
GREENWAY JIZERA TURNOV - LÍŠNÝ: 
HOTOVO A PŘIPRAVENO NA LETNÍ SEZONU

Cyklostezka Greenway Jizera se stala v regionu velmi oblíbenou. Snímek je z letošního ofi ciálního zahájení 
turistické sezony 26. dubna, kdy na trase mezi Turnovem a Malou Skálou byli cyklisté a pěší ve velkém počtu.

Na konci roku 2013 byl slavnostně otevřen zbývající úsek nové stezky Greenway Jizera mezi 

Turnovem a Maloskalskem v rámci dokončeného projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky 

– Líšný“. Přestože slavnostní otevření proběhlo až v prosinci, veřejnost nové úseky využívala již 

po větší část letní turistické sezony 2013. Vzhledem k očekávanému zájmu a návštěvnosti byl na 

jeden z nových mostů přes Jizeru instalován sčítač, který zapůjčila společnost Nadace Partnerství. 

V období 9. 8. – 8. 9. 2013 zde bylo napočítáno dvacet tisíc průjezdů/průchodů v obou směrech 

(cyklisté, pěší, koloběžky), což potvrdilo velký zájem o novou stezku a smysluplnost celého pro-

jektu.

Struktura využití cyklostezky ukázala, že první cyklisté se tu objevují již po páté hodině ranní, 

což značí, že ji využívají místní lidé pro cestu do práce, a stejně tak i kolem 22. hodiny večer při 

návratu z druhé směny. Obyvatelé Rakous začali využívat autobusovou zastávku U Křížku, která 

je po nové lávce pro ně nově dostupná. Tím se plní jeden ze záměrů, aby stezka sloužila ve větší 

míře i místním lidem. S nárůstem návštěvnosti se připravuje rozšíření služeb v blízkosti stezky 

(toalety u Boučkova statku, parkoviště pod Pantheonem, sociální zařízení na Žluté plovárně, nové 

IC v Líšném). Již nyní funguje nabídka občerstvení a půjčoven lodí a koloběžek podél celé trasy. 

Pro večerní pohyb obec Malá Skála vybudovala veřejné osvětlení 

z centra obce až do osady Křížky.                      Pokračování na str. 2

SLOVO ÚVODEM. Sdružení Český ráj. Or-

ganizace spojující jednotlivé subjekty na poli 

turismu a udržitelného rozvoje regionu. Ve 

sdružení se setkávají podnikatelé i představitelé 

obcí, státní fi rmy i státní úřady, a hledají cestu, 

jak přivést, usměrnit a uspokojit touhy turistů, 

kteří do území přijdou. A zároveň hledají způsob, 

jak krásu Českého ráje zachovat pro příští gene-

race a místním neomezit užívání jejich životního 

prostoru. Už 15 let. Za ta léta vyrostlo Sdružení 

v respektovanou zastřešující objektivní organiza-

ci, jejíž činnost je přijímána už zcela samozřejmě. 

Poslední rok byl možná nejblíže tomu, aby-

chom si ale nesamozřejmost uskupení uvědo-

mili. Projekty fi nancující nejen výstupy, ale 

i vnitřní provoz organizace doběhly, mnoho 

energie sebral úžasný, ale neskutečně náročný 

projekt Greenway Jizera. Sdružení se dostalo do 

fáze, kdy muselo zeštíhlet, a opětovně promýš-

let každou z vykonávaných aktivit a poměřovat 

vloženou energii a prostředky s výstupy. Zno-

vu jsme debatovali s jednotlivými členy, co od 

Sdružení očekávají, jak jsou ochotni se zapojit, 

jak vnímají území. Složitá a stejně tak potřeb-

ná doba. V květnu 2014 se podařilo přesvědčit 

dotační orgány, že Sdružení svoje místo má, že 

práce jím vykonávaná je pro území potřebná, že 

stojí za to ho podporovat. Dostali jsme více než 

3 mil. Kč na další rozvoj a provoz. A teď bude-

me pracovat na tom, aby, až skončí velké dotační 

projekty, bylo Sdružení Český ráj natolik žáda-

nou a oceňovanou organizací, aby její další chod 

udrželi ti, pro které předně pracuje – pro obce 

a podnikatele v cestovním ruchu. Sdružení odvá-

dí práci, ve které nemá alternativu. A 15 let z ní 

udělalo samozřejmost, která ale samozřejmostí 

není. To si musíme jako členové uvědomit. 

Území Českého ráje je nádherné. Někdy pod-

léháme pocitu, že je tak krásné, že vlastně žád-

nou propagaci a destinační management nepo-

třebuje. Není to pravda. Je to značka, kterou je 

nutné udržovat, vylepšovat, propagovat. A to je 

úkol Sdružení, v kterém je nenahraditelné. 

Mgr. Jan Farský, předseda Sdružení Český ráj

Návštěvnost v regionu
v roce 2013
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Představujeme:
Zámecký hotel Hrubá Skála
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Výroční zpráva za rok 2013
Sdružení Český ráj

samostatná vložená příloha
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AKTUALITY

Městské informační centrum 
v Jičíně je přestěhované

MIC v Jičíně bude až do konce letošní sezo-

ny působit v nových prostorách. Původní „íčko“ 

čekají rozsáhlé rekonstrukce, a proto bylo pře-

stěhováno do jiných prostor a najdete jej na 

arkádovém nádvoří v budově jičínského zámku, 

kde se v minulosti nacházel fi nanční úřad.

Kolektiv zaměstnanců MIC se těší na vaši 

návštěvu od června do září ve dnech pondělí až 

pátek 8.00 – 18.00, sobota 9.00 – 16.00, neděle 

10.00 – 17.00 hodin. Po skončení festivalu Jičín 

město pohádky bude otevírací doba stejná jako 

mimo turistickou sezonu, tj. pondělí až pátek 

9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 13.00 hodin.

Mladoboleslavsko 
má nový turistický portál

Infocentrum Mladá Boleslav úspěšně dokon-

čilo projekt Mladoboleslavsko – nejen brána 

do Českého ráje, v rámci kterého vznikly zcela 

nové ofi ciální webové stránky pod doménou  

www.mladoboleslavsko.eu. 
Tyto stránky 

včetně komplex-

ního přehledu tu-

ristických zajíma-

vostí a dalších po-

třebných informa-

cí vám nepochyb-

ně vyřeší otázku, 

jak naložit s vol-

ným časem. Uži-

vatelé stránek zde 

najdou např. tipy na výlety, e-shop, kalendář 

akcí, stránky obsahují i databázi kulturních, 

stravovacích a ubytovacích zařízení, mapu i bo-

hatou fotogalerii. Dále byly v rámci projektu 

vydány nové tištěné materiály a DVD předsta-

vující širokou nabídku turistických atraktivit 

v regionu. Jak webový portál, tak tištěné 

materiály a DVD vznikly kromě českého také 

v anglickém, německém, holandském a pol-

ském jazyce. Nové materiály jsou k dispozici 

v informačních centrech v regionu.

Semilské šlápoty
Nové pěší okruhy vznikly v Semilech a pro-

vedou vás po těch nejkrásnějších koutech města 

a jeho okolí. Jedná se o žlutou stopu „Ze Semil 
až na Moravu“, která je dokonce bezbariérová, 

a modrou stopu „Na rozhlednu Járy Cimrma-

na“. Další pěší trasa nabízí „Nevšední rozhle-
dy“ na Semily i vzdálenější Krkonoše. Z roz-

počtu města Semily bylo v roce 2013 vyčleněno 

100 tisíc Kč na výrobu piknikových míst a jejich 

usazení na nově zřizovanou pěší stezku. Zelená 

šlápota směřuje od Turistického informačního 

centra kolem venkovní expozice „Cesta do pra-
věku“ až k farmě Lánských, kde můžete nav-

štívit oboru daňků a jelenů. Mapky, fotografi e 

a popisy jednotlivých tras byly shrnuty a vydá-

ny v novém letáčku „Semilské šlápoty“, který 

je k dispozici v TIS v Semilech.

GREENWAY JIZERA TURNOV - LÍŠNÝ: 
HOTOVO A PŘIPRAVENO NA LETNÍ SEZONU

Dokončení ze str. 1
Podél stezky byl osazen mobiliář v podobě 

odpočívadel s lavičkami a naučnými tabulemi, 

nově byl úsek Dolánky – Líšný vyznačen jako 

cyklotras č. 17. Toto číslo získala Greenway 

Jizera v rámci národní sítě dálkových cyk-

lotras ČR. V rámci projektu byl vydán nový 

propagační leták, který informuje o turistické 

nabídce a tipech na výlety spojených se stezkou 

a řekou Jizerou. Projektují a připravují se dal-

ší úseky kolem Semil a ve středních Čechách 

v okolí Mladé Boleslavi, k realizaci se díky 

aktivitě Středočeského kraje blíží napojení od 

pražského Černého mostu do Lázní Toušeň.

Délka nových úseků na trase mezi Líšným 

a Turnovem (cca 12 km) je cca 2,6 kilometru, 

včetně dvou nových mostů přes Jizeru a roz-

šíření lávky na železničním mostu v Rakou-

sích. Konečný rozpočet projektu podpoře-

ného z prostředků EU činí cca 32,57 mil. Kč 

s dotací ve výši 29,83 mil. Kč. Stavební práce si 

vyžádaly 28,9 mil. Kč, další náklady spočívaly 

v inženýrské činnosti, projektových dokumen-

tacích, majetkovém vypořádání, propagaci atd. 

Na fi nancování se kromě Evropské unie podíle-

ly partnerské obce (Rakousy, Malá Skála, Líš-

ný) a město Turnov.

Sdružení Český ráj bylo investorem této 

akce a rozhodně nebylo snadné, když se orga-

nizace doposud prioritně propagující Český 

ráj, musela postavit vlivem mnoha okolností do 

pomyslného čela stavebních prací. Věříme, že 

takto nabyté zkušenosti využijeme při dalších 

regionálních projektech. Vzhledem k charakte-

ru a rozsahu projektu Greenway Jizera se nyní 

zvažují formy dalšího rozvoje a správy. Jednou 

z variant je i založení samostatné servisní orga-

nizace, mj. za účasti obcí a krajů. 

OCENĚNÍ PRO NOVÉ MOSTY 

A STEZKU GREENWAY JIZERA

O atraktivitě a významu stezky vypovídá 

nejen její návštěvnost, ale také první ocenění, 

které získává díky nový mostům přes Jizeru. 

V prvním ročníku soutěže o Cenu Víta Brandy 

získaly nové mosty na stezce Greenway Jizera 

zvláštní uznání poroty. Nová soutěž Asociace 

cykloměst oceňuje výjimečné stavby, které 

pomáhají nejen cyklistům. Oceňovaná byla 

především subtilní konstrukce visutých lávek 

zavěšených na ocelových lanech, takže výsled-

ný dojem skvěle ladí s okolní krajinou Českého 

ráje. Cenu Víta Brandy získala Lhotecká cyklo-

stezka ve Středočeském kraji (http://www.cyk-
lomesta.cz/novinky/cenu-vita-brandy-dostala-
lhotecka-cyklostezka/).

Jiří Lukeš

Snímek ze slavnostního otevření Greenway Jizera na sklonku loňského roku v Malé Skále.

Komplexní centrum při Greenway 
Jizera, Malá Skála - Křížky

Od jara 2014 můžete využívat služeb kom-
plexního centra při stezce Greenway Jizera, kte-
ré vyrostlo v těsné blízkosti stezky a řeky Jize-
ry a patří k jedné ze základen Žluté plovárny. 
V Křížkách si budete moci vypůjčit sportovní 
vybavení nebo využít servis pro drobné opravy 
na vašich kolech či koloběžkách. Samozřej-
mostí jsou bezbariérové toalety, občerstvení, 
možnost noclehu nebo jen příjemné posezení 
s výhledem do údolí řeky Jizery.               -mb-
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V listopadu 2013 byla vyhlášena závěrečná výzva pro podávání žádostí z Regionálního operačního 
programu NUTS2 Severovýchod, oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v cestovním 
ruchu. Sdružení Český ráj podalo k termínu 3. ledna 2014 žádost s názvem „Český ráj – nové trendy v 
cestovním ruchu“. Rozpočet projektu činil zhruba 2,3 mil. Kč, a to bez vlastní fi nanční spoluúčasti. Po 
administrativní kontrole a hodnocení byla žádost na začátku května schválena a doporučena k podpoře.

NOVÉ TRENDY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM RÁJI

Projekt, který bude realizován 

do září 2015, je zaměřen na rozvoj 

nových regionálních turistických 

nabídek s využitím nových forem 

a především elektronických výstu-

pů. 

Tématy, na které je projekt za-

měřen, jsou Český ráj ve fi lmu a po-

hádkách, Český ráj bez bariér 

a Zlatá stezka Českého ráje. Pro 

uvedené nabídky budou vytvořeny 

elektronické tipy na výlety (ve for-

mátu PDF), proběhnou tematické 

propagační cesty pro novináře a od-

borníky v cestovním ruchu a set-

kání s podnikateli a regionální-

mi partnery (tzv. fóra cestovního 

ruchu). Dojde k rozvoji tematic-

kých internetových stránek, výrobě 

propagačních prvků a prezentaci 

prostřednictvím mediální kampa-

ně. Vrcholem projektu bude zpra-

cování  aplikace pro mobilní zaří-

zení ve formě interaktivního turis-

tického průvodce.

O konkrétním obsahu projektu 

a jeho realizaci budeme průběžně 

informovat prostřednictvím tis-

kových zpráv Sdružení Český ráj. 

Díky úspěchu této žádosti se mj. 

podařilo fi nančně zajistit další čin-

nost Sdružení Český ráj a naplnit v 

celém rozsahu schválený Plán čin-

nosti SČR na rok 2014. Další vý-

hled a plány budou předmětem 

marketingového plánu propagace 

a prezentace na další období, který 

je také součástí projektu. 

Projekt navazuje na výstupy 

z předchozího projektu „Marke-

tingové a koordinační aktivity 

v Českém ráji“ a bude koordino-

ván mj. se souběžnými projekty 

Libereckého a Královéhradecké-

ho kraje.                        Jiří Lukeš

K 31. březnu 2014 byl zrušen 

odbor cestovního ruchu a sa-

mostatná organizace Hrad Vald-

štejn a vznikla nová příspěvková 

organizace s názvem „Turnov-
ské památky a cestovní ruch“. 
Důvodem těchto opatření byly 

ekonomické záležitosti a snaha 

zefektivnit činnosti pro hrad 

a odbor podobné. „Z provozního 
pohledu věřím v užší propojení 
a synergické efekty v podobě 
propojování průvodcovských 
služeb, společného marketin-
gu, akcí, organizování svateb 
a turistického servisu,“ uvedl 

starosta města Tomáš Hocke. 

Od 1. dubna 2014 tedy nová 

turnovská organizace zajišťuje 

provoz hradu Valdštejn a par-

koviště pod hradem, turnovské 

synagogy a informačního cent-

ra. Do náplně její činnosti bude 

také patřit pronájem občerstve-

ní u Valdštejna, pořádání výs-

tav, přednášek a kulturně-spo-

lečenských akcí, vydávání pro-

pagačních materiálů, nákup 

a prodej upomínkových před-

mětů a dalšího zboží, realizace 

nejrůznějších projektů. Ředi-

telkou se stala vedoucí odboru 

cestovního ruchu Ing. Eliška 

Gruberová a nová příspěvková 

organizace bude sídlit v ulici 

5. května, čp. 26. 

Pro návštěvníky infocentra, 

synagogy nebo hradu se nic 

nezmění. I pro letošní sezonu 

vás čeká na hradě Valdštejn 

spousta koncertů a programů 

s vévodou Albrechtem z Vald-

štejna, turnovská synagoga zve 

nejen k prohlídce překrásného 

interiéru, ale také na zajímavé 

výstavy, kulturní a vzdělávací 

akce.  Mezi prestižní akci letoš-

ní sezony patří koncert houslo-

vého virtuosa ALEXANDRA 

SHONERTA  „Židovské hous-

le“, který se bude konat v sobotu 

5. července v 18 hodin. Z výstav 

se můžete těšit na „Židovské 

vzdělávání a školství (květen 

- srpen), v září pak na výstavu 

fotografi í Kristýny Kuboňové 

„Einstein, Scott a já“.

Radek Drašnar
Eliška Gruberová

NOVÁ PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE

Projekt „Český ráj – nové trendy v cestovním ruchu“ (reg. č. 
CZ.1.13/2.1.00/27.01350) je spolufi nancován Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj.

CYKLISTÉ VÍTÁNI

Turistické informační centrum 

Semily ve spolupráci s Muzeem 

a Pojizerskou galerií Semily získa-

lo od Nadace Partnerství, Program 

Zelené stezky Greenways certifi -

kát „Cyklisté vítáni“ č. 103822014. 

Jedná se o celonárodní certifi kační 

systém, který hodnotí rozsah a kva-

litu služeb, jako jsou stravovací a u-

bytovací zařízení, kempy a turis-

tické cíle pro cykloturisty. Cílem 

certifi kace je zlepšování kvality 

služeb cestovního ruchu. 

Užívání chráněné známky „Cyk-
listé vítáni“ je upraveno Smlouvou 

o certifi kaci, jejímž předmětem je 

úprava práv a povinností při plnění 

podmínek certifi kovaných zaříze-

ní. Platnost certifi kace je kontro-

lována na základě skutečného sta-

vu služeb jednou ročně. Platnost 

všech údajů a seznam certifi kova-

ných objektů je aktualizován na 

webových stránkách www.cyklis-
tevitani.cz.

TIC, které prošlo certifi kací, by-

lo označeno logem - zelenobílou 

značkou s usmívajícím se kolem. 

Povinným požadavkem k získá-

ní certifi kace je kvalitní odstav-

né a zamykatelné místo pro kola 

a zavazadla (dvoreček muzea), 

poskytnutí základního nářadí pro 

jednoduché opravy kol (servisní 

kufr ve spolupráci s BS sportem 

Semily), vybavená lékárnička, ak-

tuality a informace o službách 

pro cyklisty, např. rozsah služeb 

poskytovaných zařízením, mapy 

cyklistických tras v okolí, kontakty 

na půjčovny a opravny kol v okolí, 

spojení vlakem z místa k dalším 

cyklistickým cílům, důležitá tele-

fonní čísla, předpověď počasí na 

nejbližší dny, kontakty na turistic-

ky zajímavá místa v okolí, kniha 

hostů pro cyklisty. Z doplňkových 

služeb můžeme jmenovat možnost 

umytí kol, poskytnutí základních 

náhradních dílů pro kola, prodej 

cyklistických a turistických map 

okolí, nabídku doporučených jed-

nodenních výletů na kole v oko-

lí, seznam ubytovacích možností 

v regionu, které jsou vhodné pro 

cyklisty, informační servis pro 

zajištění ubytování, které posky-

tuje služby pro cyklisty, přístup na 

internet i cizojazyčné informační 

materiály.
 Všechny zájemce o kamenář-

ství a šperkařství srdečně zveme 

do Turnova na jubilejní 10. ročník 

akce Kámen a šperk v Českém ráji.  
Jedná se o cyklus akcí, který bude 

zahájen Městskými slavnostmi v so-

botu 5. července 2014. Uvidíte 

ukázky broušení drahých kamenů 

a výroby šperků, můžete se těšit 

také na bohatý kulturní program, 

v němž nebudou chybět osobnosti 

historie v dobových kostýmech, 

a na dobovém tržišti si budete moci 

zakoupit řemeslné výrobky. Pro-

gram bude zakončen netradiční 

módní přehlídkou, ohňovou show 

a ohňostrojem.                          -eg-

KÁMEN A ŠPERK
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Málokterá stavba je vedle zříce-

niny hradu Trosky pro Český ráj 

tak symbolická. Zámek Hrubá Ská-

la se objevuje v bezpočtu zobraze-

ní na pohlednicích, propagačních 

materiálech i ve výtvarných dílech. 

Jde o jednu z nejatraktivnějších 

památek v regionu. Každý, kdo do 

Českého ráje přijede, chce vidět, 

kde fi lmový princ Bajaja požádal 

o ruku svoji vyvolenou, kde se 

uskutečnil rytířský turnaj. Pohled 

na zámek z Mariánské vyhlídky 

z přilehlého skalního města patří 

republikově mezi nejžádanější a již 

mnohokrát naši zemi i reprezento-

val v zahraničí.

Přes velkou atraktivitu vnějšího 

pohledu ale tím, že zámek od 50. 

let minulého století sloužil nejdříve 

odborářské rekreaci a po roce 1989 

je z něho zámecký hotel, působí 

hodně uzavřeně. Tradiční prohlíd-

kovou trasu, jak to bývá na památ-

kách tohoto typu, tady nenajdete. 

Přesněji – až dosud jste ji tady 

nenašli. V letošní sezoně se totiž 

zámek poprvé opravdu návštěv-

níkům otevírá. K dispozici bude 

první prohlídková trasa, chystají 

tady několik doprovodných akcí, 

na které bude zvána i veřejnost. Na 

podrobnosti jsme se zeptali Jany 
Preislerové, ředitelky hotelu.

* Paní ředitelko, v poslední 
době se na Hrubé Skále měnili 
provozovatelé, jak je to v součas-
nosti?

Objekt provozuje EA Hotels, což 

je hotelový řetězec provozovaný 

největší soukromou hotelovou spo-

lečností v České republice - EuroA-

gentur Hotels & Travel, a. s., pro-

vozující kolem 40 hotelů a dvacítku 

gastronomických zařízení. Naše 

hotely a restaurace najdete nejen 

v hlavním městě Praze, kde je to 

11 hotelů v historickém centru, ale 

také v dalších atraktivních místech 

České republiky a v zahraničí. 

* Nelze si nevšimnout, že zá-
mek prochází rekonstrukcí, už 
z webových stránek je vidět velmi 
atraktivní interiér pokojů, bude 
se rekonstrukce týkat i vnějšího 
pláště? 

Minulý rok jsme dokončili 

rekonstrukci hotelových pokojů, 

vnější plášť nás teprve čeká, ale 

počítá se s ním. Tento rok rozšíří-

me naše služby o unikátní wellness 

s vyhlídkou na skalní město přímo 

ze sauny a relaxačního prostoru. 

V našich Rajských lázních najdete 

nejen saunu, parní lázeň, hamam, 

koupele, ale i mnoho příjemných 

lázeňských procedur. Žádná slo-

ZÁMEK HRUBÁ SKÁLA SE OTEVÍRÁ VEŘEJNOSTI

Ředitelka hotelu Jana Preislerová.

va asi dostatečně nevystihnou, jak 

se tam budete cítit. Nejlepší bude, 

když si to přijdete vyzkoušet. Také 

bychom rádi provedli parkové úpra-

vy prvního nádvoří. 

* Poskytované služby jsou zá-
sadní pro ubytované, jaké služby 
poskytujete příchozím návštěvní-

kům, kteří se třeba v sezoně chtě-
jí na zámek přijít jen podívat?

V letošním roce jsme otevřeli 

malý prohlídkový okruh, po kte-

rém volali návštěvníci Hrubé Skály, 

a vzhledem k tomu, že tady byl od 

roku 1959 hotel, se prohlídky nikdy 

nekonaly. Návštěvníci mohou vidět 

zámecké salony, výstavu fotek 

z natáčení pohádky Princ Bajaja 

a seznámit se s historií tohoto krás-

ného místa. Nakonec se mohou 

pokochat výhledem ze zámecké 

věže. Na návštěvě tu také máme IQ 

výstavu hlavolamů a klamů, kde se 

zabaví nejen děti, ale i dospělí. Dále 

pak budeme pořádat během léta 

různé akce, jako jsou dřevořezání, 

pouť, animace atd. Doporučuji sle-

dovat kalendář akcí jak na našich 

webových stránkách, tak na strán-

kách Sdružení Český ráj (www.
cesky-raj.info). A v neposlední řa-

dě vám doporučím vyzkoušet Kli-

matoterapii Priessnitz walking, a to 

vždy v sobotu od 9.30 hodin. Well-

ness v zámeckých prostorách bude-

me otevírat v polovině června.

* K zámku patří také areál 
Lázní Sedmihorky, ten zatím zů-
stává zavřený, můžete nám sdě-
lit, jaký je budoucí záměr s tímto 
vyhledávaným výletním místem? 

Máte pravdu, je ještě zavřený 

a vzhledem k technickému stavu 

ještě nějakou dobu bude. Je několik 

záměrů, jak Sedmihorky zrevitali-

zovat a momentálně je to ve stadiu 

rozhodování. Nechci tedy předbí-

hat událostem. Mohu snad jen říci, 

že s areálem se počítá pro širokou 

veřejnost a bude se rekonstruovat. 

Chce to jen více času, aby rozhod-

nutí mělo jeden záměr a jasnou ces-

tu, kudy dál. Na letošní sezonu tam 

alespoň otevřeme pro návštěvníky 

stánek s občerstvením.

* Vraťme se ještě na Hrubou 
Skálu. Zámek je vyhledávaným 
místem svatebních obřadů…

Nejoblíbenějším obřadním mís-

tem je Alpinská vyhlídka, snad pro-

to, že je tady nádherný výhled na 

další dominantu Českého ráje, na 

Trosky. Pro mě je to takový symbol 

proudu života: panna - baba - tros-

ky. Tam se odehrává většina našich 

svateb, když je krásné počasí. Dal-

ším místem k obřadům je Knížecí 

salonek. Svatby poskytujeme včet-

ně služeb gastro a zábavy. Dnešní 

svatby jsou přece jen trochu jiné 

než dříve. Ne tak ve výběru jídla, 

protože stále vítězí knedlíčková 

polévka a svíčková, je to ale i v pří-

padech, když on je ze Španělska či 

Portugalska a ona z Čech. Pořádali 

jsme také svatbu, kdy snoubenka 

byla z Ugandy a ženich ze Slo-

venska. Přece jen taková svatba 

na zámku, jehož kořeny sahají do 

středověku, je magická…     -pch-

ŘÁDKY Z HISTORIE

Historie zámku Hrubá Skála, 
původně středověkého hradu Skály, 
sahá do 14. století. Mezi význam-
né rody, které jej vlastnily, patří 
mj. Smiřičtí či Valdštejnové. Prá-
vě oni zámek v roce 1821 prodali 
Janu Lexovi z Aehrenthalu. Aehr-
enthalové byli dobrými hospodáři 
a své hrady a zámky upravovali 
pod vlivem romantismu. Tento rod 
zámek vlastnil do roku 1945, kdy 
byl zkonfi skován na základě tzv. 
Benešových dekretů. V období po 
roce 1948 zámek sloužil k odborář-
ské rekreaci. Z původního zařízení 
nezbylo prakticky nic.

Více na www.hrubaskala.cz.

Zámek Hrubá Skála a exkluzivní nové interiéry.
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Ke konci února skončil přeshra-

niční projekt „Spolupráce a pre-
zentace geopark Euroregionu 
Nisa“ (reg. čís. 0766.01/081112/

CZ.4/2/03) v rámci česko-saského 

Fondu malých projektů. Projekt 

realizovalo Sdružení Český ráj 

společně s německým partnerem, 

kterým byla turistická organiza-

ce TTG Neisseland. Regionálním 

partnerem byl svazek obcí Mikro-

region Kozákov.

Ten také hrál klíčovou roli v nej-

větší aktivitě, kterou bylo zpraco-

vání studie „Geologická zastavení 
v Geoparku UNESCO Český ráj 
v oblasti Mikroregionu Kozákov“ 
s cílem vytvoření podkladu pro 

vznik nové turistické nabídky na 

území Geoparku Český ráj. 

Zpracovaná studie obsahuje 

analýzu potenciálu území pro 

geoturismus (včetně vytipování 

GEOPARKY EUROREGIONU NISA

TURISTICKÉ 
NOVINY 

TURNOVSKA

vhodných geologických lokalit) 

a následně zpracování podrob-

né studie vybraných lokalit (mj. 

návrh mobiliáře, terénních úprav, 

doporučených okruhů či znače-

ní). Na základě studie mohou 

obce mikroregionu (Semily, 

Chuchelna a Záhoří) zahájit 

realizaci navržených opatře-

ní, případně zadat další stupeň 

projektové dokumentace. Právě 

vybudování a vybavení nových 

geologických zastavení je cílem 

Mikroregionu Kozákov, se kte-

rým do projektu vstupoval, a to 

s výhledem už na rok 2015. Zpra-

covatelem studie byl Geopark 

Český ráj, o. p. s.

Dále byla v projektu na podpo-

ru propagace geoparku vydána 

nová informačně-propagační mapa 

Geoparku Český ráj. Návštěvníci 

Českého ráje v ní dostávají pro-

střednictvím přehledu geoturis-

tických zastavení základní infor-

maci o geoparku a jeho turistické 

Příspěvková organizace Tur-

novské památky a cestovní ruch 

vydala ve spolupráci s partne-

ry Turistické noviny Turnovska. 

Čtenáři z řad místních obyvatel 

i návštěvníků regionu se z nich 

dozvědí, co vše je zde možné vidět 

a navštívit. S orientací v Turnově 

pomůže přehledná mapa s vyzna-

čením památek a zajímavých míst. 

Nechybí přehled akcí a prázdnino-

vá nabídka na každý den.  Děti si 

mohou společně s rodiči přečíst 

pověst o vzniku názvu Turnova, 

vyluštit křížovku a vědomostní 

kvíz i vyhrát pěknou cenu. 

Noviny jsou zdarma k dostání 

v Regionálním turistickém infor-

mačním centru Turnov, turnov-

ští občané je mohou očekávat ve 

svých schránkách.                   -eg-

nabídce. Tištěná mapa je doplněna 

rozšířením internetové prezenta-

ce o geoturistické informace. Vše 

v české, německé, polské a ang-

lické jazykové mutaci a celkovém 

počtu 25 tis. Kč. 

Na území Euroregionu Nisa 

v současnosti leží dva geoparky: 

Geopark Český ráj a Geopark 

Muskauer Faltenbogen. V průběhu 

projektu se uskutečnily exkurze 

do obou geoparků a také pracovní 

setkání odborníků a zástupců obou 

geoparků. Právě navázání spolu-

práce mezi geoparky může v Euro-

regionu Nisa vytvořit pro příznivce 

(geo)turistiky novou nabídku ces-

tování a poznávání.

Celkové náklady české části 

dvoustranného projektu čini-

ly 15.469 EUR s dotací ve výši 

13.148 EUR (85 %). V součas-

né době probíhá administrace 

a kontrola závěrečného vyúčtová-

ní projektu. 

Jiří Lukeš

Za účasti majitelů hradu Kost 

– manželů Kinských dal Borgo 

se 25. dubna t. r. uskutečnilo na 

posledním nádvoří hradu Kost 

slavnostní otevření nového ocho-

zu.  Důvodem jeho výstavby bylo 

vytvoření východu z hradních 

paláců a vylepšení prohlídkových 

tras hradu. Navíc se otevřel dlou-

ho očekávaný pohled z hradu do 

údolí Plakánek. Vstup na ochoz je 

součástí běžných prohlídek hradu. 

Na stavbu ochozu bylo použi-

to zhruba 40 m³ dubového dřeva, 

které bylo vytěženo v lesích Kin-

ských. Ochoz je dlouhý 45 m a je 

postaven ve výšce 10 m. Při stavbě 

nebylo použito žádných kovových 

spojovacích prvků. 

www.kinskycastles.com

HRAD KOST MÁ NOVÝ DŘEVĚNÝ OCHOZ  

V blízkosti obce Kněžmost, asi 

10 km od Mnichova Hradiště, byla 

postavena nová, 39,4 m vysoká 

turistická rozhledna, která má tvar 

vysokého štíhlého jehlanu. Stav-

ba s kovovou konstrukcí a zděnou 

základnou začala v srpnu 2012 

a turisté ji budou moci začít navště-

vovat již během letošní turistické 

sezony, neboť její slavnostní ote-

vření je naplánováno na léto. 

Z rozhledny můžete pokračovat 

na nově vzniklou turistickou trasu 

„Drhlenské rybníky“.  Tato sou-

kromá přírodní lokalita vznikla 

z původního zarostlého rybníka 

Šíďák, který byl rozdělen do něko-

lika menších. Trasa je celoročně 

přístupná, vhodná pro pěší turisti-

ku i pro cyklisty.

NOVINKY Z OKOLÍ 
KNĚŽMOSTU
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AKTUALITY

Rozšíření nabídky pro návštěvníky 
židovských památek v Jičíně

Po třech letech oprav fi nancovaných z fondů 

EU se pro veřejnost otevře dům Židovská, čp. 

100 v Jičíně. Budovu nechal vystavět v roce 

1842 Salamon Fried na spáleništi dvou obytných 

domů podle plánu Josefa Opolzera v klasicist-

ním slohu. Náboženská obec izraelitská v Jičíně 

koupila tento dům v roce 1872, byla zde zřízena 

židovská škola a byt rabína. Návštěvníci zde na-

jdou návštěvnické centrum zaměřené na židov-

ské památky v regionu a stálou expozici „Židov-

ští spisovatelé, dramatici a kritici“. Samostatná 

místnost bude věnována významnému jičínské-

mu rodákovi Karlu Krausovi. Slavnostní otevře-

ní domu „Židovská 100“ proběhne 17. června 

v 18.00 hodin vernisáží souboru obrazů „Franz 

Kafka“ od Michaila Ščigola. Otevírací doba je 

červen až září od 9.00 do 17.00 hodin, prohlíd-

kový okruh zahrne i synagogu, která se otvírá 

pro návštěvníky již 1. května. Provozovatelem 

obou památek je obecně prospěšná společnost 

Baševi. Více na informací najdete na www.base-
vi.cz

PODPORA TURISTIKY 
V MARIÁNSKÉ A VALDŠTEJNOVĚ ZAHRADĚ

Dalšími projekty, které běží (a poběží) 

v roce 2014, jsou dva projekty podpořené 

z Programu rozvoje venkova prostřednictvím 

MAS Otevřené zahrady Jičínska. Jedná se 

o projekty „Prezentace kulturního dědictví 
Mariánské a Valdštejnovy zahrady“ a „Roz-
voj turistiky v Mariánské a Valdštejnově 
zahradě“.

Oba si kladou za cíl napomoci využití kul-

turního potenciálu Mariánské a Valdštejnovy 

zahrady pro rozvoj cestovního ruchu, ovšem 

každý jinou formou a prostředky. Celkový 

rozpočet obou projektů je 635 tis. Kč s dota-

cí ve výši cca 571,5 tis. Kč (90%). Partnery 

projektů, kteří se podílí i na jejich spolufi nan-

cování, jsou město Jičín a Svazek obcí Mari-

ánská zahrada.  

První projekt (více teoretický) má za úkol 

zmapovat potenciál území z hlediska cestov-

ního ruchu a navrhnout vhodná opatření pro 

jeho další rozvoj (např. formou doporučených 

tras pro pěší a cyklisty). Zároveň bude zpraco-

ván přehled a popis kulturních památek. Ved-

le marketingové studie a soupisu kulturního 

dědictví bude v rámci propagace vydán mate-

riál s pracovním názvem Sakrální památky 

Jičínska, který bude ve formě informačně-

propagační skládačky prezentovat výběr nej-

významnějších církevních památek Marián-

ské a Valdštejnovy zahrady. Zatímco studie 

a soupis památek budou zpracovány do konce 

roku 2014, propagační materiál bude vydán 

už pro turistickou sezonu 2014.

Druhý projekt již je zaměřen na realizaci 

konkrétních opatření. U vybraných památek 

a turistických cílů budou umístěny informač-

ní tabule představující návštěvníkům Marián-

ské zahrady to nejcennější z existující nabíd-

ky. Informační systém bude doplněn několika 

tzv. „questy“, což jsou jakési virtuální tema-

tické trasy (něco na způsob stopované), odha-

lující netradiční formou některá tajemství 

a příběhy regionu.

Jiří Lukeš

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY

Na čtyři tisíce lidí se zúčastnilo letošní oblíbené akce „Český ráj dětem“. Na trase, která vedla 

po nově zkolaudované stezce Greenway Jizera z Turnova do Malé Skály, čekaly na účastníky 

pochodu tradičně postavy z českorajských pověstí, divadelní představení a plnění zábavných úko-

lů. V letošním roce byli do putování zapojeni i dospělí, pro které byly připraveny otázky z historie 

i současnosti. Ukončení akce proběhlo v areálu Žluté plovárny, kde byl připraven bohatý kulturní 

program, rukodělné dílny a plno dalších zajímavostí od partnerů akce. Poděkování patří všem 

partnerům, kteří se na pořádání akce podíleli!                                                  Eliška Gruberová

Zámek v Jičíněvsi a zvonice v Samšině.

Letní aktivní dny 
v Železném Brodě

Informační a kulturní středisko Železný Brod 

připravilo ve spolupráci s podnikatelskými sub-

jekty a městskými organizacemi turistický pro-

gram s názvem „Letní aktivní dny“. Od pondělí 

do pátku mohou návštěvníci města vyrazit za 

dobrodružstvím a poznávat Železný Brod z růz-

ných úhlů pohledu. Program se cyklicky opaku-

je v termínu od 1. 7. do 29. 8. 2014 po celé léto, 

týden po týdnu.

Letošní rok přináší opět novinky. Každý den 

v týdnu je tematicky zaměřen, a tak tu máme 

Industriální pondělí, Sportovní úterý, Skleně-

nou středu, Trávníkový čtvrtek nebo Vyhlídko-

vý pátek. 

Z novinek pro letošní rok upozorňujeme na 

možnost zapůjčení koloběžky v Turistickém 

informačním centru. Nabízí se výletování na 

Podspálov k soutoku Jizery a Kamenice.  Tato 

nabídka vznikla na základě spolupráce s fi rmou 

Koloběžky Český ráj, první půjčovnou kolo-

běžek v Českém ráji (http://www.kolobezky-

ceskyraj.cz).  

Více na www.zeleznybrod.cz.

Jičínské výletní noviny

Jako každý rok tak i letos Jičín vydává Jičín-

ské výletní noviny. Najdete v nich základní 

informace pro návštěvníky města, jako jsou 

novinky pro letošní rok, otevírací doby turistic-

kých zajímavostí, tipy na výlety a také důležitá 

telefonní čísla.

Nechybí ani mapa centra Jičína s označením 

parkovacích míst a veřejných toalet. Noviny jsou 

dostání zdarma v městském informačním cen-

tru v Jičíně.

Helena Tolvajová, MIC Jičín
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TAKÉ LOMNICKO 

MÁ SVOJE LETNÍ 

NOVINY

Lomnické letní turistické 

noviny 2014 se dostaly ke 

svým čtenářům!

Koncem května vyšlo první 

premiérové číslo Lomnických 

letních turistických novin 

2014. 

Jejich čtenáři (obyvate-

lé Lomnice nad Popelkou  

a přilehlého regionu, ale i jeho 

návštěvníci) a všichni, kteří 

se zajímají o dění ve městě 

a okolí, v novinách najdou 

aktuální informace o novin-

kách letošní turistické sezony, 

pozvánky k návštěvě atraktiv-

ních turistických cílů, kalen-

dář vybraných akcí ve městě 

i v Mikroregionu Tábor, tipy 

na výlety a další informace. 

NOVÝ KATALOG REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ – PRŮVODCE 
KVALITNÍMI PRODUKTY Z ČESKÉHO RÁJE PRO TURISTY I MÍSTNÍ

Začátkem května 2014 byl vydán 

nový Katalog Regionálních výrob-

ců s podtitulem Výrobky s duší 

Českého ráje. Najdete v něm mno-

ho tipů na originální dárky a suve-

nýry pocházející z dílen řemeslníků 

a výtvarníků z Českého ráje, ať už 

se jedná o šperky s bižuterií či dra-

hými kameny, výrobky z orobince, 

mýdla či látkové hračky. 

Nově se mezi nositele značky - 

řemeslníky - na jaře letošního roku 

zařadili:

- Leona Čapková – výroba vinu-
tých perlí, bižuterie a skleněných 
fi gurek

- Romana Olivová – šperky s bi-
žuterními komponenty

- Lucie Jagošová – drátované 
dekorativní předměty

- Robert Lopour – roubené a po-
loroubené domy v regionálním sty-
lu Českého ráje

Regionální výrobky, to jsou 

samozřejmě také potraviny, nápo-

je a zemědělské produkty. Mezi 

těmi certifi kovanými najdete pes-

trý sortiment pečiva, cukrovinek, 

uzenářských, masných a mléčných 

produktů, piva, mošty ale také 

například oleje, jahody nebo čaje. 

Nový katalog obsahuje prezentaci 

všech těchto produktů, doplněnou 

přehlednou mapkou s umístěním 

jednotlivých výrobců a přehledem 

prodejních míst, kde lze výrobky se 

značkou Regionální produkt Český 

ráj zakoupit. 

Mnozí výrobci - zejména z řad 

řemeslníků - navíc nabízejí po 

domluvě možnost návštěvy dílen 

a ukázky výroby, při nichž se 

můžete zblízka seznámit například 

s tradiční výrobou skla, bižuterie, 

broušením drahých kamenů a dal-

šími místními řemesly.

Jitka Kořínková

Katalog bude k dispozici v infor-

mačních centrech v regionu či pří-

mo u výrobců.

Zde si katalog můžete stáhnout 

v elektronické podobě:

http://www.cesky-raj.info/cs/
region-cesky-raj /propagacni-
materialy-regionu/katalog-regio-
nalnich-vyrobcu-vyrobky-s-dusi-
ceskeho-raje.html.

Lomnické letní turistické 

noviny vydalo město Lom-

nice nad Popelkou, redakční 

rada se skládala z Kulturní-

ho a informačního střediska 

města Lomnice nad Popelkou 

a Střední školy Lomnice nad 

Popelkou.

Noviny vyšly v nákladu 10 

tisíc kusů ve formátu A4+, 

jsou plnobarevné a tištěné na 

křídovém papíru. K dostání 

jsou zdarma. Distribuová-

ny byly také do lomnických 

domácností. Získáte je v infor-

mačním středisku na Husově 

náměstí. Postupně budou do-

dány do obcí Mikroregionu 

Tábor, muzeí, informačních 

středisek regionu a Českého 

ráje, na památkové objekty 

a na další turistické cíle nebo 

významné kulturní a sportov-

ní akce. 

Pro stažení budou k dispozi-

ci také v elektronické podobě 

na stránkách města www.lom-
nicenadpopelkou.cz nebo kul-

turního a informačního stře-

diska www.kislomnice.cz.

TURISTICKÉ NOVINY 2014 – LETOS POPRVÉ ZDARMA!
U příležitosti zahájení turistické 

sezony 2014 „Český ráj dětem“, kte-

ré v sobotu 26. dubna 2014 navštívi-

lo na čtyři tisíce turistů, byl vydán 

další ročník oblíbených Turistic-

kých novin Český ráj. 

Letošní vydání ale prošlo něko-

lika změnami. Ta podstatná se týká 

samotného rozsahu novin, které 

letos uživatelům poslouží přede-

vším jako kompletní turistický ser-

vis. 

Na 32 stranách najdete kalendář 

kulturních, společenských a spor-

tovních akcí a výstav v regionu, 

přehledy turistických cílů a pamá-

tek včetně informací o vstupném 

a otevírací době, jízdní řády let-

ních turistických autobusů, mapu 

regionu, prázdninovou nabídku pro 

každý den, nebo se můžete inspiro-

vat při plánování výletů. Zároveň 

v novinách najdete informace o pro-

duktových nabídkách a novinkách 

z různých částí regionu. Naopak zde 

chybí články a čtení z regionu, které 

zůstává výsadou internetových strá-

nek www.cesky-raj.info.
A nejvýznamnější změnou oproti 

předchozím ročníkům je skuteč-

nost, že noviny jsou ZDARMA. 

K tomuto rozhodnutí se vedly disku-

se s regionálními partnery i zástupci 

informačních center jako prodejci, 

v neposlední řadě se podařilo část 

nákladu fi nancovat ve spolupráci 

s Mikroregionem Český ráj s pomo-

cí grantu Královéhradeckého kraje.

Noviny vydává nově Sdružení 

Český ráj a Mikroregion Český ráj 

ve spolupráci s dalšími partnery 

v nákladu 10 000 výtisků a budou 

dostupné v informačních centrech 

v regionu, na turistických atraktivi-

tách a dalších místech v regionu.

„I přesto, že se v letošním roce 
turistické noviny nepodařilo vydat 
v takovém rozsahu, na jaký byli 
turisté zvyklí, a to především z fi -
nančních důvodů, věříme, že se je-
jich uživatelům stanou cenným prů-
vodcem a pomocníkem při putování 
po našem krásném regionu,“ uvedla 

Lucie Rakoušová ze Sdružení Čes-

ký ráj.

Turistické noviny najdete v elekt-

ronické formě ke stažení na http://
www.cesky-raj.info/cs/region-ces-
ky-raj/propagacni-materialy-regi-
onu/turisticke-noviny-cesky-raj-
2014.html. 

Kromě těchto novin, určených 

pro celý region Českého ráje, najdou 

turisté a další zájemci i v dalších o-

blastech specifi cké výletní novi-

ny, které se zaměřují na konkrétní 

nabídku v dané oblasti - Jičínsko, 

Turnovsko a Lomnicko. 

Více o těchto novinách najdete 

v samostatných článcích uvnitř to-

hoto vydání zpravodaje.

TIC ŽELEZNÝ BROD DRUHÉ V KRAJI
Turistické informační centrum získalo jako druhé infocentrum 

v Libereckém kraji certifi kát  I. stupně Českého systému kvality služeb. 

Co je vůbec Český systém kvality služeb (ČSKS)? Je to dobrovolný ino-

vativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá  ke zvyšování 

kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících 

službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

které na jeho realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociacemi 

v cestovním ruchu. Více na www.csks.cz. 
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Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery již několik let sleduje 

návštěvnost v jednotlivých turistických informačních centrech a na 

turistických atraktivitách v regionu. Výsledky šetření jsou každoročně 

uveřejňovány na internetových stránkách regionu Český ráj www.cesky-
raj.info.

NÁVŠTĚVNOST TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT V ROCE 2013
Z dlouhodobého sledování návštěvnosti na jednotlivých turistických 

atraktivitách lze konstatovat, že návštěvnost turistických cílů (hra-

dy, zámky, muzea atd.) v regionu je s občasnými výkyvy srovnatelná 

s předchozími lety. Velký nárůst oproti předchozím rokům a zároveň 

nejvyšší návštěvnost v roce 2013 zaznamenalo Škoda Auto Muzeum 

v Mladé Boleslavi, které bylo v loňském roce otevřeno po rekonstrukci 

a navštívilo jej 166 136 turistů. K dalším nejnavštěvovanějším objektům 

patří Prachovské skály (105 000), Hrad a zámek Staré Hrady (105 000), 

Zámek Sychrov (101 560), hrad Trosky (90 767) či Zámek Dětenice (87 

123).

Nárůst návštěvnosti v loňském roce zaznamenaly například hrad Kost, 

Hrad a zámek Staré Hrady, lovecký zámeček Humprecht, Templ, Státní 

zámek Hrubý Rohozec, Pantheon, Muzeum města Mnichovo Hradiště, 

Městská galerie Vlastimila Rady v Železném Brodě, Valdická brána 

v Jičíně. Věž kostela sv. Petra a Pavla v Semilech, Muzeum Českého ráje 

a Dlaskův statek v Turnově, rozhledna na Kozákově či Pivovar Svijany. 

Návštěvnost v 60 sledovaných turistických cílech činila v roce 2013 cel-

kem 1 266 586 návštěvníků.

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI V ROCE 2013 V TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTRECH ČESKÉHO RÁJE

Celková návštěvnost celoročních turistických informačních center 

(Turnov, Železný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jičín, Sobot-

ka, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav a Dolní Bousov) v roce 2013 

vzrostla zhruba o 5 %. Hlavní nárůst návštěvníků zaznamenala pře-

devším IC v Semilech, Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti. Nej-

vyšší návštěvnost měla již tradičně informační centra v Jičíně, Turnově 

a v Mladé Boleslavi.  

Celková návštěvnost informačních center včetně sezonních (Kněžmost, 

Nová Paka, Tábor u Lomnice n. P., Bozkov, Rovensko p. Tr.) byla v roce 

2013 přes 270 000 návštěvníků. Z celkového počtu návštěvníků zahra-

niční turisté tvořili 4 %, nejvíce zahraničních hostů přijelo z Německa, 

dále pak z Polska a Nizozemí. 

Počet návštěvníků v turistických informačních centrech 
Rok Češi Zahraniční návštěvníci Celkem
2012 239 035 11 262   250 297

2013 260 275 10 416   270 691

JAKÁ BYLA NÁVŠTĚVNOST V REGIONU ČESKÉHO RÁJE V ROCE 2013?

NÁVŠTĚVNOST INTERNETOVÉ PREZENTACE
Důležité je i zjištění, že ačkoliv návštěvnost v informačních centrech 

se pohybuje kolem 270 tisíc za rok, ofi ciální stránky regionu www.ces-

ky-raj.info zaznamenaly v loňském roce na 350 tisíc návštěv (dalších 

bezmála 90 tisíc návštěv registrují tematické weby). Internet se tedy 

pro návštěvníky regionu stává silným informačním kanálem a sledo-

vání návštěvnosti webových stránek nám v mnohém napoví o chování 

a potřebách turistů v regionu. I proto je jeho rozvoj jednou z hlavních 

priorit Sdružení pro nadcházející období.

Návštěvnost internetových prezentací v roce 2013 (Google Analytics)

- www.cesky-raj.info (zhruba 355 tisíc návštěv, 1.177.741 zhlédnutých 

stránek)

- www.ceskyrajdetem.cz (47.720 návštěv, 137.707 zhlédnutých strá-

nek) 

- www.regionalniprodukt.cz, www.greenway-jizera.cz, www.albrecht-
zvaldstejna.cz (zhruba 42 tis. návštěv, cca 100 tis. stránek)

Z výsledků monitoringu návštěvnosti mj. vyplývá, že se daří zachovat 

stávající vysokou návštěvnost regionu. Z dalších informací je ale zřejmé, 

že se mění její struktura a chování návštěvníků regionu (například krat-

ší pobyt a nižší útrata za služby), což má negativní ekonomický dopad 

například na poskytovatele ubytovacích a dalších služeb v cestovním 

ruchu.

Lucie Rakoušová
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