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Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením měst,
obcí a dalších právnických osob, které se do této podoby
transformovalo v roce 1999 z původního sdružení měst 
a obcí. Hlavní náplní činnosti sdružení je rozvíjení aktivit za účelem rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu
Český ráj. V současné době má sdružení 49 členů. Toto zájmové sdružení s centrem v Turnově, spojuje nejen všech-
na větší města regionu - Mladou Boleslav, Sobotku, Jičín, Turnov, Lomnici n. Pop., Železný Brod a Mnichovo Hradiště,
ale i mnohé menší obce a další právní subjekty.

SLOVO PŘEDSEDY ÚVODEM

Vážení přátelé,
tato výroční zpráva za rok 2007 Vám předkládá všechny nejdů-
ležitější informace o činnosti Sdružení Český ráj v uplynulém
roce. Nebudu a nechci komentovat každou jednotlivou položku
zprávy, rád bych vyzdvihl či zdůraznil pouze některé významné
aspekty naší činnosti.
Mezi nejvýznamnější posuny ve fungování SČR nejen v loňském
roce ale i v historii sdružení obecně vnímám úspěšnou dílčí pro-
fesionalizaci činnosti, které byla realizována skrze angažování,
respektive zaměstnání dvou manažerů zkušených, jak v oblasti
regionálního cestovního ruchu, tak i na poli projektové práce.
Jejich začlenění do všech činností a vymezení jejich kompetencí
a kompetencí jednatelů, bylo v uplynulém roce často jedním 
z témat jednání správní rady. Zejména pak nová role jednatelů
v systému práce SČR bude v budoucnu dále diskutována.
Postupné zlepšování komunikace v území a velmi kvalitní pří-
prava žádostí do Regionálního operačního programu, jsou dle
mého soudu jen první pozitivní vlaštovky činnosti manažerů
sdružení. Zejména příprava investičních projektů (cyklostezka
Jizera atd.), či realizace regionální značky produktů, jsou velmi
povzbuzující závdavky budoucích rozvojových aktivit.
Profesionalizaci, udržení všech stávajících činností a dílčí dofi-
nancování závazků spojených se společnými projekty s městem
Turnov v rámci SROP v roce, kdy existovalo jen málo zdrojů,
o které mohla neziskovka našeho typu žádat či získat, lze chápat
i jako finanční úspěch.
Kromě profesní a pracovní stabilizace se v roce 2007 stabilizo-
vala i členská základna (49 členů). Významným prvkem je posí-
lení partnerské spolupráce zejména mezi „velkými” členy 
a sdružením samotným. Do aktivit SČR se tak velmi aktivně 
a strategicky zapojovala města např. Jičín, Mladá Boleslav,
Semily, Turnov. Takovéto aktivní zainteresování významných
členů zásadně napomáhá image i postavení Sdružení Český ráj
v regionu a v celém systému organizací cestovního ruchu 
v České republice.

Aleš Hozdecký, předseda Sdružení Český ráj

A. ZAMĚŘENÍ (CÍLE OBECNĚ)
Sdružení Český ráj je neziskovým zájmovým sdružením měst,

obcí a dalších právnických osob. V roce 1999 se transformovalo 

z původního sdružení měst a obcí. Cílem jeho činnosti je systema-

ticky rozvíjet cestovní ruch v turistickém regionu Český ráj, při-

pravovat celoregionální produkty a programy, zajišťovat propagaci

vůči domácímu i zahraničnímu trhu, koordinovat jednotlivé čin-

nosti v území a co nejvíce spolupracovat s nejrůznějšími partnery

z veřejného i privátního sektoru. 

Z původního počtu 24 vzrostl počet členů na 49, vedle všech vět-

ších měst zahrnuje i menší obce.

B. NÁPLŇ ČINNOSTI (CO JSME DOKÁZALI V ROCE 2007)
V roce 2007 byly realizovány dva projekty z fondů Evropské unie.

Nositelem projektů bylo Město Turnov, partnerem obou projektů

bylo Sdružení Český ráj. Další aktivity realizované Sdružením

Český ráj byly financovány z členských příspěvků a dotací všech

tří krajů. 

Nosným projektem byl projekt ze Společného regionálního
operačního programu, s názvem Český ráj - region pro celou
rodinu. Celková výše realizovaných aktivit v rámci projektu byla

2 837 302 Kč, získaný grant byl ve výši 2 000 000 Kč.  Finanční

příspěvek SČR činil 551 000 Kč, což bylo 75 % povinného podí-

lu. Ostatní financovalo Město Turnov (z rozpočtové kapitoly

OCR). Tento projekt zajistil dílčí profesionalizaci SČR, úhradou

části mezd zaměstnancům SČR. Jednotlivé aktivity, financované z

tohoto projektu jsou uvedeny dále. Další projekt  s názvem Pověsti
Českého ráje a Euroregionu Nisa byl realizován v programu

Interreg IIIA, v rámci polsko-české spolupráce. Celkový objem

projektu činil 881 268 Kč, získaný grant byl ve výši 471 487 Kč.

Finanční spoluúčast SČR činila 150 000 Kč, tato částka bude pou-

kázána na účet Města Turnova v roce 2008. Mezi aktivity projek-

tu patřilo vydání polsko - německých turistických novin, soutěž

„Maluj, kresli, stříhej, lep”, výstava Pověsti Českého ráje 

a Euroregionu Nisa (výroba trojrozměrných postav z pověstí),

vydání brožury Dvanáct pověstí Českého ráje v polském jazyce,

plakáty, atd. Vytvořená výstava je putovní a byla již ke zhlédnutí 

v Turnově, Jičíně, v současné době je v Lomnici nad Popelkou,

následně bude instalována v Mladé Boleslavi a Semilech.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ 2007 

1. PRODUKTY

a) Za pověstmi Českého ráje
- zpracována studie informačního a naučného systému produk-

tu, vytipovávající 12 tras v návaznosti na pověsti, doporučený

herně-naučný systém, mobiliář vč. umístění na trasách (zpraco-

vatel Ing. T. Žák)

SROP II
- uspořádána soutěž „Maluj, kresli, stříhej, lep”

- uspořádána výstava Pověsti Českého ráje a Euroregionu Nisa 

Interreg IIIA
b) Kámen a šperk v Českém ráji
- v letních měsících byly pořádány pravidelné středeční téma-

tické exkurze (OCR MěÚ Turnov) - propagovány v rámci

Prázdninové nabídky

- aktualizace podkladů pro leták Kámen a šperk (OCR MěÚ

Turnov)

c) Greenways Jizera 
- znovunastartování projektu, propagační cyklojízda (obce pod-

pis memoranda, podpis dohody o partnerství na projektu s kraji,

tisková konference), zadání projektové dokumentace (DUR) pro

úsek Svijany a Dolánky - Líšný, jednání se strategickými part-

nery Nadace Partnerství, Nadace České spořitelny, Liberecký

kraj

- zpracování marketingové studie (zpracovatel - Ing. Bičíková)

SROP II
d) Regionální produkt Český ráj 
- projekt na podporu místní produkce, SČR ve spolupráci 

s PRVO (poradenské centrum pro venkovské oblasti)

- od května 2007 udělována značka „Regionální produkt Český

ráj”, v současné době 10 nositelů z řad řemeslníků i výrobců

potravin

2. TISKOVINY

2.1 Tiskoviny financované z projektu SROP II.
a) Propagační leták „Český ráj - region pro celou rodinu” dopl-

něný černobílou vložkou s konkrétní nabídkou programů

(10 000 ks, ČJ/AJ/NJ)

b) Cestomapa ke hře Za pověstmi Českého ráje pro rok 2007

(30 000 ks, ČJ/NJ, ČJ/PJ, ČJ/AJ)

c) Pohlednicové karty s pověstmi Českého ráje v přebalových

deskách - 18 převyprávěných pověstí (4 000 ks, ČJ)

d) Suvenýry k produktu Za pověstmi Českého ráje - 3 druhy

samolepek s postavami z pověstí

e) Leták Tradiční řemesla Českého ráje (12 000 ks, ČJ/AJ/NJ)

f) Nabídky turistických programů - 16 nabídkových karet 

(6 000 ks, ČJ/AJ/NJ)

g) CD Turistická nabídka Český ráj - nabídkový katalog, pro-

gramy, ubytování (1 000 ks, ČJ/AJ/NJ)

h) Mapa Geoparku s nabídkou 26 lokalit  (10 000 ks, ČJ/AJ)

i) Leták Kámen a šperk v Českém ráji  (20 000 ks. ČJ/AJ/NJ)

j) Plakát Prázdninová nabídka pro každý den (1 000 ks, ČJ)

k) Plakát na akci Český ráj dětem - zahájení turistické sezony

2007 (2 000 ks, ČJ)

l) Dotisky Hrady a zámky (10 000 ks, ČJ, AJ)

m) Dotisky Český ráj - skládačka (20 000 ks, PL, RJ, HJ, FJ)

n) Dotisky Skalní města (25 000 ks, ČJ, AJ, PL)

o) Dotisky Lidová architektura (30 000 ks, ČJ, AJ, NJ)

2.2 Další tiskoviny:
a) Turistické noviny Český ráj - OCR MěÚ Turnov (ČJ/NJ-PJ),

prodej v regionálních informačních centrech a v trafikách,

Interreg IIIA (jazykové mutace polsko/německá)

b) Zpravodaj Sdružení Český ráj - nové periodikum, 2x ročně 

(1 500 ks) 

c) Katalog Český ráj - příroda, historie, aktivní dovolená

(dotisk, 1 000 ks, ČJ)

2. 3 Získaná ocenění:
* Cena Grand Prix Regiontour 2007 a Cena Asociace cestov-

ních kanceláří České republiky za turistický produkt: Po sto-

pách Albrechta z Valdštejna. 

* 2. místo na prestižní přehlídce propagačních materiálů

Tourpropag 2007 v Písku v kategorii plakát (celkem přihlášeno

431 materiálů v 6 kategoriích, v kategorii plakát vybíráno ze 70

kusů). Oceněn byl soubor plakátů - Geopark Český ráj, Lidová

architektura v Českém ráji, Místa dalekých rozhledů v Českém

ráji (plakáty byly vytvořeny na OCR MěÚ Turnov).

3. PROPAGAČNÍ AKCE

a) Zahájení turistické sezony - 28. 4. 2007, Malá Skála: 4. roč-

ník akce s podtématem „Za pověstmi Českého ráje” (putování 

k hradu Frýdštejn s pohádkovými postavami, kulturní program,

parní vlak) - SROP II, OCR MěÚ Turnov
b) Kámen a šperk v Českém ráji - 30. 6. - 1. 7. 2007 - víken-

dová akce na náměstí Českého ráje v Turnově  na zahájení tří-

týdenního cyklu akcí, kulturní akce na pozadí historické udá-

losti z historie města Turnova, ukázky řemesel - kamenářství 

a šperkařství, zajišťuje Město Turnov

SROP II, OCR MěÚ Turnov
c) Jičín - Město pohádky - 11. - 16. září, kulturní festival 

s řadou doprovodných akcí (zajišťovalo Město Jičín)

4. VELETRHY

a) tuzemské veletrhy
* Region Tour Brno a Holiday World Praha 2007 - SČR organi-

začně zajišťovalo dva hlavní české veletrhy i pro ostatní partne-

ry severovýchodních Čech (Krkonoše, Jizerské hory, Českolip-

sko). Garant Ing. Gruberová. Realizováno za podpory členů

SČR, KÚLK a KÚ KhK 

* Madi 2007 - workshop regionů (listopad 2007)

b) zahraniční veletrhy
* Vakantie Utrecht (leden 2007)

* Mnichov (únor 2007)

* Varšava (říjen 2007)

* Lipsko (listopad 2007)

Na výše uvedené akce, s výjimkou veletrhu ve Varšavě, hradil

účast plně CzechTourism. SČR hradilo diety a ubytování. 

c) regionální veletrhy
* Jablonec nad Nisou (březen 2007) - zajišťovalo SČR

* Hradec Králové (březen 2007) - zajišťoval Jičín

* Lysá nad Labem (únor 2007) - zajišťovala Mladá Boleslav

5. INTERNETOVÁ PREZENTACE REGIONU

a) Rezervační systém
- dokončení rezervačního systému, prezentace systému, proško-

lení informačních středisek, příprava ke zprovoznění

b) Rozvoj internetové prezentace
* Průběžná aktualizace nabídky a turistických produktů, kalen-

dáře akcí v regionu Českého ráje



* Prezentace nových produktů - Regionální výrobky,

Greenways Jizera

* Příprava databáze

6. PREZENTAČNÍ A DALŠÍ AKCE

* Únor 2007 - školení průvodců z Asociace průvodců ČR,

Praha, Národní dům

* Březen 2007 - prezentace pro průvodce, Eurocentrum

Jablonec n. N.

* Září 2007 - prezentace SČR na Krajských dnech Libereckého

Kraje, Hrubá Skála

* Listopad 2007 - Fórum cestovního ruchu v Parkhotelu Skalní

město

7. PROPAGACE V MÉDIÍCH

a) placená inzerce 
* Časopis Tim, MF Dnes, COT, TTG, Heart of Europe,

Catalogue museums, galleries, monasteries, antiques regions,

Auf dem Weg nach Prag, Relax, Průvodce Prahou a českými

městy, Českopis, Pivní cesty, Welcome to Prague, Dovolená pro

vás (SROP II.)
b) spolupráce s médii
* příprava tiskových zpráv o připravovaných a realizovaných

aktivitách, rozesílání do tisku i rozhlasu (MF Dnes, Lidové

Noviny, ČTK, Český rozhlas, Česká televize)

8. INVESTIČNÍ PROJEKTY

* příprava projektu Greenways Jizera

* spolupráce a konzultace na záměrech v území (naučné stezky,

informační tabule)

* připomínkování Metodického pokynu Označování kulturních

a turistických cílů na dálnicích a silnicích 2006 a 2007 (hnědé

tabule)

9. PRACOVNÍ SKUPINY

a) Marketingová skupina
* společná příprava a zajišťování marketingových aktivit - pří-

prava propagačních materiálů, zajištění veletrhů cestovního

ruchu, příprava marketingového projektu, vzdělávání

* v roce 2007 se uskutečnilo 7 jednání ( z toho 2x výjezdová

zasedání s širším programem, setkání s regionálními partnery,

teambuilding)

* členy jsou zástupci IC a další subjekty 

* skupinu řídí Ing. P. Bičíková

b) Projektová skupina
* projednávání a koordinace investičních projektů, příprava regi-

onálních projektů (informační systém, turistické stezky a cyklos-

tezky, značení), koordinace regionálních a místních aktivit 

* členy jsou zástupci mikroregionů a obcí s rozšířenou působ-

ností

* skupinu řídí Ing. J. Lukeš, manažer Sdružení Český ráj

c) Pracovní skupina ke značce Regionální produkt Český
ráj
* rozhoduje o přijetí dalších nositelů značky regionální produkt

(posuzuje plnění stanovených kritérií) 

* členy jsou zástupci SČR, PRVO, Muzea Českého ráje, místní

výrobci

* skupinu řídí Ing. J. Stránská, manažerka Sdružení Český ráj

10. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

* Předseda - A. Hozdecký - koordinace činnosti SČR, zastupo-

vání SČR navenek (Czech Tourism, kraje) 

* Jednatel - E.Gruberová - řízení projektu SROP II., tuzemské

veletrhy CR, turistické noviny, produkt Putování za pověstmi

* Zaměstnanci 
- Ing. J. Lukeš - příprava projektů, jednání s DSO, projekt

Greenways Jizera, Geopark Český ráj, informační systém, pro-

jektová skupina

- Ing. J. Stránská - příprava projektů, propagace, prezentační

akce, projekt značení regionálních výrobků, zpravodaj SČR,

spolupráce s Czech Tourismem

- M. Horská - zpracování účetní agendy

* Externí spolupracovníci
- Ing. P. Bičíková - řízení marketingové skupiny, projekt

Greenways Jizera, příprava projektů

- Mgr. J. Petera - příprava mapových podkladů, turistické a cyk-

loznačení v regionu

- Ing. S. Říman - distribuce materiálů, zapojování partnerů do

projektů, příprava podkladů pro jednání.

D. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Členské příspěvky:
V roce 2007 byly celkem ve výši 416 191 Kč.

Ostatní příjmy:
V každém roce byla v podstatě 100% úspěšnost v grantech

předkládaných na MMR, do programu PHARE v Euroregionu

Nisa, na krajských úřadech. V posledních letech se dařilo také

po dlouhých jednáních postupně získávat přímé finanční přís-

pěvky od krajů - na veletrhy, na zajištění činnosti destinačního

managementu, na rozvojové studie. Další rostoucí příjem je od

dalších subjektů v regionu v rámci jejich spoluúčasti na někte-

rých projektech. 

V roce 2007 činily příjmy 3 800 tis. Kč (pro srovnání - v roce

2000 činily příjmy 750 000 tis. Kč).

Zůstatek na účtu k 1. 1. 2008 je 1 317 775,93 Kč.

(Viz tabulka na zadní straně této zprávy.)

E. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Členové a jejich zástupci:
Agentura ARA, s.r.o., Aleš Ressler

Alternativa 3000, o. s., Ing. Tomáš Tomsa

Autokemp Sedmihorky, v.o.s., Roman Rákosník

KONTINUUM - I. Schliková, J. M. Schlik, Margareta Pos-

píchalová

Město Dolní Bousov, Josef Vynikal

Město Jičín, Mgr. Richard Koníř

Město Lomnice nad Pop., Vladimír Mastník

Město Mladá Boleslav, Mgr. Jaroslav Polívka

Město Mnichovo Hradiště, Romana Henczeová

Město Rovensko pod Troskami, Pavel Koldovský

Město Semily, Mgr. Jan Farský

Město Sobotka, Ing. J. Jirásek

Město Turnov, Aleš Hozdecký

Město Železný Brod, Mgr. Václav Horáček
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Obec Boseň, Marie Pšeničková

Obec Branžež, Mgr. Leoš Najman

Obec Bukvice, Eliška Formanová

Obec Čtveřín, Dalibor Oplt

Obec Dětenice, Ing. Radomír Vališka

Obec Hrubá Skála, Jan Houška

Obec Jenišovice, Bohumil Bradáč

Obec Kacanovy, Oldřich Loutchan

Obec Karlovice, Vlasta Špačková

Obec Klokočí, Jiří Mrázek

Obec Kněžmost, Ing. Vítězslav Pospíšil

Obec Kobyly, Ing. Jaroslav Šandera

Obec Ktová, Marie Drašnarová

Obec Líšný, Ing. Jiří Mikeš

Obec Malá Skála, Ing. Jiří Nejedlo

Obec Mírová pod Kozákovem, Jaroslav Havlíček

Obec Modřišice, Lidmila Tomíčková

Obec Přepeře, Ing. Luděk Sajdl

Obec Rakousy, Ing. Milena Bílková

Obec Svijanský Újezd, Bohuslav Kratochvíl

Obec Svijany, Ing. Petr Lelek

Obec Sychrov, Jaroslava Kvapilová

Obec Tatobity, Lenka Malá

Obec Troskovice, Jaroslav Louda

Obec Vlastibořice, Jan Mareš

Obec Vyskeř, Mgr. Doubravka Fišerová

Město Železnice, Olga Jakubcová

Krajská hospodářská komora Hr.Králové, Miroslav Košíček

Okresní hospodářská komora Semily, PhDr. Luboš Klikar

OREA s.r.o., Zámek Hrubá Skála, Vladimír Staněk

Outdoor Discovery, s.r.o., Ing. Roman Bém

Pro - elektro CZ, s.r.o., Otto Kiss

Sundisk, s.r.o., Martin Bauer

Tomovy parky, s.r.o., Ing. Tomáš Tomsa

Zámek Dětenice, Petr Jindrák
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