
SEZONA 2008 POHLEDEM PRACOVNÍKŮ INFOCENTER

Ve čtvrtek 9. října 2008 byla slavnostně předána do užívání veřejnosti nová naučná stezka podél 
legendární Riegrovy stezky mezi Semily a Spálovem u Železného Brodu. Otevření obnovené stezky 
proběhlo u příležitosti jejího 99. výročí a symbolicky zahájilo stý rok existence legendární stezky, 
v rámci kterého proběhne další etapa úprav, bude připravena výstava o její historii a vydána bude 
monotematická publikace. Nová naučná stezka obsahuje celkem 15 zastavení věnovaných ochraně 
přírody, fauně a fl óře, geologii, turistice a technickým zajímavostem v údolí. Informační panely 
obsahující texty v českém a anglickém jazyce, jsou doplněny ilustračními obrázky a fotografi emi. 
Snímek je ze slavnostního otevření staronové stezky. Symbolického přestřižení pásky se ujali před-
seda Sdružení Český ráj Aleš Hozdecký, starosta Semil Jan Farský a  náměstek hejtmana Liberec-
kého kraje Antonín Schäfer.

Na začátku letošní letní turistické sezony se v médiích objevily zprávy o poklesu návštěvníků 

v Českém ráji, potažmo v České republice. Důvod tohoto poklesu byl spatřován jednak v přízni-

vém kurzu EURA, který vylákal řadu Čechů do zahraničí, a také v úrovni služeb, která neodpo-

vídá požadavkům domácích i zahraničních návštěvníků. 

Přes všechny tyto spekulace zaznamenala většina informačních středisek v Českém ráji zvýše-

ní či zachování počtu návštěvníků ve srovnání s předchozími roky. Turnovské Městské informač-

ní středisko navštívilo za čtyři sledované letní měsíce (červen – září) 18 441 návštěvníků, což je 

oproti loňskému roku nárůst o téměř 10 %. Městské informační centrum v Jičíně je zatím jediným 

IC v Českém ráji, které od letošního roku využívá elektronické počítadlo 

(ostatní IC provádí sčítání návštěvníků manuálně).                                                     
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SLOVO ÚVODEM
Vážení přátelé Českého ráje, dovolte mi 

úvodem krátce okomentovat některé aktuality 

z nového čísla zpravodaje.  

Jako první připojuji komentář k úvodnímu 

článku o nově otevřené naučné stezce skoro 

stoleté „Riegrovky“. Chci touto cestou podě-

kovat všem (Město Semily, Geopark Český 

ráj, Liberecký kraj, kolegové ze SČR), kteří 

se na realizaci celého projektu podíleli. Tuto 

stezku vnímám jako pozitivní vlaštovku dal-

ších podobných realizací. Podobné projekty 

v celém regionu intenzivně připravujeme a sna-

žíme se získávat postupně fi nance například 

i z mezinárodních projektů.

Hodnocení sezony přináší pohled na inten-

zitu cestovního ruchu v regionu. Letošek 

i přes některé velmi negativní zprávy nepřinesl 

dramatický propad či pokles. Signál je jasný: 

Nejdůležitějším návštěvníkem regionu je stále 

tuzemec!

Zásadní novinkou, která se v plné síle proje-

ví až v příštím roce, je skutečnost, že v regionu 

byly po rekonstrukci otevřeny hned dvě židov-

ské synagogy. Trojlístek židovských památek 

v Jičíně, Turnově a Mladé Boleslavi bude v bu-

doucnu zcela jistě lákat řadu turistů.

Regionální produkt Český ráj je fenomén, 

který se velmi dobře rozvíjí. Já bych na tomto 

místě chtěl poděkovat všem nositelům značky 

za jejich práci a požádat o další tipy na pocti-

vé tradiční výrobce. Ve zpravodaji přinášíme 

také rekapitulaci aktivit spojených s projek-

tem Greenway Jizera. Je dobré uvést, že kro-

mě propagačních akcí a přípravy projektové 

dokumentace směřujeme k realizaci, a to skrze 

podání žádostí do vhodných dotačních titulů.

Akcí či aktivit, které chystáme či realizuje-

me, je samozřejmě mnohem víc...

Přeji všem úspěšný rok 2009!

Aleš Hozdecký
předseda Sdružení Český ráj
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NOVINKY Z REGIONU

Humprecht 
je Národní kulturní památkou

V květnu letošního roku byl zámek Hum-
precht zapsán na seznam Národních kultur-
ních památek. Ve čtvrtek 26. června pak došlo 
k ofi ciálnímu předání tohoto statutu, což 
zámku dodalo nejen na prestiži, ale přineslo 
i některé výhody v podobě možnosti čerpání 
státních grantů a peněžních dotací. Město již 
zažádalo o grant týkající se opravy ochozu, 
opravy fasád a rekonstrukce zámecké hájovny. 
Statut Národní kulturní památka má i jakýsi 
ochranný charakter. Stát si tímto titulem chrá-
ní svoje historické dědictví před rozprodejem 
soukromým osobám nebo organizacím, kte-
ré ho mohou využívat nevhodným způsobem 
nebo přímo odsoudit k zániku. Vedení zámku 
věří, že si Humprecht zařazením mezi Národní 
kulturní památky pomůže nejen k fi nančním 
prostředkům, ale především k masivnější pro-
pagaci a vyšší návštěvnosti. 

Nové materiály pro Semilsko
Městské informační středisko Semily roz-

šířilo nabídku informačních materiálů o dvě 
nové brožury. Publikace „Kudy kam na Semil-
sku“ je určena především turistům, kteří jsou 
v našem regionu poprvé. Najdou v ní přehled 
všech zajímavostí a míst, která by při svých 
cestách rozhodně neměli minout. Samozřej-
mostí jsou kontakty a otevírací doby. Leták 
„Jeden den v Semilech“ radí návštěvníkům, co 
ve městě a jeho okolí navštívit v rámci jednoho 
dne. Oba materiály jsou k dispozici v Měst-
ském informačním centru Semily, Riegrovo 
náměstí 68, 513 01  Semily, tel.: 481 624 721, 
info@semily.cz, www.semily.cz

Železný Brod 
má novou Galerii Na Rynku

V září 2008 byla v rámci akce Skleněné 
městečko v Železném Brodě slavnostně otevře-
na Galerie Na Rynku. Záměrem nové galerie 
je představit veřejnosti především sklářskou 
tvorbu železnobrodských výtvarníků a řeme-
slníků. Expozice uměleckého skla je doplněna 
obrazy, fotografi emi a keramikou. 

K expozici tavené plastiky je využit kamenný 
sklípek v podzemí. Galerie je prodejní, expo-
náty lze zakoupit, případně objednat. Budou 
zde pořádány také autorské minivýstavy. Pří-
ležitostně zde bude také k vidění předvádění 
řemeslné a umělecké výroby (mozaika, výro-
ba skleněných šperků a další). Podrobnosti 
najdete na www.kortanglass.com.

SEZONA 2008 Z POHLEDU PRACOVNÍKŮ INFOCENTER

Dokončení ze str. 1
Díky tomu zaznamenalo IC v Jičíně rapidní sta-

tistický nárůst návštěvnosti, kdy za tři sledované 

letní měsíce (červen – srpen) přišlo do IC cel-

kem 38 294 turistů. Ve skutečnosti ale byl prů-

běh sezony v Jičíně srovnatelný s předchozími 

lety. 

Turisticky silnou sezonu hlásí také zástupci 

IC v Mladé Boleslavi, Semilech, Lomnici nad 

Popelkou a Železném Brodě. 

Oproti loňskému roku však došlo k poklesu 

podílu zahraničních návštěvníků z 20 % na zhru-

ba 14 %. V okrajových částech regionu je tento 

podíl ještě nižší. 

Mezi návštěvníky z cizích zemí se na prvních 

příčkách pohybují (podobně jako v předchozích 

letech) návštěvníci z Holanska, Německa a Pol-

ska, v roce 2008 je zaznamenán nárůst návštěv-

níků z Francie.

Zajímavé postřehy z turistické sezony:
-  Návštěvníkům Českého ráje nejvíce chybí 
infrastruktura, která je tu nedostatečná. Jedná 
se především o parkoviště u skalních měst, toa-
lety, rychlá občerstvení, ale i spravené komu-
nikace a vhodná ubytovací zařízení. Zásadní 
připomínky turistů jsou ke službám, chování 
a vstřícnosti personálu.
- V celém regionu jsou zaznamenávány stížnosti 
na nedostatek ubytovacích kapacit a jejich neod-
povídající strukturu. Mezi tuzemskými i zahra-
ničními návštěvníky stále převažují „méně“ 
nároční turisté, ale i oni požadují kvalitně 
vybavené hostely, ubytovny a kempy (v Turno-
vě a okolí jediný hostel, a to Karel IV.) Narůstá 

Málokdo asi ví, že kaple sv. Anny v Mnichově 

Hradišti se nachází na mezinárodní německo-

polsko-české trase 16 sakrálních památek a kos-

tel sv. Jakuba na mezinárodní trase svatojakub-

ských kostelů, které mají mezinárodní propagaci. 

Pro větší prezentaci města Mnichovo Hradiště 

a zapojení se do těchto mezinárodních projektů 

byla v loňském roce poprvé slavnostně zahájena 

tradiční pouť v historických kostýmech za pří-

tomnosti Albrechta z Valdštejna a Maxmiliána 

z Valdštejna s manželkami, se slavnostní mší 

FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU
Mezi tradiční akce pořádané Sdružením 

Český ráj patří jarní a podzimní fóra cestov-

ního ruchu, určená pro podnikatele, zástupce 

památek a všechny další zájemce, kteří mají 

chuť diskutovat o realizovaných projektech a 

budoucnosti rozvoje cestovního ruchu v Čes-

kém ráji. 

Letošní podzimní fórum se uskuteční ve 

čtvrtek 27. listopadu od 14.30 hodin v Hotelu 

Karel IV. v Turnově. Na programu bude hod-

nocení letošní turistické sezony, představení 

nové struktury členské základny a systému 

výhod pro členy a partnery sdružení, infor-

mace o tuzemských a zahraničních veletrzích 

a řada dalších témat. Prostor pro prezentaci 

bude jako vždy ponechán i samotným účast-

níkům.

v kostele sv. Jakuba a procesím v duchu nalezené 

zmínky v kronice města. Tato slavnostnost zaha-

juje v neděli před svatou Annou již zavedenou 

moderní pouť se zábavními atrakcemi, která 

vrcholí v neděli po svaté Anně. 

V letošním roce se tato akce uskutečnila 

v termínu 19. – 20. července za účasti asi tří tisíc 

lidí. 

V příštím roce bude vydána DVD pohlednice 

Via sacra, která bude pro návštěvníky k zakou-

pení v českém, německém a polském jazyce.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TRADIČNÍ SVATOANENSKÉ 

A SVATOJAKUBSKÉ POUTĚ V MNICHOVĚ HRADIŠTI

i počet majetnějších zahraničních turistů, kteří 
do Českého ráje přicházejí za krásnou přírodou 
a vyžadují kvalitní služby včetně luxusnějšího 
ubytování. 
- Turisté si nestěžují na nedostatek kulturních 
a sportovních akcí či výstav. Pořádané akce 
v tomto nikterak velkém regionu jsou zajímavé 
a některé i specifi cké (dáno zaměřením regionu 
– šperkařství, kamenářství, sklářství, geologie). 
Přibývá akcí pořádaných malými obcemi (Klo-
kočí, Kacanovy), u nichž je třeba zvýšit jejich 
propagaci (pořadatelé akcí mnohdy ani nedají 
vědět, že se akce koná). 
- Co turistům chybí, je přístup na internet. Napří-
klad v Turnově není jediná internetová kavárna 
a dva počítače s nedostatečným vybavením na 
MIS během hlavní sezony nedostačují.
- IC v Mladé Boleslavi zaznamenalo také nedo-
statek stravovacích služeb o víkendech, zvýšený 
zájem o průvodcovské služby a růst podílu se-
niorů ve struktuře návštěvníků.

Jitka Stránská
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Přes 31 tisíc návštěvníků prošlo letos novou expozicí hradu a zámku 

ve Starých Hradech u Libáně na Jičínsku. To opravdu čekal jen málo-

kdo, vždyť roky před tím sem ročně přicházely pouze stovky zájemců, 

kteří se hlouběji zajímají o sbírky zde sídlícího Památníku národního 

písemnictví.

DNES PŘEDSTAVUJEME: ZÁMEK VE STARÝCH HRADECH „VSTAL 
Z MRTVÝCH“. V POSLEDNÍCH DESETILETÍCH PODRUHÉ!

„Posledních 15 let jsme s man-
želkou hledali vhodný historický 
objekt, kde bychom mohli umístit 
svoji sbírku předmětů a mobiliáře 
převážně z období vlády Františka 
Josefa I., které naši předkové každo-
denně používali a které jsou pro 
naši současnost opředeny tajemnem 
a nostalgií. Chceme návštěvníkům 
ukázat život prostých lidí, měšťanů 
a šlechty v této době,“ říká podni-

katel Rudolf Suk ze Dvora Králové, 

mj. spoluzakladatel sítě renomova-

ných realitních kanceláří TANA. 

„Někdy v polovině roku 2006 se mi 
ozvali ze zdejší obce, že by měli na 
prodej zámek ve Starých Hradech. 
Předtím jsme projeli desítky objek-
tů v širším regionu, tohle ale bylo 
ono na první pohled. Hodně sil mě 
stálo přesvědčit místní lidi, že svůj 
záměr myslíme opravdu vážně, po 
letošní první návštěvnické sezoně 
se to doufám z větší části již poda-
řilo,“ přibližuje Suk.

Záměrem je vytvořit z bývalé-

ho málem zapomenutého zámku 

vyhledávané místo, kam mohou 

celoročně jezdit rodiny s dětmi, ale 

i střední a starší generace, a vždy tu 

najdou něco nového. Od podzimu 

loňského roku do letošního května 

probíhaly náročné rekonstrukční 

práce. Sklepení, které bylo do té 

doby hlavně skladištěm, se promě-

nilo v domov asi stovky pohádko-

vých bytostí, od čertů a ježibab po 

vodníky a skřítky. Ti všichni ožívají 

v pohádkových příbězích kouzelné-

ho dědečka Fábulína. 

V patrech hradu  a zámku je 

umístěna expozice s názvem  „Jak 

se žilo za císaře pána Františka 

Josefa I.“ Uvidíte dobový nábytek 

a hlavně doplňky z období vrcholu 

vlády habsburské monarchie. Náv-

štěvníci se seznámí s prostředím 

měšťanského koloniálu, je tu císař-

ský hostinec, barokní kuchyně, 

ukázky starých výrobních nástrojů, 

jsou zde tisíce sbírkových předmě-

tů, od reklamních cedulí na Cikor-

ku, jakou znali naši prapradědové, 

až po originální nábytek a před-

měty denní potřeby našich předků. 

V zámecké části pak například 

velká lovecká chodba s trofejemi, 

neorenesanční ložnice s pracovnou 

a mnoho dalších zajímavostí. To 

vše v nově zrekonstruovaných inte-

První písemná zmínka o Starých Hradech (tehdy o tvrzi Stará) je z roku 
1340. Pravděpodobně se tu narodil první pražský arcibiskup Arnošt z Par-
dubic, hrad byl mj. ve vlastnictví Albrechta z Valdštejna a po něm rodu 
Schliků. Roku 1921 přešel do majetku státu. Objekt nebyl průběžně opra-
vován, v roce 1960 bylo rozhodnuto o jeho demolici. Jen díky úsilí několika 
místních lidí (především učitele Vladimíra Holmana) byl zámek prakticky 
„svépomocí“ opraven. Od roku 1969 má zde své sídlo Literární archiv 
Památníku národního písemnictví (PNP). Postupem doby bylo zřejmé, že 
peníze z pronájmu PNP na opravy a údržbu objektu nestačí. To bylo hlav-
ním důvodem, proč se obec Staré Hrady jako vlastník rozhodla zámek pro-
dat.  A tak mají Staré Hrady od poloviny roku 2007 nové majitele, manžele 
Petru a Rudolfa Sukovi. Více na www.starehrady.cz. 

Veletrhy 2008/2009

Sdružení Český ráj se v pro-
bíhající veletržní sezoně již 
zúčastnilo několika veletrhů 
a prezentací, na řadě dalších 
tuzemských i zahraničních 
akcí ho účast ještě čeká. 

V termínu 25. – 27. 9. se 
Český ráj představil na veletr-
hu TT Varšava, který se řadí 
mezi nejdůležitější veletrhy 
ve střední a východní Evropě 
a v Polsku se nachází na prv-
ním místě. Sdružení Český ráj 
se na tomto veletrhu prezen-
tovalo pod hlavičkou Králo-
véhradeckého kraje v rámci 
velké expozice České centrály 
cestovního ruchu. Podobně 
tomu bude i na většině ostat-
ních zahraničních veletrhů, 
jichž se bude Český ráj účast-
nit. 

Náš region měl své zastou-
pení také na dalším polském 
veletrhu TS Poznaň (16. – 18. 
10. 2008), kde se představil 
tentokrát společně s Liberec-
kým krajem. 

Velký zájem o Český ráj 
projevili také návštěvníci 
plzeňského veletrhu ITEP 
Plzeň (23. – 25. 10.), kteří zde 
mohli získat řadu propagač-
ních materiálů o regionu, ale 
také ochutnat novopacké pivo, 
které na akci slavilo úspěch 
v silné konkurenci ostatních 
českých pivovarů. 

Podrobné informace o prů-
běhu jednotlivých veletrhů 
jsou k dispozici na stránkách 
www.cesky-raj.info v sekci 
Sdružení Český ráj /Tiskové 
zprávy. 

Přehled připravovaných 
veletrhů, jichž se bude 

SČR účastnit.

* TC Lipsko
19. 11. – 23. 11. 2008
* Vakantie Utrecht
13. – 18. 1. 2009

* Go + Regiontour Brno
15. – 18. 1. 2009

* Vacances Brusel
5. – 9. 2. 2009

* Holiday World Praha
5. – 8. 2. 2009

* Utazás Budapešť
26. 2. – 1. 3. 2009

* ITB Berlín
11. 3. – 15. 3. 2009

Z expozice dobové hospody...

riérech, které stylově odpovídají 

své době. „Otevřeli jsme na konci 
května a opravdu příjemně jsme 
byli překvapeni, jak si turisté Staré 
Hrady oblíbili, vždyť některé zná-
mé památky v Českém ráji navštíví 
jen o pár tisíc lidí víc. Staré Hrady 
byly dosud Popelkou. To bychom 
ale chtěli rychle změnit. Už letos 
se tu konala i řada doprovodných 
akcí, jako bylo setkání dechových 
hudeb, Starohradská netopýří noc 
nebo podzimní slavnosti vína. Na 
sezonu 2009 chystáme Valdštejn-
ské slavnosti, slavnosti piva a vína, 
bude zde pohádkový víkend, setká-
ní dechovek a další akce,“ vypočí-

tává Rudolf Suk. Novinky by měly 

být také v expozici, zatím nevyužité 

zámecké půdní prostory se promění 

v „Pohádkovou půdu“, která ožije 

bytostmi z příběhů pro děti, jednou 

týdně by na zámku měla fungovat 

„Valdštejnská kancelář“, ve které 

bude úřadovat sám legendární voje-

vůdce, vévoda Albrecht z Valdštej-

na, který byl kdysi majitelem zám-

ku. Opravujeme renesanční vinné 

sklepy. 

„I v příští sezoně chceme dál 
rozvíjet vize, se kterými jsme zámek 
koupili, a to otevřít ho pro veřejnost 
a místu vrátit regionální význam. 
Nyní jsme například na přání náv-
štěvníků prodloužili sezonu. Do 

konce roku bude otevřeno v sobotu 
a v neděli a uvažujeme o tom, že 
o víkendech budeme zámkem pro-
vázet i v prvních měsících roku 
2009, kdy je jinak naprostá většina 
památek tohoto druhu pro veřejnost 
uzavřena,“ dodal Rudolf Suk.

Zámek ve Starých Hradech je 

mimo sezonu otevřen o sobotách 

a nedělích v době od 10.00 do 

16.00 hodin, pro objednané zájezdy 

sedm dnů v týdnu se zvýhodněným 

mezisezonním okruhem HRAD 

a POHÁDKA.  V provozu je zá-

mecká restaurace, kromě prohlíd-

ky historických a pohádkových 

expozic zde můžete v předzámčí od 

1. 4. 2009 znovu vidět i výstavu 

o životě zakladatele ZOO Safari ve 

Dvoře Králové Ing. Josefa Vágnera, 

v zámku je fungující obřadní síň.       

                                             -pch-

SCR_zpravodaj_02_08.indd   3 18. 11. 2008   0:13:04



04                                                                            ZPRAVODAJ SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ                                               Číslo II., ročník 2008

Mikroregion Tábor 
Sídlo: Husovo náměstí 6, 512 51 

Lomnice nad Popelkou, zastupují-

cí obec: Lomnice nad Popelkou.

Rozloha mikroregionu: 9 656 

hektarů.

Počet obyvatel: 10 849.

Počet obcí: 11 (Liberecký kraj - 

Lomnice nad Popelkou, Nová Ves 

nad Popelkou, Syřenov, Bradlecká 

Lhota, Rovensko pod Troskami, 

Žernov, Holenice, Veselá, Tatobi-

ty, Královéhradecký kraj - Želez-

nice, Kyje).

Předseda svazku: Vladimír 

Mastník, starosta Lomnice nad 

Popelkou (tel. 481 671 531, e-mail: 

starosta@mu-lomnice.cz, www.

lomnicko.cz).

Významné realizované akce: 
Mikroregion (MR) se zaměřil 

především na aktivity spojené 

s rozvojem cestovního ruchu, 

a sice obnovu značených cest, 

informační systém a aktivity 

vedoucí k posílení sportovního 

vyžití (především obnova rekre-

ačních a sportovních ploch). Pro-

tože se MR nachází v těsném 

sousedství centrálního Českého 

ráje, kam zajíždí mnoho turistů, 

připravují se nyní projekty spoje-

né s údržbou krajiny. Nejvíce si 

v poslední době představitelé MR 

cení zakoupení mobilního stánku 

z prostředků Královéhradeckého 

kraje, sloužícího jako informační 

středisko na hoře Tábor (letos již 

třetím rokem).

Mikroregion Český ráj
Sídlo: Vyskeř 88, 512 64 Vyskeř, 

zastupující obec: Karlovice.

Rozloha mikroregionu: 16 195 

hektarů.

Počet obyvatel: 7 645.

Počet obcí: 14 (Sobotka, Osek, 

Mladějov, Libošovice, Branžež, 

Dobšín, Kněžmost, Olešnice, Kar-

lovice, Kacanovy, Vyskeř, Trosko-

vice, Ktová, Hrubá Skála).

Předseda svazku: Vlasta Špačko-

vá (tel. 604 787 141, e-mail: karlo-

vice@craj.cz, www.craj.cz).

Významné realizované akce: 
Provozování turistických autobu-

sů v Českém ráji (2000 - 2007), 

což je podporováno Královéhra-

TURISTICKÉ MIKROREGIONY - DŮLEŽITÁ SOUČÁST PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

Ve Zpravodaji SČR bychom chtěli postupně představit všechny mikroregiony, které v našem regionu půso-

bí. Činnost mikroregionů je důležitým zázemím rozvoje turistického ruchu, obce podporují důležité projek-

ty, které rozšiřují nabídku turistického regionu. V dnešním čísle představujeme mikroregiony Český ráj, 
Drábské světničky a Tábor.

Co si máme pod názvem daného mikroregionu představit? Kolik zde žije obyvatel, jaká je plocha, které 

aktivity mikroregion připravuje, jaký význam má spolupráce se Sdružením Český ráj a jaká je budoucnost 

turistického ruchu na našem kraji? To byly otázky, na které jsme hledali odpovědi…

deckým, Libereckým i Středočes-

kým krajem, Vznik MAS Český 

ráj a Střední Pojizeří - zdroj OP 

Zemědělství (2005 - 2006), po-

stupná obnova cyklotras - zdroj 

POV Libereckého, Královéhra-

deckého a Středočeského kraje 

(2004, 2006, 2007), instalace 

turistického informačního systé-

mu v návaznosti na Studii opti-

malizace turistického informač-

ního systému zpracovaného naším 

partnerem Sdružením Český ráj, 

ve spolupráci s CHKO Český ráj 

a KČT (2005, 2006) - zdroj: vlast-

ní prostředky, POV Středočeského 

a Královéhradeckého kraje. Další 

významnou aktivitou je údržba 

zeleně na území MR zakoupenou 

technikou (traktor, příkopové 

rameno, křovinořezy atd.) - zdroj: 

Královéhradecký kraj (2004, 

2005, 2006). Dále MR realizuje 

drobné akce lokálního charakteru, 

které napomáhají rozvoji oblasti.

Jak uvedla poradkyně obou těch-

to dvou mikroregionů Jarmila 

Lásková Soldátová, spolupráce se 

Sdružením ČR se odehrává pře-

devším ve vydávání propagačních 

materiálů a v koordinaci investič-

ních činností v projektové sku-

pině. Mikroregion Český ráj má 

navázanou spolupráci na jednom 

z produktů, a tím jsou turistické 

autobusy a letní turistické novi-

ny, které čtenářům přibližují trasy 

jednotlivých linek a jízdní řády. 

V příštím roce autobusy vyjedou 

již po desáté! „Budoucnost roz-

voje cestovního ruchu v Českém 
ráji? To je těžká otázka. Budou to 
především akce mikroregionální-
ho charakteru, na které se seženou 
fi nanční prostředky. Malé regiony 
se nyní prioritně připravují na 
čerpání dotací z programu rozvo-
je venkova, kde požadují fi nanč-
ní zdroje především na obnovu 
komunikací. Z cestovního ruchu 
zatím oba mikroregiony žádné 
větší novinky nepřipravují,“ uved-

la Lásková Soldátová.

Symbol Českého ráje, hrad Trosky.

Rozhledna na Táboře.

Mikroregion 
Drábské světničky

Sídlo: Obecní úřad Boseň, Boseň  

čp. 45, 295 01 Mnichovo Hradiště.

Rozloha mikroregionu: 5 746 ha.

Počet obyvatel: 10 612.

Předseda svazku: Marie Pšenič-

ková (tel. 606 853 489, e-mail: 

bosen@volny.cz).

Svazek obcí mikroregionu 

Drábské světničky tvoří čtyři 

obce: Boseň s místními částmi 

Mužský, Zápudov a Zásadka; Bře-

zina s místní částí Honsob; Žďár 

s místními částmi Břehy, Dou-

brava, Příhrazy, Skokovy a Žehrov 

a město Mnichovo Hradiště 

s místními částmi Dneboh, Dob-

rá Voda, Hněvousice, Hoškovice, 

Hradec, Kruhy, Lhotice, Olšina, 

Podolí, Sychrov a Veselá.

Geografi cky je většina území 

mikroregionu zasazena severo-

východně od Mnichova Hradiště. 

Z členitého povrchu vyčnívají 

dva vrcholy. Čedičová vyvřelina 

vrchu Káčov s 353 m a nejvyšší 

bod Mnichovohradišťska, 463 m 

vysoký vrcholek hory Mužský. 

Na temeni hory je mohyla věno-

vaná památce obětí války prusko-

rakouské z roku 1866. Řada srážek 

se totiž odehrála v okolí Mnichova 

Hradiště, což dokumentují četné 

pomníčky.

Celé území mikroregionu je 

turisticky velmi zajímavé a nabízí 

téměř vše, co si případný návštěv-

ník může přát: stavební památky 

světské i církevní, krásné scenérie 

povodí řeky Jizery, monumentální 

skalní město s náhorní plošinou 

Hrady, s příkrými stěnami spa-

dajícími do stometrové hloubky, 

se středověkým sídlem Drábské 

světničky, což je pevnostní sou-

stava na nejzašším výběžku pís-

kovcových skal na jihozápadní 

straně Hradů; monumentální stře-

dověký hrad Valečov, tyčící se nad 

obcí Boseň či zbytky letního sídla 

Václava Budovce z Budova, hradu 

Zásadka, který ční nad soutokem 

říčky Mohelky s Jizerou.

Významné akce realizova-

né za dotačního přispění z Pro-

gramu obnovy venkova: Opra-

va drobných sakrálních staveb 

(2003), oprava dvou cykloste-

zek (2004, 2005), Lepší světlo 

v mikroregionu (2006).

Mikroregion průběžně spolu-

pracuje a podílí se na  aktivitách 

Sdružení Český ráj a MAS Český 

ráj a Střední Pojizeří.Valečov.

SCR_zpravodaj_02_08.indd   4 18. 11. 2008   0:13:04



Číslo II., ročník 2008                                              ZPRAVODAJ SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ                                                                             05

Regionální produkt Český ráj v roce 2008

Značka regionální produkt Čes-

ký ráj je tradičním místním potra-

vinářským a řemeslným výrobkům 

udělována od května 2007, kdy bylo 

v rámci turnovských Staročeských 

trhů propůjčeno prvních šest cer-

tifi kátů, opravňujících k využívání 

registrované ochranné známky. 

Nyní, po roce a půl fungování tohoto projektu, již prošla certifi kač-

ním procesem celá řada zajímavých uchazečů, a počet certifi kova-

ných výrobců se vyšplhal na číslo 26. Velký zájem ze strany výrobců 

a obavy stávajících nositelů značky si na jaře letošního roku vynutily 

zpřesnění certifi kačních kritérií a stanovení podmínek certifi kace 

tak, aby byla zachována dobrá úroveň tohoto „prestižního klubu“. 

Certifi kace nyní probíhá dvoukolově, kdy v rámci prvního kola 

zasedá certifi kační komise složená za zástupců Sdružení Český ráj, 

Muzea Českého ráje v Turnově, Správy chráněné krajinné oblas-

ti Český ráj a dalších zástupců z regionu. Ti na základě dodaných 

podkladů a ústní obhajoby uchazeče navrhují bodové ohodnoce-

ní jednotlivých výrobců. Ve druhém kole se pak uchazeč se svým 

hodnocením představuje stávajícím nositelům značky na setkání 

regionálních výrobců. Kdokoli ze zúčastněných má na tomto setkání 

možnost vznést námitku proti přijetí nového člena, o jehož schválení 

je následně hlasováno. 

Sdružení Český ráj zajišťuje propagaci celého projektu na svých 

tiskových konferencích a prostřednictvím tiskových zpráv. V srpnu 

letošního roku byly vyrobeny papírové tašky s logem regionálních 

výrobků, v září pořádalo SČR ve spolupráci s Českou centrálou 

cestovního ruchu CzechTourism prezentační akci pro novináře 

(presstrip), jejímž hlavním tématem bylo představení místních výrob-

ců a návštěva jejich dílen. Nositelé značky jsou také přednostně zvá-

ni na řemeslné trhy pořádané v regionu. Celý projekt včetně ochut-

návek a ukázek výroby byl také představen v rámci společenského 

večera při zasedání rady evropských Geoparků UNESCO. 

V listopadu bude vydána první propagační tiskovina k projektu 

– katalog prezentující jednotlivé nositele značky, který bude obsaho-

vat i tipy na výlety v regionu se zaměřením na místní produkci. 

Co se zatím nepodařilo zcela vyřešit, ale snad se podaří pro příš-

tí turistickou sezonu, je vytvoření více prodejních míst, kde budou 

regionální výrobky soustředěny. Malý obchůdek s regionálními 

produkty zatím funguje jen v Ozdravovně v Radostíně u Sychro-

va, kde podle slov provozovatelky Jany Vachuškové, jdou výrobky 

velmi dobře na odbyt. O dalších podobných místech zatím zástupci 

Sdružení Český ráj jednají. 

Podrobné informace o celém projektu jsou k dispozici na www.

cesky-raj.info v sekci Regionální výrobky. 

Jitka Stránská

A jak projekt hodnotí sa-
motní nositelé značky?

„Část mých odběratelů je 
v Brně. Když jsem se zmínila, 
že mám certifi kát kvality, tak 
mi to opravdu pomohlo. Výrob-
ky z mé dílny se dostávají na 
prestižnější prodejní místa. 
Dokonce jsem z brněnské rad-
nice dostala pozvánku, abych 
pravidelně jezdila předvádět 
výrobu vinutých perlí přímo 
na akce, které na jižní Moravě 
dělají,“ říká Milena Ulčová  ze  

Skuhrova u Železného Brodu, 

která vyrábí skleněnou bižute-

rii.

NOVINKY Z REGIONU

V pátek 21. listopadu 2008 bude 

slavnostně otevřena nově zrekon-
struovaná židovská synagoga 
v Turnově (na snímku). Synagoga 

byla postavena na počátku 18. sto-

letí (1719) a je jedinou synagogou 

v severních Čechách, která přečkala 

nacistickou okupaci. Svému účelu 

sloužila až do druhé světové války, 

která zdecimovala místní židovskou 

populaci. Její prostory byly od  50. 

let 20. století využívány jako skla-

diště a tomuto účelu sloužila až do 

roku 2006, kdy byla zahájena celko-

V REGIONU BYLY OPRAVENY 

DVĚ ŽIDOVSKÉ SYNAGOGY

vá rekonstrukce. Návštěvníci mají 

možnost prohlédnout si interiér 

synagogy s restaurovanými výmal-

bami, pamětními deskami význam-

ných členů zdejší židovské obce 

a původními liturgickými předmě-

ty.  Na dvorku synagogy se návštěv-

níci setkají s  kovovou sochou gole-

ma od turnovského kováře Davida 

Čermáka. Prohlídku synagogy je 

vhodné spojit s návštěvou židovské-

ho hřbitova v Turnově.

Po dlouhých sedmi letech po-

stupné obnovy a rekonstrukce byla 

v červnu 2008 slavnostně otevřena 

významná památka Českého ráje – 

synagoga v Jičíně. Opuštěná budo-

va přešla po zániku místní židovské 

obce v šedesátých letech dvacátého 

století do majetku města Jičína. 

V roce 2001 byla přiřčena pražské 

židovské obci, která započala s její 

opravou. Součástí synagogy je cen-

ný barokní oltář a při stavebně-his-

torickém průzkumu zde byla obje-

vena původní kamenná a keramická 

dlažba a nástěnné malby. Synagoga 

je autentickou ukázkou židovské 

modlitebny. Více najdete na www.

basevi.unas.cz.

Kromě neschváleného projektu „Český ráj – příroda, historie, aktivní 

turistika“ (SČR) byly z Českého ráje v rámci Regionálního operačního pro-

gramu podány a schváleny následující žádosti z oblasti cestovního ruchu. 

Geopark Český ráj - centrum rozvoje geoturismu, Geopark Český 

ráj o.p.s., rozpočet 6 173 432,88 Kč, dotace 5 710 425,41 Kč.

Aktivity: Personální zajištění projektu, databáze dostupných geolo-
gicko-turistických lokalit, inventarizace a návrh geo-turistických nauč-
ných stezek, geo-turistická mapa geoparku, internet, webové stránky, 
propagační materiály, stálé expozice o geoparku, geo - průvodci, účast 
na mezinárodních zasedáních.

Novopacko - kraj zkamenělých stromů, Město Nová Paka, rozpočet 

2 769 735,23 Kč, dotace 2 562 005,09 Kč.

Aktivity: Zajištění projektového týmu, mobilní zvukové zařízení jako 
průvodce pro nevidomé návštěvníky muzea, klíč k obcím – mapy pro 
návštěvníky obcí Novopacka, pohlednice z regionu, stolní kalendář 
Novopacko, turistická mapa Novopacka a Geoparku Český ráj, puzzle 
a pexeso, propagační knihy – Pecka, Rumburk a Geologie na Novopac-
ku, tvorba marketingových materiálů a grafi ckého manuálu.

Kromě uvedených projektů, které se budou realizovat přímo v regio-

nu, se na propagaci Českého ráje a nepřímo i v činnosti Sdružení Čes-

ký ráj významnou měrou projeví celokrajské marketingové projekty. 

V rámci realizace těchto projektů fi guruje Sdružení Český ráj jako jeden 

ze subdodavatelů služeb a partner při zajištění aktivit pro území turis-

tického regionu.

Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako cel-
ku - Královéhradecký kraj, rozpočet 33 607 153,86 Kč, dotace 31 086 
616,86 Kč.

Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje - Libe-
recký kraj, rozpočet 16 615 142 Kč, dotace 15 369 006,35  Kč.

Organizace cestovního ruchu na území Středočeského kraje - 

Středočeská turistická a informační služba, rozpočet 18 876 592 Kč, 
dotace 16 045 103,20 Kč.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY V REGIONÁLNÍM 
OPERAČNÍM PROGRAMU
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Projekt Greenway Jizera není třeba podrob-

ně představovat. Jedná se o projekt páteřní 

cyklostezky podél toku Jizery od pramene 

k soutoku s Labem s propojením na Prahu 

a polské území. Cílem je tuto asi 190 km dlou-

hou stezku vybudovat do roku 2015. Na tomto 

místě chceme informovat o aktuální situaci, co 

se podařilo či nepodařilo, a co se chystá. 

* V září 2007 proběhla Cyklojízda GW 

Jizera, v rámci které bylo podepisováno memo-

randum, jímž se obce k projektu přihlásily. Za 

účasti hejtmanů Libereckého i Středočeského 

kraje podepsali ve Svijanech partneři projektu 

dohodu o spolupráci. 

* Na podzim 2007 zadal Středočeský kraj 

pro své území zpracování vyhledávací studie 

a projektové dokumentace k územnímu roz-

hodnutí. Trasování stezky je dokončeno, bylo 

připomínkováno a zpracovávají se podklady 

k projektové dokumentaci.

* Na území Libereckého kraje se postup-

ně připravuje a zpracovává dokumentace 

v oblasti Turnovska a Maloskalska (s podporou 

kraje), na dalších úsecích se dokončuje traso-

vání (Semilsko, Jilemnicko, Krkonoše). Pro 

úsek Svijany, Dolánky – Rakousy a Malá Ská-

la – Líšný již bylo vydáno územní rozhodnutí 

a připravuje se dokumentace ke stavebnímu 

povolení. Dopracovává se dokumentace pro 

variantní úsek Rakousy – Malá Skála (namís-

to souběhu s železniční tratí budou budovány 

nové lávky přes místní část Křížky). Zpracová-

ní dokumentace se připravuje také na dalších 

úsecích (Semilsko, Železnobrodsko, Turnov-

sko), které se mohou přiblížit realizaci.

* Připravuje se žádost o podporu z Regi-
onálního operačního programu v rámci 

výzvy na jaře 2009 (leden – březen). Obsahem 

žádosti bude úsek Svijany a Dolánky – Líšný 

s realizací 2009 - 2011.

* V srpnu a září proběhly v rámci pro-
pagačně-informační akce cyklojízdy pro 

veřejnost s cílem představit zajímavosti v kori-

doru řeky a informovat o projektu. Celkem se 

vyjížděk (Turnov, Semily, Krkonoše, Mladá 

Boleslav, Mnichovo Hradiště, Dolní Pojize-

ří) zúčastnilo více než 250 cyklistů. Největší 

zájem byl v Mladé Boleslavi a Mnichově Hra-

dišti. 

* Pro obce a partnery projektu proběhl 
informační seminář s cílem výměny zkuše-

ností s přípravou a budováním cyklostezek. 

V rámci semináře, který se uskutečnil v listo-

padu v Mladé Boleslavi, bylo představeno nové 

logo a připravovaný propagační leták.

* Kromě cyklostezky patří do projektu 
další aktivity v rámci rozvoje koridoru řeky 

pro různé druhy bezmotorové dopravy. Jedná 

se například o probíhající rekonstrukce Rieg-

rovy stezky (dokončená nová naučná stezka) 

nebo analýza využití potenciálu řeky Jizery 

pro vodáckou turistiku. 

* Trasu podél Jizery je možné po vyzna-
čených cyklotrasách (CT č. 241, 223, 4170, 22) 

provizorně absolvovat už nyní. Jejich charakter 

a kvalita je však různorodá a ne vždy dobrá. 

Stávající i navrhované trasování je obsahem 

nového propagačního materiálu, který před-

staví nabídku v koridoru řeky Jizery a projekt 

GREENWAY JIZERA V ROCE 2008
Greenway Jizera. Vydání letáku, stejně jako 

zpracování loga, organizace cyklovyjížděk 

a semináře je podpořeno z grantu Nadace Part-

nerství. 

Vzhledem ke svému rozsahu postupuje pro-

jekt jen velice zvolna. Celý proces již na úrov-

ni projektové přípravy zpomaluje především 

fi nanční a technická náročnost. Vše nemůže 

probíhat bez fungujícího systému koordinace, 

aktivní komunikace a principu partnerství. 

Koordinátorem projektu je Sdružení Český ráj, 

dohodu o spolupráci na projektu kromě garantů 

za jednotlivé úseky (Semily, Turnov, Mnicho-

vo Hradiště, Mladá Boleslav, Krkonoše – SMO 

a Zlatý pruh Polabí) podepsali také hejtmani 

Středočeského a Libereckého kraje. Z dalších 

významných partnerů je třeba zmínit především 

Nadaci partnerství, Nadaci České Spořitelny 

a Škoda Auto Mladá Boleslav, které od roku 

2008 podporují aktivity Sdružení Český ráj 

v regionu a především projekt Greenway Jizera.

ZNAČENÍ KULTURNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ 

(HNĚDÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ)
Sdružení Český ráj (SČR) si mezi své priority pro období 2007 - 2013 stanovilo označení 

významných kulturních a turistických cílů dle platné metodiky České centrály cestovního ruchu 

– CzechTourism. Jedná se o dopravní značení na silnicích a pozemních komunikacích dle Meto-

dického pokynu MD ČR „Označování kulturních a turistických cílů (TKZ) na dálnicích 
a silnicích“. Toto „hnědé značení“ dosud v regionu až na výjimky v podstatě chybělo.

Obsah metodiky byl projednáván a připomínkován Marketingovou pracovní skupinou SČR. 

Aktuální verze metodiky, doplněná na základě připomínek SČR, obsahuje následující cíle:
Bozkovské jeskyně, Dětenice, Dlaskův statek, Frýdštejn, Hrubá Skála, Hruboskalské skalní 

město, Hrubý Rohozec, Humprecht, Jičín, Karlov, Kost, Kozákov, Maloskalsko, Michalovice, 
Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Prachovské skály, Rozhledna Tábor, Sobotka, Staré Hra-
dy, Sychrov, Škoda Auto Muzeum, Trávníky, Trosky, Turnov, Valdštejn, Vesec, Vranov, Zvonice 
Rovensko, Železnice, Železný Brod, Židovský hřbitov Mladá Boleslav.

Předmětem jednání o doplnění do metodiky nebo označení jsou další turistické cíle: 
Besedické skály, Borecké skály, Drábské světničky, Hrad Mladá Boleslav, Templ Mladá Bole-

slav, Klokočské skály, Kopanina, Kumburk, Muzeum a Klenotnice Nová Paka, Příhrazské skály, 
Riegrova stezka, Synagoga Turnov, Valečov, Zvířetice.

Situace se liší na území jednotlivých krajů. Liberecký kraj zpracoval projektovou dokumen-

taci a v roce 2008 realizuje I. a II. etapu značení. Jedná se o označení vybraných cílů prostřed-

nictvím směrovek na silnicích I. třídy a dále značení cílů prostřednictvím návěstí na rychlostních 

komunikacích R/10 a R/35.

Cíle, které nebudou označeny a nejsou zpracovány v projektové dokumentaci kraje (mj. Tros-

ky, Valdštejn, Tábor, Hrubá Skála), musí být značeny z vlastních zdrojů ve spolupráci vlastníků, 

provozovatelů a Sdružení Český ráj.

Královehradecký kraj vypsal grantový fond na podporu značení, kde SČR získalo fi nanční 

podporu projektu (dotace 100 tis. Kč) s realizací do konce roku 2008. V rámci projektu bude 

zahájena I. etapa značení vybraných cílů (mj. Jičín, Železnice, Sobotka, Humprecht, Vesec, Staré 

Hrady) prostřednictvím směrovek. Samostatný projekt z grantu realizuje Hrad Kost (žádost sou-

kromého vlastníka). Prachovské skály a Dětenice jsou již značené. Královéhradecký kraj zadal 

zpracování projektové dokumentace pro celé své území (SČR připomínkovalo obsah pro Český 

ráj). Výstupy z  dokumentace jsou podkladem pro značení v Českém ráji spolu s již zpracovanými 

podklady (Staré Hrady).

Na území Středočeského kraje jsou již zčásti na silnicích nižších tříd značeny cíle: Mnichovo 

Hradiště, Valečov, Drábské světničky a Zvířetice. Sdružení Český ráj získalo dotaci z programu 

Středočeského kraje na podporu značení (100 tis. Kč) a s partnery připravuje zpracování projek-

tové dokumentace a dílčí značení. Předmětem projektu jsou cíle dle platné metodiky (mj. Škoda 

Auto Muzeum, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Michalovice). Na silnici R10 je vyznačen 

zámek Mnichovo Hradiště. Projektová dokumentace bude podkladem pro připravovaný projekt 

Mladé Boleslavi do ROPu. Středočeský kraj připravuje vlastní aktivity ve zpracování analýzy 

značení a projektové dokumentace.

Aktivity budou pokračovat i nadále. Nabízíme spolupráci v přípravě a realizaci značení v Čes-

kém ráji. Cílem je koordinace aktivit s cílem efektivního využití dostupných zdrojů. V případě 

zájmu kontaktujte Ing. Jiřího Lukeše, tel. 739 611 493, e-mail: lukes@cesky-raj.info.
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PŘEHLED PODANÝCH ŽÁDOSTÍ 

(ÚSPĚŠNÝCH I NEÚSPĚŠNÝCH) 

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ V ROCE 2008

1. Český ráj – příroda, historie, 
aktivní turistika

- Regionální operační program 

NUTS2 Severovýchod, oblast pod-

pory 3.2 – Marketingové a koordi-

nační aktivity v cestovním ruchu

- Zajištění činnosti organizace ces-

tovního ruchu, marketingové akti-

vity, rozvoj programů a produktů 

cestovního ruchu, rozvoj informač-

ního systému atd.

- Žádost neúspěšná, mj. z důvodu 

rozsahu (převis žádostí)

2. Cyklojízda 
Greenway Jizera 2008

- Nadace partnerství, program 

Greenways

- Cyklovyjížďky pro veřejnost, 

rozvoj partnerství, organizace 

odborného semináře, zpracování 

loga projektu, vydání informačního 

letáku

- Grant schválen (80 tis. Kč), reali-

zace probíhá do května 2009

- Rozpočet 140 tis. Kč, dotace 100 

tis. Kč, vlastní podíl SČR, Škoda 

Auto

3. Značení kulturních a turistic-
kých cílů Českého ráje

- Grantový fond Královéhradec-

kého kraje CRG200804 - Značení 

kulturních a turistických cílů.

- Realizace značení vybraných cílů 

dle platné metodiky

- Žádost schválena (dotace 100 tis. 

Kč), realizace do konce roku 2008

- Rozpočet 150 tis. Kč, dotace 100 

tis. Kč, vlastní podíl partneři

4. Putování za výrobky 
s duší Českého ráje

- Grantový fond Libereckého kraje, 

program 13 -  Zvýšení atraktivity 

akcí regionálního a nadregionální-

ho významu, prohlídek historických 

objektů a fi rem s tradiční výrobou

- Prezentace nabídky regionálních 

Centrum Mladé Boleslavi.

Přehled připravovaných a realizovaných 
projektů Sdružení Český ráj

1. Rekonstrukce Naučné 
stezky Údolí Jizery
- Obnova informačního sys-

tému naučné stezky

- Společný projekt SČR, 

Libereckého kraje, Města 

Semily a Geoparku Český 

ráj. Financováno z rozpočtu 

města a kraje, SČR zajistilo 

koordinaci a realizaci

- Dokončeno říjen 2008

2. Komplexní přestavba 
regionální internetové 
prezentace  
- Grafi cká a obsahová pře-

stavba webu. Implementace 

databáze turistických infor-

mací, na jejímž rozvoji a plnění se SČR podílí, e-shop

- Obsahová část fi nancována mj. z krajského příspěvku a dalších projektů

- Realizace do konce roku 2008 (první etapa)

3. Značení kulturních a turistických cílů
- Příprava a realizace značení. Realizováno mj. v rámci grantových pro-

gramů Středočeského a Královéhradeckého kraje ve spolupráci s regio-

nálními partnery. Aktivní spolupráce s kraji.

- Financování z krajských grantů, vlastní podíl ze strany partnerů

- Realizace průběžně v etapách (2008 – 2009)

4. Greenway Jizera v úseku Svijany a Dolánky – Líšný
- Realizace cyklostezky dle projektové dokumentace. Vydáno územní 

rozhodnutí, připravuje se DSP a další DUR. Dokumentace fi nancovaná 

s podporou Libereckého kraje.

- SČR nositelem, partnery Turnov, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Svijany. 

- Příprava žádosti do Regionálního operačního programu NUTS 2 

Severovýchod, oblast podpory 3.1 – Rozvoj základní infrastruktury 

a doprovodných aktivit v cestovním ruchu. 

- Výzva leden – březen 2009, realizace 2009 - 2011.

5. Zlatá stezka Českého ráje – Drábské světničky, Příhrazské skály
- Rekonstrukce turistické stezky v oblasti Drábských světniček a Příhraz-

ských skal. Nositel projektu Sdružení Český ráj, partnery projektu DSO 

Drábské světničky (obce), Mnichovo Hradiště, Lesy České republiky.

- Zpracován investiční záměr, zadána projektová dokumentace, projed-

nán rozsah projektu, fi nanční zajištění v jednání.

- Žádost do Regionálního operačního programu NUTS Střední Čechy, 

oblast 2.2 – Veřejná infrastruktura cestovního ruchu. Výzva březen 

– květen 2009, realizace 2009 – 2010.

6. Český ráj – příroda, historie, aktivní turistika
- Přepracovaný projekt na destinační management (úprava aktivit a roz-

sahu).

- Žádost do Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod, 

oblast podpory 3.2 – Marketingové a koordinační aktivity v cestovním 

ruchu. 

- Výzva srpen – říjen 2009, realizace 2009 - 2012, spolufi nancování SČR.

7. Regionální produkt Český ráj
- Rozvoj systému regionálních výrobků Českého ráje. 

- Vyrobeny papírové tašky, připravuje se vydání informační brožury.

- Financováno z vlastních prostředků (mj. dotace kraje) a příspěvků 

výrobců.

8. Mladoboleslavsko
- Společný projekt Sdružení Český ráj a IC Mladá Boleslav

- Rozšíření nabídky pro rodiny s dětmi v rámci oblasti Mladoboleslav-

ska. Propojení stávající nabídky v rámci území.

- Příprava žádosti do Regionálního operačního programu NUTS Střed-

ní Čechy, oblast 2.3 – Propagace a řízení turistických destinací Středo-

českého kraje. 

- Výzva březen – květen 2009.              Přehledy připravil: Jiří Lukeš

výrobců, exkurze, vydání brožury

- Žádost neúspěšná (převis žádostí), 

realizace z jiných zdrojů (vlastní, 

výrobci) do konce roku 2008

5. Marketingové aktivity cestov-
ního ruchu v Českém ráji

- Grantový fond Královéhradec-

kého kraje CRG200805 – Podpora 

marketingových aktivit v oblasti 

cestovního ruchu

- Přestavba regionální internetové 

prezentace, prezentace na veletrhu 

v Utrechtu, výroba grafi ckých rolet

- Žádost neschválena, převis žádosti 

(nedostatek prostředků v rozpočtu 

KHK)

6. Značení významných 
turistických cílů Českého ráje 

– Středočeský kraj
- Výběrové dotační řízení Středo-

českého kraje v oblasti cestovního 

ruchu pro rok 2008, CRD200802 - 

Podpora projektů značení význam-

ných turistických cílů ve Středočes-

kém kraji včetně realizace

- Zpracování projektové dokumen-

tace a označení vybraných cílů

- Žádost schválena (dotace 100 tis. 

Kč), realizace do července 2009

- Rozpočet 200 tis. Kč, dotace 100 

tis. Kč, vlastní podíl partneři

7. Spoluúčast turisticky význam-
ných území Královéhradeckého 

kraje na realizaci projektu 
Cílená prezentace a propagace 

Královéhradeckého kraje 
jako celku

- Zjednodušené podlimitní řízení 

v rámci realizace projektu Cílená 

prezentace a propagace Králové-

hradeckého kraje jako celku

- Realizace aktivit v rámci celo-

krajského projektu za Český ráj 

– Příprava propagačních materiálů, 

účast na veletrzích a prezentačních 

akcích

- Nabídka vybrána (rozsah 758.463,- 

Kč), realizace do června 2010

8. Koordinace rozvoje cestovního 
ruchu v turistických oblastech
- Výběrové řízení Středočeské turis-

tické a informační služby a.s. – nad-

limitní veřejná zakázka na služby

- Koordinace činností subjektů 

v oblasti cestovního ruchu v regionu 

Český ráj. Činnost regionální orga-

nizace CR v rámci destinačního 

managementu Středočeského kraje

- Nabídka vybrána (1.029.000 Kč), 

realizace do konce roku 2009

- Výběrové řízení dodatečně zru-

šeno pro administrativní chybu na 

straně zadavatele, vyhlášeno nové 

VŘ 30. 9. 2008
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Zámek Mnichovo Hradiště (model je z dílny kastelána na Valdštejně La-
dislava Kouckého).

NOVÁ STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY A SYSTÉM ČLENSKÝCH VÝHOD SČR

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ

Předseda SČR - Aleš Hozdecký, tel.: 481 366 225, info@cesky-raj.info; jednatelé: Turnov - Ing. Eliška Gru-

berová, tel.: 481 366 257, e.gruberova@info.turnov.cz, Jičín - Bc. Alena Stillerová, tel.: 493 545 170, stillerova@

mujicin.cz, Mladá Boleslav - Gerard Keijsper, tel.: 326 322 173, keijsper@kulturamb.eu. 

Zaměstnanci: Ing. Jiří Lukeš - manažer projektů, tel.: 739 611 493, lukes@cesky-raj.info, Ing. Jitka Stránská 

- manažer projektů, tel.: 739 611 608, stranska@cesky-raj.info, Ing. Hana Žďárská - marketingový pracovník, 

tel.: 481 540 253, zdarska@cesky-raj.info,  Ing. Jan Mertlík - pracovník pro GIS a bezmotorovou dopravu, tel.: 

481 540 253, mertlik@cesky-raj.info; odborní konzultanti: Ing. Pavla Bičíková, pavla.bicikova@seznam.cz, 

Mgr. Jan Petera, petera@tiscali.cz, Ing. Slavomír Říman, rimans@volny.cz.

Správní rada Sdružení Český 

ráj na svém jednání v červnu 2008 

schválila návrh systému výhod pro 

členy a partnery SČR. Součástí 

systému je také schválený statut 

přidruženého člena (určený pro 

fyzické podnikatelské subjekty, 

které nemohou být členy) a statut 

regionálního partnera (určený jako 

stanovení platformy pro regionální 

spolupráci a komunikaci na úrov-

ni svazků obcí). Jasně defi novaný 

systém členských a partnerských 

výhod by měl usnadnit komunika-

ci v regionu a motivovat subjekty 

k aktivní spolupráci s cílem rozvo-

je cestovního ruchu v regionu.     

1. Navrhovaná struktura členů 
Sdružení Český ráj

a) obce – příspěvek dle příspěvko-

vého řádu (5 Kč/obyvatele)

b) privátní subjekty (právnické 

osoby) – příspěvek 6 000 Kč/rok

c) ostatní subjekty (neziskové) 

– příspěvek 3 000 Kč/rok

d) statut přidruženého člena 

– fyzické osoby (OSVČ) – příspě-

vek 3 000 Kč/rok

e) statut regionálního partnera 
–  mikroregion, MAS, na základě 

smlouvy o partnerství, bez pří-

spěvku

2. Navrhovaný systém výhod pro 
členy a partnery SČR 

a) obce:
- prezentace obce na webu zdarma

- prezentace propagačních tiskovin 

na veletrzích cestovního ruchu

- možnost bezplatné prezentace 

aktualit na webu

- bezplatné zveřejňování tiskových 

zpráv na webu

- bezplatné aktualizace informací 

v datovém skladu

- přístup do redakčního systému

- distribuce regionálních propa-

gačních materiálů

- zasílání Zpravodaje SČR

- zařazení do mailing listu pro 

zasílání aktuálních informací 

z regionu

- snížený fi nanční spolupodíl 
členských obcí oproti nečlenům 
u regionálních projektů realizo-
vaných na území obce 

b) privátní subjekty:
- prezentace subjektu na webu

- prezentace propagačních tiskovin 

na veletrzích cestovního ruchu

- možnost bezplatné prezentace 

aktualit na webu

- bezplatné zveřejňování tiskových 

zpráv na webu

- bezplatné aktualizace informací 

v datovém skladu

- přístup do redakčního systému

- distribuce regionálních propa-

gačních materiálů

- zasílání Zpravodaje SČR

- zařazení do mailing listu pro zasí-

lání aktuálních informací z regionu

- sleva na inzerci v regionálních 
propagačních materiálech

c) neziskové subjekty:
- prezentace subjektu na webu 

zdarma

- prezentace propagačních tiskovin 

na veletrzích cestovního ruchu

- možnost bezplatné prezentace 

aktualit na webu

- bezplatné zveřejňování tiskových 

zpráv na webu

- bezplatné aktualizace informací 

v datovém skladu

- přístup do redakčního systému

- distribuce regionálních propa-

gačních materiálů

- zasílání Zpravodaje SČR

- zařazení do mailing listu pro zasí-

lání aktuálních informací z regionu

d) přidružený člen:
- prezentace propagačních tiskovin 

na veletrzích cestovního ruchu

- prezentace na webu zdarma

- možnost bezplatné prezentace 

aktualit na webu

- bezplatné zveřejňování tiskových 

zpráv na webu

- bezplatné aktualizace informací 

v datovém skladu

- přístup do redakčního systému

- distribuce propagačních materiálů

- zasílání Zpravodaje SČR

- zařazení do mailing listu pro 

zasílání aktuálních informací 

z regionu

- sleva na inzerci v regionálních 
propagačních materiálech
- poradní orgán bez možnosti 
hlasovat (zastoupení pracovní 
skupinou)

e) statut regionálního partnera:
- prezentace člena na webu zdarma

- prezentace propagačních tiskovin 

na veletrzích cestovního ruchu

- možnost bezplatné prezentace 

aktualit na webu

- bezplatné zveřejňování tiskových 

zpráv na webu

- bezplatné aktualizace informací 

v datovém skladu

- přístup do redakčního systému

- distribuce regionálních propa-

gačních materiálů

- zasílání Zpravodaje SČR

- zařazení do mailing listu pro 

zasílání aktuálních informací 

z regionu

- benefi ty partnerů u jednotlivých 

regionálních projektů budou 

odstupňovány dle podílu členských 

obcí SČR v mikroregionu či MAS

Další výhody pro členy bude 
pro jednotlivé projekty upravo-
vat Správní rada Sdružení.
Členové však budou vždy oproti 

nečlenům zvýhodněni, například: 

- u projektu značení kulturních 

a turistických cílů - 50 % grant, 

50 % + provozní náklady budou za 

své území hradit obce. Členským 

obcím nebudou provozní náklady 

(servis) účtovány. 

- informační systém – fi nanční 

spoluúčast na zhotovení a instalaci 

tabule v rámci projektu bude pro 

členské obce snížena na 50 %

- inzerce v katalogu služeb – sleva 

na cenu inzerce například ve výši 

20 – 25 %

- studie rozvoje cyklistiky - fi -

nanční spoluúčast na zpracování 

studie v rámci projektu bude 

snížena pro regionálního partnera 

(DSO) v závislosti na počtu členů 

SČR mezi členy DSO

Bude stanoven ceník jednotli-
vých aktivit SČR.
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