Turistů už je moc. Kraj řeší, co s přetíženými Jizerkami
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Některá místa v Jizerských horách už jsou plná turistů, kteří se do nich nevejdou. Nový plán
Libereckého kraje je chce přemístit do oblastí, kterým se dosud vyhýbali.
JIZERSKÉ HORY Na jednom místě jich je moc, na jiném málo. Někde se mezi sebou pletou cyklisté a
pěší, jinde projde za den turistů jen zlomek. Politici, úředníci i ochránci přírody to teď chtějí změnit.
Na Libereckém kraji vznikl plán, jak efektivně rozmístit turisty po Jizerských horách. Stále totiž existují
místa, která návštěvníci hor opomíjejí. To je třeba případ Zásady na Jablonecku.
„Kvůli tomu, že se turisté stahují hlavně do Jizerských hor, tak málokdo už pak sejde pod
Černostudniční hřeben, a to je škoda. Je tu spousta malebných míst a myslím, že zájem turistů by
uvítali i místní, nedávno se tu otevřel i pivovar,“ uvedla starostka obce Zásada Andrea Princová. Ona
sama by směrovala kroky turistů především ke kapli svatého Prokopa, která je druhou největší
v České republice. Podobných koutů je ale celá řada. Opomíjené je třeba Frýdlantsko, přitom pro
turisty skýtá velké množství zážitků. Ideální je hlavně pro rodinnou cyklistiku, fenoménem jsou
i několikakilometrové aleje. „Chceme nasměrovat turisty také východním směrem podél
Černostudničního hřbetu. Posílí se i postavení Nového Města pod Smrkem jako centra zimní i letní
turistiky. Navíc by mělo daleko více těžit z vazby na dynamicky se rozvíjející polské lázeňské místo
Swieradów-Zdrój,“ upřesnil Jindřich Felcman z oddělení územního plánování krajského úřadu
v Liberci.
Podle Jiřího Huška, šéfa Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor ale není cílem krajského plánu
přivést turisty do klidných oblastí hor, ale spíše je zaměřit na lokality, které nejsou v takové oblibě, a
o nichž lidé málo ví. Kromě toho, že se uleví přetíženým místům, prospěch by z turistů mohli mít
především místní lidé.
„Krásná příroda je například okolo řeky Smědé, za vidění stojí i meandry pod Frýdlantem, nebo
rybníky, třeba Dubák. Navíc například krajinářské výhledy ze Zásady nabízejí pohled na kopce
v Českém ráji, Kozákov i Krkonoše, vzhledem k zalesňování Jizerek už je takových možností málo,“
upozornil Hušek.
Turisticky značených tras je dostatek, jen je otázkou dobrého marketingu a propagace nalákat
návštěvníky i jinam. Důležité je prý odlehčit náhorní plošině a příliš nezatěžovat ani severní svahy.
„Občasné návaly v centrálních nástupních místech, zejména v Bedřichově a v Janově nad Nisou
znepříjemňovaly návštěvníkům hor rekreační zážitek a zároveň ohrožovaly to, co dělá hory atraktivní,
a to je příroda,“ vysvětlila Kateřina Lauermannová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního
řádu.
Na to, že je turistů v některých místech v Jizerských horách moc, upozorňovalo sčítání, s kterým před
lety začaly některé obecně prospěšné společnosti. Čidla se objevila na hrázi Josefodolské přehrady a
na Holubníku. „Zjistila, že třeba k přehradě zamířilo za rok až sto osmdesát tisíc lidí. Také my měříme
pohyb turistů na několika místech v horách, například na Čihadlech, kam zavítá přes tisíc návštěvníků
denně,“ zmínil Jiří Hušek.

Krajský plán se zabývá i budoucími stavbami v horách. V těch nejcennějších oblastech si lidé žádné
nové domy nebo dokonce apartmány nepostaví. „Zkušenosti ze Špindlerova Mlýna či Harrachova nás
naučily, že tento druh rozvoje obcím nijak neprospívá a jen zatěžuje atraktivní horské prostředí,“
dodal Felcman.
Fakta: Hory plné turistů
Turisté nejčastěji míří z Bedřichova na Novou Louku, na Hřebínek či na Knajpu.
Oblíbeným místem je rovněž Josefodolská přehrada či přehrada na Černé Nise. Ochranáři, kteří sčítají
turisty na několika místech v horách například zjistili, že na Čihadla se v sezoně denně vypraví více
než tisíc turistů. Podle plánu Libereckého kraje by se měli návštěvníci hor rozptýlit i do dalších oblastí,
zejména na Frýdlantsko, kde mohou využít hned několika cyklistických tras, po nichž se dostanou až
do Polska. Zajímavá místa nabízí rovněž Jablonecko a více zviditelnit by se mělo i Nové Město pod
Smrkem.
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Jizerské hory - Bedřichov nebo Janov se stávají především v zimě cílem tisíců turistů. Pro životní
prostředí je to až neúnosné.
Tisíce lidí, při masových akcích typu Jizerská 50, dopravní kolapsy, přetlak turistů na vlecích ale i v
lesích. Tak to vypadá na mnoha místech Jizerských hor zejména v zimě. A pak tu jsou místa neméně
turisticky atraktivní, přesto však méně navštěvovaná.
A právě o efektivnější rozmístění turistických aktivit v Jizerských horách je koncepce rozvoje
cestovního ruchu Jizerské hory, kterou ve středu 9. března schválil Krajský úřad Libereckého kraje.
Schválená koncepce stanovuje opatření a návrhy, jak přírodě ulevit. „Především jde o rozptyl turistů
směrem na Frýdlantsko a také východním směrem podél Černostudničního hřbetu. Posíleno je
postavení Nového Města pod Smrkem jako centra zimní i letní turistiky, které by mělo mnohem
intenzivněji těžit z vazby na dynamicky se rozvíjející polské lázeňské město Świeradów-Zdrój," popsal
Jindřich Felcman z oddělení územního plánování krajského úřadu.
Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty má koncepce výrazný přínos i z hlediska oživení
podhorských oblastí Frýdlantska, Pěnčínska a Zásadska.
„Koncepce obsahuje velké množství opatření, která vedou k tomu, že turisté mířící do hor budou
motivováni k objevování i doposud ne tolik známých turistických cílů. Například Frýdlantsko nabízí
velký potenciál pro cyklistiku, a to nejen terénní v areálu Singltreku pod Smrkem. Rozvoj cykloturistiky
tak může představovat určitý impuls k oživení ekonomiky této oblasti," vysvětli hejtman Martin Půta.
Velkým tématem je také budoucí stavební aktivita v horách. „V nejcennějších oblastech hor není
připuštěna nová masivní výstavba rodinných domů nebo dokonce apartmánových bytů. Zkušenosti ze
Špindlerova Mlýna či Harrachova nás naučily, že tento druh rozvoje obcím nijak neprospívá a jen dále
zatěžuje atraktivní horské prostředí. To musí zůstat zachované pro všechny rekreanty, nejen pro
vlastníky nemovitostí," dodal Jindřich Felcman.
„Nyní schválená koncepce usměrňuje rozvoj sjezdového lyžování do dvou hlavních areálů Ještědu a
Špičáku a zbytek území tak chrání pro jiné aktivity," ocenil schválený dokument Jiří Hušek, ředitel
libereckého regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Zdroj: http://liberecky.denik.cz/z-regionu/hory-jsou-pod-tlakem-lidi-20160312-jz1g.html
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Efektivnější rozmístění turistických aktivit v Jizerských horách. Právě o tom je koncepce rozvoje
cestovního ruchu Jizerské hory, kterou ve středu 9. března schválil Krajský úřad Libereckého kraje.
Oblast je turisticky hojně využívaná a od přetížení má pomoci i tento plánovací dokument.
„Občasné návaly v centrálních nástupních místech, zejména v Bedřichově a Janově nad Nisou,
znepříjemňovaly návštěvníkům hor rekreační zážitek a zároveň ohrožovaly to, co dělá především hory
atraktivní. Tím je samozřejmě příroda,“ vysvětluje Kateřina Lauermannová, vedoucí odboru územního
plánování a stavebního řádu, který měl pořízení dokumentu na starosti.
Schválená koncepce stanovuje opatření a návrhy, jak přírodě ulevit. „Především jde o rozptyl turistů
směrem na Frýdlantsko a také východním směrem podél Černostudničního hřbetu. Posíleno je
postavení Nového Města pod Smrkem jako centra zimní i letní turistiky, které by mělo mnohem
intenzivněji těžit z vazby na dynamicky se rozvíjející polské lázeňské město Świeradów-Zdrój,“ uvádí
Jindřich Felcman z oddělení územního plánování.
Velkým tématem je také budoucí stavební aktivita v horách. „V nejcennějších oblastech hor není
připuštěna nová masivní výstavba rodinných domů nebo dokonce apartmánových bytů. Zkušenosti ze
Špindlerova Mlýna či Harrachova nás naučily, že tento druh rozvoje obcím nijak neprospívá a jen dále
zatěžuje atraktivní horské prostředí. To musí zůstat zachované pro všechny rekreanty, nejen pro
vlastníky nemovitostí,“ dodává Jindřich Felcman.
Projednávání koncepce se pracovníci odboru věnovali dlouhodobě a aktivně komunikovali se všemi
důležitými aktéry cestovního ruchu v Jizerských horách. Vedle starostů obcí či zájmových spolků byli
přirozeně klíčovými partnery také zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO
Jizerské hory. „Je dobře, že se touto koncepcí vyjasnil budoucí vývoj turismu v Jizerských horách.
Doposud se objevovaly rozvojové záměry nahodile a při jejich posuzování se vedle plánu péče o CHKO
Jizerské hory nebylo možné opřít o žádný speciální dokument. Typickým příkladem byl rozsáhlý záměr
skiareálu Smrk. Aniž by byl tento záměr opřen o nějakou dlouhodobější vizi rozvoje, mohla jeho
realizace nenávratně poškodit cenné severní partie hor. Nyní schválená koncepce usměrňuje rozvoj
sjezdového lyžování do dvou hlavních areálů – Ještědu a Špičáku – a zbytek území tak chrání pro jiné
aktivity,“ oceňuje schválený dokument Jiří Hušek, ředitel libereckého regionálního pracoviště
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty má koncepce výrazný přínos i z hlediska oživení
podhorských oblastí Frýdlantska, Pěnčínska a Zásadska. „Koncepce obsahuje velké množství opatření,
která vedou k tomu, že turisté mířící do hor budou motivováni k objevování i doposud ne tolik
známých turistických cílů. Například Frýdlantsko nabízí velký potenciál pro cyklistiku, a to nejen
terénní v areálu Singltreku pod Smrkem. Rozvoj cykloturistiky tak může představovat určitý impuls k
oživení ekonomiky této oblasti,“ říká hejtman.
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory je zveřejněna na webových stránkách kraje a
pracovníci oddělení územního plánování plánují její vystavení v hlavních centrech regionu. „Nejde o

klasickou územně plánovací dokumentaci. Jedná se o územně plánovací podklad, územní studii. Jejím
úkolem není pouze regulovat. Měla by především inspirovat, šířit dobré nápady, které budou
prospěšné horám i jejich návštěvníkům,“ uzavírá vedoucí odboru Kateřina Lauermannová.

