR a možnost
alternativního trávení volného času. Konkrétním příkladem může být sportovní areál,
koupaliště či nově vybudovaná naučná stezka v Zákupech. Mezi chybějící nabídku lze
zařadit mj. zázemí pro cykloturistiku (například úschovnu kol či cykloservis), kulturní
zařízení a aktivity, doplňkové služby CR (například banka či bankomat).
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Oblast Podhůří Lužických hor nabízí především poznávací turistiku a sportovní
vyžití. Problémem je koncentrace doprovodné infrastruktury CR (zejména sportovní)
na relativně malém území, resp. do jednoho střediska (Ranč Malevil). Centrem zájmu
turistů jsou historické památky (zámek Lemberk, Klášter dominikánů) a také
koupaliště poblíž Jablonného v Podještědí.
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5. Organizace a marketing cestovního ruchu
Kromě přírodních a historických předpokladů je rozvoj cestovního ruchu ovlivňován
systémem organizace a řízení CR včetně uplatňování marketingových nástrojů.

5.1 Organizace a řízení cestovního ruchu
Předpokladem rozvoje cestovního ruchu je efektivní působení organizačních
struktur. V současné době nepůsobí na území regionu Podralsko žádná zastřešující
organizace, která by byla oficiálně pověřena koordinací aktivit v oblasti CR.
S organizační strukturou úzce souvisí systém řízení CR, který může nabývat různých
forem. Závisí to na geografickém rozpětí, typu spolupráce či způsobu zapojení
jednotlivých subjektů CR.
Spolupráce subjektů CR může probíhat v podstatě ve třech úrovních:
Spolupráce mezi podnikatelskou sférou
Spolupráce mezi veřejnou sférou
Veřejno-privátní spolupráce
Jako nejefektivnější je označován poslední zmíněný typ spolupráce. Jeho existence
ovlivňuje tvorbu atraktivní nabídky CR, tedy rozvoj CR. Tato forma je též
základem pro vznik destinačního managementu v regionu.
V regionu Podralsko jsou do řízení CR zapojeny zejména veřejnoprávní subjekty, tedy
obce. Podnikatelský sektor se angažuje již v omezené míře. Slabé zapojení těchto
subjektů může být způsobeno nízkou mírou vzájemné kooperace veřejné a soukromé
sféry.
Mezi hlavní instituce zabývající se podporou CR náleží Mikroregion Podralsko
sdružující 23 obcí. Hlavní činností Mikroregionu je podpora cestovního ruchu,
turistiky, cykloturistiky a životního prostředí. Neméně důležitou součástí je program
rozvoje venkova ve smyslu zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko –
hospodářského rozvoje regionu. Pozitivní skutečností je realizace projektů nejen
v rámci Mikroregionu, ale i ve spolupráci s dalšími turistickými centry. Jedná se
například o společný projekt Mikroregionu Podralsko, Mikroregionu Novoborsko a
Přírodního parku Žitavské hory, který obsahuje tří dílčí akce:
„Evropská turistická trasa“ (vytvoření turistických tras v Mikroregionu
Podralsko s propojením na Mikroregion Novoborsko a Žitavské hory).
„Společná prezentace Přírodní park Žitavské hory – Lužické hory – Mikroregion
Podralsko“ (putovní výstavy).
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„Přeshraniční partnerství a nabídka turistických informačních center“
(vytvoření společných desek pro potřeby TIC s trasami pro pěší i cyklistickou
dopravu, turistickými zajímavostmi apod., výměnné stáže pracovníků TIC).
Projekt přispívá ke snižování územní omezenosti projektů a nepropojenosti na
další turistické oblasti.
Důležitými subjekty v rozvoji a řízení CR jsou jednotlivé obce a města, neboť část
finančních prostředků z veřejného rozpočtu je směřována i na oblast CR.
Významnější aktivity na území Podralska vyvíjí pouze větší střediska, ke kterým se
řadí Dubá, Doksy, Bělá pod Bezdězem, Mimoň, Zákupy, Jablonné v Podještědí a Stráž
pod Ralskem. Tato skutečnost vyplývá z dostupných financí a lidských zdrojů.
Rozvoj veřejno-privátní spolupráce v CR zaznamenává Dokesko, kde působí
prozatím neformální sdružení podnikatelů Máchova jezera, mezi jehož aktivity patří
prosazování a realizace společných myšlenek směřujících k podpoře CR.
Aktivním subjektem CR ve vymezené podoblasti Mimoňsko je město Mimoň. Ve
svém „Plánu rozvoje“ podporuje mj. cestovní ruch a snaží se rovněž o aktivizaci
podnikatelského sektoru. Dokladem podpory rozvoje CR je probíhající projekt „Zřízení
stabilního pracoviště služeb cestovního ruchu pro Mikroregion Podralsko“. Oficiální
spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem navázána nebyla. Ze strany
oslovených subjektů CR je negativně hodnocen zájem obce Ralsko o oživení regionu
a jeho propagaci. Prezentace obce prostřednictvím tištěných propagačních materiálů
(cyklotrasy a cyklostezky, turistické dominanty apod.) a internetu je považována za
velice nedostatečnou.
Aktivita podoblasti Strážsko a Podještědí v CR je vysoká. Město Stráž pod Ralskem
založilo příspěvkovou organizaci (Panda Sport), která zabezpečuje a koordinuje
provoz několika sportovních, kulturních či společenských, ubytovacích a stravovacích
kapacit. Výhoda vzniku jedné zastřešující organizace je jednoznačná, neboť
umožňuje efektivní propagaci a distribuci (prodej, systém rezervace), rozšiřování a
tvorbu nabídky CR i snazší orientaci v nabídce ze strany klientely. Na druhé straně
ovšem existence této organizace představuje pro město poměrně velkou finanční
zátěž.
Otázkou dalšího rozvoje řízení CR na tomto území je prohlubování
spolupráce mezi privátní a veřejnou sférou, zejména při vytváření
vhodných podmínek pro rozvoj CR. V tomto směru je zapotřebí vymezit územní
působnost (úroveň mikroregionální, lokální apod.) a úlohu jednotlivých
spolupracujících partnerů.
Oblast Východního Českolipska a Podhůří Lužických hor nezaznamenává větší
aktivitu v organizaci a řízení CR. Hlavním střediskem CR v prvně zmiňované oblasti je
město Zákupy, které je ovšem limitováno dostupností finančních prostředků.
Spolupráce s privátní sférou je omezená. Velkým nedostatkem je nízká míra
komunikace s provozovatelem zámku Zákupy, který je největším potenciálem rozvoje
CR v této oblasti. Důležitým centrem CR v oblasti Podhůří Lužických hor je Ranč
Malevil, kde se nachází řada nabídky CR. Soukromý sektor zde zaujímá poměrně
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silnou úlohu v rozvoji CR. Spolupráce privátní a veřejné sféry představuje významný
impuls pro rozvoj aktivit v oblasti CR.
Další organizací působící mj. v oblasti CR na řešeném území je Euroregion Nisa
sdružující města a obce v příhraniční oblasti. V rámci jeho činnosti bylo investováno
mj. do oblasti rozvoje CR, jak v marketingové, tak v investiční oblasti.
Rozvoj CR ovlivňují také organizace spojené s ochranou přírody a krajiny. Patří sem
Správy CHKO (Lužické hory, Kokořínsko, Jizerské hory) a Vojenské lesy a statky
ČR. Správy CHKO organizují řadu akcí pro veřejnost, pořádají výstavy, podílí se na
vzniku naučných stezek, podporují rozšiřování informovanosti o problematice péče o
krajinu, přírodních zajímavostech apod. Vojenské lesy a statky ČR ovlivňují turistický
ruch na území Ralska, resp. bývalého vojenského prostoru. V současné době rozvíjí
aktivity v oblasti CR orientované na problematiku lesnictví, myslivosti, ekologie a
zemědělství (například zvýšení informovanosti veřejnosti o otázce ochrany přírody
prostřednictvím IC, vzdělávací aktivity pro studenty, Myslivecký den na Skelné huti,
sportovní střelba pro veřejnost, rybaření, připravuje se naučná stezka kolem
Hradčanských stěn se zaměřením na přírodu a nová cyklotrasa „Hájenka – Hradčany
– Břehyně – Černá věž – Kuřívody“).
Struktura podnikatelů působících v oblasti CR je charakteristická zejména vysokým
podílem malých firem. Míra vzájemné kooperace je obecně nízká. V regionu
Podralsko doposud nepůsobí žádné profesní sdružení místních podnikatelů.
Podnikatelské subjekty působí nejčastěji v oblasti ubytování a stravování, případně
jako provozovatelé CK či cestovních agentur. Na území regionu Podralsko mají své
sídlo pouze dvě CK/cestovní agentury: CA Lužice v Markvarticích a CK Vokotour –
sportovní cestovní kancelář ve Stráži pod Ralskem. Obě jsou orientovány mj. na
incomingový CR, tedy podporují a rozšiřují služby pro turisty v Podralsku.
Rozvoj CR na území Podralska ovlivňují i další subjekty. Vyzdvihnout lze například
neziskové sdružení fyzických a právnických osob působící v Mikroregionu Podralsko.
Tato místní akční skupina, nazvaná jako LAG Podralsko, je aktivní v rámci Iniciativy
EU LEADER. Hlavním cílem skupiny je efektivní využívání přírodního a kulturního
dědictví oblasti. V oblasti CR jsou podporovány projekty cílené na vznik nových
produktů CR, zkvalitnění nabídky CR a propagace, rozvoj mimosezonních aktivit a
podporu kulturních a sportovních akcí. Nyní má LAG Podralsko celkem 32 členů se
zastoupením ziskového i neziskového sektoru.
Nově vzniklým sdružením na podporu CR je Sdružení Českolipsko, které nahrazuje
sdružení Český Sever. Zakládajícími subjekty jsou svazky obcí, mezi které patří
Novoborsko, Peklo, Podještědí, Západ Českolipska a Máchův kraj. Ve výčtu chybí
Mikroregion Podralsko, který členství z důvodu nejednotnosti názorů odmítl. Sdružení
Českolipska vzniklo na podporu rozvoje turistiky, společné propagace v ČR i
v zahraničí a vzniku destinačního managementu. Nyní ovšem probíhají jednání
ohledně změně názvu sdružení, které bylo označeno za nevhodné. Stávající název
snižuje efektivní propagaci území i omezuje jeho rozšiřování.
Bezprostřední kontakt s návštěvníky a turisty mají informační centra, která tvoří
další významný článek v organizaci CR. Nejčastějším provozovatelem IC jsou města.
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Na území Podralska působí IC v Doksech, Dubé, Bělé pod Bezdězem, Jablonném
v Podještědí, Mimoni, Stráži pod Ralskem a v Osečné. Jejich role a šíře
poskytovaných služeb se liší. V tomto směru je zapotřebí jasně definovat úlohu IC ze
strany provozovatele. Důležitá je také vzájemná komunikace a spolupráce
jednotlivých IC v rámci regionu i s IC působícími v ostatních turistických střediscích.
Hlavní problémovou oblastí je zejména nedostatek financí na větší aktivitu IC,
především na tvorbu propagačních materiálů.

5.2 Marketingové aktivity v oblasti cestovního ruchu
Marketingové aktivity v podstatě souvisí s efektivním řízením CR. Pokud existuje
vhodný systém organizace CR, jsou vytvořeny předpoklady pro úspěšné řízení CR,
jehož součástí je také aplikace marketingové mixu.
Opět je třeba zdůraznit, že pouze vysoká míra zapojení všech subjektů CR
může vytvořit podmínky pro efektivní řízení CR a uplatňování marketingových
nástrojů.
Marketingové aktivity na území Podralska mohou být rozvíjeny na několika úrovních.
Jednak lze propagovat území jako celek a jednak jeho dílčí oblasti či jednotlivé
nabídky CR. V tomto dokumentu bylo území rozděleno do pěti turistických podoblastí
dle jejich „specializace“. Zdůrazněna by měla být vzájemná propojenost
oblastí, návaznost aktivit, diferenciace nabídky CR pro turisty apod.
Čtyři základní marketingové nástroje jsou produkt, cena, distribuce a propagace.
Vhodné uplatňování těchto čtyř nástrojů ovlivňuje rozvoj CR.
Pod pojmem produkt si lze představit například nabídku ubytovacích, stravovacích,
sportovních či kulturních služeb. Kvalita a dostupnost produktu se odvíjí od úrovně
místní infrastruktury, aktivity veřejných a soukromých subjektů či dostupných financí.
Vznik atraktivních produktů se odráží od vzájemné provázanosti a propojenosti služeb
a nabídek v oblasti CR, což rozšiřuje možnosti a tím zkvalitňuje produkt pro
návštěvníky.
V současné době neexistují na sledovaném území ucelené turistické produkty a
programy. Nabídka CR má pouze lokální charakter, je málo diferenciovaná. Důvodem
je zejména již zmíněná nízká kooperace subjektů CR.
Každá z vymezených oblastí vykazuje do jisté míry odlišnou nabídku CR,
což může být využito ve prospěch celého území. Diferenciace služeb CR
zvyšuje atraktivitu území pro potenciální turisty.
Současná nabídka turistických produktů je uvedena v kapitole číslo 3. Zřejmým
nedostatkem v tomto směru je nabídka produktů v zimní sezoně. V letním i zimním
období je šíře nabídky CR ovlivněna dostupností infrastruktury CR. Každá oblast skýtá
jiné příležitosti, ale i nedostatky. Společným rozvojovým potenciálem CR je pěší
turistika a cykloturistika.
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Optimální stanovení cenové úrovně nabídky CR pro různé cílové skupiny je úkolem
dalšího nástroje marketingového mixu. V rámci cenové politiky je vhodné uplatňovat
například slevy či cenová zvýhodnění. S tímto souvisí tvorba tzv. balíků služeb, které
mohou být pro zákazníky i poskytovatele služeb výhodnější (nižší cena, eliminace
vlivu faktoru času, resp. prodlužování délky pobytu atd.).
Distribuce nabízených turistických produktů či programů je spojena s výběrem
vhodných distribučních cest. Nejčastěji využívaným typem je přímý prodej. Rovněž se
začíná uplatňovat rezervační systém či prodej služeb přes internet. Dalšími
zprostředkovateli mohou být CK či cestovní agentury a IC.
Nejčastěji užívaným marketingovým nástrojem je propagace. Většina subjektů CR
používají jako propagační nástroj internet. Prezentace na internetu je již skoro
nepostradatelným prostředkem propagace. Nyní je ovšem třeba zaměřit pozornost na
aktuálnost, pravdivost a šíři informací, neboť to bude stále více rozhodujícím prvkem
konečného rozhodnutí turistů o místě pobytu.
Propagace ovšem není pouze otázka internetu. Informace o regionu, lokalitě či o
dílčích nabídkách CR musí směřovat na potenciální návštěvníky ze všech možných
stran. K tomuto slouží tištěné propagační materiály, účast na veletrzích, prezentace
v médiích, billboardy, komplexní informační systémy apod. Důležité je stále inovovat
propagační prostředky tak, aby upoutaly pozornost klientely.
Dle názoru subjektů CR je stále nedostatečná prezentace regionu i jednotlivých
nabídek CR na propagačních materiálech a prostřednictvím dalších nástrojů
propagace. Negativem je nízká úroveň uplatňování účinného marketingu
směřovaného pouze na region Podralsko (se zřetelem na název Podralsko,
který není ukryt pod hlavičkou Českolipska, Libereckého kraje, Máchova kraje apod.).
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6. Analýza pozitiv a negativ
Analýza pozitiv a negativ vychází z předchozích kapitol a je nástrojem pro souhrnné
posouzení stávající situace CR v regionu Podralsko. Z důvodu značené diferenciace
území v nabídce CR je analýza uvedena zvlášť pro každou vymezenou oblast. Pro
území Dokeska je podrobná SWOT analýza uvedena v Plánu rozvoje cestovního
ruchu Máchova kraje.
Analýza obsahuje zejména ty klady a zápory, které byly subjekty CR nejčastěji
uváděny a které jsou nosné pro dané území.
Negativa a pozitiva společná pro celé území regionu Podralsko jsou uvedena v závěru
kapitoly.
Tabulka 4 Analýza pozitiv a negativ vymezené oblasti Mimoňsko
Mimoňsko
Pozitiva
Negativa
Unikátní přírodní prostor zachovalý díky Částečně
zdevastovaná
krajina
historickému vojenskému využití území.
historickými událostmi (vojenský prostor,
těžba uranu), potřeba revitalizace území
(pyrotechnické práce apod.).
Přítomnost
rybníku
v Hradčanech Přítomnost brownfields (opuštěných,
vhodného mj. ke koupání.
deprimujících objektů).
Potenciál průmyslových ploch k rozvoji Velká dopravní zatíženost centra Mimoně
podnikatelských aktivit.
a komunikace směrem z Mimoně na
Zákupy.
Potenciál pro vybudování infrastruktury Nízká úroveň a nedostatečná kvantita
CR z nevyužitých stávajících objektů.
základní i doprovodné infrastruktury CR
v letním i zimním období. Chybí zde
ubytovací i stravovací kapacity, je tu
velice slabá nabídka sportovní i kulturní
infrastruktury, negativem je omezenost
značených pěších tras a špatné turistické
značení.
Zájem místních veřejných a privátních
subjektů podílet se na rozvoji nabídky
CR.
Dostupnost území železniční dopravou.
Potenciál pro rozvoj mnoha forem CR
(pěší turistika, cykloturistika, venkovská
turistika, agroturistika, vodní turistika
aj.).
Zdroj: Vlastní
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Tabulka 5 Analýza pozitiv a negativ vymezené oblasti Strážsko a Podještědí
Strážsko a Podještědí
Pozitiva
Negativa
Přítomnost Horeckého a Hamerského Částečně
zdevastovaná
krajina
rybníku vhodných ke koupání.
historickými událostmi (těžba uranu),
potřeba revitalizace území.
Zájem místních veřejných a privátních Absence železničního spojení.
subjektů podílet se na rozvoji nabídky
CR.
Existence zázemí pro sport, rekreaci a Potřeba
zlepšit
infrastrukturu
pro
lázeňskou turistiku.
rekreační turistiku (revitalizace pláží a
jejich zázemí) a značení pěších tras.
Potenciál pro rozvoj mnoha forem CR Potřeba zlepšení urbanistického vzhledu
(zejména sportovní, relaxační, lázeňská, města Stráže pod Ralskem, zlepšení
cyklistická, pěší a vodní turistika). Rozvíjí údržby veřejného pořádku.
se i další specifické formy (ozdravné
pobyty, incestivní CR, CR se vzdělávacími
motivy, kongresová turistika aj.).
Existence jednoho subjektu, který Doprovodnou infrastrukturu CR je
koordinuje většinu nabídky CR (zejména zapotřebí rozvíjet v zimním období (zvýšit
sportovní povahy).
rozmanitost nabídky).
Poměrně
uspokojivá
základní Nízká kapacita parkovacích míst v letním
infrastruktura.
Dobrá
vybavenost období při vyšší koncentraci návštěvníků.
doprovodné
infrastruktury
zejména
sportovní a lázeňské povahy. Kladně je
hodnocena i infrastruktura CR zaměřená
na kulturu.
Uspokojivá nabídka volnočasových aktivit Potřeba zlepšení postoje veřejné sféry
v letním období.
k řešení problémů v oblasti CR.
Přítomnost incomingové CK, tvorba
pobytových programů.
Potenciál pro rozšiování ubytovacích
kapacit (přítomnost vhodných objektů).
Zdroj: Vlastní
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Tabulka 6 Analýza pozitiv a negativ vymezené oblasti Východní Českolipsko
Východní Českolipsko
Pozitiva
Negativa
Přítomnost zámku Zákupy.
Nízké zastoupení infrastruktury zejména
kulturního charakteru.
Dostupnost území železniční dopravou.
Nízká
vybavenost
oblasti
dalšími
službami
v CR
(absence
banky,
bankomatu apod.).
Dostačující
kapacita
základní
infrastruktury v Zákupech.
Dobrá vybavenost Zákup infrastrukturou
CR sportovní povahy. Pozitivem je také
přítomnost koupaliště s tobogánem.
Nabídka volnočasových aktivit je pestrá
zejména v letním období.
Potenciál pro rozvoj několika forem CR
(například
poznávací,
sportovní,
cyklistická a pěší turistika).
Zdroj: Vlastní
Tabulka 7 Analýza pozitiv a negativ vymezené oblasti Podhůří Lužických hor
Podhůří Lužických hor
Pozitiva
Negativa
Přítomnost zámku Lemberk a Kláštera Koncentrace základní a doprovodné
dominikánů.
infrastruktury na relativně malém území,
respektive
zejména
do
jednoho
střediska. Omezená nabídka doprovodné
infrastruktury kulturní povahy.
Specifická poloha území v blízkosti Potřeba zlepšení postoje veřejné sféry
Lužických hor a příhraniční lokalizace k řešení problémů v oblasti CR.
umožňující
snadnější
navázání
přeshraniční spolupráce.
Dostupnost území železniční dopravou.
Pestrost
základní
i
doprovodné
infrastruktury CR (zejména sportovního
charakteru). Přítomnost koupaliště poblíž
Jablonného v Podještědí a Ranče Malevil
v Heřmanicích.
Potenciál pro rozvoj několika forem CR
(zejména
poznávací,
sportovní,
cyklistická a pěší turistika).
Zdroj: Vlastní
Kromě pozitiv a negativ vyjadřujících současnou situaci v oblasti CR v jednotlivých
suboblastech Podralska existuje řada dalších skutečností, které ovlivňují více
podoblastí či celý Mikroregion Podralsko.
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V tomto směru je významná existence několika struktur zabývajících se mj. rozvojem
CR na území regionu Podralsko (Mikroregion Podralsko, LAG Podralsko, Vojenské lesy
a statky ČR, informační centra atd.). Pozitivem je také dostatek invence ze strany
privátní a veřejné sféry k rozvoji CR. Podstatným společným kladem celého regionu
je přítomnost krásné přírody obohacené řadou kulturních a historických památek,
chráněných území apod.
Vedle pozitivních skutečností rozvoje CR existuje na sledovaném území řada
společných stinných stránek. Lze je shrnout do následujících bodů:
Nízká vzájemná kooperace zmíněných struktur operujících na území regionu
Podralsko.
Nízká vzájemná spolupráce jednotlivých obcí v rámci regionu Podralsko při
vyvíjení aktivit v oblasti podpory CR.
Soustředěnost většiny nabídky CR ve městech s čímž souvisí nízká vybavenost
malých obcí základní i doprovodnou infrastrukturou CR.
Nízká propojenost nabídky CR na další turistická střediska v ČR a v zahraničí.
Nízká míra kooperace privátního a veřejného sektoru.
Nízká aktivita v organizaci a koordinaci aktivit v CR.
Nízká míra aplikace marketingového mixu, slabá propagace území a dílčích
nabídek CR, absence koncepčního a systémového marketingu a propagace.
Neexistence tvorby ucelených programů pro turisty.
Většina území spadá pod Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje (vysoká
nezaměstnanost, nízká intenzita podnikatelských aktivit, nízká hustota osídlení,
nízká daňová výtěžnost, zánik zemědělské velkovýroby, poválečný odsun
obyvatelstva).
Nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel, vysoké zastoupení obyvatel se
základním vzděláním a vyučených v porovnání s vyšším stupněm vzdělání.
Nízká hustota dopravní sítě, špatný technický stav silnic, omezená dopravní
propojenost oblasti s dalšími turistickými středisky (např. cyklobusy).
Nabídka kulturních a sportovních akcí je slabá, orientuje se většinou na letní
období, jedná se často pouze o místní a jednodenní akce. Absence nabídky
významnějších sportovních či kulturních akcí v zimním období.
Nízká návštěvnost území v zimní sezoně.
Méně vhodné klima pro zimní sporty.
Limitujícím faktorem v rozvoji CR jsou především finance. Ohrožení dalšího rozvoje
CR tedy představuje disponibilita finančních prostředků, ale také zájem turistů o
region a dílčí nabídky CR, aktivita vnější konkurence, ohrožení životního prostředí a
unikátního přírodního prostoru nadměrným rozvojem CR aj.
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7. Problémová analýza
Analýza pozitiv a negativ je podkladem pro stanovení hlavních problémových oblastí.
Některé prostupují celé území regionu Podralsko, jiné jsou specifické v dané
suboblasti.
Problémová analýza regionu Podralsko tedy shrnuje hlavní nedostatky oblasti zjištěné
v předchozích kapitolách a řadí je do vymezených okruhů.
Dílčí stanovené problémové oblasti jsou obodovány pracovní skupinou dle stupně
jejich závažnosti. Bodovací škála je stanovena v rozmezí od 1 do 10, od nejméně po
nejvíce závažné problémy. Tabulka 8 řadí problémy dle průměrného bodového
ohodnocení, tedy od zásadních po marginální.
Tabulka 8 Problémová analýza regionu Podralsko
Průměrné
Pořadové Problémová
bodové
Specifikace problému
číslo
oblast
ohodnocení
problému
1.
Organizace a V regionu sice působí několik subjektů
9
řízení CR.
CR, ovšem nezávisle na sobě, bez bližší
vzájemné spolupráce. V regionu se
nenachází oficiální struktura zabývající
se řízením CR. S absencí patřičné
organizace a řízení CR souvisí i tvorba
atraktivních turistických produktů a
programů.
2.
Aktivizace
Přítomnost hospodářsky slabých území
9,0
podnikatelskéh na většině území regionu Podralsko
o sektoru.
souvisí
s nízkým
zastoupením
podnikatelského sektoru, který je
předpokladem rozvoje CR. Rozvoj
podnikatelských aktivit (nejen v oblasti
CR) má extenzivní účinky na rozvoj celé
oblasti.
3.
Marketing.
Návštěvnost území do určité míry
7,83
ovlivňuje aplikace marketingové mixu.
S tímto je spojena především propagace
regionu a dílčích nabídek CR. Oblast
postrádá komplexní a systémový
marketing včetně propagace (zejména
výběr vhodných cílových skupin a jejich
oslovení).
4.
Základní
a Region Podralsko skýtá nerovnoměrné
7,67
doprovodná
rozložení
infrastruktury
CR.
V
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infrastruktura
CR.

jednotlivých suboblastech je tedy
zapotřebí
směřovat
investice
na
odlišnou chybějící infrastrukturu CR.
5.
Různé stupně Přítomnost chráněných území do jisté
ochrany
a míry omezuje rozvoj cestovního ruchu
omezení
(zejména investice).
využití území.
6.
Doprava.
Nízká hustota dopravní sítě, špatný
technický stav silnic či omezená
propojenost
regionu
s dalšími
turistickými
středisky
zejména
v zahraničí (SRN) má vliv na rozvoj CR.
7.
Nabídka
Omezenost
volnočasových
aktivit
volnočasových kulturního a sportovního charakteru
aktivit.
zejména na letní období. Lokální
charakter
akcí,
nízké
zastoupení
vícedenních akcí.
8.
VeřejnoNízká míra spolupráce veřejného a
privátní
privátního sektoru. S tímto souvisí
kooperace.
omezenost rozvoje CR v regionu.
9.
Renomé
Negativní renomé Ralska a Strážska
oblasti.
spojené s historickým využitím území
(těžba uranu, vojenský prostor).
10.
Sezonnost.
Nízká návštěvnost regionu v zimním
období.
Souvisí
to
s úrovní
infrastruktury
CR
a
nabídkou
volnočasových aktivit.
11.
Vzájemná
Nízká aktivita ve spolupráci při rozvoji
spolupráce
CR mezi jednotlivými obcemi regionu
obcí v regionu Podralsko.
Podralsko.
Zdroj: Vlastní
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7,67

7,0

6,83

6,83
6,33
6,0

5,67

8. Definice vize pro rozvoj cestovního ruchu
Vytvořit z regionu Podralsko atraktivní turistickou destinaci s kvalitní, ucelenou a
konkurenceschopnou nabídkou cestovního ruchu, rozvíjet nabídku CR i mimo hlavní
(letní) sezonu, rozšiřovat marketingové aktivity, zejména propagaci území a zvýšit
návštěvnost regionu v letním i zimním období.
Dílčí cíle:
-

zvýšit povědomí o regionu Podralsko jako o atraktivní turistické oblasti,
vytvořit jednotnou značku, pod kterou bude region prezentován,
efektivně řídit a koordinovat aktivity v CR na území regionu Podralsko a
zajistit finančních prostředky na tuto činnost,
rozvíjet spolupráci mezi obcemi regionu Podralsko a mezi veřejnou
správou a soukromým sektorem za účelem tvorby nabídky pro turisty,
podporovat rozvoj malého a středního podnikání zaměřeného na služby
v oblasti CR,
vytvořit atraktivní turistické produkty a balíčky služeb zaměřené na
vybrané cílové skupiny.
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Příloha 1
Přehled ptačích oblastí a evropsky významných lokalit
na území Mikroregionu Podralsko
Název
Českolipskodokeské
pískovce a
mokřady
Bělá pod
Bezdězem –
zámek
Doksy –
zámek
Horní
Ploučnice

JetřebskoDokesko

Jezevčí vrch
Kokořínsko

Lemberk –

Výměra
(ha)

Obec

Předmět ochrany

Ptačí oblasti
9408,7599 Bělá pod
jeřáb popelavý, lelek lesní, moták
Bezdězem, Bezděz, pochop, skřivan lesní, slavík
Doksy, Ralsko,
modráček
Zákupy
Evropský významné lokality
1,226 Bělá pod Bezdězem netopýr velký
0,56 Doksy
837,35 Jablonné v P.,
Velký Valtinov,
Brniště, Dubnice,
Stráž p. R., Noviny
p. R., Pertoltice p.
R., Mimoň, Ralsko,
Zákupy
6950,37 Bezděz, Doksy,
Ralsko, Zákupy

95,99 Jablonné v
Podještědí
9679,78 Dubá, Doksy

0,24 Jablonné v

netopýr velký
klínatka rohatá, losos atlantský,
modrásek bahenní, modrásek
očkovaný, přástevník kostivalový,
vydra říční

stanoviště: rašeliniště a slatiniště,
lišejníkové bory, acidofilní
smrčiny, bezkolencové louky a
další
druhy: páchník hnědý, tesařík
alpský, vážka jasnoskvrnná,
hlízovec Loeselův, koniklec
otevřený, popelivka sibiřská,
vláskatec tajemný, srpnatka
fermežová
květnaté bučiny, suťové lesy
stanoviště: bezkolencové louky,
slatiniště, bučiny, jeskynní
systémy a další
druhy: střevíčník pantoflíček,
vláskatec tajemný, piskoř
pruhovaný, sekavec písečný,
vrkoč bažinný, vrkoč útlý a další
vrápenec malý

zámek
Mariánský
2,74
rybník
Roverské
1688,58
skály
Slatinné
138,45
vrchy
Valcha
2,197
Velký a Malý
73,69
Bezděz
Zdroj: Soustava Natura 2000

Podještědí
Bezděz

vážka jasnoskvrnná

Dubá

vláskatec tajemný

Bezděz, Doksy

tesařík alpský

Bělá pod Bezdězem
Bezděz

vrkoč bažinný
jeskyně nepřístupné veřejnosti,
tesařík alpský
v mikroregionu Podralsko (Sýkorová & Modrý, 2006)

Příloha 2
Vyznačené cyklistické trasy na území Mikroregionu
Podralsko

Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje

Příloha 3
Souhrnná tabulka s počtem
v Mikroregionu Podralsko

Obec

ubytovacích

Ubytování
Turistická
v
Hotel Penzion
ubytovna soukromí

Bělá p.B.
3
3
Bezděz
1
0
Bohatice
Brniště
0
0
Doksy
13
26
D. Krupá
0
0
Dubá
1
0
Dubnice
0
0
Hamr n.J.
1
3
Jablonné
0
4
v P.
Mimoň
1
1
Noviny p.
0
0
Ralskem
Okna
0
1
Osečná
1
1
Pertoltice
0
0
pod
Ralskem
Ralsko
1
1
Rokytá
0
0
Skalka u
0
0
Doks
Stráž pod
1
1
Ralskem
Tachov
0
1
Velenice
0
0
Velký
Valtinov
Zákupy
0
1
Celkem
23
43
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření

zařízení

Kemp

Chatová
osada

Jiné

0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
0
130
0
2
0
2
4

0
0
0
2
0
1
0
1
0

1
0
0
1
0
0
0
1
1

0
0
0
48
0
1
0
0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
0

0
0
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

1

0

0

0

1

0
0
-

1
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

1
5

0
142

1
6

1
6

0
52

Příloha 4
Mapa s ikony zobrazující základní „orientaci“ cestovního
ruchu
v jednotlivých
vymezených
suboblastech
Mikroregionu Podralsko

Zdroj: Mapový server CRR, T-MAPY, spol. s r.o.

