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Zasedání Výkonné rady DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. dne 17.září  2021 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Jan Šmíd, Pavel Farský 
 
Předsedající: Jan Sviták 
Zapisovatel: Marie Kárová 
 
Výkonná rada je usnášeníschopná. 
 
Program: 
1/ Přijetí nových členů  

2/ Příprava akčního plánu 2022 - 2025 

3/ Turistická doprava – připomínky ke koncepci KORID 

4/ Hlavní marketingové téma roku 2022 a témata dílčí 

5/ Zpráva z jednání z Přírodním parkem Žitavské hory 

6/ Různé 

 
1. Přijetí nových členů 
 
Přihlášku podal MAS Česká sever. 
 
Hlasování:    PRO    6  PROTI 0  ZDRŽEL SE    0 
 
Usnesení VR č. 1/3/2021 
Výkonná rada schvaluje přijetí MAS Český sever za člena DMO Lužické a Žitavské hory, členský 
poplatek za rok 2021 činí 1000Kč. 
 
 
2. Příprava strategického a akčního plánu 2022 – 2025/27 POSTCOVID 
 
Ředitelka DMO navrhuje nechat částečně zpracovat Strategii rozvoje turistického regionu a oslovit 
Technickou univerzitu Liberec, konkrétně Ing. Lenku Červovou, která zpracovává i analytickou část 
strategického dokumentu pro Liberecký kraj. Návrhová část by pak byla zpracována interně.  
 
Hlasování:    PRO    6  PROTI 0  ZDRŽEL SE    0 
 
 
Usnesení VR 2/3/2021: 
Výkonná rada pověřuje ředitelku DMO k jednání s TUL a vyjednání přípravy analytické části za cenu 
v max. výši 60 tisíc Kč + DPH. 
 
Akční plán na následující 2 roky zpracuje ředitelka DMO s tím, že první návrh bude k dispozici do 
31.10.2021 k připomínkování. 
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Hlasování:    PRO    6  PROTI 0  ZDRŽEL SE    0 
 
Usnesení VR 3/3/2021: 
Výkonná rada pověřuje ředitelku DMO zpracováním akčního plánu na roky 2022 a 2023 s ohledem na 
covidovou/ postcovidovou situaci. 
 
 
3. Turistická doprava - koncepce KORID  
 
Ředitelka DMO zaslala VR Koncepci turistické dopravy k připomínkování. Výkonná rada pověřila 
ředitelku DMO připomínky zapracovat a odeslat na KORID. 
 
 
4. Marketingová témata 2022 
 
Ředitelka DMO předložila návrh na hlavní marketingové téma na rok 2022 – „Tradice“. Připravený 
marketingový plán včetně nástrojů bude předložen k připomínkování do 31.10.2021. Vzhledem 
k faktu, že rok 2022 je Mezinárodním rokem skla, bude se DMO zaměřovat hlavně na téma Sklářství a 
související podtémata jako je Pivní stezka (Pivo patří do skla), tradiční lidová architektura a unikátnost 
krajiny. Dílčím tématem pro rok 2022 je cyklistika s ohledem na pořádání ME MTB na Malevilu a další 
cyklistické podniky a pěší turistika, zde se navazuje mj. na Pivní stezku, projekt  Hřebenovka a další 
trasy.  
 
Hlasování:    PRO    6  PROTI 0  ZDRŽEL SE    0 
 
Usnesení VR 4/3/2021: 
Výkonná rada bere na vědomí marketingová témata pro 2022 a pověřuje ředitelku vypracováním 
marketingového plánu na rok 2022. 
 
 
5. Jednání s Naturpark  
 
9.září proběhla schůzka v Žitavě s cílem určit další formy spolupráce. Ředitelka DMO a německá 
strana (Linda Pietchmann) představila hlavní body 

 Návrh od DMO směrem k Žitavským horám, aby také začali používali společné logo - Téma 

pro společné zasedání správní rady  

 Veletrhy: vzájemná ochota navzájem se prezentovat brožurami, v případě potřeby možnost 

spolupráce při společné prezentaci např. Na malých slavnostech / akcích 

 Destinace Lužické hory zvolilo téma skla pro prezentaci v roce 2022 a Žitavské hory se zapojí 

pomocí tématu řemesel / regionální výroby => Závazek navrhnout společnou trasu přes 

Lužické a Žitavské hory 

 Návrh DMO zorganizovat famtrip pro aktéry z německé strany v roce 2022 (před 

Velikonocemi)  
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• Návrh společného zasedání představenstva (předseda, zástupce a provozní úroveň) Žitavských hor 

v lednu  vzájemná prezentace regionu (čísla; statistiky, obsah, marketing ...) a následná diskuse 

• Společné marketingové téma Věže (rozhledny, vyhlídky..) 

• Trail running: Zájem na obou stranách hor, ale problém s organizacemi na ochranu přírody => bez 

problémů možný pouze individuální marketing (žádné paušály) 

• Výměna statistik (v současné době nutná v krátkém čase pro projekt Textour projekt, který se týká 

podstávkových domů) 

● spolupráce v rámci Malevil Cupu, prezentace Žitavských a Lužických hor na Salzkammergut Trophy, 

kontaktní osoba na německé straně Dáša Hrehová, návrh využít jazykových i místních znalostí sl. 

Hrehové i pro další ročník Malevilu, kdy se koná ME MTB a pojede se opět i na německé straně => 

propagace území jako celku 

Setkání představitelů z české a německé strany:    21.01.2022, 09.00-12.00 
 
Usnesení VR 5/3/2021: 
Výkonná rada bere na vědomí společné aktivity obou spolků a pověřuje ředitelku potvrzením termínu 
setkání 21.ledna 2022. 
 
6. Různé 
 

 rozjednaná spolupráce se sklářskými firmami ohledně nového produktu cestovního ruchu => 
naplánovaná schůzka zapojených subjektů po IGS   

 nové tiskoviny - … když prší 

 nová spolupráce s Koktejl a Glampervan 

 Šébr – oficiální otevření 22.10. 

 neuhrazené členské příspěvky za rok 2020 a 2021 

 horolezecká příručka ve spolupráci Rock Empire 

 Sportovně společenský program Fotbalgolf odložen na jaro 2022 

 Členská schůze – 19.listopadu 2021 v Resort Dymník  

 Setkání Infocenter – listopad 

 Školení infocenter – Copywriting 21.10. 

 úprava lyžařských stop na Ústecké straně – finance poskytně ÚST kraj přes o.p.s. České 
Švýcarsko 

 Tour de Feminin – několikadenní významný cyklistický závod v letošním ročníku projel 
několika trasami přes Lužické hory => propagace regionu 

 13.-16.ledna 2022 se koná Zimní turistický sraz s očekávanou návštěvností okolo 1000 osob 
=> propagace zimní turistiky (běžky) 

 26.11.2022 se koná Mistrovství republiky v Crossu na Dymníku, očekávaná vysoká účast => 
příležitost pro prezentaci DMO a propagaci regionu 
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 Resort Dymník – jednání s Lesy ČR ohledně plánovaného single tracku – pokud všechna 
jednání proběhnou bez potíží, nový singl track by se mohl otevřít již v létě 2022 => příležitost 
k propagaci regionu a rozšíření nabídky pro cyklisty  

 Jablonné v Podještědí bude hostit v červnu 2022 ME MTB, bude se jednat o několika denní 
program, očekává se vysoká účast a pro region skvělá propagace => nutné hledat zdroje 
finanční i lidské 

 


