
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA, 17. 06. 2016  

Liberec & Jablonec nad Nisou 

 

Poraďte, kde se baví dospělí, vyzývají tvůrci třetí mapy Direction 
 

Třetí díl unikátní mapy Directon právě teď vzniká v Liberci a Jablonci. Zmapuje 

místa zajímavá pro dospělé návštěvníky – turisty. Která místa to budou, o tom 

můžete rozhodnout i vy. Do konce července je možné se do tvorby mapy zapojit  

a posílat své tipy.  
 

Každý, kdo cestuje, ví, že lepší než rada z oficiálního průvodce je dobrý tip od místních obyvatel.  

A právě to je smyslem série map Direction - zprostředkovat turistům osobní zkušenosti s místy, 

která doporučují průvodci. Nebo jim pomoci objevit místa, o kterých se nikde ani nepíše.  
 

Na vydání mapy se podílí Městské informační centrum Liberec, Jablonecké kulturní a informační 

centrum a Technická univerzita v Liberci. Jde v pořadí již o třetí produkt ze série Direction. “Jako 

první vyšla mapa zaměřená na studenty. Druhý a velmi úspěšný díl je určený rodinám s dětmi. 

Teď je na řadě další kategorie - lidé v aktivním věku, kteří u nás chtějí najít jak odpočinek, tak 

zábavu. Nebojí se nových zkušeností, někteří chtějí sportovat, vidět muzeum či galerii nebo 

zajímavá místa našich měst – ať již přírodní, kulturní, architektonická nebo průmyslová. Zajímají 

se o regionální produkty, stejně jako o jedinečnost a neopakovatelnou atmosféru našeho 

regionu,” říká Jiří Šmída, kartograf a proděkan Technické univerzity v Liberci. 
 

Naše mapy jsou originální 

Mapa Direction, jak anglický výraz napovídá, nabízí směr, kam vyrazit. Informací je v dnešní 

době hodně, možná až příliš. Někdy je těžké se v krátké době zorientovat a vybrat to nejlepší. 

“Právě specializace mapy na určitou skupinu návštěvníků je její předností. Navíc tipy jsou 

autentické a o obsahu map rozhodují sami obyvatelé, kteří doporučují (či nedoporučují) našim 

hostům místa a akce hodné jejich pozornosti. V tom je mapa výjimečná,” upozorňuje David 

Pastva z odboru cestovního ruchu libereckého magistrátu.  

 

Jedinečné je i grafické zpracování – z dílny Kamily Pajerové a Ondřeje Horáčka studia 

twodesigners.cz, které se na první pohled liší od většiny map. 
 

Sběr tipů, postřehů, kontaktů a doporučení probíhá do konce července v turistických 

informačních centrech obou měst. Dotazník lze vyplnit i na webu direction.tul.cz  

“Představte si, že za vámi přijedou známí, kteří v Liberci nebo Jablonci nikdy nebyli. Nebo vás 

na ulici zastaví muž či žena a poprosí o radu, kam se mohou jít podívat ve dvou hodinách jejich 

volného času. Kam je pošlete? Kam by se rozhodně měli podívat, kde by se měli projít a kde si 

ráno zaběhat na čerstvém vzduchu?” radí webové stránky mapy Direction. David Pastva k tomu 

s trochou nadsázky dodává: “Zkuste se zamyslet, o co by svět přišel, kdyby neexistoval 

Jablonec nebo Liberec…” 

Přímý odkaz na dotazník 

https://docs.google.com/a/jablonec.com/forms/d/1cZHBKb6GjlOBvtLwBmj6DKX-DQ-

Tzu3W8rG7OzVk1mc/viewform?c=0&w=1 

 
 

Liberec a Jablonec společně 

https://docs.google.com/a/jablonec.com/forms/d/1cZHBKb6GjlOBvtLwBmj6DKX-DQ-Tzu3W8rG7OzVk1mc/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/jablonec.com/forms/d/1cZHBKb6GjlOBvtLwBmj6DKX-DQ-Tzu3W8rG7OzVk1mc/viewform?c=0&w=1


Unikátní z turistického hlediska je i blízkost měst Liberec a Jablonec. Tramvajová linka číslo 11, 

která obě města spojuje, je pro mnohé cestovatele kultovní. “Ti, kdo jsou u nás poprvé, by se 

měli alespoň jednou na cestu tramvají do sousedního města vypravit. Je to zážitek sám o sobě. 

Navíc každé z měst má jiný charakter, nabízí jiné vyžití a tím se navzájem doplňují,” chválí si 

spolupráci Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra. 

 

Třetí díl mapy bude opět k dostání zdarma ve dvou jazykových mutacích - v češtině a angličtině. 

Kontakty: 

 

 

Městské informační centrum Liberec: 

Pavlína Kuchtová,  

T:+420 485 101 709 

e-mail: info@visitliberec.eu 

 

 

 

 

 

 

Jablonecké kulturní a informační centrum:  

Radana Schaeferová  

T:+420 606 270 543 

e-mail: schaeferova@jablonec.com 
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