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Velkoplošná chráněná území v Českosaském Švýcarsku
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Národní park České Švýcarsko

•Zaloţen k 1.1.2000, sídlo správy: Krásná Lípa

•Rozloha 80 km2

•Poslání: uchování a zlepšení přírodního prostředí, ochrana 

jedinečných geomorfologických hodnot, planě rostoucích rostlin a 

volně ţijících ţivočichů a zachování typického vzhledu krajiny 

(zák. č. 161/1999 Sb.)

•Součást soustavy NATURA 2000
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Historie turistiky v Českém Švýcarskou

•18. století: název Saské (České) Švýcarsko –

romantičtí malíři

•19. století: Kinští, Clary-Aldringenové: 

zpřístupňování krajiny pro návštěvníky 

(budování vyhlídek, rozhleden, hotelů, 

plavba na loďkách)

•2.pol.19.století: horské spolky: první 

značení turistických cest, provozování 

ubytoven, vydávání průvodců, map, 

pohlednic apod.

•Po r. 1945: výměna obyvatel, útlum 

turistiky, vznik nových forem rekreace 

(chalupaření, odborářská, podniková a 

dětská rekreace, tramping)

•1972: zaloţení CHKO Labské pískovce 

(naučné stezky, první regulace návštěvnosti: 

uzavření vstupu na Pravčickou bránu r. 1982)
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•Zpřísnění reţimu ochrany přírody 

(zonace: omezení vstupu) v. rozvoj 

cestovního ruchu (národní park –

marketingová značka)

•Turistické hraniční přechody, 

informační střediska

•Cyklotrasy, cesty pro pěší, jezdce 

na koních

•Informační tabule, turistická 

odpočívadla, zábradlí…

•Publikační činnost (broţury, 

zpravodaje, výroční zprávy…)

•Výchovná a osvětová činnost 

(přednášky, exkurze…)

Rozvoj cestovního ruchu po vyhlášení NP České Švýcarsko
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Monitoring návštěvnosti na území NP

•Od r. 2005 automatický monitoring návštěvnosti na území NP 

(kvantitativní data)

•2000, 2010: dotazníková šetření mezi návštěvníky (kvalitativní 

data) – dr. Čihař (UK Praha)

•2010: pracovní skupina při MŢP – tvorba metodiky hodnocení 

vlivu CR na kvalitu přírodního prostředí v NP ČR

www.npcs.cz
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Příklady dat z automatického monitoringu

www.npcs.cz
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Vznik Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko

•Od počátku snaha o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

•v r. 2001 zaloţena obecně prospěšná společnost České Švýcarsko 

(zakladatelé: Správa NPČŠ, město Krásná Lípa, ČSOP Tilia Krásná 

Lípa)

•Hlavní poslání OPS ČŠ: šetrný rozvoj širšího regionu Českého 

Švýcarska

Klíčové oblasti působení OPS v oblasti CR:

•1) destinační marketing

•2) turistická mobilita

•3) turistické produkty

Společné 

regionální logo

www.npcs.cz



České Švýcarsko
jako destinace ekoturismu

aneb 7 podpor šetrné turistice 



1. Podpora šetrných 

služeb

Podpora certifikace ekologických služeb

• propagace certifikovaných služeb

•Vzdělávání poskytovatelů služeb v možnostech certifikace, prezentace 

jednotlivých typů certifikace

• exkurze za příklady dobré praxe

• pořádání seminářů pro ubytovatele na témata ekologická certifikace v 

ubytovacích službách a greenmarketing

• poskytování poradenských služeb v oblasti certifikace



2. Podpora místních

Podpora místních výrobců

Značka ,,Českosaské Švýcarsko regionální produkt®“ - bilaterální 

projekt spolu s německým partnerem

• Prodej regionálních výrobků na turistických infocentrech

• Mediální propagace značky

• Prezentace a prodej na výstavách a veletrzích v ČR i zahraničí

Podpora poskytovatelů turistických služeb v regionu

Destinační fond Českého Švýcarska – společný finanční zdroj pro rozvoj 

šetrného cestovního ruchu, jeho priority:

• Společná propagace celého regionu (katalogy ubytování, internetová 

prezentace, prezentace na veletrzích cestovního ruchu apod.)

• Regionální doprava (turistické autobusy a vlaky)

• Turistické produkty (pobytové a zážitkové balíčky)



3. Podpora a rozvoj 

šetrné dopravy

Hromadná doprava

 Turistické autobusy

 Turistické vlaky

 Výletní plavidla

Vydávání map a jízdních řádů

 Výletní jízdní řády

 Cykloturistické mapy 

 Mapy regionu, turistické průvodce

Koordinace a propagace



4. Zážitky v souladu 

s přírodou
Podpora zážitkových programů, jež 

nejen respektují přírodní a kulturní 

dědictví, ale využívají jej jako svůj 

základ.

Programy pro veřejnost

• Výlety s certifikovanými průvodci

• Adrenalinové programy s instruktory

Programy pro zájmové skupiny

• Přírodní výjimečnosti regionu

• Historické zajímavosti regionu

• Programy na objednávku



5. Podpora místní 

kultury a tradic

Pořádání a podpora akcí pro obyvatele a návštěvníky regionu

 Otevírání turistické sezony

 Dny Českého Švýcarska

 Pořádání akcí a soutěží pro děti a mládež

 Cestovatelský ekofestival

 Výstavy, koncerty, autorská čtení

Připomínání a znovuobjevování tradic

 Expozice Českého Švýcarska

 Vydávání historických publikací

 Exkurze s průvodcem po zapomenutých místech



6. Vzdělávání

Prostřednictvím Konferenčního centra 

šetrné turistiky

Odborné vzdělávání na téma šetrné 

turistiky
 Destinační management a marketing

 Průvodcování v chráněných územích

 Tvorba naučných stezek

 Oživené památky

 Komunikace s návštěvníky

Kurzy pro pedagogy
 Zážitková pedagogika

 Tvorba přírodních učeben



7. Podpora 

individuální turistiky

Vytváření prostředí pro nemasovou turistiku

 Umisťování informačních panelů

 Tvorba map, průvodců

 Poskytování informací v turistických centrech

 Tvorba naučných stezek

Tvorba produktů nemasové turistiky

 Zážitkové programy pro malé skupiny

 Výlety s certifikovaným průvodcem
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r. 2009: 1. místo v soutěží EDEN

www.npcs.cz
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Děkujeme za pozornost

Michaela Andělová

Michaela.andelova@ceskesvycarsko.cz

České Švýcarsko o.p.s.

Mgr. Richard Nagel

r.nagel@npcs.cz

Správa NP České Švýcarsko
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