
Cestovní ruch 

 

1992 – ustanovena pracovní skupina Cestovní ruch 

 

Fakta 1992-2000 

1992 – byl vydán první přeshraniční informační materiál „Pozoruhodnosti Euroregionu Nisa“, 

který byl v dalších letech využíván k prezentacím Euroregionu Nisa na výstavách cestovního 

ruchu. 

1992 – Euroregion se zúčastnil mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně 

1992 – byla uspořádána mezinárodní soutěž „Sportovní areál y Trojzemí“ 

1992 – uskutečnil se 1. mezinárodní veletrh pro východ - „Turistická burza“ v Görlitz 

1992 – byl vydán první díl publikace „Toulky po Euroregionu“ 

1993 – ve dnech 6.-11.3. byla na Mezinárodním turistickém veletrhu v Berlíně poprvé 

prezentována nově vydaná Turistická mapa Euroregionu  

1993 – byl zpracován první Kulturní a sportovní kalendář Euroregionu Nisa s přehledem 

třístranných kulturních a asportovních  akcí.  

1994 – zástupci ČR a SRN podepsali „Dohodu o malém pohraničním styku na turistických 

stezkách a v turistických zónách“. Dohoda opravňovala překračovat státní hranice v místech, 

kde turistické stezky protínají společné státní hranice. 

1994 – byla vydána publikace „Turistické stezky přes hranice“ 

1994 – byla zpracována společná tříjazyčná publikace „12 výletů v Euroregionu“ s nabídkou 

nejatraktivnějších výletů po Jizerských a Lužických horách a Krkonoších 

1994 – otevřen hraničního přechodu do Německa a Polska  

1995 – první zmínka o budoucím projektu „Turistický informační systém“ s cílem vybudovat 

informační střediska pro turisty, s možným propojením informací počítačovým systémem. 

Projekt se podařilo dokončit v roce 1998 

1995 – byl zpracován podrobný informační materiál o česko-polských a česko-německých 

hraničních přechodech včetně mapky 

1996 – začala realizace projektu „Přeshraniční datová síť“ jehož cílem bylo vybudování 

datového centra (GIS) a Informační sítě (ERNIS)- Internet. Projekt přispěl ke zlepšení 

přeshraniční internetové komunikace a usnadnil přístup občanů k informacím zveřejňovanými 

úřady. Dokončen v roce 2000. 

1996– byl vydán 1. díl „Katalogu ubytovacích zařízení“, který turistům nabídl seznam 

ubytovacích zařízení na celém území Euroregionu Nisa. 

1996 – začala realizace projektu „Rekonstrukce turistických stezek“ – dokončeno v roce 2000 

1998 – byla oficiálně zahájena činnost 18 informačních středisek v rámci projektu „Turistický 

informační systém ERN“  Vybavena jsou  kancelářskou technikou a nábytkem v celkové výši 

přes 200 ti. EUR. 

1998 – vzniklo „Otevřené fórum turismu“. Výhledově „Výbor pro cestovní ruch“ 

1998 – byla vydána publikace „Farmy koní a příležitosti pro agroturistiku“ 

1998 – společným úsilím odborníků na cestovní ruch vznikla „Koncepce cestovního ruchu 

v Euroregionu Nisa“ (Leitbild) - termín vydání září 1999 

1998 – začaly přípravné aktivity na projektu „Vícejazyčná navigace turistů“, jehož cílem byla 

výstavba vícejazyčného navigačního systému (velkoplošné panely, informační boxy) pro 

motoristy, cyklisty a chodce směrem od hranic státu. Projekt se podařilo dokončit v roce 

2000. 

1999 – v rámci projektu „Mezinárodní cyklotrasy Odra-Nisa“ byl pro turisty otevřen úsek 

Liberec-Hrádek nad Nisou.    

1999 – byl vydán II. díl cyklu „Prožijte historii“ – Hrady, zámky, paláce“ 



1999 -  Euroregion Nisa prezentoval svou činnost na výstavách cestovního ruchu v Görlitz, 

Varšavě a Lipsku. 

1999 – byla zpracována publikace „Muzea v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ 

1999 – uskutečnilo se proznačení cyklotras a výstavba cyklostezek – Hrádek nad Nisou, 

Zgorzelec  podél Nisy. 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – V rámci projektu Vícejazyčná navigace turistů bylo ve 29 nejnavštěvovanějších 

obcích a městech Euroregionu Nisa nainstalováno 29 dotykových infoboxů s informacemi pro 

turisty a umístěno 700 infotabulí s turistickými mapami. 

2000 – zástupci ČR a SRN podepsali dodatek k Dohodě o zřízení, rozšíření a omezení 

turistických stezek protínající státní hranice z roku 1994 o další turistické stezky na celém 

území hranice ERN. Jedná se zejména o úpravu provozní doby 

2000 – byl zrealizován projekt „Rekonstrukce turistických stezek“, v jehož rámci byly v 5 

okresech ERN opraveny turistické stezky pro pěší, vystavěna odpočívadla s lavičkami, 

turistické mapy a tabule 

2000 – v rámci projektu „Přeshraniční datová síť“ byl vytvořen Euroregionální Informační 

Systém (ERNIS) pro Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Dále byla zakoupena PC technika a 

doména (informace v češtině, polštině, němčině a angličtině) Současně byl vytištěn leták 

s informacemi o systému. 

2001 – 22.- 24.3 se uskutečnil 1. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu 

„Euroregion tour 2001“ s prezentací turistických zajímavostí celého regionu. 

2001 – vydána „Statistická publikace o cestovním ruchu v Euroregionu Nisa“ ve spolupráci 

pracovní skupinou Statistika  

2001 – byl zpracován záměr budoucího nového projektu „Jizerská magistrála pro pěší 

turistiku“ 

2001  - uskutečnilo se otevření mezinárodní cyklomagistrály „Okruh Trojzemím“ 

2002 – byly vydány „Mapy cyklotras a cyklostezek ERN“, obsahující 9 mapových listů 

z turistických oblastí ERN 

2003  - probíhala třístranná jednání o proznačení hlavní cyklostezky Odra-Nisa a doplnění 

dalším servisem pro turisty 

2003 – na internetových stránkách byla poprvé prezentována Krakonošova stezka  

2003 – byla vydána publikace „Euroregionem na kole“ 

2003 – Euroregion se zúčastnil veletrhů cestovního ruchu v Praze, Berlíně, Görlitz a Dne Sasů 

v Sebnitz  

2003 – byl zpracován komplexní propagační materiál „Katalog turistických atraktivit a 

informací ERN“  

2004 – zástupci Euroregionu spolupracovali na slavnosti Trojmezí při příležitosti vstupu ČR 

do EU,  

2004 – byla vydána „Mapa atraktivit ERN“,  

2004 – Euroregion Nisa se prezentoval na veletrzích a výstavách cestovního ruchu v Görlitz, 

Jelenie Góře, Berlíně, Varšavě, Poznani a Aachenu 

2005 – pracovní skupina Cestovní ruch byla rozdělena do 4 podskupin – Veletrhy a výstavy, 

Marketing, Programy a produkty, Infrastruktura 

2006 – byl zpracován „Kalendář akcí Euroregionu Nisa“ 

2007 – dne 8. 6. se uskutečnilo slavnostní otevření „Jizerské magistrály pro pěší turistiku“.  

2007 – začala realizace společného třístranného projektu „Nová hřebenovka“, který navazuje 

na historickou trasu „Modrá hřebenovka“ z počátku minulého století a na již otevřenou 

„Jizerskou magistrálu pro pěší“ 



2007, v rámci projektu „Via Sacra“ byla pro turisty zprovozněna stezka po sakrálních 

památkách Trojzemí  

2009 – konaly se veletrhy cestovního ruchu v Euroregionu Nisa: REGIONTOUR v Jablonci 

nad Nisou,  KONVENTA v Löbau, TOURTEC v Jelenie Góře- 

 

 

Plánované úkoly a cíle 

 Podporovat činnost odborných podskupin na konkrétních projektech v oblasti cestovního 

ruchu 

 Podporovat pořádání a účast na výstavách cestovního ruchu v Euroregionu, trasování 

přeshraničních tematických stezek v Euroregionu (Via Sacra, Sklářská stezka, 

Svatojakubská stezka apod.), 

 Podporovat propojování informačních středisek včetně distribuce informací pro turistiku a 

cestovní ruch, 

 Vyhodnocovat aktuální statistické údaje pro tvorbu přeshraničních koncepcí rozvoje 

cestovního ruchu, rozvoje agroturistiky a hipoturistiky 

 Podporovat přeshraniční trasování, úpravu, značení turistických tras, cyklotras a dalších 

stezek a jejich vybavení službami 

 


