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V České republice se každoročně konají na počátku roku dva prestižní veletrhy cestovního ruchu:
Veletrh GO a REGION TOUR Brno a HOLIDAY WORLD Praha (viz foto). Na obou je expozice ze
severovýchodních Čech dnes již samozřejmostí. Zatímco brněnský veletrh je zaměřen převážně 
na regiony České republiky, v Praze je dán kromě jednotlivých míst v zemi i velký prostor zahranič-
ním destinacím. Letos tu bylo přítomno víc než 700 vystavovatelů z 50 zemí světa, branami výsta-
viště prošlo přes 30 tisíc návštěvníků. Více se dočtete na straně 4.

Vážení přátelé, členové sdružení, příznivci
Českého ráje, přinášíme Vám druhé tištěné vy-
dání našeho zpravodaje, který by Vás měl zejmé-
na informovat o aktivitách Sdružení Český ráj 
a všech dalších důležitých událostech spojených
s rozvojem a podporou cestovního ruchu v našem
regionu. Poslední období - tedy přelom a začátek
roku - byl pro celý tým Sdružení Český ráj pra-
covně velmi intenzivní. Leden a únor byly ve zna-
mení obou největších českých veletrhů cestovní-
ho ruchu, konaných v Brně a Praze, kterých se
Sdružení Český ráj jako oficiální zástupce turis-
tického regionu účastnilo s partnery z Krkonoš,
Jizerských hor a Českolipska. Obě tyto prezenta-
ce byly realizovány za finanční podpory Libe-
reckého a Královéhradeckého kraje. Kromě
vlastní propagace území a lákání turistů jsme se
soustředili i na řadu jednání s partnery, zaměře-
ných například na spolupráci mezi kraji či na
celorepublikovou strategii regionálního rozvoje 
a podporu cestovního ruchu na platformě Aso-
ciace turistických regionů.

Kromě veletrhů a běžné každodenní agendy
jsme se koncentrovali na přípravu žádosti do Re-
gionálního operačního programu pro NUTS II
Severovýchod. Tento připravovaný projekt je 
i s ohledem na podmínky dotačního programu
zaměřen zejména na rozvoj měkkých aktivit spo-
jených s rozvojem marketingu, propagace, rozvoj
informačního systému a rozšíření pracovního
týmu SČR. Finanční hodnota dnes již předlože-
ného projektu je 20,5 milionu korun. 
V případě úspěšného získání se bude jednat 
o zásadní změnu kvality práce Sdružení.

Jako mimořádnou přílohu tohoto čísla Zpra-
vodaje přikládáme Výroční zprávu našeho Sdru-
žení jako přehledný náhled do činnosti v loňském
roce v podobě, jak ji schválila březnová Valná
hromada SČR.

Kromě aktualit například z oblasti certifikace
výrobků značkou Regionální produkt Český ráj
chci všechny příznivce regionu a zejména rodiny
s dětmi upozornit a pozvat na zahájení turistické
sezony v Českém ráji, které proběhne 26. dubna
v areálu Šťastná země v Radvánovicích.

Aleš Hozdecký, předseda Sdružení Český ráj

Až bude na konci března oficiálně pracovníky Sdružení Český ráj podán dlouhodobý projekt 

s názvem „Český ráj - příroda, historie, aktivní turistika” do jednoho z operačních programů

Evropské unie, bude to rozhodující krok pro další léta činnosti. „Projekt by měl do Českého ráje při-
nést zhruba 20 milionů korun, které budou zásadním přínosem do rozvoje regionu v následujících
čtyřech letech,” řekl předseda sdružení Aleš Hozdecký na valné hromadě, která se konala ve čtvrtek

13. března v Porotním sále jičínského zámku.

Obsahem dokumentu je podpora a zajištění činnosti organizace cestovního ruchu. Projekt, v pří-

padě, že bude schválen, by mj. znamenal též posílení týmu Sdružení o další pracovníky. „Chceme
se zaměřit na vzdělávání zaměstnanců informačních center, více komunikovat s veřejností, vydává-
me vlastní tištěný zpravodaj, pravidelně rozesíláme tiskové zprávy, posilujeme komunikaci uvnitř
Sdružení,” uvádí projektový manažer Jiří Lukeš. V projektu, který bude zanedlouho procházet

schvalovacím řízením EU, je také podpora jednotlivých aktivit.

Pokračování na str. 2

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ MÁ PŘED SEBOU JEDEN 
Z ROZHODUJÍCÍCH ROKŮ SVÉ ČINNOSTI
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Městské informační středisko
Semily se představuje

Co nabízíme? Turistické informace, infor-
mační a propagační materiály, turistické a cyk-
loturistické mapy, velký výběr pohlednic, suve-
nýry se semilským motivem (hrníčky, sklenky,
trička, odznaky, klíčenky), předprodej vstupenek
na vybrané kulturní akce v Semilech a v Boz-
kově, kopírovací službu, tisk, příjem inzerce do
Semilského televizního infokanálu, zhotovení
DVD z programu Semilského televizního infoka-
nálu. 

Kde nás najdete? Od roku 1999 sídlíme 
v centru Semil, v tzv. Riegrově domku - poslední
zachované budově ze mlýna, kde se narodil
významný politik 19. století, František Ladislav
Rieger. Otevřeno: Po - Pá 9:00 - 17:00, So 9:00
- 12:00 hodin, červenec, srpen: Po - Pá 9:00 -
17:00, So a Ne 9:00 - 12:00. 

Kontakt: tel.: 481 629 290, tel./fax: 481 624
721, e-mail: info@semily.cz.

Novinky v nabídce KIS Lomnice
nad Popelkou

Kulturní a infor-
mační středisko Měs-
ta Lomnice nad Po-
pelkou nabízí klien-
tům nové bezplatné
informační materiá-
ly. Jedná se přede-
vším o nový propa-
gační letáček Lom-
nice nad Popelkou se
základní textovou 
a obrazovou prezen-
tací města pod horou Tábor, který vydalo Město
Lomnice nad Popelkou. K dispozici je ve třech
jazykových verzích - v české, německé a anglic-
ké.

V KIS je možné stále ještě získat panorama-
tickou mapku Na kole okolím Lomnice nad
Popelkou ve formátu A3.

KIS vydalo také nový informační leták,
na kterém představuje svou bohatou nabídku 
v informačním středisku, na Zámku, v Tylově
divadle, v kině a v knihovně.

Kontakt: KIS Lomnice nad Popelkou, Husovo
nám. 4 - Zámek, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
tel./fax. 481 673 107, e-mail: info@lomnicenad-
popelkou.cz, www.lomnicenadpopelkou.cz.

Nová horolezecká stěna v Sobotce
V loňském roce byla v bývalém podniku DIAZ

pod Humprechtem otevřeno Lezecké centrum
Sobotka. Jedna z největších umělých lezeckých
stěn v Čechách nabízí skvělou možnost trávení
volného času během celého roku. Areál nabízí
cca 600 m2 lezecích ploch + 80 m2 boulder. 
V průběhu letošního roku vznikne i vnější horo-
lezecká stěna, lanové centrum a dětské hřiště.
Možnost využití salonku k posezení a občerstve-
ní.  Více informací na www.horolezeckastenaso-
botka.cz.

NOVINKY Z REGIONU

Pokračování ze str. 1
Těmi je například oblíbené Putování za pověst-

mi Českého ráje nebo Po stopách Albrechta 

z Valdštejna, je zde marketingová podpora čin-

ností kolem Geoparku Český ráj a letní akce

Kámen a šperk v Českém ráji. Vzniknou také

nové propagační materiály s tématem Tradice 

v Českém ráji a Aktivní dovolená v Českém ráji,

již v této době vzniká katalog služeb Dovolená

v Českém ráji ad. „Chystáme i zpracování stu-
die dalšího rozvoje cyklistiky v oblasti Jičínska,
Novopacka, Kopidlnska a Sobotecka, další stu-
die s názvem Český ráj bez bariér by měla regi-
on otevřít pro hendikepované a zdravotně posti-
žené,” dodal Lukeš. Samostatnou kapitolou

další činnosti je příprava budování, rekonstruk-

ce a modernizace infrastruktury, jako jsou opra-

vy turistických stezek, vyhlídek, odpočívadel,

parkovišť a informačního naváděcího systému

na příjezdových komunikacích do Českého ráje.

I zkvalitnění a výstavbě těchto ryze konkrétních

věcí se chce Sdružení Česká ráj věnovat. Jedním

z největších projektů pro další roky je vybudo-

vání cyklostezky podél Jizery - Greenways

Jizera. V letošním roce bude zpracována projek-

tová dokumentace úseku ze Svijan do Líšného.

„Ne všechno se nám daří, jak bychom si
přáli, spoustu věcí se učíme za pochodu.
Postupně se daří dřívější Sdružení, které fungo-
valo hlavně na bázi nadšenců a dobrovolnosti,
profesionalizovat. To je podle mě základní před-
poklad, abychom regionu mohli nabídnout kva-
litní servis a zásadně se podílet na jeho rozvoji.
Nejde vždy jen o peníze, každý člen sdružení,
každá obec nebo podnikatel v cestovním ruchu,
má možnost připomínkami a náměty rozhodovat
o dalším směřování jednotlivých aktivit,” přiblí-

žil Aleš Hozdecký. Podle něho je právě komuni-

kace uvnitř Sdružení velmi důležitá, rozvoj regi-

onu musí probíhat v co největším souladu se

zájmy obyvatel Českého ráje. Co Hozdecký

dále zdůraznil, v posledních měsících se velmi

zlepšila komunikace mezi některými subjekty,

zejména Správa CHKO Český ráj nastavuje

rozumnému rozvoji turistiky v kraji laskavější

tvář.

Sdružení Český ráj má v současné době 49
členů. Převažují obce, letos se novými členy

stala Agentura ARA, obec Rakousy, společnosti

Sundisk, Tomovy parky a firma Pro-elektro CZ.

Mezi členy nechybí ani největší města v regio-

nu, jako Mladá Boleslav, Jičín, Turnov,

Mnichovo Hradiště, Semily ad. 

V loňském roce Sdružení Český ráj hospo-
dařilo na příjmové straně s částkou 3 797 011

Kč, na výdajové 3 867 975,69 Kč. Výhled na

letošní rok zatím ukazuje na vyrovnaný rozpo-

čet ve výši 2 520 000 Kč. Nižší částka je zdů-

vodněna především faktem, že v letošním roce

již přes Sdružení nebudou fakturovány náklady

za prezentaci severovýchodních Čech, resp.

Libereckého kraje na veletrzích cestovního

ruchu. Zároveň se předpokládá navýšení reálné-

ho rozpočtu v rámci připravovaného projektu.

Činnost Sdružení v roce 2007 na valné hro-
madě představila manažerka Jitka Stránská. 

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 byly financovány z členských přís-

pěvků a dotací všech tří krajů, na kterých území

turistického regionu leží. Z uskutečněných akcí

to byla především další podpora projektu puto-

vání Za pověstmi Českého ráje, akci Kámen 

a šperk v Českém ráji, Greenways Jizera, vloni

byla také poprvé udělena jednotlivým výrob-

cům prestižní značka „Regionální produkt

Český ráj”.

„V roce 2007 byly s podporou našeho Sdru-
žení vydány nové propagační materiály, jako je
například leták Tradiční řemesla Českého ráje
nebo leták Český ráj - region pro celou rodinu a
mapa Geoparku Český ráj. Již tradičně vyšly
před sezonou Turistické noviny Český ráj,
vychází tištěný Zpravodaj Sdružení Český ráj,”
vypočítává Jitka Stránská.

V loňském roce Sdružení získalo další

významná ocenění - Cenu Grand Prix Re-

giontour 2007 a Cenu Asociace cestovních kan-

celáří České republiky za turistický produkt Po

stopách Albrechta z Valdštejna. Cenné je též

druhé místo na přehlídce propagačních materiá-

lů Tourpropag 2007 v Písku v kategorii plakát

(celkem bylo přihlášeno 431 materiálů v 6 kate-

goriích, 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, které

byly vytvořeny Odborem cestovního ruchu

MěÚ Turnov.

Zástupci Sdružení se v roce 2007 zúčastnili

veletrhů cestovního ruchu Region Tour Brno 

a Holiday World Praha 2007, byli na podzim-

ním workshopu regionů Madi 2007 v Praze,

zahraničních veletrzích v Utrechtu, Mnichově,

Varšavě a Lipsku a regionálních v Jablonci nad

Nisou, Hradci Králové a Lysé nad Labem.

Sdružení Český ráj se podílelo na propagač-

ních akcích, jako bylo zahájení turistické sezo-

ny 2007 na Malé Skále, víkendová akce na

náměstí Českého ráje v Turnově na zahájení tří-

týdenního cyklu akcí Kámen a šperk v Českém

ráji, festival Jičín - Město pohádky ad.

V loňském roce byl také dokončen a veřej-

nosti představen originální rezervační systém

(www.booking-system.eu), zlepšila se spolu-

práce s médii, byly připravovány další projekty

ve třech pod sdružením fungujících pracovních

skupinách - marketingové, projektové a skupině

ke značce regionální produkt.

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ MÁ PŘED SEBOU JEDEN 
Z ROZHODUJÍCÍCH ROKŮ SVÉ ČINNOSTI
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DNES PŘEDSTAVUJEME: SPOLEČNOST SUNDISK

Úpravy internetové
prezentace regionu

V průběhu roku 2008 proběh-
ne komplexní přestavba interne-
tové prezentace turistického
regionu Český ráj na adrese
www.cesky-raj.info. Plánovaná
je změna grafické podoby 
(v souladu s platným grafickým
manuálem), dojde k úpravě lay-
outu (rozvržení informací na
stránce), navigační struktury 
a v neposlední řadě obsahové
stránky webu s cílem přizpůso-
bení aktuálním trendům. Většina
dat pro stránky bude čerpána 
z nového regionálního datového
skladu, sdíleného se serverem
Libereckého kraje. Své místo na
stránkách najde i prostor pro
inzerci jako formu prezentace
partnerů regionu a služeb ces-
tovního ruchu.

Fóra cestovního ruchu
Po úspěšném loňském listopa-

dovém fóru, které se uskutečnilo
v Parkhotelu Skalní město v Pra-
chovských skalách, a na které se
sjelo na padesát zástupců podni-
katelů, obcí, neziskových orga-
nizací i živnostníků, naváže
Sdružení Český ráj  dalšími
dvěma setkáními v roce 2008 -
jarním a podzimním. Jarní
fórum cestovního ruchu se usku-
teční ve Středočeském kraji v
obci Boseň v hospůdce Ve škole,
22. 4. 2008 od 15 hodin. Cílem
akce je především vytvořit
dobré podmínky pro diskuzi jed-
notlivých aktérů cestovního
ruchu  v regionu.

Prezentace v Praze
Česká centrála cestovního ru-

chu CzechTourism otevřela na

konci loňského roku nové infor-

mační centrum v Praze na Sta-

roměstském náměstí. IC je urče-

no především pro prezentaci čes-

kých regionů s cílem představit

jejich nabídku návštěvníkům 

a obyvatelům Prahy. Český ráj

se v IC regionů představí hned

dvakrát, a to v termínu 10. - 12.

dubna v rámci prezentace Li-

bereckého  kraje a dále v termí-

nu 19. - 28. května, kdy bude 

v IC ponechán prostor pro pre-

zentaci jednotlivých informač-

ních center Českého ráje, podni-

katelů v cestovním ruchu a regi-

onálních výrobců. 

V případě zájmu o prezentaci

Vaší nabídky v IC regionů kon-

taktujte J. Stránskou, stran-

ska@cesky-raj.info, tel.: 739

611 608.

PŘIPRAVUJEME

Ve zpravodaji Sdružení Český ráj bychom mj. chtě-
li pravidelně představovat podnikatele v oblasti
cestovního ruchu, kteří ve svém regionu přicházejí 
s novými myšlenkami, čímž stále zlepšují nabídku
svých služeb. Společnost Sundisk s.r.o. (www.sun-
disk.cz) patří v tomto oboru v poslední době k nepře-
hlédnutelným fenoménům trhu. Díky jejím aktivitám
došlo k výraznému turistickému oživení části
Jizerských hor a hlavně oblasti Maloskalska v Českém
ráji. Přitom jde o společnost poměrně mladou, založe-
nou v roce 2004. Kromě nabídky sportovních a kultur-
ních aktivit se agentura Sundisk orientuje na pořádání
a zajišťování outdoorových a teambuildingových pro-
gramů pro firemní klientelu, pořádání společenských
akcí, koncertů, výstav atd. 

* Jednatele společnosti, Martina
Bauera, jsme se zeptali na další
podrobnosti, zejména z oblasti ces-
tovního ruchu...

Zde jsou naše aktivity poměrně
bohaté, v minulosti jsme postavili 
a provozovali největší skicentrum 
v Jizerských horách, kde jsme se seznámili se zahra-
niční klientelou a rozhodli se i nadále v naší činnosti
soustředit na cestovní ruch. Předloni jsme převzali 
a zrekonstruovali sportovně rekreační areál Žlutá plo-
várna na Malé Skále, zřídili zde půjčovnu horských
kol, kanoí a raftů. V loňském roce jsme zde vybudova-
li i zcela nové lanové centrum a rozšířili tak nabídku
volnočasových a outdoorových aktivit celého areálu.
Jezdí k nám nyní na jedno i vícedenní pobyty školy 
a firmy z celé republiky, na jaře a na podzim i řada
skupin ze zahraniční, převážně z Dánska a Holandska.
Přes letní prázdniny k nám chodí hlavně rodiny s dětmi
nebo menší skupiny tuzemských turistů. 

* Vaše aktivity se ale netýkají jen Malé Skály…
Máte pravdu, mimo aktivit na Malé Skále se zabý-

váme také produkcí různých sportovních a společen-
ských akcí „na klíč” ať již pro státní správu nebo
firemní klienty z celé republiky. Od roku 2006 také
provozujeme kulturně zábavní Klub Na Rampě v Jab-
lonci nad Nisou.

* Zastavme se ještě u Malé Skály. Proč jste se 
orientovali právě sem?

K Maloskalsku mám osobní vztah. Prarodiče žijí od
nepaměti na nedalekém Sněhově, a já zde trávil celé
dětství a každé prázdniny. Můj dědeček byl navíc po
revoluci osm let starostou Malé Skály a zasadil se zde
o mnoho pozitivních změn. Mimo jiné zařídil i rekon-
strukci kaple Svatého Vavřince, kde jsem se loni 
v listopadu oženil... Osobní pouto je tedy veliké. Na
Malou Skálu zavítají každým rokem desetitisíce turis-
tů. Chybí zde však kvalitní servis a určitá míra regula-
ce pro návštěvníky. Vidím velkou výzvu ve snaze udržet
Malou Skálu malebným a romantickým zákoutím Čes-
kého ráje a zároveň ji nabízet jako turistické centrum 
s dokonalou infrastrukturou aniž by se změnil její ráz.
Již nyní zde potkáváte řadu cestovních agentur, jednot-

livců, a leckdy „dobrodruhů”, kteří nabízejí všemožné
aktivity, jako je splouvání řeky na raftech, průvodcov-
ské služby apod., ale Malé Skále se z jejich zisků
nevrací žádné částky použitelné například na rozvoj
tolik chybějících služeb.

* Na co se tu do budoucna ještě můžeme těšit? 
Již od letošního léta jsme pod svá křídla vzali pro-

voz centrálního parkoviště na Malé Skále. Zde by mělo
v nejbližší době vzniknout malé informační centrum
pro všechny návštěvníky, kteří zde zaparkují. Od příš-
tího roku by se infocentrum přesunulo do stávajícího
domečku vedle parkoviště, což již máme domluveno 
s majitelem. V těchto dnech pracujeme na rekonstruk-
ci staršího objektu v nedalekých Křížkách, který jsme
letos zakoupili a kde vznikne turistická ubytovna.
Dlouhodobě se zabýváme projektem novostavby infor-
mačního centra na Malé Skále, obci jsme již předloži-
li několik alternativ projektu s využitím financování ze
strukturálních fondů EU.

* Jak hodnotíte zázemí a nabídku služeb 
v Českém ráji? V čem je podle vás hlavní rozdíl tře-
ba s nabídkou v Jizerských horách?

Jizerské hory jsou díky masivnímu rozvoji zimních
sportů a lyžařských středisek o kus napřed. Je to dané
i objemem financí, které se v daném odvětví „točí”.
Český ráj je na dobré cestě, přesto zde chybí především
kvalitní síť infocenter napojených na poskytovatele
jednotlivých služeb a jakási spolupráce a soudržnost
mezi těmito subjekty. Nejde jen o to nasbírat a jedno-
rázově předat informace o tom, kde je jaký hotel, či od
kolika hodin mají otevřeno v plaveckém bazénu. Chybí
zde efektivní síť turistických informací, kde se sami
poskytovatelé služeb starají o to, aby infocentra o nich
měla aktuální a správné informace. Podnikatelé v ces-
tovním ruchu stále leckdy čekají, kdo je osloví, než aby
sami vyvíjeli aktivitu. Vnímám však velmi pozitivně
snahu tyto nešvary, které zde přetrvávají asi z dob
socialismu, odstranit. Dobrým příkladem je liberecké
centrum Babylon, které má asi nejpropracovanější
systém vlastní propagace, nebo činnost Sdružení
Český ráj a dalších, které na rozvoji cestovního ruchu
koncepčně a dlouhodobě pracují.

* Jak by rozumnému rozvoji cestovního ruchu
měly pomoci obce, občanská sdružení, jak vnímáte
postoje Správy CHKO Český ráj?

Obce se musí k problematice cestovního ruchu sta-
vět čelem a jeho přirozenému rozvoji předcházet 
a pomáhat. V Českém ráji také musí chápat, že mají 
v nabídce něco výjimečného z přírody, čímž řada ji-
ných nedisponuje a naučit se s takovým potenciálem
hospodařit. Vždyť turismus neznamená jen hluk, od-
padky a starosti, ale také obdiv návštěvníků nad tím,
jak krásné místo je právě Český ráj a Česká republika.
A byla by přece chyba se těmito krásami nepochlubit.
Stačí, když se na příliv návštěvníků dobře připravíme
a nabídneme jim i něco navíc v podobě servisu na jaký
jsou zvyklí z jiných turistických oblastí po celém světě.

* Děkuji za rozhovor.                                     -pch-
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Nabídka Městského 
informačního střediska Turnov

MAGAZÍNY PRO VOLNÝ ČAS
Městské informační středisko nabízí turis-

tické informační magazíny Tim a KAM po
Česku. Tyto magazíny jsou k dispozici zdar-
ma v české i anglické verzi a přináší spoustu
turistických zajímavostí a tipů k cestování po
České republice. Nakladatelství magazínu
Tim také připravilo zajímavou 70stránkovou
publikaci s rozkládací mapou, více než 200
fotografiemi a ilustracemi, ve které jsou dvě
z kapitol věnovány Turnovu a Českému ráji.
Zakoupit si ji můžete pod názvem  České
kuriozity - neobvyklé v České republice za 99
Kč. 

Za 20 Kč si pak můžete kromě oblíbených
Hlasů a ohlasů Turnovska zakoupit ještě
jeden zajímavý magazín - Turnovsko, ve kte-
rém najdete informace již přímo z našeho
regionu. Na pultech turnovského infocentra
jsou k dostání také zpravodajské noviny
Turnovsko v akci,
které vycházejí
každé dva týdny 
v nákladu 10 tisíc
výtisků a jsou ur-
čeny do domác-
ností v Turnově 
a okolí. Ty jsou
zdarma.

VSTUPENKY TICKETPRO
Od listopadu loňského roku můžete 

v Městském informačním středisku zakoupit 
i vstupenky ze sítě Ticketpro. Předprodej
těchto vstupenek se setkal s velkým ohlasem.
Děkujeme všem, kteří využili naší nové služ-
by a ze současné nabídky vybíráme několik
tipů na zajímavé akce, jejichž vstupenky jsou
již v předprodeji.
Praha: 11. 5. Mark Knopfler, 3. 6. Metallica,
8. 8. Iron Maiden nebo 17. 8. R.E.M., Libe-
rec: 3. 7. Judas Priest. 

Samozřejmě jsou v nabídce i vstupenky na
řadu muzikálů, divadelních představení,
sportovních utkání a hudebních festivalů.

NABÍDKA ZBOŽÍ
Všechny z vás, kteří jste našimi pravidel-

nými návštěvníky, bychom rádi upozornili na
pár novinek v našem prodejním sortimentu.
Zakoupit si u nás můžete celou řadu suvený-
rů z Turnova a Českého ráje a nově právě
porcelánový náprstek s obrázkem Turnova,
který doplnil sběratelskou řadu s více jak sto
dvaceti náprstky z nejrůznějších míst v České
republice. 

Dále nabízíme celou škálu nových přívěš-
ků na klíče a magnetek s motivy Turnova a
Českého ráje, leporelo a magnetku „Za
pověstmi Českého ráje”. Pro všechny obdi-
vovatele přírodních krás našeho kraje tu pak
máme ještě dva tipy. Drahé kameny ze sbírek
RNDr. L. Hromádka z Lomnice nad Popelkou
a  nově vydanou publikaci o skalním městě
Prachovské skály dříve a nyní.

NOVINKY Z REGIONU OHLÉDNUTÍ ZA VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU

* Od 10. do 13. ledna 2008 se na brněn-
ském výstavišti uskutečnil v pořadí již 17.
mezinárodní veletrh turistických možností 
v regionech REGIONTOUR 2008. V rámci

veletrhu jsou každoročně udíleny ceny Grand

Prix za nejlepší počiny v oblasti propagace 

a marketingu cestovního ruchu. Odbornou poro-

tu tentokrát zaujala i „Nabídka turistických pro-

gramů”, kterou vydalo Sdružení Český ráj.

Nabídkový katalog představuje turistické mož-

nosti regionu Český ráj, je v něm výčet jednotli-

vých atraktivit a služeb s hlavními informacemi.

* V týdnu od 8. do 13. ledna 2008 prezen-
tovalo Sdružení Český ráj stejnojmenný
turistický region na největším  holandském
veletrhu cestovního ruchu Vakantie Utrecht.
Společně s dalšími regiony, kraji, některými vět-

šími městy a  podnikatelskými subjekty mělo

Sdružení svůj výstavní prostor v rámci společné

expozice České republiky, zajišťované Českou

centrálou cestovního ruchu CzechTourism.

Stejně jako v uplynulých letech si holandští

návštěvníci svůj oblíbený Český ráj našli mezi

destinacemi z celého světa. K dispozici jim byla

celá řada propagačních tiskovin v holandském

jazyce (základní informace o Českém ráji, uby-

tování, o skalních městech, hradech a zámcích)

doplněná o materiály v angličtině, kterou větši-

na návštěvníků veletrhu dobře ovládá (lidová

architektura, geopark, sportovní aktivity, kámen

a šperk v Českém ráji). Velká část otázek

návštěvníků se podle manažerky Sdružení Jitky

Stránské tradičně týkala ubytování v kempech,

které je pro holandskou klientelu typické.

Oproti loňskému roku však vzrostl zájem o uby-

tování v apartmánech a hotelech. Řada dotazů se

týkala pěší turistiky a možnosti půjčování kol.

Nabídku českorajských outdoorových aktivit na

veletrhu prezentoval zástupce firmy Sundisk,

která na Malé Skále provozuje Žlutou plovárnu. 

* V pořadí sedmnáctého veletrhu cestovní-
ho ruchu Holiday World 2008, který se na
pražském výstavišti Incheba Expo uskutečnil
od čtvrtka 14. do neděle 17. února, se tradičně

zúčastnili také zástupci Sdružení Český ráj.  

A stejně jako v minulých

letech to bylo právě toto

Sdružení, které organizačně

zajišťovalo celou expozici

severovýchodních Čech. Na

společném stánku tak byli

zástupci informačních center a

další pozvaní hosté ze tří krajů

- Libereckého, Královéhra-

deckého a Středočeského. Na

jednom místě jste tak mohli

získat přehled zajímavostí 

z Liberecka, Jablonecka, Čes-

kolipska, Mladoboleslavska,

Jičínska, Jizerských hor, Čes-

kého ráje i Krkonoš.  „Jen vý-
jimečně si z Prahy odvážíme

nějakou cenu. V obrovské konkurenci ostatních
regionů je to čím dál tím těžší. O to víc si cením
letošního druhého místa v jedné z vyhlašova-
ných kategorií. Cena byla udělena hlavním
organizátorem veletrhu společností Incheba za
neotřelý a originální propagační materiál Za
pověstmi Českého ráje. Udělení ceny bylo zdů-
vodněno především tím, že tady jde ještě o něco
jiného než jen o propagaci regionu. Putování za
pověstmi je poznávací hra, prázdninové dobro-
družství pro rodiny s dětmi,” shrnula Eliška

Gruberová.

Kromě propagačních materiálů návštěvníci

na společném stánku čtyř regionů severový-

chodních Čech na ploše něco málo přesahující

100 metrů čtverečních mohli rýžovat české gra-

náty, turnovské Družstvo umělecké výroby

Granát tu mělo vystavenou kolekci originálních

šperků, rodina Malých z Rovenska pod

Troskami příchozím předváděla ruční broušení

drahých kamenů, k vidění byla výroba skleně-

ných figurek a ozdob, byla zde i ochutnávka tra-

dičních lomnických sucharů a novopackého

piva. V dobovém kostýmu se tu procházel voje-

vůdce Albrecht z Valdštejna, který jednak upo-

zorňoval na probíhající úspěšnou výstavu 

v Praze a zval i na Valdštejnské slavnosti, které

budou od 23. do 25. května v Jičíně.

* V pořadí 39. ročník veletrhu CBR
Mnichov se uskutečnil v termínu 14 - 18.
února 2008. Jedná se o nejvýznamnější událost

tohoto druhu v jižním Německu se zaměřením

na cestovní ruch, caravaning a vodní sporty, tra-

dičně provázenou velkým zájmem nejširší veřej-

nosti. Celou akci pravidelně navštíví kolem 120

tisíc zájemců. Současně zde probíhá veletrh

Caravaning. V letošním roce se zde prezentova-

lo v sedmi halách skoro dva tisíce vystavovatelů

z celého světa. SČR mělo svůj výstavní pultík 

v rámci velké expozice České republiky zajišťo-

vané Českou centrálou cestovního ruchu

Czechtourism. Dotazy návštěvníků se tradičně

týkaly skalních měst, možností ubytování - pře-

devším v kempech a outdoorových aktivit -

možnosti sjíždění řek, cyklistika. 

Sdružení Český ráj se v posledním půl roce zúčastnilo čtyř zahraničních veletrhů - TT Varšava

(září 2007), TC Lipsko (říjen 2007), Vakantie Utrecht (leden 2008), CBR Mnichov (únor 2008).

Samozřejmostí je účast na dvou veletrzích v České republice, a sice REGIONTOUR v Brně 

a HOLIDAY WORLD  v Praze. Kromě toho se Sdružení účastní ještě těchto regionálních vele-

trhů: Hradec Králové (březen 2008)  a Ostrava (duben 2008) - pult SČR v rámci prezentace

Královéhradeckého kraje.

Stánek severovýchodních Čech na pražském veletrhu.
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Turistický region Český ráj patří mezi 16
oficiálních turistických regionů České re-
publiky. Hranice regionu byla naposledy
stanovena v rámci zpracování programu
rozvoje cestovního ruchu v roce 2002.

Dle aktuálně platného vymezení Czech-

tourismu a Českého statistického úřadu má

území Českého ráje rozlohu 107 863 ha. V důs-

ledku rozvoje cestovního ruchu a jeho řízení

probíhá v 1. pololetí 2008 ve spolupráci s kraj-

skými úřady, turistickými regiony, obcemi 

a Czechtourismem aktualizace vymezení úze-

mí turistických regionů České republiky.

V této souvislosti bylo třeba aktualizovat 

a nově vymezit také hranici turistického regio-

nu Český ráj. 

Na základě nového vymezení, které dle
předpokladů vstoupí v platnost do konce
roku 2008, bude mít turistický region Český
ráj celkovou rozlohu 140 774 ha, z čehož 101

127 ha (71,84 %) bude na území NUTS II

Severovýchod (Liberecký a Královehradecký

kraj) a 39 647 ha (28,16 %) na území NUTS II

Střední Čechy (Středočeský kraj).

Při stanovení aktuální hranice bylo přihléd-

nuto ke stanovisku „hraničních” obcí stran

jejich přičlenění k určitému turistickému regio-

nu. Na území Libereckého kraje vznikly 

v posledních letech nové turistické regiony,

vedle Krkonoš a Českého ráje je to Českolip-

sko a Jizerské hory. Také toto se na procesu

rajonizace turistických regionů projevilo. 

Aktuální vymezení hranice turistického
regionu dle návrhu Sdružení Český ráj
zahrnuje následující obce:

Bačalky, Bakov nad Jizerou, Běchary, Bělá,
Benešov u Semil, Bílá Hlína, Bítouchov, Bo-
seň, Bozkov, Brada-Rybníček, Bradlec, Brad-
lecká Lhota, Branžež, Březina, Březina,
Březno, Budčeves, Bukvice, Bystrá nad Jizerou,
Bystřice, Češov, Čtveřín, Dalovice, Dětenice,
Dílce, Dlouhá Lhota, Dobšín, Dolní Bousov,
Dolní Lochov, Dolní Stakory, Domousnice,
Dřevěnice, Frýdštejn, Háje nad Jizerou,
Hodkovice nad Mohelkou, Holenice, Holín,
Horní Bukovina, Hrubá Skála, Husí Lhota,
Chocnějovice, Cholenice, Chuchelna, Chyjice,
Jenišovice, Jesenný, Jičín, Jičíněves, Jinolice,
Jivina, Josefův Důl, Kacákova Lhota, Ka-
canovy, Karlovice, Kbelnice, Klášter Hradiště

nad Jizerou, Klokočí, Kněžmost, Kněžnice,
Koberovy, Kobyly, Kolomuty, Kopidlno, Koryta,
Kosmonosy, Kostelec, Košťálov, Ktová, Kyje,
Lažany, Lhotky, Libáň, Libošovice, Libštát,
Libuň, Líšný, Lomnice nad Popelkou, Loučky,
Loukov, Loukovec, Lužany, Malá Skála,
Markvartice, Mírová pod Kozákovem, Mladá
Boleslav, Mladějov, Mnichovo Hradiště,
Modřišice, Mohelnice nad Jizerou, Mukařov,
Nemyčeves, Neveklovice, Nová Paka, Nová
Telib, Nová Ves nad Popelkou, Nová Ves u Ba-
kova, Obrubce, Obruby, Ohařice, Ohaveč,
Ohrazenice, Olešnice, Osek, Ostružno, Pa-
ceřice, Pěnčín, Pěnčín, Petkovy, Plazy, Pod-
hradí, Podůlší, Přepeře, Přepeře, Příkrý,
Příšovice, Ptýrov, Rabakov, Radčice, Radim,
Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Ra-
kousy, Rokytňany, Rohatsko, Rovensko pod
Troskami, Roztoky u Semil, Řepov, Řitonice,
Samšina, Sedliště, Semily, Sezemice, Skuhrov,
Slaná, Slatiny, Slavhostice, Soběraz, So-
běslavice, Sobotka, Stará Paka, Staré Hrady,
Staré Místo, Strážiště, Stružinec, Střevač,
Sukorady, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov,
Syřenov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Tuř,
Úbislavice, Údrnice, Újezd pod Troskami,
Ujkovice, Úlibice, Valdice, Veliš, Veselá, Ve-
selice, Vitiněves, Vlastibořice, Vršce, Všeň,
Vyskeř, Záhoří, Zámostí-Blata, Zelenecká
Lhota, Žďár, Žďárek, Železnice, Železný Brod,
Žernov, Židněves, Židovice.

Na území turistického regionu působí
informační centra sdružená v marketingové
pracovní skupině při Sdružení Český ráj.
Devět hlavních IC (Jičín, Lomnice nad

Popelkou, Mladá Boleslav, Mnichovo

Hradiště, Rovensko pod Troskami, Semily,

Sobotka, Turnov, Železný Brod) vnitřně rozdě-

luje území turistického regionu dle své spádo-

vosti. V rámci této vnitřní rajonizace zodpoví-

dají IC za sběr a aktualizaci dat, kalendáře

akcí, distribuce propagačních materiálů a zve-

řejňování informací.

Členská základna Sdružení Český ráj čítá
k 13. 3. 2008 celkem 49 členů (z toho 37 měst

a obcí: Agentura ARA, s.r.o.; Alternativa 3000,

o. s.; Autokemp Sedmihorky, v.o.s.; KONTI-

NUUM - I. Schliková, J. M. Schlik; Město

Dolní Bousov; Město Jičín; Město Lomnice

nad Pop.; Město Mladá Boleslav; Statutární

město Mnichovo Hradiště; Město Rovensko

pod Troskami; Město Semily; Město Sobotka;

Město Turnov; Město Železný Brod; Obec

Boseň; Obec Branžež; Obec Bukvice; Obec

Čtveřín; Obec Dětenice; Obec Hrubá Skála;

Obec Jenišovice; Obec Kacanovy; Obec

Karlovice; Obec Klokočí; Obec Kněžmost;

Obec Kobyly; Obec Ktová ; Obec Líšný; Obec

Malá Skála; Obec Mírová pod Kozákovem;

Obec Modřišice; Obec Přepeře; Obec Ra-

kousy; Obec Svijanský Újezd; Obec Svijany;

Obec Sychrov; Obec Tatobity; Obec Tros-

kovice; Obec Vlastibořice; Obec Vyskeř; Obec

Železnice; Krajská hospodářská komora Hra-

dec Králové; Okresní hospodářská komora

Semily; OREA s.r.o., Zámek Hrubá Skála;

Outdoor Discovery, s.r.o.; Pro - elektro CZ,

s.r.o.; Sundisk, s.r.o.; Tomovy parky, s.r.o.;

Zámek Dětenice.                           

Jiří Lukeš

NOVÉ VYMEZENÍ A ROZDĚLENÍ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKÝ RÁJ

Spádovost IC v turistickém regionu Český ráj (stav 2008).

Hranice turistického regionu (návrh 2008).



Od května 2007 si návštěvníci Českého ráje

mohou domů odvézt originální zboží opatřené

ochrannou známkou „Regionální produkt Čes-

ký ráj”. 

Cílem této aktivity, za níž stojí Sdružení

Český ráj, je především podpora místní výroby

a zviditelnění kvalitních výrobků, které v Čes-

kém ráji vznikají. Značka „Regionální produkt

Český ráj” je tedy  záruku původu výrobku 

v regionu, originality, podílu ruční práce  a šetr-

nosti k životnímu prostředí. 

Jak celý proces propůjčování registrované

ochranné známky probíhá naznačuje následují-

cí schéma (viz obrázek).

Pro ty, kdo mají zájem se o značce a jejích

nositelích dozvědět více, byla zřízena sekce

regionální výrobky na stránkách www.cesky-

raj.info. Na těchto stránkách jsou uvedena také

podrobná pravidla procesu certifikace a kritéria

pro udělení značky.  

Značka Regionální produkt Český ráj má 

v současné době 10 nositelů, jejichž řady by se

v průběhu jara měly rozrůst o dalších šest až

osm výrobců. 

Mezi uchazeče o značku regionální produkt,

jimž by měly být předány certifikáty na turnov-

ských Staročeských trzích 31. května 2008 patří

tito výrobci:

* Jana Řeháková - batikované a malované

oblečení. Kontakt: Biskupská 179, 509 01  No-

vá Paka, tel. 720 183 881, e-mail: janin-

ka.rehakova@tiscali.cz, http://batiky.malova-

ni.web.wo.cz.

* Atelier Kamila - Kamila Parsi Žďářská -
výrobky ze skla. Kontakt: Rohliny 39, 511 01

Turnov, tel. 777 937 484, e-mail: kami-

la@quick.cz, www.atelierkamila.cz.

* Moštovna Lažany, výrobna nápojů, spol.
s.r.o. - ovocné mošty. Kontakt: Lažany 71, 463

45 Pěnčín, tel. 485 146 114, info@mostovna-

lazany.cz, www.mostovna-lazany.cz.

* Tomovy parky, s.r.o. - dřevěné prolézač-
ky pro děti. Kontakt: Karlovice - Radvánovice

11, 511 01  Turnov, , tel. 481 389 181, 731 612

214, info@tomovyparky.cz, www.tomovypar-

ky.cz.
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> Maruše Nová, Holenice - přírodní ručně

předená ovčí příze, surová a počesaná vlna (kon-

takt: Pension Ort, Maruše Nová, Holenice 28,

506 01 Jičín, tel. 481 382 459, 603 702 954,

e-mail: p-ort@sendme.cz).

> Doubravka Fišerová, Skalany - hrnčířské

zboží, výtvarné kurzy, obchod ve dvoře, agrotu-

ristika (kontakt: Skalany 25, 511 01 Turnov,

tel. 481 329 033, e-mail: doubravkazeskalan@tis-

cali.cz, www.peluska.wz.cz)

> Galerie Radost, Lenka Neumannová,
Vrchovina - batikovaný textil, obrazy, malování

na hedvábí + výrobky z proutí (kontakt:

Vrchovina 10, 463 44 Sychrov, tel. 739 551 947).

> Tompeli, Tomáš Pelikán, Huntířov - mléč-

né výrobky kravské: pařené tkaničky, čerstvé

bílé sýry balkánského typu, polotvrdý sýr, tva-

roh, smetana, kefír a syrové mléko (kontakt:

Huntířov nad Jizerou, 468 22 Železný Brod,

tel. 777 636 100, www.tompeli.cz).

> Malá kozí farma Kamínka, Hana

Maturová, Chuchelna - mléčné výrobky kozí:

sýry přírodní i ochucené, žervé, tvaroh, jogurt -

přestože zatím oficiálně neprodejné, chtěla

právě na tomto případu komise upozornit na

úřední překážky, které brání malým zpracovate-

lům v podnikání; navíc Hana Maturová už dva-

krát získala ocenění „Výrobek Libereckého

kraje” (kontakt: Chuchelna 190 - Kamínka, 513

01 Semily, tel. 608 818 952, e-mail: malakozi-

farma@seznam.cz, www.malakozifarma.cz).

> Pivovar Rohozec, a.s, Malý Rohozec -

pivo Podskalák, Skalák 11%, Skalák 12%,

Skalák 13%, Skalák 13% tmavý (kontakt: Ing.

František Jungmann, Malý Rohozec 29, 511 01

Turnov, tel. 739 589 559, e-mail: františek.jung-

mann@pivorohozec.cz, www.pivorohozec.cz).

> KORTAN - SKLO, BIŽUTERIE. Tradič-

ní výroba vinutých perlí u sklářského kahanu,

originální bižuterie, skleněné figurky, ukázky

výroby, možnost nákupu ve firemní prodejně

(kontakt: Železná 103, 468 22  Železný Brod,

tel. 483 390 086, e-mail: info@kortan-

glass.com, www.kortanglass.com).

> Pekárna Mikula - pečivo vyráběné dle tra-

dičních receptur, velká část pečená ve staré parní

peci - zahnuté rohlíky, plněné kapsy z brambo-

rového i vícezrnného těsta, krájené koláče.

Pekárna dále nabízí koláče, loupáky, vánočky,

šátečky a řadu sladkých i slaných výrobků 

z plundrového těsta (kontakt: 5. května 468, 511

01  Turnov, tel. 481 313 536, 608 313 536,

info@pekarnamikula.cz, www.pekarnamiku-

la.cz).

> Farma Klokočí - paní Anna Hudská -

pěstování ovoce a zeleniny (jahody, dýně

Hokaido), chov králíků (kontakt: Klokočí,

Turnov, tel. 736 412 014, e-mail: anna@kloko-

ci.cz).

> Miroslava  Řezníková - dřevořezbářka,

šperkařka, výroba drobných dekorativních před-

mětů - z převážné části šperků  (spony, náramky,

náhrdelníky, přívěšky...) s využitím tuzemských

dřev ovocných i jiných listnatých stromů, maxi-

mální využití přírodních materiálů (kontakt:

Koberovy 8, 468 22  Železný Brod, tel. 483 391

117, 607 167 101, e-mail: miroslava.rezniko-

va@koberovy.cz. www.drsperk.vyrobce.cz).

http://www.cesky-
raj.info/cs/regional-

ni-vyrobky/

Informace 
a podmínky udělení 

značky

Kontaktovat
Sdružení Český ráj

Ing. Jitka Stránská,
tel.: 739 611 608, 

481 540 253, stran-
ska@cesky-raj.info

Zasedání 

certifikační komise

Setkání 
certifikovaných

výrobců

Uzavření smlouvy
na dva roky

Pozvání 

k certifikační komisi

Potvrzení udělení
certifikátu

Slavnostní udělení
značky

Konkurenční 
výhoda

Propagace a rekla-
ma produktu

Vzájemná spolu-
práce

Zamítnutí udělení
certifikátu

Návrh bodového
ohodnocení

Přihlášení 
e-mailem, 

nebo telefonicky

JAK ZÍSKAT ZNAČKU „VYROBENO V ČESKÉM RÁJI”?
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TELEGRAFICKY ZE ŽIVOTA 
GEOPARKU UNESCO ČESKÝ RÁJ

Český ráj dětem 2008, zahájení turistické sezony
Zveme Vás na 5. ročník akce „Český ráj dětem”, která se koná 26.

dubna na zahájení turistické sezony v Českém ráji. Akce vychází 

z úspěšné turistické hry Za pověstmi Českého ráje. V letošním roce se

dopolední putování bude odehrávat v Boreckých skalách. Start je 

v Rovensku pod Troskami u školy. Na trase pochodu se setkáte se

všemi postavičkami z českorajských pověstí, spoustou všetečných otá-

zek, uvidíte divadelní představení žáků základních škol a můžete si spl-

nit některý z připravených zajímavých úkolů. Cíl dopoledního pocho-

du je v areálu Šťastné země v Radvánovicích. Zde je pro Vás připraven

bohatý odpolední program plný zajímavých soutěží, písniček, kreativ-

ních výtvarných a rukodělných dílen, připraveny jsou pro Vás prolé-

začky, vzduchové trampolíny, trpasličí vesnička, dřevěný hrad či písko-

viště s českými granátky nebo korálky. Celodenní  program: 8:30 -
11:00 - start v Rovensku pod Troskami, 10:00 - 12:00 - atrakce 
v areálu Šťastné země, 12:00 - 16:00 - bohatý kulturní program 
ve Šťastné zemi, 14:00 - příchod krále Granáta s královnou a všemi
postavami z pověstí, předání vlády nad pohádkovou krajinou.

Pro účastníky jsou zajištěny pohádkové autobusy: odjezd z Turnova

(nádraží ČD) a Jičína (nádraží ČD) v 8:00, 9:00 a 10:00. Odjezdy z are-

álu Šťastné země po skončení programu. Mediálním partnerem akce je

Český rozhlas Sever, Partnery akce jsou: Šťastná země, ČSAD Semily

a.s., ARA-agentura s.r.o., Tomovy parky s.r.o, Výletní areál Pěnčín.

Pořádá Město Turnov, OCR ve spolupráci se SČR.

Katalog Dovolená (katalog služeb)
Před zahájením turistické sezony

bude vydán nový propagační materiál

- Katalog Dovolená, který připravuje

Odbor cestovního ruchu v Turnově ve

spolupráci se Sdružením Český ráj.

Najdete v něm představení všech

základních témat turistické nabídky

Českého ráje (příroda, historie, aktiv-

ní turistika, tipy pro rodinnou dovole-

nou, významné akce v regionu, tradi-

ce atd.) včetně důležitých kontaktů,

orientační mapy a dalších praktických

informací. Katalog  bude především

prezentovat nabídku služeb v regionu.

Vedle ubytovacích a stravovacích slu-

žeb zde najdete např. nabídky půjčo-

ven sportovních potřeb a řadu dalších užitečných turistických informa-

cí.

Katalog bude vydán v nákladu 20 tisíc výtisků a bude distribuován

do informačních center v regionu a na domácí i zahraniční veletrhy

cestovního ruchu.

Turistické noviny Český ráj 2008
I na letošní rok se připravuje vydání 8. ročníku turistických novin na

letní sezonu v Českém ráji. Hlavním tématem letošního ročníku bude

tajemný Český ráj a podíváte se s námi na místa opředená tajemstvím,

místa magická a tajuplná. Druhým tématem bude judaismus. K židov-

skému tématu má Český ráj opravdu co nabídnout. Víte například, že

na židovském hřbitově v Mladé Boleslavi našel své poslední spočinutí

Jakub Baševi, finančník samotného Albrechta z Valdštejna, že v Jičíně

či v Turnově se synagogy celkově rekonstruují, nebo něco o židovském

hřbitově ve Veselici? V připravovaných turistických novinách najdete 

i tipy na výlety, a to pěšky i na kole, plno tipů na aktivní trávení volné-

ho času, soutěžní úkoly a stránku pro děti. V příloze novin je připraven

jízdní řád turistických autobusů, podrobný přehled kulturních akcí od

května do října a kompletní přehled atraktivit Českého ráje včetně otví-

racích dob, vstupného a kontaktů.

Turistické noviny vydává město Turnov - OCR ve spolupráci se

Sdružením Český ráj a informačními středisky Českého ráje.  Noviny

budou k dispozici v informačních centrech  na začátku května. Během

měsíce června vyjde zkrácená, anglicko - německá mutace.            -eg- 

TURISTICKÁ SEZONA 2008 
ANEB PŘIPRAVUJE SE V REGIONU

V rámci činnosti geoparku

Český ráj probíhá každoročně ně-

kolik stovek akcí. Geopark se

zaměřuje na propagaci regionu 

v zahraničí, jak dokládají např.

webové stránky UNESCO, evrop-

ských geoparků a vyhledávač

Google Earth. Pomáhá přímo i při

rozvoji regionu. Spolu s partnery

připravuje projekty například pro

další rozvoj areálu Šťastná země,

novopacké klenotnice a muzea

Prachovských skal. 

K nejvýznamnějším letošním

akcím patří Mezinárodní rok pla-

nety Země, který vyhlásilo Valné

shromáždění OSN na léta 2008 

a 2009. Jeho zahájení proběhlo

začátkem roku v Paříži. U nás

začal „rok planety” v únoru 

v Akademii věd v Praze tiskovou

konferencí a výstavou „Planeta

Země mocná a zranitelná”. Letos

je to již třetí výstava, na které se

geopark aktivně podílí. 

V rámci pestrých aktivit Me-

zinárodního roku planety Země

vznikne třeba ve Francii v geopar-

ku Réserve Naturele Géologique

de Haute Provence pomník dětí

Země. Pomník vytvářený v Digne

les Bains ztělesňuje společnou

vůli všech lidí chránit planetu

Zemi a její přírodní bohatství pro

budoucí generace. Součástí monu-

mentu je i vzorek křemenného

porfyru, který zaslali skauti z Ta-

tobit v Českém ráji.

V březnu proběhlo v Nové Pace

zasedání Rady národních geopar-

ků a mimo jiné jednomyslně přija-

lo Český ráj do národní sítě geo-

parků. Vznikající Národní síť geo-

parků České republiky je po ně-

mecké a čínské třetí na světě. 

V dubnu se v italském geoparku

Beigua uskutečnilo 21. zasedání

evropských geoparků. To rozhod-

lo, že se v pořadí 22. jednání

evropských geoparků UNESCO

uskuteční v září v geoparku Český

ráj! Pro Český ráj je to mimořádné

ocenění a možnost dál se prosadit

na mezinárodním poli. Zasedání je

pro nás významné i tím, že roz-

hodne, zda Český ráj splňuje přís-

ná kriteria kladená na geoparky

UNESCO a bude v evropské síti

pokračovat další čtyři roky. 

Mezi vybrané mezinárodní akce

patří Světový geologický kongres

v Norském Oslo a 3. celosvětová

konference geoparků v německém

Osnabrücku. Její součástí jsou 

i přednášky představitelů geopar-

ku a Sdružení Český ráj, a také

prezentace regionu Českého ráje,

kterou zajišťují studenti turnovské

hotelové školy.     

Tomáš Řídkošil

GEOPARKY SVĚTA
V Evropě se počet geoparků

UNESCO v roce 2007 rozrostl na
jednatřicet a na všech světadílech
k nim v současnosti patří 51 členů.
Evropské geoparky svůj status
UNESCO po třech letech obhajují.
Geopark Český ráj má rozlohu více
než 700 kilometrů čtverečních,
patří mezi ty středně veliké.

Dr. Řídkošil předává Sylvii Giraud kámen od skautů z Tatobit.
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PROJEKT ČESKÝ RÁJ - PŘÍRODA, HISTORIE, AKTIVNÍ TURISTIKA

Předseda sdružení - Aleš Hozdecký, tel.: 481 366 225, info@cesky-raj.info, jednatel - Ing. Eliška Gruberová, vedoucí Odboru cestovního ruchu

MěÚ Turnov, tel.: 481 366 257, e.gruberova@info.turnov.cz, Bc. Alena Stillerová, referent odboru kultury a cestovního ruchu, Město Jičín, tel.:

493 545 172, e-mail: stillerova@mujicin.cz. Zaměstnanci, manažeři projektů: Ing. Jiří Lukeš, tel. 739 611 493, e-mail: lukes@cesky-raj.info,

Ing. Jitka Stránská, tel. 739 611 608, e-mail: stranska@cesky-raj.info, Odborní konzultanti: Ing. Pavla Bičíková, e-mail: pavla.bicikova@sez-

nam.cz, Mgr. Jan Petera, e-mail: petera.horice@tiscali.cz.

NOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VE SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ

V pátek 21. prosince 2007 bylo vyhlášeno 2. kolo výzvy pro předklá-

dání žádostí o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

NUTS II Severovýchod. Mezi podporovanými oblastmi podpory byla 

i oblast 3.2 - Marketingové a koordinační aktivity v cestovním ruchu, pro

kterou byly v rámci výzvy vyčleněny finanční prostředky ve výši 

97 928 226 Kč.

Sdružení Český ráj připravilo a 27. března 2008 podalo do této
výzvy projekt Český ráj - příroda, historie, aktivní turistika. Hlavním

cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění služeb cestovního ruchu prostřed-

nictvím efektivně fungující organizace cestovního ruchu. 

V rámci projektu dojde k zásadnímu rozšíření činnosti Sdružení
Český ráj (dále také SČR a Sdružení) jako regionální organizace
cestovního ruchu, například:

- naplňování programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu,
- koordinace regionálních aktivit, které vedou k vytváření a rozvoji 

turistické nabídky,
- činnost pracovních skupin, vytváření partnerství a spolupráce v území 

a mimo region,
- tvorba a rozvoj turistických programů a produktů cestovního ruchu,
- zajištění marketingové podpory turistického regionu a jeho nabídky,
- realizace marketingových aktivit,
- koordinace a rozvoj informačního a navigačního systému,
- podpora a rozvoj nemotorové dopravy a budování infrastruktury 

cestovního ruchu.
Realizací projektu dojde k rozšíření a zkvalitnění turistické nabídky 

a k vytvoření systému propagace a prezentace regionu. Tím by měly být

vytvořeny podmínky k prodloužení turistické sezóny, rozmístění  turistů

do širšího území, prodloužení pobytu návštěvníka v regionu a zvýšení spo-

kojenosti návštěvníka. Aktivity budou naplňovány v souladu s principy

Místní agendy 21 a tím bude vytvořen rámec pro trvale udržitelný rozvoj

území.

V rámci projektu bude realizována řada aktivit:

1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU (OCR)

Materiální a provozní zajištění organizace cestovního ruchu - vybave-

ní kanceláře (nábytek, technika, cestovní náhrady, režijní výdaje - nájem,

služby, materiál).

Osobní náklady - personální zajištění organizace cestovního ruchu -
projektoví manažeři, pracovník pro bezmotorovou dopravu a GIS, marke-

tingový pracovník, administrativní pracovník, účetní, pracovníci na doho-

dy o pracovní činnosti nebo na dohody o provedení práce.

2. ROZVOJ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ CR

Vzdělávání pracovníků IC - exkurze a semináře pro pracovníky IC.

Jednotný informační a navigační systém - výroba a osazení nových

informačních panelů na stávající stojany, koordinace projektů k vytvoření

jednotného informačního systému.

Web stránky regionu - přestavba internetové prezentace regionu Český

ráj, prezentace turistické nabídky na internetových stránkách regionu.

Turistické a cykloturistické značení - koordinace aktivit pro rozvoj 

a optimalizaci systému značení.

3. REALIZACE INFORMAČNÍ KAMPANĚ

Reklama - inzerce v tiskových mediích, rozvoj internetové prezentace

regionu Český ráj.

Regionální propagační materiály - image leták „Český ráj - příroda, his-

torie, aktivní turistika”, brožura „Dovolená v Českém ráji - manuál pro

návštěvníka”, soubor trhacích map „Města Českého ráje”.

Podpora prodeje - účast na domácích a zahraničních veletrzích cestovní-

ho ruchu, grafické rolety pro prezentaci na veletrzích, rámy na turistické

noviny Český ráj.

Public relations a reklama - Zpravodaj Sdružení Český ráj, výroční zprá-

va SČR, propagační papírové a igelitové tašky SČR, propagační desky

SČR, reklamní předměty, služby public relations (tiskové zprávy, tiskové

konference).

4. TVORBA NOVÝCH PRODUKTŮ A PROGRAMŮ

Tradice Českého ráje - image leták Tradice Českého ráje, propagační

leták Regionální produkty Český ráj.

Aktivní dovolená v Českém ráji - image leták Aktivní dovolená v Čes-

kém ráji, infomapa Český ráj, propagační letáky Putování Českým rájem -

tipy na výlety, studie rozvoje cyklistiky v oblasti Český ráj - Jičínsko,

Novopacko, Kopidlnsko a Sobotecko, koordinace aktivit pro rozvoj bez-

motorové dopravy.

Český ráj bez barier - studie Český ráj bez barier.

Zlatá stezka Českého Greenways Jizera - koordinace regionálních pro-

jektů (budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu).

5. ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH PROGRAMŮ CR

Za pověstmi Českého ráje - propagační plakát Za pověstmi Českého ráje,

propagační předměty a ceny motivační hry, pohlednice Za pověstmi Čes-

kého ráje.

Po stopách Albrechta z Valdštejna - návrh dalšího rozvoje produktu .

Geopark Český ráj - propagační materiál Geopark Český ráj.

Kámen a šperk v Českém ráji - rukodělné dílny pro děti, plakát 

a pozvánka na rukodělné dílny, propagační panel na rukodělné dílny.

6. ZPRACOVÁNÍ  KONCEPČNÍCH A STRATEGICKÝCH 

DOKUMENTŮ A MONITORING JEJICH NAPLŇOVÁNÍ

Dokumenty zpracované na základě budování partnerství a spoluprá-
ce v regionu - Akční plán propagace a prezentace regionu Český ráj 2009

- 2011, Akční plán propagace a prezentace regionu Český ráj 2012 - 2014,

střednědobý plán Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu

v turistickém regionu Český ráj pro období 2009 - 2014, Akční plán

Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regi-

onu Český ráj pro období 2009 - 2011, Akční plán Programu trvale udrži-

telného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj pro

období 2012 - 2014.

Projekt bude (v případě úspěchu) realizován v období 1. 4. 2007 až 
31. 11. 2011 s celkovým rozpočtem 20 558 480 Kč.
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