
NOVÝ WEB A MOBILNÍ APLIKACE PŘEDSTAVÍ ČESKO JAKO 
FILMOVÝ RÁJ. A ČESKÝ RÁJ V NICH MÁ SVÉ MÍSTO!

Snímek z natáčení pohádky S čerty nejsou žerty (herci Vladimír Dlouhý a Ondřej Vetchý). Natáčelo se ve 
Střehomi, na Kosti, ve Vesci a na dalších místech Českého ráje (1984). Foto Miloš Schmiedberger.

Více než 40 míst čítá fi lmová mapa Českého ráje. Od 50. let minulého století zde vznikla více 

než stovka fi lmů. Že je tento region fi lmařům zaslíbený, přijeli do Českého ráje v úterý 26. května 

potvrdit zástupci České centrály cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzechTourism“). 

Sdružení Český ráj při této příležitosti uspořádalo presstrip pro novináře, pracovníky informač-

ních center, zástupce obcí a krajů. Speciálně vypraveným autobusem a pěšky jich putovalo víc než 

dvacet. Postupně navštívili zámek Sychrov, prošli se Hruboskalským skalním městem od Kopi-

cova statku na zámek Hrubá Skála, podívali se do Krčkovic, k Věžickému rybníku, do Vesce 

a na hrad Kost. „Účastníkům jsme chtěli ukázat ty nejzajímavější lokality, kde se fi lmy a pohádky 
natáčely. Sdružení Český ráj má na toto téma zpracovanou studii, která
Pokračování na str. 2

SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři Zpravodaje, obdivovatelé a ta-

ké příznivci Českého ráje, v prosinci loňského 

roku jsem se stala předsedkyní Sdružení Čes-

ký ráj, které se zabývá rozvojem cestovního 

ruchu v našem krásném kraji. Za tak krátkou 

dobu moc hodnotit nemůžu, jen bych se s vámi 

podělila o své postřehy z mého několikaměsíč-

ního působení. Dovolte mi si v úvodu vypůjčit 

slova bývalého předsedy sdružení Jana Farské-

ho. Ve svém posledním úvodníku popisoval 

Český ráj za 10 let jako území, kde se šetrně 

hospodaří v kulturní krajině, dobře žije, a kde 

se turisté cítí jako hosté. Je to úžasná vize 

a byla bych ráda, kdybychom se k ní přibližo-

vali. V současné době se ale hodně zabývám 

otázkou fi nancování Greenway Jizera v úseku 

Dolánky - Líšný a musím přiznat, že mě dost 

překvapuje, že se tomuto projektu výše zmíně-

nou vizi plnit nedaří. Zjišťuji totiž, že se obcím - 

potažmo jejich obyvatelům, nelíbí přísun turistů 

do turistických lokalit na této stezce. Český ráj 

je ale turistický region a my bychom měli hle-

dat kompromisy mezi rovinami občan – obyva-

tel a turista.  Osobně se těším na další hledání, 

i když někdy asi složitá, protože náš krásný re-

gion si to zaslouží. 

Myslím, že Český ráj má velký potenciál, ale 

ještě je před námi hodně práce. Měli bychom se 

zaměřit na odstavná parkoviště a s nimi spojené 

i další služby, které bohužel zdaleka nepřed-

stavují evropský standard. Velkým úkolem je 

pokračování v projektování a následné realizaci 

dalších úseků stezky Greenway Jizera. Letos si 

navíc připomínáme 60. výročí založení Chráně-

né krajinné oblasti Český ráj, měli bychom pro-

to myslet i na obnovu cest, které vedou k jejím 

pozoruhodnostem. 

Těším se na setkání s vámi v krásné příro-

dě Českého ráje, stejně tak i na četných akcích 

v našem regionu. 

Mgr. Jana Svobodová, 

předsedkyně Sdružení Český ráj

Regionální produkt Český ráj 
- noví držitelé certifi kátu 
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Dokončení ze str. 1
všechna místa podrobně mapuje. Na interneto-
vých stránkách www.ceskyrajdetem.cz zájem-
ci najdou i výlety a další informace k tomuto 
tématu,“ uvedla Pavla Bičíková, spolupracov-

nice Sdružení Český ráj.

Projekt CzechTourism, který si klade za cíl 

vzbudit u diváků a potenciálních turistů zájem 

vydat se na jednotlivá místa, kde fi lmy či 

pohádky vznikaly, představil hlavní projektový 

manažer Jiří Dužár. „Práce na projektu začaly 
v roce 2013. Nyní jsme ve fázi fi nálních příprav. 
Vše má být spuštěno letos 8. června. Zájemci 
si do svých mobilních telefonů zdarma stáhnou 
speciální aplikaci Czech Film Trips pro chytré 
telefony s operačními systémy iOS a Android. 
V terénu se potom budou moci na místě, kde 
se pohádka či fi lm natáčely, podívat na úryvek 
z fi lmu a seznámit se s dalšími podrobnostmi 
o fi lmu i konkrétní lokalitě. A v neposlední řadě 
porovnat, jak si fi lmaři ve svých fi lmech pora-
dili s reáliemi daného místa.“

Vybrána byla zhruba padesátka českých a za-

hraničních fi lmů - od pohádek přes komedie 

až po válečná dramata. Za všechny můžeme 

jmenovat například  temného Spalovače mrt-

vol, kultovní Pelíšky či Samotáře nebo pohád-

ky Pyšná princezna a Tři oříšky pro Popelku. 

Projekt bude na internetu k dispozici na strán-

Prodloužené víkendy v Jičíně 
nově od pátku do pondělí!

Prodloužené víkendy se staly tradiční let-

ní akcí v pohádkovém Jičíně. Letošní ročník 

však přináší změnu, která se týká především 

časového rozmezí. Akce, které již po čtyři 

roky turistům i místním obyvatelům zpest-

řují čas trávený v Jičíně, budou nově probí-

hat od pátku do pondělí. A na co se můžete 

v letošním roce těšit? Bližší informace najde-

te na http://vikend.jicin.cz nebo v MIC Jičín.

Dvořákův festival 2015
Jedinečný festival, který propojuje hudbu 

s turistikou. Na několika místech v regionu 

Český ráj budete mít možnost slyšet Dvořá-

kovu hudbu v neotřelých aranžích a stylech, 

ale i v klasickém podání. V rámci vstupenky 

získáte Dvořákův cestovní pas s kupony na 

slevy do mnoha dalších turisticky zajíma-

vých míst. V letošním roce můžete koncerty 

v rámci Dvořákova festivalu v našem regionu 

navštívit na zámku Sychrov (7. 6.),  v Jičíně 

(9. 6.), v Mladé Boleslavi (10. 6.) a v Kosmo-

nosích (11. 6.). 

Více na www.dvorakuvfestival.cz.

V Železném Brodě 
bylo otevřeno minimuzeum 

skleněných betlémů
Na čtyři desítky skleněných betlémů, histo-

rických i současných, jsou k vidění v Železném 

Brodě. Před sezonou zde bylo otevřeno nové 

minimuzeum! Jedná se o největší sbírku bet-

lémů tohoto druhu na světě. Příležitostně zde 

uvidíte i sklářskou výrobu v akci a budete mít 

možnost si toto umění sami vyzkoušet. Záro-

veň si v muzeu můžete zakoupit na památku 

nejen skleněný betlém, ale i další výrobky ze 

skla, které jsou tak typické právě pro město 

skla - Železný Brod.

AKTUALITY

Letecké muzeum Metoděje Vlacha nabízí 

svým návštěvníkům nevšední podívanou na 

historii letectví.

Najdete tu sbírku zhruba tří desítek letadel, 

originálů i replik z období od pionýrských dob 

až po současnost. Na připravených simulátorech 

s letouny z období první světové války si můžete 

vyzkoušet své pilotní umění a na dalších expo-

nátech přetížení při leteckých obratech nebo 

seskok padákem. 

V prvním patře vás čeká velká sbírka originá-

lů radiostanic, leteckých fotoaparátů, uniforem, 

kombinéz, přístrojů a dalších leteckých zaříze-

ní. Zlatým hřebem muzea je létající replika leta-

dla Metoděje Vlacha, konstruktéra a aviatika, 

který postavil v Mladé Boleslavi v roce 1912 

první české letadlo poháněné automobilovým 

motorem a sám na něm vzlétl! Více najdete na 

www.lmmv.cz.

V MLADÉ BOLESLAVI OTEVŘELI LETECKÉ MUZEUM

NOVÝ WEB A MOBILNÍ APLIKACE PŘEDSTAVÍ ČESKO JAKO 
FILMOVÝ RÁJ. A ČESKÝ RÁJ V NICH MÁ SVÉ MÍSTO!

kách zemefi lmu.cz. Český ráj bude prezentován 

v rámci kampaně produktu na pozadí rodin-

ného fi lmu Jak dostat tatínka do polepšovny, 

který je už sám o sobě reklamou na výlet do 

tohoto regionu. Z dalších fi lmů natočených 

v Českém ráji se představí Jára Cimrman leží-

cí, spící, S čerty nejsou žerty, Zlatovláska, 

Tajemství hradu v Karpatech, O princezně Jas-

něnce a létajícím ševci a zahraniční fi lm Kletba 

bratří Grimmů.

„V Česku se jedná o ojedinělý projekt, který 
v této podobě zatím nebyl realizován. Kromě 
zájmu o fi lmovou turistiku si od něho slibuje-
me, že bude pobídkou i pro zahraniční fi lmové 
štáby, aby se o Českou republiku, jako ráj fi l-
mařů, zajímaly,“ doplnil Jiří Dužár.         -pch-

Na snímku vlevo je přivítání účastníků presstripu na Hrubé Skále ředitelkou hotelu Janou Preis-
lerovou, na snímku vpravo Jiří Dužár představuje jednu z upoutávek, která se týká fi lmů natoče-
ných v Českém ráji.

Z fi lmu Jára Cimrman ležící, spící.
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Žlutá plovárna v Malé Skále s půjčovnou lodí, jízdních kol, kolo-
běžek a dalšího sportovního vybavení. Aktivity kolem Greenway 
Jizera, penzion a hospůdka v Křížkách, kemp a další zázemí pro 
návštěvníky v Dolánkách, znovuobnovení provozu hvězdárny v Tur-

Zeptali jsme se jednatele společ-

nosti Martina Bauera:

* Vloni vaše společnost osla-
vila deset let činnosti, co jste si 
k výročí nadělili?

Především jsme se snažili do-

končit první část našeho projektu 

základen a provozoven podle Jizery 

a budované cyklostezky Greenway 

mezi Železným Brodem a Turno-

vem. Cílem je možnosti cyklostezky 

a řeky vedoucí podle ní maximálně 

využít. Proto mj. nabízíme spojené 

aktivity - zájemci mohou z Malé 

Skály do Dolánek sjet na lodích či 

raftech po řece a zpátky se vydat 

po cyklostezce na kole nebo kolo-

běžce. Dokončili jsme a zprovoz-

nili penzion v Křížkách, který leží 

přímo na trase, a lidé se zde mohou 

občerstvit. Velký díl práce jsme 

odvedli v Dolánkách, kde u par-

koviště u Dlaskova statku vzniklo 

úplně nové zázemí. Ve spolupráci 

s Muzeem Českého ráje a městem 

Turnov se snažíme dříve neútulný 

kout kultivovat. Nevzhledný kio-

sek jsme nahradili novou „rouben-

kou“ s občerstvením, infocentrem 

a zázemím našich půjčoven lodí, 

koloběžek a in-line bruslí. Je zde 

namísto původních mobilních WC 

nové sociální zařízení se splacho-

vacími toaletami a sprchami. Na 

přilehlé upravované louce vznikl 

malý kemp, rozšířili jsme dětské 

hřiště. Myslím, že tento prostor 

prošel velkou proměnou, kterou 

návštěvníci ocenili. Měl jsem vel-

kou radost, že se podařilo znovu-

obnovit provoz turnovské hvězdár-

ny na Vrchhůře, která je jedinou 

hvězdárnou v Libereckém kraji. 

Nabízíme zde pravidelné pořady 

a pozorování astronomických jevů 

a noční oblohy pro veřejnost i ško-

ly. Věřím, že i tady bude spoluprá-

ce s Turnovem pokračovat.

* A novinky přímo ve Žluté 
plovárně?

Žlutá plovárna je do velké míry 

stabilizovaná, poskytuje zázemí 

nabízeným službám kolem řeky, 

cyklostezky i lanovému centru. 

V letošním roce už od počátku 

sezony běží provoz turistické a vo-

dácké ubytovny U Tlusťocha - za-

tím provizorně jsme opravili zchát-

ralý objekt vedle plovárny, který je 

ale ideální pro nenáročné skupiny. 

Větší investici, hlavně rekonstrukci 

lanového centra s novými atraktiv-

ními prvky a další infrastrukturou 

areálu, chystáme od příští sezony.

Na maloskalském parkovišti u 

hlavní silnice jsme také obnovili 

v kiosku infocentrum s drobným 

občerstvením, vybudovali tu i ob-

jekt pro koloběžky, lodě a další 

sportovní potřeby – show room 

i malou prodejnu. Zde je možné si 

objednat každou z našich služeb na 

Maloskalsku. Obec by u parkoviště 

měla letos osadit nové sociální zaří-

zení. Kromě Turnova a Malé Skály 

spolupracujeme i s další obcí při 

Greenway Jizera – Líšným. Tady 

jsme pomohli oživit informační 

centrum v bývalé samoobsluze 

nově. To je jen neúplný výčet aktivit, kterým společnost Sundisk při-
spívá k pohodě návštěvníků Českého ráje. I díky ní je z Malé Skály 
opět vyhlášené letovisko, díky ní se postupně rozšiřuje nabídka tolik 
potřebných služeb do přilehlého okolí.

DNES PŘEDSTAVUJEME: SPOLEČNOST SUNDISK

Snímek z tradičního odemykání Jizery na Žluté plovárně v Malé Skále.

a chceme ho zapojit plnohodnotně 

do naší sítě. Co bych chtěl zdůraz-

nit, tak všude, kde nějaké služby 

provozujeme, se automaticky stará-

me o čistotu, volně přístupné toa-

lety, odvoz odpadků, sekáme trávu, 

nabízíme služby infocenter.

* A novinky letošního roku?
Ta hlavní asi je, že jsme koupili 

zchátralý a poničený objekt býva-

lé Myslivecké chaty na Kopani-

ně, jejíž provoz chceme postupně 

obnovit. Letos v podobě bufetu 

s letní zahrádkou a zázemím pro 

další služby – infocentrum, výcho-

zí bod pro sjezdy na koloběžkách, 

toalety - už páté, které budeme pro 

návštěvníky Českého ráje provo-

zovat. V souvislosti s tím, co nabí-

zíme dole v údolí, chceme kdysi 

vyhlášenou restauraci návštěvnic-

ky zatraktivnit. Zájemce vyvezeme 

nahoru, kde přesednou na kolo či 

koloběžku a mohou se vydat sedmi 

připravenými trasami zase dolů k 

našim základnám u Jizery. Vybrali 

jsme trasy pro rodiny s dětmi i ad-

renalinové nadšence. 

Z dalších letošních novinek bych 

rád jmenoval rozšíření nabídky 

paddleboardů, minibusovou do-

pravu z Dolánek a Malé Skály na 

Kopaninu, ale také zkultivování 

loučky vedle Dlaskova statku v Do-

lánkách – spolu s Muzeem České-

ho ráje a městem Turnov vznikne 

menší sad, pěšina a stylové lavičky 

pro návštěvníky statku i našeho 

areálu.

* V prostoru mezi Malou 
Skálou a Turnovem začíná být 
poměrně těsno. Je zde již několik 
půjčoven lodí, jízdních kol a kolo-
běžek, o tvrdém konkurenčním 

boji lze slyšet leccos. Je něco, co 
by situaci mohlo podle vás uklid-
nit?

Je pravda, že poté, co Sdružení 

Český ráj vybudovalo Greenway 

Jizera, a po několikaletém usilov-

ném marketingu a budování zá-

kladen naší společnosti, začalo do 

oblasti proudit víc a víc turistů. 

Vedle původních menších provozo-

vatelů půjčoven, vesměs aktivních 

vodáků a sportovců, jako jsme i 

my, se objevila řada nových sub-

jektů. S většinou udržujeme přátel-

ské vztahy, občas se potkáme a my 

s nimi konzultujeme jejich možný 

přínos či pomoc infrastruktuře, 

řada subjektů nám přispívá, byť 

symbolickou částkou, na provoz 

areálu v Dolánkách, který využí-

vají i jejich klienti - cesty, odpadky, 

toalety... Bohužel se tu vyskytuje i 

jeden provozovatel, se kterým se 

komunikovat nedá. My celou dobu 

našeho působení víme, že pokud 

tady chceme podnikat, musíme 

regionu i něco dávat. Budujeme 

toho hodně, byť nejde o nějaký 

obrovský byznys, daří se nám, a to 

bývá v tuzemských podmínkách 

důvodem občasných útoků, zášti či 

snad závisti... 

Činnost vodáckých půjčoven 

a   škol není u nás nikterak - na roz-

díl třeba od alpských zemí - licen-

covaná, v podstatě to může pro-

vozovat každý, kdo si udělá web, 

koupí pár lodí a tvrdí, že je půjčov-

na. Problém celé branži ale občas 

udělá, když někdo podobný, bez 

proškolených instruktorů a vyba-

vení, nabízí své služby třeba nějaké 

škole a stane se nějaký průšvih - 

neštěstí před pár lety v Olomouci 

způsobilo například dočasný útlum 

školních vodáckých akcí.

* Jak vidíte rozvoj turistické-
ho ruchu v Českém ráji obecně? 
Jsou vaše zkušenosti přenosné 
i do dalších oblastí Českého rá-
je?

Myslím, že ano. Pokud se pod-

nikatelé a obce nebudou soustředit 

jen na okamžitý zisk, pokud vede-

ní obcí bude mít odvahu pouštět 

se alespoň do náznaků partner-

ských projektů. Musí se najít lidé, 

kteří i přes obrovské byrokratické 

překážky v našich zákonech a při 

nedostatku veřejných peněz pro 

rozvoj cestovního ruchu budou 

mít chuť něco budovat, podob-

ně jako my kolem Jizery a Nisy. 

Pracuji kromě Sdružení Český ráj 

v oblasti rozvoje cestovního ruchu i 

v Hospodářské komoře a Krajském 

sdružení pro rozvoj cestovního 

ruchu – tam mám přehled i o ce-

lém kraji i v jiných oblastech, je 

to všude podobné. A zákon o ces-

tovním ruchu a systémové řešení 

je stále odkládáno, každá nová 

vláda zmaří práci předchozí... 

Takže většina rozvoje je skutečně 

na privátních nebo komunálních 

nadšencích.

* Občas se diskutuje o roli 
Sdružení Český ráj, jestli dělá 
hodně, nebo málo pro rozvoj tu-
ristického regionu. Co myslíte?

I kdyby tu byla jen Greenway 

Jizera, bylo by to hodně. Podpora 

a prezentace regionu na veletrzích, 

při presstripech. Příprava a výroba 

propagačních materiálů různých 

forem je nezastupitelná. Členské 

obce i privátní subjekty mají řadu 

možností, jak Sdružení a jeho práci 

využít.

* Děkuji za rozhovor.
-pch-
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Jak jsme již informovali v pod-

zimním čísle Zpravodaje SČR, od 

srpna roku 2014 probíhá realiza-

ce aktivit projektu v rámci ROP 

NUTS II Severovýchod „Český ráj 

– nové trendy v cestovním ruchu“. 

Od ledna letošního roku byly 

realizovány následující aktivity:

Na základě zakázky „Reklam-
ní kampaně“ probíhá inzerce v 

VÝVOJ PROJEKTU „ČESKÝ RÁJ – NOVÉ TRENDY V CESTOVNÍM RUCHU“

Ukázka inzerce v časopise KAM.

tištěných médiích (časopis KAM 

po Česku a příloha MF Dnes), byl 

zhotoven internetový banner na 

téma rodinné dovolené a spuště-

na internetová kampaň (vyletnik.

cz). Dále probíhají přípravy PPC 

kampaně (Seznam Sklik, Google 

AdWords). Reklamní kampaň je 

zaměřena především na tematické 

produktové nabídky „Český ráj 

ve fi lmu a pohádkách, Zlatá stez-

ka Českého ráje a Český ráj bez 

bariér“.

V rámci zakázky „Tiskoviny 
a mapové produkty“ se v součas-

né době zpracovávají elektronické 

tipy na výlety, které jsou primár-

ně určené pro osoby se sníženou 

pohyblivostí a rodiny s kočárky 

(Český ráj bez bariér), a také výlety, 

které provedou turisty po stopách 

fi lmů a pohádek natočených v regi-

onu Český ráj (Český ráj ve fi lmu 

a pohádkách). 

K výletům budou následně vy-

dány tištěné informační skládač-

ky.

Projekt se, jak napovídá jeho ná-

zev, zaměřuje také na nové meto-

dy, trendy a technologie v cestov-

ním ruchu. 

I proto bude jedním z jeho vý-

stupů zhotovení nové „Aplikace 
pro mobilní telefony“ (interak-

tivní turistický průvodce), jejíž 

hlavní funkcí bude zobrazení bodů 

zájmu – památek a turistických 

cílů, kalendáře akcí, tipů na výlety 

a produktových nabídek ad. Mo-

mentálně probíhá přípravná fáze, 

aplikace bude spuštěna do zkušeb-

ního provozu během léta 2015.

V květnu se uskutečnil presstrip 

na téma „Český ráj ve fi lmu a po-
hádkách“, na kterém byla před-

stavena unikátní mobilní aplikace 

ČCCR CzechTourism obsahující 

databázi více než 50 fi lmů z celé-

ho území Česka. 

V červnu se bude konat Fórum 

cestovního ruchu pro podnikatele 

a odbornou veřejnost k produktu 

„Český ráj bez bariér“.

Sdružení Český ráj společně 

se zástupci Muzea Českého ráje 

v Turnově a CHKO Český ráj již 

osmým rokem certifi kuje pocti-

vé výrobky místních producentů, 

kterým propůjčuje značku „Regi-

onální produkt Český ráj“. 

V rámci jarní certifi kace byli 

přijati celkem čtyři noví výrob-

ci, kteří posílí řadu regionálních 

výrobců v Českém ráji. Počet ucha-

zečů o propůjčení značky každým 

rokem stoupá, ale ne každému je 

certifi kace udělena. Výrobky musí 

splnit řadu podmínek, mezi kte-

ré patří například původ surovin, 

pokud možno z našeho kraje, podíl 

ruční práce, originalita, šetrnost 

k životnímu prostředí, ale také 

návaznost na tradici dané výroby 

v našem regionu. 

REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ – NOVÍ DRŽITELÉ CERTIFIKÁTU

Ukázka práce Davida Roskovce.

K nově certifi kovaným výrob-

cům patří:

* David Roskovec z Hrubé 
Horky u Železného Brodu se za-

bývá ušlechtilým uměleckým ře-

meslem - vyrábí vitráže do oken, 

dveří i nábytku. Nabízí také 

restaurování historických oken 

církevních, státních i soukromých 

objektů.

* Petr Květoslav Veselý z Vese-
lí zhotovuje dekorativní předměty 

ze dřeva a kamene. Jeho dřevěné 

náušnice, náhrdelníky, prsteny 

a další šperky zdobené místními 

drahokamy, dřevěné lžíce a vid-

ličky a další zboží jsou k dostání 

na řemeslných jarmarcích či na e-

shopu.

* Jitka Zajícová z Malobratřic 
u Kněžmostu vyrábí džemy, povi-

dla a zeleninové saláty bez che-

mických konzervačních látek. Pro 

své produkty v maximální možné 

míře využívá lokální suroviny v té 

nejlepší kvalitě.  

* Jan Kakos z Lestkova má 
v Turnově malou manufakturu 

na výrobu poctivých marmelád a 

džemů. I on dbá na vysokou kva-

litu vstupních surovin, z nichž 

upřednostňuje BIO ovoce, které 

svou chutí a vůní dodá výsledné-

Marmeláda od Jana Kakose.

mu produktu jiný rozměr. 

Oba nově certifi kovaní výrobci 

džemů byli úspěšní na loňské pod-

zimní soutěži Nejlepší marmeláda 

Českého ráje pořádné Pekárnou 

a cukrárnou Mikula, která již léta 

patří k našim významným regi-

onálním výrobcům. Na zmíněné 

soutěži se Jan Kakos umístil na 

prvním a Jitka Zajícová na třetím 

místě.

Aktuální informace o regionál-

ních produktech najdete na webu 

www.regionalniprodukt.cz a nově 

také na facebooku: www.face-
book.com/rpceskyraj. 

Některé z regionálních produk-

tů lze také objednat přes e-shop 

Český ráj http://shop.cesky-raj.in-
fo.

-jk-

Práce P. K. Veselého.
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V květnu byl dokončen projekt 

„Prezentace kulturního dědictví 
Mariánské a Valdštejnovy zahra-
dy“. Projekt realizovalo Sdružení 

Český ráj od jara 2014 na území 

Místní akční skupiny Otevřené 

zahrady Jičínska.

PREZENTACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
MARIÁNSKÉ A VALDŠTEJNOVY ZAHRADY

Ve dnech 15. až 17. dubna 

navštívili region Českého ráje 

v rámci dvou presstripů novi-

náři z Polska a Lotyšska. Obě 

setkání s novináři se uskuteč-

nila ve spolupráci se zastoupe-

ním České centrály cestovního 

ruchu CzechTourism pro Polsko 

a Lotyšsko, kterou Sdružení 

Český ráj oslovilo s nabídkou 

a pozvánkou pro novináře do 

regionu. 

Polským novinářům byla bě-

hem tří dnů představena turistic-

ká nabídka regionu - od skalních 

měst, hradů a zámků, atraktivit 

zaměřených na dovolenou s dět-

mi až po aktivní turistiku na 

Greenway Jizera, kde měli mož-

nost vyzkoušet si na vlastní kůži 

také hit posledních let – kolo-

běžky. Do programu byla také 

zařazena prohlídka jednoho 

z regionálních pivovarů.

Novináře ohromila především 

pestrá nabídka a koncentrace 

přírodních krás a historických 

památek na poměrně malém 

území, a také mnoho možnos-

tí, jak aktivně trávit volný čas 

v každém věku. Někteří ze 

zúčastněných novinářů cestují 

v rámci své pracovní náplně i do 

exotických destinací po celém 

světě, a i přesto byli Českým 

rájem okouzleni. Zapůsobila 

na ně také šikovnost a zručnost 

místních řemeslníků, kamenářů 

a šperkařů a v Jičíně zavzpomí-

nali na své dětství díky známé 

postavičce loupežníka Rumcaj-

se. 

Novináři z Lotyšska v regio-

nu strávili necelé dva dny a je-

jich program zahrnoval i náv-

štěvu Liberce a hlavního města 

Prahy. Na Český ráj jim tedy 

nezbývalo tolik času, ale krásy 

skalních měst, hrady a zámky, 

jež patří mezi atraktivity, které 

region charakterizují, jim před-

staveny byly. Pro návštěvníky 

z Lotyšska jsou atraktivní hory 

i krajina typu Českého ráje, 

a je žádoucí ukázat jim z Česka 

víc než jen hlavní město, kam 

pravidelně jezdí. Proto se pro 

ně ČCCR CzechTourism snaží 

vždy zajistit i program mimo 

Prahu. 

Na fi nancování presstripů se 

podílela ČCCR CzechTourism, 

Sdružení Český ráj a Králové-

hradecký kraj (v rámci podpory 

činnosti destinačních manage-

mentů).                                  -lr-

PRESSTRIP

NOVÉ NAUČNÉ STEZKY ČESKÉHO RÁJE

Na sklonku roku 2014 zadala 

Správa CHKO Český ráj vybudo-

vání nových naučných stezek ve 

vybraných lokalitách regionu. Jed-

nalo se o dětskou naučnou stezku 

v Příhrazských skalách a přírodo-

vědně-geologickou NS v oblasti 

Klokočských skal a Kozákova. 

Poslední dvě jmenované stezky pro 

SCHKO realizovalo Sdružení Čes-

ký ráj. V obou případech se jedna-

lo o několik zastavení, vybavených 

informačními panely (formát A2) 

v českém jazyce a doplněných la-

vičkami a interaktivními prvky. 

Celkem mají obě NS 22 prvků. 

V oblasti Kozákova bylo instalováno 

12 objektů (z toho osm informačních 

panelů), NS Klokočské skály obsa-

huje 10 objektů (osm informačních 

panelů). Stezky nejsou samostatně 

značené, obě využívají stávajícího 

turistického značení. 

Naučné stezky byly dokonče-

ny ke konci listopadu 2014, od té 

doby slouží turistům a návštěvní-

kům regionu. Slavnostní otevření 

stezek proběhlo v květnu tohoto 

roku.

Třetí nová NS byla v květnu o-

tevřena v oblasti Valečova a Pří-

hrazských skal a je zaměřena pře-

devším na rodiny s dětmi. Obsa-

huje interaktivní herní prvky a in-

formační panely a mj. využívá pří-

běhu Zlé paní z Valečova, který 

mohou návštěvníci poznat v rámci 

motivační hry Za pověstmi České-

ho ráje.                                       -jl-

V rámci projektu byly vypraco-

vány dva nové dokumenty. Jedná 

se o „Studii zmapování turistické-
ho potenciálu území Mariánské a 
Valdštejnovy zahrady“ a „Soupis 
kulturního bohatství Mariánské 
a Valdštejnovy zahrady“. Cílem 

projektu bylo využití kulturního 

dědictví území pro zlepšení rekre-

ačního vyžití obyvatel a návštěvní-

ků regionu, zmapování a prezenta-

ce kulturního dědictví Mariánské 

a Valdštejnovy zahrady a rozšíření 

turistické nabídky Českého ráje.

Základem pro oba dokumenty 

je podrobný seznam památek a 

kulturního dědictví území místní 

akční skupiny Otevřené zahrady 

Jičínska. Jedná se o bezmála sedm 

stovek památek od kostelů a zám-

ků až po drobné kapličky a křížky. 

Vypracovaná studie z tohoto kul-

turního potenciálu vytváří základ 

pro budoucí turistickou nabídku, 

včetně návrhu doporučených tras, 

soupis pak obsahuje popis většiny 

památek, např. pro potřeby budou-

cí prezentace oblasti.

Již v listopadu 2014 byl z projek-

tu vydán informačně propagační 

leták „Sakrální skvosty Jičínska“, 

představující desítku nejvýznam-

nějších církevních památek v okolí 

Jičína. K deseti tisícům českých 

výtisků bylo následně vydáno dal-

ších pět tisíc v polské mutaci.

Rozvoj turistiky v Mariánské 
a Valdštejnově zahradě

Druhý realizovaný projekt se 

jmenuje „Rozvoj turistiky v Mari-

ánské a Valdštejnově zahradě“. Ten, 

na rozdíl od prvně jmenovaného, 

již realizuje na Jičínsku, především 

v oblasti Mariánské zahrady, první 

konkrétní rozvojové aktivity.

Tou nejvýznamnější je rozšíření 

informačního systému Marián-

ské zahrady. Stávající informační 

tabule o jednotlivých obcích jsou 

doplněné o patnáct nových tabulí 

u vybraných památek oblasti, mj. 

u kostelů ve Slatinách, Libáni, Ko-

pidlně, Veliši, u kaple sv. Anny 

u Dolního Lochova, zámku a špý-

charu ve Vokšicích a dalších.

Asi nejzajímavější je vznik šes-

tice nových „virtuálních tras“, tzv. 

questů (česky „hledaček“). Za kaž-

dou z nich se skrývá zajímavý pří-

běh či téma. Čtveřice z nich vznik-

la v Jičíně (Josef Váchal a Anna 

Macková, Valdštejnská lodžie, 

Milohlídka, Jičínská hledačka), 

dvě na území Mariánské zahrady 

(lesní kapličky na velišském hřbe-

tu, Mariánský cykloquest). Právě 

Jičínsko, komponovaná krajina 

Valdštejnovy a Mariánské zahra-

dy, svojí pestrostí témat a skrytých 

příběhů vytváří pro tento způsob 

putování ideální prostředí.

Nádavkem k předchozím akti-

vitám vychází nová informačně 

propagační trhací mapa oblasti. Na 

formátu A3 bude kromě přehledu 

stávajících památek představena 

nová turistická nabídka - včetně 

doporučených tipů na výlet či výše 

uvedených questů (hledaček).

Projekty „Prezentace kulturního 

dědictví Mariánské a Valdštejno-

vy zahrady“ a „Rozvoj turistiky v 

Mariánské a Valdštejnově zahradě“ 

byly spolufi nancovány z programu 

rozvoje venkova prostřednictvím 

místní akční skupiny Otevřené 

zahrady Jičínska. Nositelem obou 

projektů a příjemcem dotace je 

Sdružení Český ráj, partnery pro-

jektů jsou město Jičín a Svazek 

obcí Mariánská zahrada.

Jiří Lukeš
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BALON PRO HENDIKEPOVANÉ OSOBY A NOVÝ ON-LINE 
SERVER O POČASÍ V ČESKÉM RÁJI

Společnost Baart s. r. o., která je od roku 

2011 členem Sdružení Český ráj a nabízí le-

ty balonem nad Českým rájem, představila 

v rámci setkání balonářů na Sychrově žhavou 

novinku pro letošní sezonu. 

Jedná se o nový balon španělského výrobce, 

který má koš s bezpečnostními dvířky a spe-

ciální sedačku pro hendikepovaného pasažéra. 

„Měli jsme žádosti od vozíčkářů, hůře pohyb-
livých seniorů či lidí po operacích, které jsme 
museli odmítat, protože pro ně byl nástup do 
standardního koše obtížný, resp. nemožný. Do 
nového koše se vejde až sedm lidí, nastupuje 
se z boku a je tu i speciální sedačka vybave-
ná elektrickým pohonem,“ vysvětluje Dana 

Vejnárková, která má ve společnosti Baart na 

starosti koordinaci letů. Na vzlet a přistání je 

sedačka ve snížené poloze a po vzletu je sedí-

cí pasažér „vyzdvižen“ do vyhlídkové pozice, 

která mu zabezpečí komfortní rozhled přes 

hranu koše. V regionu severovýchodních Čech 

se jedná o jedinou nabídku tohoto druhu, nikdo 

jiný tady podobnou službu pohybově hendike-

povaným nenabízí. Sedačka je homologována 

pro provoz v ČR a lety tělesně postižených.

Další novinkou a službou pro veřejnost 

je spuštění nového on-line serveru o počasí 

v Českém ráji. „Kvůli létání pracujeme s před-
povědí počasí takřka neustále, a protože infor-
mace typu jak je v Českém ráji určitě zajímá 
nejen místní obyvatele, ale i turisty, rozhodli 
jsme se vytvořit a zpřístupnit veřejnosti vlast-
ní on-line server o počasí,“ doplňuje Luboš 

Baloun, pilot společnosti Baart.

Jak je v okolí hradu Trosky? To zjistíte na  

webových stránkách www.pocasivraji.cz. 

ČESKÝ RÁJ NA VELETRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU 2015

První měsíce roku jsou vždy pro Sdružení 

Český ráj a informační centra v regionu ve zna-

mení intenzivní propagace na veletrzích cestov-

ního ruchu. Nejinak tomu bylo i letos.  Český 

ráj byl představen na veletrzích:

- Vakantie Utrecht (14. – 18. 1.)
- RegionTour Brno (15. – 18. 1.)
- Reisemarkt Drážďany (30. 1. – 1. 2.)
- Holiday World Praha (19. – 22. 2.)
- Dovolená a region Ostrava (6. – 8. 3.)
- Infotour Hradec Králové (13. – 14. 3.)
- EuroregionTour Jablonec n. N. (19. – 21. 3.)
- For Bikes Praha (27. – 29. 3.)
- Tourtec Jelení Hora (8. – 9. 5.)

Na zahraničních veletrzích se návštěvníci 

všeobecně zajímali především o hrady, zámky 

a skalní města. Časté dotazy také směřovaly 

k možnostem ubytování a vítány byly turis-

tické mapy v jakékoliv podobě. V Německu 

byla pro návštěvníky zajímavá i Valdštejnská 

tematika, zejména herní plán Cesta za slávou, 

který popisuje Valdštejnův život od narození až 

Snímky z představení nového balonu při akci v zámeckém parku na Sychrově.

Turistické novinky ze Semilska
Na Semilsku pro vás mají na letošní sezo-

nu v nabídce spousty novinek. 

Například v Bozkově v přírodní rezervaci 

Údolí Vošmendy, jež je největším lákadlem 

pro nastupující sezonu a nachází se v kra-

sovém území, byla v květnu otevřena nová 

naučná stezka. Je dlouhá zhruba 6 km a její 

část prochází zmiňovanou přírodní rezerva-

cí. Na trase je instalováno 11 informačních 

tabulí věnujících se krajině, přírodní rezer-

vaci, těžbě železných rud a vápenictví, kra-

sovým jevům, rostlinám a živočichům. Na 

trase nebudou chybět vyhlídky a odpočin-

ková místa s herními a interaktivními prvky 

včetně prolézaček pro děti. 

Dalším vítaným zpestřením pro turisty je 

nově zrekonstruovaná Zemědělská usedlost 

v Roztokách u Semil z roku 1748. Můžete si 

zde prohlédnout obytné podkroví, staré trá-

moví, světnici s kachlovými kamny, novou 

zvonici se zvonem Eduardem, sluneční 

hodiny a další zajímavosti, ze kterých na vás 

dýchne atmosféra dob dávno minulých. 

Více informací najdete na portálu www.
semily.cz/turista.

Questing (hledačky) 
v Českém ráji

Další cizí slovo?! Quest v angličtině zna-

mená „pátrání“, v našem podání se jedná o 

hru ve formě hledačky. Vydáte-li se po této 

„virtuální“ trase, spojíte putování s hledá-

ním indicií a luštěním tajenky. Výsledkem 

a odměnou vám bude objevení pokladu, ale 

především poznání příběhu, který je s hle-

dačkou spojen.

Pro tuto novou formu putování spojeného 

se zábavou jsme v Českém ráji zvolili oblast 

Jičína a přilehlé Mariánské zahrady, kde vám 

šest nových hledaček odhalí dosud skryté 

příběhy či ducha oblasti. Listy s trasou a úko-

ly (často ve formě veršů) najdete od června 

v informačních střediscích v Jičíně a Kopidl-

ně či na stránkách www.cesky-raj.info. Více 

informací o questingu obsahují stránky www.
questing.cz.

Seznam nových „hledaček“ na Jičínsku:

Valdštejnská lodžie

Po stopách Váchala a Mackové

Mariánský cykloquest

Lesní kaple Mariánské zahrady

Okolo Milohlídky

Jičínské (Valdštejnské) památky

AKTUALITY

po zavraždění v Chebu. Na tuzemských vele-

trzích jsou zase z materiálů nejvíce poptávány 

tipy na výlety, kalendář TOP akcí a zájem je 

o nabídku pro rodiny s dětmi. Návštěvníci chtějí 

být také informováni o novinkách, které se na 

jednotlivých památkách a atraktivitách chystají 

na nadcházející sezonu a dotazují se na provoz 

cyklobusů. 

Skutečnost, že je o tištěné materiály mezi 

lidmi stále zájem i v dnešní době, kdy většina 

lidí dává přednost vyhledávání informací na 

internetu, vypovídá o tom, že má smysl v jejich 

vydávání i nadále pokračovat, byť náklad vydá-

vaných tiskovin je postupně snižován.

Turistický region Český ráj byl na výše uve-

dených veletrzích prezentován ve společné 

expozici s Libereckým či Královéhradeckým 

krajem. Účast na veletrzích probíhá také ve spo-

lupráci s městy Jičín, Turnov, Mladá Boleslav, 

Železný Brod. Díky této spolupráci s partnery 

tak dochází k rozložení nákladů na účast na 

těchto veletrzích.
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Je mu jednatřicet, pochází z Mla-

dé Boleslavi a předchází ho pověst 

občanského aktivisty. 

Jan Kurka, předseda a zaklada-

tel občanského sdružení Téma dne, 
se stal novým jednatelem Klubu 

Mnichovo Hradiště s. r. o. a má 

smělé plány. V první řadě hodlá 

zaměřit pozornost na infocentrum 

a výrazně jej modernizovat, do léta 

by rád rozběhl letní kino a usiluje 

také o to, aby kultura nebyla jen 

estrádou – aby bavila, ale zároveň 

byla zdrojem inspirace. 

Hlavní problém, kterému se Jan 

Kurka plánuje co možná nejdříve 

věnovat, vidí v prezentaci města 

a komunikaci s občany, která je 

zhmotněna v informačním centru.  

Dle jeho názoru takřka neexistuje 

ani komunikace města navenek 

a ačkoliv se Hradiště prezentuje 

jako brána do Českého ráje, tento 

potenciál je zcela nevyužitý. Kino 

i divadlo fungují dobře, ale uvažu-

je o větší pestrosti nabídky. Rezer-

vy vnímá i v nevelké orientaci na 

mládež. S vedením města je třeba 

vytvořit konkrétní plán cesty, po 

které je třeba se vydat.

Na otázku, zda se nečeká od 

Klubu, že si na sebe bude muset 

vydělat vzhledem k jeho právní 

formě, odpovídá:  „Spousta lidí 
si to myslí. Kultura si na sebe ale 
nikdy nedokáže vydělat. Skuteč-
ná kultura má nabídnout přida-
nou hodnotu a ze své podstaty se 
zaplatit sama nedokáže. Ve městě 
se dosud jen minimálně pracovalo 
s vnějšími zdroji. To je obrovský 
potenciál. Možnosti dotačních 
a grantových titulů jsou obrovské 
a já jako zkušený  fundraiser jsem 
schopen je získat. To považuji za 
cestu, která umožní držet již zmi-
ňovanou kvalitu.“

Začátkem května vyšly jako 

každým rokem na počátku hlav-

ní návštěvnické sezony regionální 

Turistické noviny Český ráj, které 

slouží návštěvníkům regionu i míst-

ním obyvatelům především jako 

průvodce sezonní nabídkou České-

ho ráje a poskytují jim kompletní 

turistický servis. 

Na 32 barevných stranách for-

mátu A4 najdou čtenáři kalendář 

akcí a výstav v regionu, přehledy 

turistických cílů a památek včetně 

informací o vstupném a otevírací 

době, jízdní řády cyklobusů, mapu 

regionu či prázdninovou nabídku 

pro každý den. Nechybí ani přehled 

a pestrý výběr tematických tipů na 

výlety, ze kterých si vyberou rodiny 

s dětmi, cykloturisté či pěší turis-

té a v neposlední řadě i osoby se 

sníženou pohyblivostí. Část novin 

je věnována i fi lmové tematice.

Noviny připravilo a vydalo 

Sdružení Český ráj ve spolupráci 

a s podporou dalších partnerů (mj. 

Liberecký a Královéhradecký kraj, 

Jan Kurka

TURISTICKÉ NOVINY 2015 – PRO ČESKÝ RÁJ I JEDNOTLIVÁ MĚSTA

KLUB MNICHOVO HRADIŠTĚ S. R. O. MÁ NOVÉHO JEDNATELE

město Jičín, Mikroregion Český ráj) 

v celkovém nákladu 20 000 výtis-

ků.  Noviny budou i v letošním roce 

zdarma a dostupné na informačních 

centrech v regionu, na turistických 

atraktivitách a dalších místech v re-

gionu. Objednat je lze také pro-

střednictvím e-shopu Český ráj 

http://shop.cesky-raj.info (zdarma, 

pouze za poštovné a balné). 

V elektronické podobě noviny 

najdete na stránkách www.cesky-

raj.info (ke stažení ve formátu PDF 

nebo prostřednictvím interaktivní 

čtečky).

Vlastní sezonní turistické novi-

ny, které poskytují návštěvníkům 

základní turistické informace, 

vydávají i další města v regionu: 

Turnov, Jičín a Lomnice nad Po-
pelkou.

Turistické noviny Turnovska 
2015 vydala příspěvková organi-

zace Turnovské památky a cestov-

ní ruch, jsou k dispozici zdarma 

v RTIC Turnov a přináší přehled kul-

turních akcí, tipy na výlety, kulturní 

a sportovní tipy a další zajímavosti. 

Turistické informace, novinky, 

pozvánky k návštěvě atraktivních 

turistických cílů a další užitečné 

informace o dění ve městě a jeho 

okolí najdete i v Jičínských výlet-

ních novinách (k dostání v MIC 

Jičín zdarma) a v Lomnických let-

ních turistických novinách 2015 

(k dostání v KIS Lomnice nad 

Popelkou zdarma).

Nový Městský bazén 
v Mladé Boleslavi

V průběhu prvních týdnů 

po otevření nově postaveného 

městského bazénu u lesoparku 

Štěpánka v Mladé Boleslavi se 

jasně ukázalo, že jde o lidmi 

vítanou a hojně navštěvovanou 

atrakci. 

Městský bazén je stavbou 

spolufi nancovanou Regionálním 

operačním programem. 

Při zvažování jeho umístění 

se v minulosti mluvilo napří-

klad také o lokalitě v blízkosti 

stávajícího městského koupa-

liště v Jičínské ulici. Nejlepším 

umístěním se ale ukázala být 

lokalita u lesoparku Štěpánka 

pod Pírkovým sanatoriem. 

Součástí zařízení je sportov-

ní, 25metrový bazén s šesti 

plaveckými drahami, hala s at-

rakcemi, jako jsou tobogán, 

skluzavka, parní kabina, vířivka 

a relaxační bazén. Sem patří také 

část věnovaná dětem, kde najdou 

malé skluzavky, chrliče vody 

a další atrakce věnované právě 

těm nejmenším. Ve wellness 

části je k dispozici sauna, parní 

kabina, Kneippův chodník a také 

odpočinkový a relaxační prostor 

s gastronomickým provozem. 

Vedení bazénu nicméně stále 

pracuje na zlepšení provozu.  Na-

příklad nová restaurace s tera-

sou, která funguje pro návštěv-

níky bazénu, je k dispozici rov-

něž všem příchozím z venku. .

Otevírací dobu, jež je více 

než příznivá, stejně jako ceník 

vstupného do plaveckého bazé-

nu, wellness a na další atrak-

ce najdete na stránkách www.
saramb.cz.

Reedice letáků 
„Hrady a zámky“ 
a „Skalní města“

Sdružení Český ráj vydalo ve 

spolupráci s partnery na turis-

tickou a veletržní sezonu infor-

mačně-propagační letáky „Hra-

dy a zámky“ a „Skalní města“.  

Reedice obou druhů letáků vy-

šla v několika jazykových mu-

tacích - češtině a angličtině, 

němčině, polštině, holandštině 

- v celkovém nákladu 60 tisíc 

výtisků. Letáky budou v průbě-

hu roku zdarma k dispozici náv-

štěvníkům informačních center 

v Českém ráji a na veletrzích 

cestovního ruchu.

AKTUALITY
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Jaká byla návštěvnost v uplynulém roce na turistických atraktivitách 

a v jednotlivých informačních centrech v regionu Českého ráje, jejíž 

vývoj dlouhodobě sleduje SČR ve spolupráci se svými partnery a infor-

mačními centry?

NÁVŠTĚVNOST TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT V ROCE 2014
Monitoring návštěvnosti byl prováděn na 62 turistických atraktivi-

tách regionu, které v roce 2014 navštívilo v celkovém součtu 1 469 011 

turistů.

Nejvyšší návštěvnost byla v ro-

ce 2014 zaznamenána ve Škoda 

Muzeu v Mladé Boleslavi, které 

navštívilo 185 409 turistů. 

K dalším nejnavštěvovanějším 

objektům patří Zámecký resort 

Dětenice (152 870), Prachovské 

skály (120 000), Hrad a zámek 

Staré Hrady (124 000), Zámek 

Sychrov (114 011) či hrad Trosky 

(100 211). 

Mimo výše uvedené i na mno-

hých dalších turistických cílech 

v loňském roce návštěvnost také 

vzrostla. 

Jedná se například o Muzeum 

Českého ráje v Turnově (43 %), 

Rumcajsovu ševcovnu v Jičíně (29 %), hrad Frýdštejn (27 %), hrad Vale-

čov (23 %), hrad Kost (20 %) či zámek Mnichovo Hradiště (17 %).

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI V ROCE 2014 V TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTRECH ČESKÉHO RÁJE

Na rozdíl od turistických atraktivit se turistická informační centra 

dlouhodobě drží na stejné úrovni. V loňském roce navštívilo informační 

centra v regionu na 264 tisíc turistů, což znamená přibližně 2 % po-

kles oproti roku 2013. Naopak byl ale zaznamenán téměř 23 % nárůst 

turistů ze zahraničí, kteří tvořili 5 % z celkového počtu návštěvníků. 

Nejvíce zahraničních hostů přijelo z Německa (29 %), Holandska (21 %) 

a Polska (19 %).

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 
V TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTRECH 

Rok      Češi         Zahraniční návštěvníci          Celkem
2013      260 275      10 416                           270 691

2014      251 536      12 814                           264 350

JAKÝ BYL ROK 2014 Z POHLEDU NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÉM RÁJI?

NÁVŠTĚVNOST INTERNETOVÉ PREZENTACE
Pro návštěvníky regionu je silným informačním zdrojem internet. 

Monitoring návštěvnosti internetových stránek je proto důležitým zdro-

jem informací a dokáže v mnohém napovědět o chování a potřebách 

turistů. 

Zatímco návštěvnost v informačních centrech mírně poklesla a pohy-

buje se kolem 264 tisíc za rok, ofi ciální stránky regionu www.cesky-raj.

info zaznamenaly v loňském roce na 448 tisíc návštěv, což je o 26 % více 

než v roce 2013. 

Dalších bezmála 132 tisíc návštěv registrují tematické weby, ze kte-

rých byl největší nárůst zjištěn na doméně www.ceskyrajdetem.cz (navý-

šení o 41 % oproti roku 2013). Návštěvnost internetových prezentací 

v roce 2014 (Google Analytics):

- www.cesky-raj.info (cca 448 tis. návštěv)
- www.ceskyrajdetem.cz (cca 68 tis. návštěv) 
- www.regionalniprodukt.cz, www.greenway-jizera.cz, 
www.albrechtzvaldstejna.cz, www.zlatastezka.info, www.ceskyrajbez-
barier.cz  (zhruba 64 tis. návštěv)

Na snímku vlevo jsou Prachovské skály, vpravo je interiér zámku 
Mnichovo Hradiště.
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