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Zápis z pracovní skupiny „Cestovní ruch“  
v rámci tvorby Strategie CLLD MAS Blaník 2021-27 

 

 

 

Termín: 23. 2. 2021 od 15,00  

 

Místo: online platforma Google Meet (https://meet.google.com/nbc-pcbp-pmb) 

Jednání vedl: Mgr. Tomáš Kramár, MAS Blaník 

Zapsala: Mgr. Hana Bohatová, MAS Blaník 

Přílohy:  

- seznam účastníků 

- fotodokumentace (printscreeny) 

- PPT prezentace 

- SWOT analýza 

 

 

Záznam jednání:  

1) Tomáš Kramár zahájil v 15,00 h. jednání pracovní skupiny a přivítal a představil její účastníky. 

2) Tomáš Kramár shrnul hlavní výsledky socio-ekonomické analýzy území MAS Blaník pro oblast 
cestovního ruch. 

3) Jana Špačková představila činnost destinační organizace Kraj blanických rytířů, její nabídku služeb 
a aktivit v rámci území MAS Blaník a možnosti spolupráce. 

4) Vznesení připomínek k socio-ekonomické analýze území MAS Blaník pro oblast cestovního ruch  

5) Společný brainstorming a aktualizace SWOT analýzy  

6) Plán dalšího postupu pracovní skupiny a ukončení jednání v 19,00 h. 

 

Účastníci: 

1. Renata Van Vleet – manažerka projektu Cesta Česka 

2. Jitka Fialová – ředitelka Spolkového domu Vlašim a předsedkyně MAS Blaník 

3. Jana Vlasáková – ředitelka Spolkového domu Trhový Štěpánov a Muzea Štěpánovska 
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https://www.google.com/url?q=https://meet.google.com/nbc-pcbp-pmb&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw36d44W4nPnzQXig5Y3OoKI


 

 

MAS Blaník, z.s., Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, tel: 703 355 807, kancelar@masblanik.cz, www.masblanik.cz 

 

 

4. Lucie Jeřábková – členka MAS Blaník, z.s. 
5. Hana Bohatová – expert PRV MAS Blaník 

6. Eliška Švejdová – manažerka mikroregionu Blaník – svazek obcí 
7. Veronika Hanusová – Muzeum Podblanicka, zástupkyně ředitele 

8. Josef Lahoda – Rehabilitační ústav Kladruby 

9. Kateřina Zemanová – ředitelka Vodního domu Hulice  
10. Petra Jakoubková – kemp Valcha 

11. Jana Špačková – manažerka destinační organizace Kraj blanických rytířů 

12. Václav Fejtek – starosta městyse Louňovice pod Blaníkem 

13. Iva Tichá – vedoucí správy rozhledny, infocentra a muzea městyse Louňovice pod Blaníkem 

14. Kateřina Červenková – vedoucí střediska EVVO v ČSOP Vlašim  
15. Lenka Röschelová – vedoucí Podblanického infocentra Vlašim 

16. Lenka Vopálka Melicharová – odborný lesní hospodář 

17. Tomáš Kramár – vedoucí pro realizaci SCLLD MAS Blaník 

 

Fotodokumentace – printscreeny: 
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Příloha:  

SWOT ANALÝZA TEMATICKÉ OBLASTI CESTOVNÍ RUCH 

 

Podklad pro Strategii rozvoje území MAS Blaník na období 2021-27 

aktualizovaný Pracovní skupinou pro cestovní ruch dne 23.2.2021 

 

SILNÉ STRÁNKY 

- v území existuje dostatek cílů pro cestovní ruch (dořešit je potřeba zmapování a propagaci cílů ve 

specifických oblastech, např. agroturistika, bezbariérová turistika, svatební turistika)  

- v území se realizují tradiční společenské akce a slavnosti určené pro místní návštěvníky i turisty vč. 

akcí nadreagionálního významu (př. Svatováclavské slavnosti v Louňovicích pod Blaníkem, Májové 
slavnosti ve Vlašimi, Cyklorytíř, Ševcovský jarmark Načeradec, Zimní běh na Blaník) 

- v území funguje systém regionálního značení výrobků, služeb a zážitků – značka KRAJ BLANICKÝCH 
RYTÍŘŮ regionální produkt® 

- krajina je zachovalá s nízkým zastoupením průmyslu a znečištění, dobrým životním prostředím (čistý 
vzduch) a zachovalým venkovským krajinným rázem   

- území je obecně známé díky dominantě – vrchu Velký Blaník a souvisejícím legendám - jednotící 
symbol, „tahák“ 

- území je součástí národního geoparku Kraj blanických rytířů 
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- dobrá dopravní dostupnost regionu (v podmínkách ČR)  
- silní aktéři v CR: DMO KBR, ČSOP Vlašim, Zámek (Muzeum) a Infocentrum Vlašim 

- ochota aktérů v CR ke spolupráci 
- dobrá informovanost turistů v území: funkční značka Kraj blanických rytířů, funkční DMO (turistická 

destinace) – existence propagačních materiálů, loga ad.), www.blanik.net  

- Vlašim: opravené centrum, zámecký park 

- kvalitní moderní turistické cíle – návštěvnická centra (Vodní dům, Včelí svět) 
- unikátní turistické cíle (expozice zbraní a střeliva v Muzeu Podblanicka, Hvězdárna Vlašim) 
- slušné pokrytí wifi-free v restauracích  
- geocaching (hustá síť cachí) 
- hodně církevních památek v regionu  

- podpora spolkové činnosti a zázemí (načeradecké akce, Fichtl Cup, kladrubský Keep Respect…) 

- existence nabídky cílů a aktivit pro rodiny s dětmi  
- existence sítě značených pěších turistických tras a naučných stezek 

- existence sítě cyklotras  

- naučné stezky jsou postupně obnovovány nebo se s jejich obnovou počítá, jsou zmapované vč. jejich 
stavu (plán obnovy stezky na Blaník i kolem Vlašimi) 

 

SLABÉ STRÁNKY 

- využívání komunikací II. a částečně i III. třídy pro pěší a cyklo-dopravu je s ohledem na zvýšenou 
intenzitu dopravy stále nebezpečnější, byť region má poměrně dobrou síť cyklotras, často vedou po 
hlavních silnicích. Na silnicích chybí pruhy pro cyklisty 

- nízká bezpečnost cyklodopravy při průjezdu Vlašimí 
- špatná kvalita lesních/polních cest po těžbě v lesích a zemědělské činnosti 
- slabší zaměření služeb na cyklisty („Cyklisté vítáni“ jen 4x, dvě půjčovny kol, chybí „úschovny“ kol - 

cykloboxy – např. pod Blaníkem, jezdí pak na kole nahoru, nejsou služby pro elektrokola - nabíjení) 
- regionem nevedou páteřní cyklotrasy  

- nevybírání poplatku ze strany obcí, který by mohly následně vložit do podpory CR + nedostatek dat o 

výkonnosti cestovního ruchu 

- nedostává se finančních prostředků na podporu a rozvoj cestovního ruchu – nabídka neodpovídá 
poptávce potenciálních realizátorů akcí, aktivit vč. podnikatelů 

- průchodnost krajiny je špatná (chybí tradiční cesty – polní aj.)  

- řada kulturních památek vyžaduje akutní opravu, nedostatečná péče vlastníků o památky (jak 
soukromé, tak církevní) - málo financí na opravy  

- v regionu je obecný nedostatek ubytovacích kapacit, mj. výrazně chybí ubytování pro rodiny s dětmi,  
chybí ubytování v soukromí 

- chybí kvalitní ubytování s kapacitou pro autobus (např. pro sportovní zájezd) 
- malá podpora ubytování v soukromí (strach z byrokracie – pomoc MAS vítaná, pomoc s propagací)  
- chybí veřejné WC (zejm. na Blaníku – bude se řešit na parkovišti, otázka zda a jak na vrcholu) 

- nedostatečná propagace vně regionu (hledání nových forem) 

- zapojení podnikatelů do propagace, aktivit a dění celkově se mění, zlepšuje, kvůli následkům Covidu 
hrozí nedostatek financí do společné propagace 

- služby pro turisty jsou málo navázané na cíle/trasy, často chybí restaurace či občerstvení (Hulice, Trhový 
Štěpánov, Čechtice) nebo je nedostatečná kvalita služeb k doporučování  

- náročná údržba stezek a značení (vyprchá původní elán, záměr, projekt) 

- chybí hipostezky a stanice pro koňaře (navázat na jihočeské, případně zmapovat zájem a potřeby) 

- celkově chybí v regionu možnosti přírodního koupání (vhodné i pro domácí mazlíčky, dotace na zlepšení 
kvality vody ad.),  
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- chybí běžecké trasy (navázané na ubytované turisty) – vyznačené nebo online 

- chybí upravené běžkařské trasy (+ propagace) 

- tříští se síly (potenciál – spojit se, v marketingu, propagaci)  

- hnědých směrovek u hlavních silničních tahů je málo  
- akce nemají propojenou propagaci – chybí synergický efekt  
- závody a pochody nejsou propagovány navenek a tak zůstávají v malém rozsahu  

- atraktivní turistické cíle pro zahraniční turisty (Jemniště, Český Šternberk) jsou mimo území MAS – 

nutné spolupracovat s DMO/MAS Posázaví a dalšími aktéry 

- chybějící spolupráce s cestovními agenturami  

- málo zahraničních turistů (co jim nabízet?), chybí podpora turistických cílů pro zahraniční návštěvníky 
(cizojazyčné materiály, audioprůvodci atd.) 

- neproduktivní obyvatelstvo (není poptávka po službách)  
- nedostatečné využití potenciálu návštěvníků Blaníku (zejména Louňovice) 

- infocentrum Louňovice – sezónní necertifikované, personální i prostorové problémy, není bezbariérové 

- neexistuje ucelená a řízená nabídka pro hendikepované 

- nedostatek karavanových stání 
- malý počet komplexních areálů pro rekreaci 
- slabá spolupráce aktérů CR v zájmovém území na společných produktech CR a balíčcích 

- zatím sezónnost (prázdniny) i v závislosti na počasí 
- malé využití církevních památek pro veřejnost (religiozní turistika) 

- nízké útraty návštěvníků  

- zaostávání za trendy v on-line marketingu 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- rozvoj produktu Poutní cesty Blaník-Říp + otevření nové poutní cesty končící na Blaníku 

- podpora podnikání ve službách a tvorby pracovních příležitostí v cestovním ruchu 

- dostatečné externí finanční zdroje pro obnovu zapomenutých míst, památek, studánek, parků, apod. 
- dotace na opravy silnic s cyklotrasami a cyklostezkami  

- financování průvodcovské služby  

- poptávka po bezbariérové turistice 

- vznik nových originálních turistických cílů a produktů 

- meziregionální spolupráce – okolní regiony, další regiony v ČR, projekty mezinárodní spolupráce 

(partnerství obcí a regionů, spolupráce mezi MAS, DMO, národními geoparky)  

- vodácká turistika na Sázavě – potenciál návštěvníků území MAS 

- podpora turistických kroužků (při rodinných centrech, školách, klubech seniorů) 

- větší ochota obcí investovat do rozvoje CR, vybírání a využití místních poplatků z pobytu pro CR 

- využití metodik komunitního plánování pro vznik nových turistických cílů a rozvoj návazných služeb 

- nabídka vzdělávání akterů v CR ze strany KBR, SCCR, Czech Tourismu, profesních sdružení ad. 
- finance na rozvoj přírodních koupališť (biotop typu Divišov) 
- finance na zřízení míst a služeb pro karavany a kempaře 

- dotace na infrastrukturu pro pěší a cykloturisty (nové i údržba) 

- využití dostupných metodik mapování turistických cílů z hlediska bezbariérovosti a přístupnosti pro 
hendikepované  

 

 

HROZBY 
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- celkový pokles návštěvnosti regionu a útrat návštěvníků v důsledku ekonomické krize, s tím související 
úpadek cestovního ruchu 

- v okolí vodní nádrže Švihov (Želivka) přetrvávají omezení v souvislosti s ochranným pásmem zdroje 
pitné vody, která nejsou kompenzována (krajina v této části regionu je nepřístupná a není zde možné 
ani rozvíjet cestovní ruch) 

- neochota aktérů v CR ke spolupráci na rozvoji CR 

- změny priorit v komunální či krajské politice, nezájem obcí a kraje o podporu cestovního ruchu 

- nízká kvalita poskytovaných služeb v CR 

- podceňování přípravy a vzdělávání aktérů v CR, včetně poradenské činnosti 
- nedostatečná podpora a financování aktivit v CR ze strany samospráv, kraje a státu 

- zpustnutí cílů z finančních nebo majetkoprávních důvodů, nedostatek financí na záchranu, údržbu a 
obnovu památek 

- uzavření služeb a atraktivit z finančních nebo majetkoprávních důvodů  

- krize v souvislosti s pandemií covid-19 – oslabení nabídky, personální problémy (nedostatek lidí, 
nedostatečná kvalifikovanost) 

- zhoršení legislativního prostředí pro cestovní ruch  

- nedostatečné statistické informace o výkonech CR na lokální úrovni (tam patří i ty kapacity) 

- malý zájem cestovních kanceláří a touroperátorů o území MAS 

- roztříštěnost marketingových aktivit 
- nedostatečná segmentace nabídky dle cílových skupin 

- overtourism na Velkém Blaníku  

 

 

 

 

Příloha: PPT prezentace 
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Tvorba Strategie CLLD 2021-27 pro území MAS Blaník

Pracovní skupina pro tematickou oblast
CESTOVNÍ RUCH

23. 2. 2021

Dotační podpora rozvoje cestovního ruchu

PRV
2021-27 (reálně od 2023)

- naučné stezky
- památky místního významu
- zázemí pro spolkovou činnost, komunitní centra, knihovny
- obchody

- podpora zemědělských podnikatelů vč. zpracování produkce
- podpora nezemědělských podnikatelů (priorita cestovního ruchu)
- obnova lesních cest

Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruchIROP
2021-27

C

E
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T

O

V
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Í

R

U

C

H TIC, značení tras, doprovodná 
infrastruktura

Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruch

KONKURENČNÍ VÝHODY REGIONU:
- Fenomén Velkého Blaníku
- CHKO Blaník
- Dobrá dopravní dostupnost z Prahy (a D1)
- Funkční organizace destinačního managementu KBR, z.s. (certifikovaná oblast)

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU:
- Jednodenní výletníci výrazně převažují nad turisty (= přespí alespoň 1x)
- Kombinace dobré dostupnosti a omezených ubytovacích kapacit (+ služeb a atraktivit)

- Velkou část tvoří Pražané a návštěvy z okolních regionů, + místní obyvatelé
- Data získáme z nového marketingového průzkumu v roce 2021, chybí aktuální data

Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruch

TOP TURISTICKÉ CÍLE (nad 10 tis. návštěvníků ročně):

1. Velký a Malý Blaník (odhad 30 tis. a 9 tis.) x Rozhledna méně než 10 tis.

2. Vodní dům Hulice
3. Farma Blaník
4. Muzeum Podblanicka (Zámek Vlašim)
5. ParaZOO ČSOP Vlašim
6. Včelí svět Hulice

Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruch
Počet návštěvníků/rok

Turistický cíl 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vodní dům 0 0 0 0 23 857 26 183 29 121 27 438 21015

Farma Blaník  Ostrov 19 652 21 325 21 853 20 000 20 569 24 658 23 957 24 238 14982

Muzeum Podblanicka Vlašim 14 820 15 303 8 650 12 400 17 768 17 114 21 315 22 599 7710
paraZOO 6 517 11 065 15 988 10 059 15 945 15 939 15 002 15 600 14573
Včelí svět - Hulice 1 614 3 335 5 317 7 930 12 905 17 054 15 942 14 973 8663

Rozhledna Velký Blaník 16 054 16 200 15 000 18 000 26 640 13 788 9 500 7 700 12200
Dům přírody Blaníku 0 0 0 3 311 5 857 7 211 9 868 9 140 5816
Exkurze hráz VD 0 0 0 0 0 0 4 388 4 266 84

Hvězdárna Vlašim - pozorování 0 0 5 420 1901 3054 2100 2043 1075 1115
Muzeum Podblanicka Růžkovy 
Lhotice 0 400 650 1 034 1 114 1 138 1 437 1 702 636
Muzeum Štěpánovska Trhový 
Štěpánov 0 0 0 0 0 0 0 1 100 395
Nespery tvrz 0 0 0 0 0 0 1 000 527 0
Vlašimský park - návštěvnický 
okruh 0 738 467 841 533 436 699 383 320

Venkovské muzeum Kamberk 0 0 870 715 550 650 595 420 190
Muzeum včelařství Louňovice 
pod Blaníkem 0 0 0 0 0 0 124 0 122
Okénko do minulosti předků 
Načeradec 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Celkem 58 657 68 366 74 215 76 191 128 792 126 271 134 991 131 211 87 821
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Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruch

TOP TURISTICKÉ CÍLE (nad 10 tis. návštěvníků ročně):

1. Velký a Malý Blaník (odhad 30 tis. a 9 tis.) x Rozhledna méně než 10 tis.
2. Vodní dům Hulice
3. Farma Blaník
4. Muzeum Podblanicka (Zámek Vlašim)
5. ParaZOO ČSOP Vlašim
6. Včelí svět Hulice

TURISTICKÉ CÍLE (nad 1 tis. návštěvníků ročně):

7. Rozhledna Velký Blaník
8. Dům přírody Blaníku
9. Exkurze hráz VD Želivka
10. Hvězdárna Vlašim
11. Muzeum Podblanicka Růžkovy Lhotice
12. Muzeum Štěpánovska Trhový Štěpánov

Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruch

TOP TURISTICKÉ CÍLE (nad 10 tis. návštěvníků ročně):

1. Velký a Malý Blaník (odhad 30 tis. a 9 tis.) x Rozhledna méně než 10 tis.
2. Vodní dům Hulice
3. Farma Blaník
4. Muzeum Podblanicka (Zámek Vlašim)
5. ParaZOO ČSOP Vlašim
6. Včelí svět Hulice

TURISTICKÉ CÍLE (nad 1 tis. návštěvníků ročně):

7. Rozhledna Velký Blaník
8. Dům přírody Blaníku
9. Exkurze hráz VD Želivka
10. Hvězdárna Vlašim
11. Muzeum Podblanicka Růžkovy Lhotice
12. Muzeum Štěpánovska Trhový Štěpánov

ČSOP Vlašim
r. 2019: 56 444  = 43%
r. 2020: 41 488  = 47%

Farma Blaník (soukr. sektor)
r. 2019: 24 238  = 18%
r. 2020: 14 982  = 17%         r. 2021: ????

Muzeum Podblanicka (státní)
r. 2019: 56 444  = 19%
r. 2020: 41 488  = 10%

Obce (Včelí svět, rozhledna, muzea)
r. 2019: 56 444  = 18%
r. 2020: 41 488  = 24%

Akce

Májové slavnosti Vlašim
r. 2019: 30 000 návštěvníků

Načeradec 4 akce
r. 2019: 2150 návštěvníků
(Ševcovský jarmark 1000)

Svatováclavské slavnosti Louňovice
r. 2019: ?
r. 2020: ?

Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruch

TOP TURISTICKÉ CÍLE (nad 10 tis. návštěvníků ročně):

1. Velký a Malý Blaník (odhad 30 tis. a 9 tis.) x Rozhledna méně než 10 tis.
2. Vodní dům Hulice
3. Farma Blaník
4. Muzeum Podblanicka (Zámek Vlašim)
5. ParaZOO ČSOP Vlašim
6. Včelí svět Hulice

TURISTICKÉ CÍLE (nad 1 tis. návštěvníků ročně):

7. Rozhledna Velký Blaník
8. Dům přírody Blaníku
9. Exkurze hráz VD Želivka
10. Hvězdárna Vlašim
11. Muzeum Podblanicka Růžkovy Lhotice
12. Muzeum Štěpánovska Trhový Štěpánov

Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruch

SMĚRY ROZVOJE TURISTICKÉHO RUCHU:

1. PĚŠÍ A CYKLOTURISTIKA

- trasy jsou vyznačené a obnovované, včetně naučných stezek
- ? kvalita lesních a polních cest
- zázemí pro turisty je dobré (přístřešky, WC, informace, mapy)
- ? bezpečnost cyklistů, trasy odklonit na méně frekventované, cyklostezky/pruhy v obcích
- „Cyklisté vítáni“, půjčovny, služby
- poutní cesta Blaník - Říp

Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruch

SMĚRY ROZVOJE TURISTICKÉHO RUCHU:

2. BEZBARIÉROVÁ TURISTIKA

- Zdroj zájmu: Rehabilitační ústav Kladruby
- cyklostezka vozíčkářům přátelská v Kladrubech 4 km
- cíle s bezbar. vstupem a WC: Zámecký park Vlašim, Vodní dům a Včelí svět Hulice, Hvězdárna, 

Farní muzeum Kondrac, ParaZOO, Dům přírody Blaníku, Jezdecká stáj u Blanického mlýna 
(hipoterapie)

- ubytování: Penzion Kladruby 25 lůžek, Vlašim 6 l., Načeradec 3 l.
- stravování: Restaurace Silvie Vlašim, Restaurace u Matoušků Kondrac, Cukrárna Vlašim

- ? kvalita veřejných prostranství, přechody, WC, přístupnost dalších služeb a obchodů ad.
- jednotná propagace

Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruch

SMĚRY ROZVOJE TURISTICKÉHO RUCHU:

3. INCENTIVNÍ CESTOVNÍ RUCH

Nabídka aktivit:
- lezecká stěna Vlašim
- firemní dobrovolnictví ČSOP Vlašim
- exkurze pro firmy (ČSOP)
- Hipoturistika
- Hotel Na Vývoji

Název Adresa Poče

t 

lůžek

Kontakt

Hotel Jizbice Jizbice pod Blaníkem 290 www.hotel-jizbice.cz

Klokočkův mlýn Načeradec 30 www.klokockuvmlyn.cz
Sporthotel Vlašim 92 www.spartakvlasim.wz.cz
Hotel Štamberk Načeradec 70 www.hotelstamberk.cz
Spolkový dům Vlašim 15 www.spolkovydum.cz

Rekreační 

středisko Blaník

Louňovice pod Blaníkem 250 www.rekreace-deti.cz

ParaZOO Vlašim 58 www.csopvlasim.cz
Farma Blaník Ostrov 60 www.farmablanik.cz

Statek Blaník Louňovice pod Blaníkem 54 www.statekblanik.cz

Celkem 919

+ Hotel Na Vývoji, Vlašim       87 lůžek
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Název Adresa Poče

t 

lůžek

Kontakt

Hotel Jizbice Jizbice pod Blaníkem 290 www.hotel-jizbice.cz

Klokočkův mlýn Načeradec 30 www.klokockuvmlyn.cz
Sporthotel Vlašim 92 www.spartakvlasim.wz.cz
Hotel Štamberk Načeradec 70 www.hotelstamberk.cz
Spolkový dům Vlašim 15 www.spolkovydum.cz

Rekreační 

středisko Blaník

Louňovice pod Blaníkem 250 www.rekreace-deti.cz

ParaZOO Vlašim 58 www.csopvlasim.cz
Farma Blaník Ostrov 60 www.farmablanik.cz

Statek Blaník Louňovice pod Blaníkem 54 www.statekblanik.cz

Celkem 919

SMĚRY ROZVOJE TURISTICKÉHO RUCHU:

3. ŠKOLY A SKUPINY

Nabídka programů:
- nabídka ČSOP Vlašim
- zámek a park Vlašim
- Farma Blaník

Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruch

SMĚRY ROZVOJE TURISTICKÉHO RUCHU:

4. AGROTURISTIKA A HIPOTURISTIKA

Krajina má velký potenciál k dalšímu rozvoji tohoto oboru, např. pro budování hipostezek.

Ubytovací zařízení – agroturistika: Ranč Licoměrsko, Farma Genesis, Farma Loreta, Farma a apartmán Karhulka, 
Biofarma Dolejší mlýn, Jezdecká stáj Vlašim 

Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruch

SMĚRY ROZVOJE TURISTICKÉHO RUCHU:

4. KEMPY A BEZKEMPU.CZ

Kemp Valcha Borovnice – jediný kemp na území MAS

Na území MAS Blaník jsou přes portál www.bezkempu.cz nabízena místa, kde lze kempovat či strávit noc v 
karavanu se souhlasem majitele:
Návštěvnické středisko Vodní dům – karavanové stání 
Křížovský lom – možnost spaní pod širákem, ohniště
Experimentální zahrada pod Blaníkem 
Hájovna na samotě u lesa

Socioekonomická analýza oblasti Cestovní ruch

SMĚRY ROZVOJE TURISTICKÉHO RUCHU:

4. ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA

Farma Park Blaník, Ostrov

Geocashing:
Kamenné poklady blanických rytířů: http://kamennepoklady.blanicti-rytiri.cz/
Lesní poklady Blanických rytířů: http://lesnipoklady.blanicti-rytiri.cz/

Questing (hledačky): https://www.blanik.net/questing/, www.questing.cz
- Putování po Načeradci s Janem Nepomuckým
- Putování za pokladem s rytířem Rolandem

Organizace destinačního managementu 
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ, z. s.

Pracovní skupina pro tematickou oblast
CESTOVNÍ RUCH
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