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Průmysl a cestovní ruch
Turnov je průmyslové město, stejně jako turistická destinace. Průmysl si díky velkým investicím poradí
se svým rozvojem sám, rozvoji dlouhodobě jistějšího zdroje příjmů pro město a jeho občany, tedy službám
a cestovnímu ruchu je ale potřeba pomáhat cílenými aktivitami a dlouhodobou strategií.
• Zrekonstruujeme komunikace a dostavíme chodníky v průmyslové zóně, včetně chodníku od zámku
k pivovaru a vyřešíme problém s nedostatkem vody, včetně vody tzv. bezpečnostní.
• Aktivně budeme podporovat nové využití historických průmyslových objektů (např. Dioptra,
Preciosa…).
• Změníme zcela koncepci města v přístupu k cestovnímu ruchu, využijeme svých podnikatelských
zkušeností a naučíme město podnikat v jeho zařízeních cestovního ruchu.
• Nastavíme efektivní marketing města a jeho organizací, každá investovaná koruna do propagace se musí
prokazatelně vrátit.
• Zrekonstruujeme infocentrum na náměstí na moderní infocentrum s kavárnou a napravíme tak chybu
s likvidací úspěšné provozovny, infocentrum si na sebe může a musí vydělat samo.
• Začneme s přípravou a ve spolupráci se Sdružením Český ráj, CHKO a Libereckým krajem postavíme
u Maškovy zahrady nové návštěvnické centrum Českého ráje.
• Vytvoříme detašované pracoviště infocentra u vlakového nádraží a dopravního terminálu.
„Není pěkný pohled z Českého ráje, ale pohled na Český ráj.“
• Opravíme a postavíme nové samofinancovatelné atrakce pro podporu cestovního ruchu.
• Chceme zrekonstruovat jedinou hvězdárnu v Libereckém kraji a postavit tam rozhlednu a gastronomii.
• Dalším místem vhodným na rozhlednu je „stará vodárna na Károvsku“.
• Využijeme lyžařský areál ve struhách celoročně vybudováním textilního koberce a např. snowtubbingové
dráhy.
• Budeme podporovat vznik pivovarské stezky.
• Vybudujeme největší víceúčelový vnitroměstský park mezi autobusovým nádražím a Dolánkami „park
Jizera“ s koupacími vodními plochami.

Průmysl
-

-

Zrekonstruujeme komunikace a postavíme zbývající chodníky v průmyslové zóně Vesecko, včetně
chodníku k pivovaru a zámku Hrubý Rohozec a vyřešíme dlouhodobý problém s nedostatkem vody,
včetně vody tzv. bezpečnostní.
Budeme aktivně podporovat využití v tuto chvíli prázdných historických objektů např. Dioptra, Preciosa,atd.
(dobrým příkladem může být využití bývalého „šatonu“ Na lukách na výstavbu pivovaru).

www.odsturnov.cz
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Průmysl a cestovní ruch
Cestovní ruch
Turnov je průmyslové město, stejně jako turistická destinace. Průmysl si díky velkým investicím poradí
se svým rozvojem sám, rozvoji dlouhodobě jistějšího zdroje příjmů pro město a jeho občany, tedy službám
a cestovnímu ruchu je ale potřeba pomáhat cílenými aktivitami a dlouhodobou strategií.
Změníme zcela koncepci fungování cestovního ruchu v Turnově, provozování památek a spolupráci mezi
organizacemi města, kterých se cestovní ruch dotýká. V této organizaci je nutné akcentovat prvky podnikání
a musí být řízena lidmi, kteří mají s podnikáním v cestovním ruchu zkušenosti.
Je nezbytné postavit v Turnově nový navigační systém pro turisty, včetně elektronických a vkusné přivítání
městem Turnovem „srdcem Českého ráje na příjezdech do města“.
Turnovské památky a cestovní ruch p. o. se musí kromě správy historických objektů hlavně zabývat propagací
všech zařízení v majetku města a významných partnerů v katastru města a tvořením programů pro turisty
v úzké koordinaci s podnikateli v cestovním ruchu a gastronomii a dalšími organizacemi města. Aktivně
potom spolupracovat na propagaci celého Českého ráje a globálního Geoparku Český ráj spoluprací
s k tomu určeným a městem podporovaným subjektem destinačního managementu a tím je Sdružení Český
ráj.
Zajistíme už na letní sezónu 2019 vznik moderního informačního centra spojeného s kavárnou na náměstí
českého ráje tak, aby si toto infocentrum vydělalo na svoje provozní náklady. (zrušením pronajatého
gastronomického provozu bylo město nedávno připraveno o stotisícový roční nájem…)
Budeme usilovat o vznik detašovaného pracoviště u hlavního dopravního uzlu, tedy u vlakového nádraží.
Budeme usilovat o výstavbu klíčového návštěvnického centra v areálu Maškových zahrad ve spolupráci se
sdružením Český ráj, CHKO Český ráj a Libereckým krajem. Dnešní turista většinou přijede osobním autem,
na kole, nebo autobusem a toto místo je pro návštěvnické centrum předurčeno. Mimo jiné je u klíčového
subjektu cestovního ruchu a na hlavní přístupové cestě do Českého ráje.
Každá koruna vynaložená do propagace města musí být vynaložena tak, aby si na sebe vydělala. Pokud
propaguji Hrad Valdštejn, nebo Maškovy zahrady tak samozřejmě každý návštěvník navíc jsou čisté příjmy,
které lze znovu použít pro rozvoj cestovního ruchu, nebo na opravy památek.
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Průmysl a cestovní ruch
Není pěkný pohled z Českého ráje, ale pohled na Český ráj.
Je potřeba postavit, nebo opravit další atraktivity pro turisty i občany.
Chceme zrekonstruovat jedinou veřejnou hvězdárnu v Libereckém kraji, čímž nabídneme všem návštěvníkům
Českého ráje možnost večerního programu a u ní postavit i rozhlednu a gastronomii.
Přicházíme s myšlenkou aktivně využít lyžařský areál „Ve struhách“ i po zbytek roku vybudováním textilního
koberce a snowtubingové dráhy pro celoroční lyžování a vyžití spolu s dalšími službami.
Podpoříme vybudování pivovarské stezky.
Další rozhlednu se zázemím postavíme z historické vodárny na Károvsku.
Všechny tyto projekty budou provozně financovatelné ze vstupného (jízdného) a pronájmu gastronomie
a budou v budoucnu pomáhat s financováním podpory cestovního ruchu. Mimo to vzniknou nová pracovní
místa a nové služby pro občany města Turnova v lokalitách, kde se těchto služeb zatím nedostává.
Všechny uvedené projekty jsou prstencem biokoridorů, nebo stávajícími turistickými trasami propojeny
a tudíž mají logické a turisty akceptovatelné opodstatnění.  
Největší vnitroměstský park v ČR, park „JIZERA“ v Turnově
Začneme aktivně připravovat a budovat projekt největšího volnočasového vnitroměstského prostoru v ČR,
území mezi Dolánkami a autobusovým nádražím.
Víme, že existuje řada různých studií přírodního koupání, mostů a lávek atd., ale my konečně začneme…
Vybudujeme přírodní koupací plochu v Dolánkách, která nahradí původní koupaliště, začneme se směnami
a výkupy pozemků a vybudujeme klíčovou obslužnou komunikaci spojující Luka s Dolánkami, protože
stávající cyklostezka je kapacitně nedostatečná a pro rozvoj tohoto území je komunikace zcela klíčová.
Na Lukách ponecháme volnou plochu pro akce a festivaly a dále směrem k Dolánkám vybudujeme další
rekreační vodní plochu a vytvoříme rezervu pro další kemp v případě, že bude i díky koupacím jezerům
kapacita kempu v Dolánkách nedostatečná. Město vytvoří infrastrukturu a na podnikatelích a neziskových
organizacích bude zbytek.
Celá plocha bude sloužit jako prostor pro rekreaci a sport, ale díky vodním plochám také jako zásobárna
vody pro Turnov v případě sucha a bude samozřejmě respektovat nutná protipovodňová opatření.
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