FRÝDLANTSKO A CESTOVNÍ RUCH: KUDY A JAK?
První diskusní setkání k rozvoji cestovního ruchu na Frýdlantsku
Frýdlant, kuchyně Státního zámku, 25.3.2008
Připravil: Jizersko-Ještědský horský spolek v rámci projektu Alternativy pro Frýdlantsko
Výběr příspěvků z diskuse
(Pozn.: nejde o záznam v chronologickém řazení příspěvků tak, jak v diskusi zazněly, ale o zásadní připomínky a reakce
na ně tak, aby bylo možné tohoto materiálu využít v dalších diskusích)
Připomínka
Chybí představení záměru /
projektu SKI areálu Smrk,
diskuse se vede nad něčím, co
není veřejně známé.

Prezentace jsou příliš stručné,
není možné pojmout všechny
informace
Na Frýdlantsku chybí kromě
základní infrastruktury pro
cestovné ruch k rozvoji téměř
vše, přitom cestovní ruch je
záchrana pro celou ekonomiku

Jaké jsou ty slibované
alternativy? Bylo by lepší je
představit než napadat jeden
záměr

Chybí vazba na Polsko a
budovaný areál – lanovka a
sjezdovky, hotelový komplex ve

Reakce pořadatele, zpracovatelů studií
Záměr ani projekt nebyl zveřejněn a
prezentován tak, aby jej měl pořadatel a
zpracovatelé studií k dispozici
v aktuálním stavu
V projektu Alternativy pro Frýdlantsko
byly zpracovány analýzy – zmapováno
širší území (celé Frýdlantsko z hlediska
socio-ekonomického a širší oblast Smrku
z hlediska přírodovědného), aby byl
vytvořen podklad pro diskusi také o
jiných rozvojových záměrech a
možnostech v cestovním ruchu (=
alternativy).
Studie jsou publikovány na
www.horskyspolek.cz – pro prezentaci
na místě jsou příliš obsáhlé, nebyl by
prostor pro diskusi
Cestovní ruch není jednolitý „moloch“,
je potřeba diskutovat o výběru aktivit
vhodných pro dané území, o kombinaci
aktivit

Alternativy musí vzejít z podnikatelských
a veřejných záměrů na Frýdlantsku –
studie JJHS jsou pouze podkladem,
materiálem pro tuto diskusi

Reakce dalších účastníků
10.4. od 15:00 bude v Lázních
Libverda, kulturním sále Ostrava
záměr prezentován (před dalším
diskusním setkáním, které se koná od
16:30 v Informačním centru L.L.)
SIAL zpracoval studii na původní
trasování lanovek a sjezdovek pro
svazek obcí Smrk – je na něm, jak s ní
disponuje.

Je důležité si říci, jaké aktivity a jaké
skupiny návštěvníků tu chceme. Co je
na Frýdlantsku obzvlášť cenné?
(je to spící Šípková Růženka , oblast
klidu vhodná pro odpočinek)
Na Frýdlantsku existuje nabídka –
zámek, muzea, Žijící skanzen apod. je třeba komunikovat a společně
propagovat
Lázně Libverda organizují
rekvalifikační kurz pro pracovníky
v cestovním ruchu
Alternativami mohou být jednotlivé
scénáře rozvoje, bylo by třeba je více
představit.
Frýdlantsko se může stát záchytnou
zónou pro ty, komu připadají Jizerské
hory přetížené (cyklisté)
Možnost propojení např. kyvadlovou
dopravou?

Swieradově Zdroji.
V SZ investovali do ochrany
zdrojů (1 mil. PZL na ochranu
lázeňských pramenů), vykoupili
10 ha lesa (2 mil. PZL), investice
do vybudování vodních zdrojů
pro zasněžování byla cca 0,5
mil. EUR.
Nabídka prezentace areálu a
návštěvy pro seznámení
s projektem (pan Roland
Marciniak, starosta Swieradova
Zdroje)

Upozornění na charakter posledních
zim – budování nákladného zimního
areálu je riskantní, otázkou je i
budoucí provozování (připomínka
nefunkčního staršího areálu ve
Swieradově Z.)
Jsou-li možná technická opatření na
ochranu přírodních zdrojů, proč je
v Polsku vybudování možné a u nás
ne?
Reakce: odlišný systém ochrany
přírody- na polské straně není
vyhlášena CHKO

Zaznamenala a shrnula: Jitka Doubnerová (připomínky: jitka.doubnerova@seznam.cz)

