M
Meem
moorraan
nddu
um
m

Partnerství na Tolštejnském Cyklotracku
Memorandum o vzájemné spolupráci na bázi partnerství
měst, obcí a kraje
zájmových neziskových organizací a soukromých ekonomických
subjektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu v koridoru cyklotras a stezek
Cyklotreku Tolštejn
pod záštitou hejtmana Ústeckého Kraje

Oldřicha Bubeníčka
Subjekty v koridoru cyklotras a stezek Cyklotreku Tolštejn vyjadřují tímto společnou vůli
přispět k rozvoji šetrného cestovního ruchu v návaznosti na páteřní trasu Nové hřebenovky.
Ta by měla v budoucnu opět propojit Krkonoše přes Jizerské, Žitavské, Lužické hory a
Národní park České Švýcarsko s Krušnými horami, resp. po hřebenech výše zmíněných hor a
po hraničním pomezí propojit jednak východ se západem Čech, ale také navázat na
vnitrostátní turistické trasy a trasy na Polském, Saském a Bavorském území. Nová
Hřebenovka by měla též v unikátním Labském údolí, v místech kde řeka Labe opouští Českou
republiku, přetnout mezinárodní cyklostezku Labe.

Jednotlivé subjekty deklarují vůli podpořit přípravu tvorby programů a produktů a aktivně se
podílet na jejich realizaci. Nejvýznamnějším a určujícím společným jmenovatelem je
udržitelný rozvoj v oblasti cestovního ruchu s multiplikačními efekty a s důrazem na ochranu
životního prostředí.
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navázat na snahu Libereckého kraje, který již započal po částech realizovat záměr
obnovy bývalé turistické trasy v minulosti nazvané Hřebenovka

-

vybudovat na hranici Ústeckého a Libereckého kraje v místě, které propojuje
Šluknovský výběžek s vnitrozemím silnicí (Stožecké sedlo – sedlo „Šébru“),
turistický most nad touto dopravní tepnou a tím turisticky propojit oba kraje
bezpečnou turistickou spojnicí

-

vytvořit rámec pro spolupráci na projektu „Cyklotreku Tolštejn“ a zapojení do
programu Greenways

-

koordinovat navazující navrhované záměry, které budou společně podporovány

-

ustanovit společné koordinační grémium ke koordinaci všech záležitostí týkajících se

„Cyklotreku Tolštejn“, včetně vyhodnocování dalších předpokládaných
společných aktivit
-

zajistit spolupráci partnerů a propojení jejich aktivit

-

využití stávajících potenciálů, zejména v oblasti cestovního ruchu a hospodářského
rozvoje
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V prostoru tras „Cyklotreku Tolštejn“, budovat multifunkční koridor s převažující
bezmotorovou dopravou s páteřní linií a sítí navazujících turistických stezek pro místní
obyvatelstvo a návštěvníky.

Cyklotrek Tolštejn by měl v budoucnu pomocí místních navazujících cyklostezek turisty
pohybující se po trase Nové hřebenovky upozornit na přírodní a kulturní zajímavosti našeho
regionu.

Cílem je vytvoření programů a produktů, které přirozeně vyplývají z estetické hodnoty
krajiny, kvality přírodního prostředí, struktury a historie osídlení, místních tradic,
z historického a kulturního dědictví regionu, v oblasti cestovního ruchu a ochrany životního
prostředí a krajiny.
Zvýšení kvality a konkurenceschopnosti cestovního ruchu na lokální, regionální úrovni.
Zintenzivnění podpory spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu.
Podpora rozvoje ekologicky šetrných forem turistiky a dopravy.
Společná a jednotná propagace a marketing.
Podpora rozvoje základní a doprovodné turistické infrastruktury pro letní a zimní sezónu –
„Turistický most na Šébru“.

Podpora činnosti Informačních turistických center.

ZZáávvěěrreeččnnáá uussttaannoovveenníí

Vyhlášení této iniciativy je současně výzvou pro místní aktéry, kteří mají podobné cíle a chtějí
spolupracovat a podílet se na naplňování cílů memoranda.

V závislosti na průběhu a hodnocení výsledků vzájemné spolupráce může být memorandum
po vzájemné dohodě upraveno nebo doplněno o další aspekty a každý z partnerů může
navrhnout jeho úpravy nebo ukončení.

ZZaakkllááddaajjííccíí iinniicciiááttoořřii m
meem
moorraannddaa::

Název organizace a adresa/kontakt (tel., e-mail)
Viz podpisová listina

Na hradě Tolštejn dne 29. 05. 2014

reprezentant

