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Tisková zpráva 
Nová městská mapa osloví rodiče s dětmi 

v Liberci i sousedním Jablonci nad Nisou 

Další unikátní DIRECTION mapu připravuje Technická univerzita v Liberci ve spolupráci se statutárním 

městem Liberec a statutárním městem Jablonec nad Nisou. Vyjde koncem letošního roku a osloví 

především rodiny s dětmi. 

Půjde o volné pokračování série DIRECTION mapy, jejíž první díl, věnovaný mladým lidem, je zdarma k 

dostání v Městském informačním centru Liberec a Turistickém informačním centru v Jablonci nad Nisou. 

A i v druhém díle to budou sami obyvatelé, kdo turistům s dětmi doporučí nejzajímavější místa, kam v 

obou městech a jejich okolí vyrazit. 

„Ve spolupráci s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci byl 

vytvořen speciální dotazník, prostřednictvím kterého oslovíme jablonecké a liberecké rodiče s prosbou o 

jejich doporučení, kam by se v našem souměstí měli vydat turisté s dětmi. Cílem dotazníku je tedy mimo 

jiné zmapování dětských hřišť, sportovišť, turistických cílů a restauračních zařízení, která nabízejí 

zajímavé služby pro rodiny s dětmi,“ informovala vedoucí MIC Liberec Pavlína Kuchtová.  

Zájemci o vyplnění dotazníku a další informace o projektu naleznou vše potřebné na 

http://direction.tul.cz Samotné dotazníky pak budou k dispozici na http://goo.gl/FUYXad, nebo v 

tištěné podobě v obou infocentrech. 

Realizační tým tvoří pracovníci MIC Liberec a TIC Jablonec nad Nisou. Na jablonecké straně pomůže sbírat 

data a oslovovat rodiče v rámci aktivní prorodinné politiky města Pracovní skupina pro rodinu, děti a 

mládež komunitního plánování Jablonecka. Odborníci na kartografii a geografické informační systémy z 

Technické univerzity v Liberci Jiří Šmída a Daniel Vrbík věří, že dotazník vzbudí u obyvatel Liberce i 

Jablonce zájem a že se s jejich pomocí podaří získat tipy na zajímavá místa, kterými se obě města mohou 

hrdě chlubit turistům z Česka i ze zahraničí. 

„Rodiny s dětmi, které žijí v mapovaném souměstí, jsou pro nás největšími odborníky na aktivní trávení 

volného času s dětmi a citlivými senzory jejich kvality. Neumím si představit, kdo jiný by nám měl 

pomáhat s obsahem naší nové mapy. A tak autorem mapy nebudou jen kartografové z univerzity a 

pracovníci MIC a TIC, ale všichni, kteří nám zašlou svůj námět,“ doplnil proděkan FP TUL Jiří Šmída. 

Nápad vytvářet mapu společně pro Liberec a Jablonec vítá i ředitel Jabloneckého kulturního a 

informačního centra Petr Vobořil. „Z turistického hlediska je blízkost měst atraktivní. Určitě i Jablonečané 

využijí tipy na prověřená místa v Liberci a naopak rádi uvidíme liberecké rodiny u nás. Mapy jdou v našem 

infocentru i na veletrzích vždy dobře na odbyt, takže nový produkt návštěvníky potěší,“ říká Petr Vobořil. 

http://direction.tul.cz/
http://goo.gl/FUYXad


A proč vlastně název DIRECTION mapa? Protože nová mapa bude vydána v několika jazykových mutacích 

a anglický termín „direction“ lze přeložit jako směr či návod. „Věříme, že anglický název bude pro 

pochopení smyslu map výstižný,“ poznamenala vedoucí MIC Liberec Pavlína Kuchtová. 
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