Nový projekt má za úkol přilákat do Krušných hor více
turistů
Zástupci Ústeckého kraje, Saska a příhraničních měst, obcí a dalších organizací, které se
nacházejí na území Krušných hor a Podkrušnohoří, se dnes sešli na ústeckém zámečku
Větruše na konferenci věnované projektu „Česko – saský turistický region – NOVÁ
KVALITA“. Ten odstartoval letos v lednu a jeho hlavním cílem je společná propagace
Krušnohoří jako uceleného a atraktivního území.
Tisková zpráva z 29. 3. 2011

Konference byla prvním otevřeným setkáním všech partnerů projektu, kteří mají společný cíl. Jak
představitelé Ústeckého kraje, tak i Saska chtějí intenzivně pracovat na zviditelnění Krušných hor a na
lákání návštěvníků, kteří zde najdou celou řadu variant a možností k výletům.
Jak už dlouhodobě ze statistik návštěvnosti vyplývá, Ústeckému kraji často patří spodní příčky těchto
žebříčků. To by měl projekt pomoci změnit. Chce ukázat oblast Krušných hor jako území, které nabízí
velké množství kulturních, přírodních i historických památek. Stačí si z nich jen vybrat.
„Všichni moc dobře víme, že oblast Krušných hor má za sebou velmi drásavou minulost a naším
úkolem v současnosti je co nejvíce přispět k jejich obnově a navrácení do původního stavu. Na tom
také náš úřad intenzivně pracuje a z aktuálních výsledků vyplývá, že úspěšně. Ústecký kraj se
proměňuje před našima očima v turisticky atraktivní oblast, kterou je potřeba nově a moderně
představit nejen obyvatelům kraje a České republiky, ale také návštěvníkům ze zahraničí, kteří to k
nám nemají daleko,“ řekl na úvod konference Jaroslav Pikal, zástupce ředitele Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Náplň konference tvořily jednotlivé bloky přednášek, které se zabývaly například představením
projektu, cestovním ruchem v Ústeckém kraji a Sasku, návrhem marketingové kampaně, rozvoji
destinace Krušnohoří, strukturou oblasti, přeshraniční spoluprací a turistickými atraktivitami.
Mezi hlavní cíle Ústeckého kraje v rámci projektu patří zastavení poklesu návštěvnosti, prodloužení
doby pobytu turistů, snížení sezónních výkyvů a zvýšení podílu zahraničních návštěvníků.
V současnosti k nám nejvíce jezdí především Němci, kteří tvoří 51 procent z celkového počtu. Od
saské strany se může česká leccos přiučit, protože tamní partneři propagují svou část Krušnohoří
dlouhá léta a mají velmi dobré výsledky. Zatímco v Ústeckém kraji návštěvnost postupně od roku 2000
klesá, Sasko zaznamenalo v letech 2000 až 2010 nárůst o 16 procent. Severočeši chtějí dosáhnout
stejných úspěchů. Je potřeba, aby do Krušných hor jezdilo mimo jiné i více tuzemských turistů, kteří
se tu mohou na vlastní oči přesvědčit, že image zdevastované krajiny už dávno neplatí.
V průběhu roku 2011 a 2012 by se měla začít realizovat společná propagační kampaň prostřednictvím
informačních letáků, vlastních webových stránek a billboardů v Ústeckém kraji i Sasku, které budou
lákat k atraktivním cílům. Hranice by v rámci projektu měly existovat pouze na papíře. Turista je
během svých toulek Krušnohořím vůbec nezaznamená.
Ústecký kraj a Svobodný stát Sasko mají mnoho společného, zejména co do rozlohy a počtu obyvatel.
Ovšem výrazné rozdíly nastávají právě v počtech turistů. Sasko vykazuje až trojnásobně lepší čísla.

Projekt „Česko – saský turistický region – NOVÁ KVALITA“ spadá do Programu Cíle 3 na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013, který Evropská unie podpořila částkou přesahující jeden milion eur. Ústecký kraj je
vedoucím partnerem projektu.

Zahájení konference se ujala Jana Nedrdová (u mikrofonu) z Odboru strategie přípravy a
realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.

O úvodní slovo se postaral Jaroslav Pikal, zástupce ředitele krajského úřadu.

Za saské partnery promluvila Ute Windisch ze Saského zemského sněmu z frakce pro cestovní
ruch.

Zaplněný sál ústeckého zámečku Větruše

Přednášky byly překládány tlumočnicemi buď do českého, nebo do německého jazyka.

