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Sdružení Český ráj, Antonína Dvořáka 335,
511 01 TURNOV, tel.: 481 540 253
http://www.cesky-raj.info

Sdružení Český ráj je neziskovým zájmovým sdružením měst, obcí 
a dalších právnických osob. Z původního sdružení měst a obcí se trans-
formovalo v roce 1999. Cílem jeho činnosti je systematicky rozvíjet 
cestovní ruch v turistickém regionu Český ráj, připravovat regionální 
produkty a programy, zajišťovat propagaci vůči domácímu i zahranič-
nímu trhu, koordinovat jednotlivé činnosti v území a co nejvíce spolupracovat s nejrůznějšími partnery z veřejného i privátního sektoru. 

Výroční zpráva Sdružení Český ráj za rok 2014

Český ráj je jedním z ofi ciálních turistických 

regionů ČR vymezených Českou centrálou ces-

tovního ruchu CzechTourism (CzT).

Sdružení Český ráj (SČR) působí na území 

regionu jako regionální organizace cestovního 

ruchu (OCR) a plní na tomto území funkci des-

tinačního managementu (DM). Cílem činnosti 

SČR je systematický rozvoj cestovního ruchu 

v turistickém regionu Český ráj. Mezi aktivity 

SČR patří mj.:

- koordinace marketingových aktivit podporují-
cích především tvorbu a zajištění regionálních 
turistických programů, produktů a projektů,
- prezentace a propagace turisticky významné-
ho území,
- zajištění turistického informačního systému 
a webových prezentací,
- zajištění analytické činnosti (statistická šetře-
ní, sledování zpětné vazby realizovaných opa-
tření a dopadů projektů),
- vytváření a rozvoj partnerství mezi veřejnou, 
podnikatelskou a neziskovou sférou za účelem 
alokace fi nančních prostředků a efektivního 
využití potenciálu cestovního ruchu a vytváře-
ní předpokladů k jeho dalšímu rozvoji v daném 
území,
- zajištění informačního servisu mj. formou 
aktualit, tiskových zpráv a dalších informací,
- budování, rekonstrukce a opravy cykloste-
zek, turistických stezek, informačního systému 
a další infrastruktury cestovního ruchu.

K naplnění těchto priorit probíhá proces 
postupné profesionalizace organizace ces-
tovního ruchu a rozvíjí se činnost pracovních 
skupin. Turistický region Český ráj leží na 
území tří krajů (Královéhradecký, Liberecký 
a Středočeský). SČR je neziskového charakte-
ru, postaveno na principech vícezdrojového 
fi nancování činnosti.

Obsah:

A. Zpráva o činnosti Sdružení Český ráj v roce 2014

B. Zpráva o hospodaření Sdružení Český ráj v roce 2014

C. Stav členské základny SČR 

A. ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ 
ČESKÝ RÁJ V ROCE 2014

1) Veletrhy cestovního ruchu
a) Domácí
• 16. – 19. 1. Regiontour, Brno (Jičín)

• 20. – 23. 2. Holiday World Praha (LBK, SČR, 

Turnov)

• 7. – 9. 3. Dovolená a region Ostrava (LBK, 

SČR)

• 20. – 22. 3. Euroregiontour Jablonec nad Ni-

sou (Turnov)

• 14. – 15. 3. Infotour Hradec Králové (KHK, 

Jičín)

• 28. – 30. 3. For Bikes Praha (LBK, SČR)

• 10. – 13. 4. Regiony Lysá nad Labem (SČR)

b) Zahraniční

• 15. – 19. 1. Vakantie Utrecht (Mladá Bole-

slav)

•  31. 1. – 2. 2. ReiseMarkt Drážďany (Jičín)

•  30. 1. – 2. 2. ITF SlovakiaTour Bratislava 

(Mladá Boleslav)

•  21. – 23. 3. MTT Wroclaw (Mladá Boleslav)

•  listopad  TUC Lipsko (Jičín)

c) materiál

•  5. – 9. 3. ITB Berlín

•  26. – 27. 4. Konventa Löbau (LBK)

•  9. – 10. 5. TOURTEC, Jelenia Góra (LBK)

•  červen Krakow (LBK)

2) Propagační a prezentační akce
- Český ráj dětem, duben, Malá Skála (GW Jize-

ra, Žlutá plovárna)

- Semináře pro průvodce, březen, Czechtourism 

Regionální produkt Český ráj: Nově certifi kovaní výrobci s radní Libereckého kraje I. Hujerovou.
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(Praha)

- Poznávací cesty, presstripy: 

• CzechTourism (skalní města), červenec

• CzechTourism (fi lmový turismus, turistická 

nabídka), září

• Zlatá stezka Českého ráje, zimní nabídka 

(SČR/ROP), prosinec

- Krajské dny Libereckého kraje, červen (Libe-

rec) 

3) Propagace, tiskoviny 

- Kalendář TOP akcí 

- Turistické noviny Český ráj 

- Regionální produkt Český ráj – katalog 

- Prázdninová nabídka pro každý den – plakát 

- Zpravodaj Sdružení Český ráj (ROP) – 1x tisk, 

1x elektronicky

- Sakrální skvosty Jičínska – leták 

- Geopark Český ráj – informačně-propagační 

mapa

- Tipy na pěší výlety, Tipy na cyklovýlety (do-

tisk letáků)

4) Informační systém
a) Naučná stezka Klokočské skály (SCHKO) 

– září – listopad

b) Naučná stezka Kozákov (SCHKO) – září 

– listopad

c) Geografi cký informační systém (GIS) – tvor-

ba a aktualizace mapových podkladů, korek-

tury podkladů pro mapový server, monitoring 

turistického informačního systému, datová vrst-

va turistického značení a turistického informač-

ního systému

5) Internetová prezentace
- www.cesky-raj.info – ofi ciální prezentace 
turistického regionu Český ráj 
• redakční systém + datový sklad

•  mapový portál turistického regionu

•  elektronický obchod shop.cesky-raj.info

• Facebook profi l (cca 3 500x like)

•  kalendář akcí s možností otevřeného vkládání 

akcí (cca 2 248 akcí)

•  návštěvnost cca 430 tis. návštěv (Google Ana-

lytics)

- provoz a rozvoj tematických a produktových 
prezentací (celkem cca 90 tis. návštěv)
•  www.ceskyrajdetem.cz  

•  www.regionalniprodukt.cz, 

•  www.greenway-jizera.cz,  

•  www.albrechtzvaldstejna.cz, 

•  www.ceskyrajbezbarier.cz,

• www.zlatastezka.info 

6) Partnerství, PR
Pracovní skupiny, spolupráce s veřejným, pod-

nikatelským a neziskovým sektorem

a) Marketingová skupina 
• 26. 2. (Jičín), 30. 5. (Hrubá Skála), 23. 9. 

(Kněžmost), 3. 11. (Železný Brod)

b) Regionální produkt Český ráj
• březen, listopad

c) Projektové řízení
• Greenway Jizera (administrace, fi nancování 

projektu)

• Jičínsko (Mariánská, Valdštejnova zahrada)

• Mikroregion Kozákov (studie geopark)

d) Fórum cestovního ruchu
• 17. 4. (Turnov, zámek Hrubý Rohozec), 21. 

11. (zámek Hrubá Skála, fi lmový turismus, 

ROP) 

e) Zpravodaj Sdružení Český ráj (ROP)
• jaro 2014 (tištěný), listopad 2014 (elektronic-

ký)

f) Workshop Czechtourism
• fi lmový turismus v Českém ráji

g) spolupráce s nadregionálními partnery
• Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libe-

reckém kraji

• Komise CR Královéhradeckého kraje

• Asociace turistických regionů ČR (ATUR)

• EUREX Turismus (pracovní skupina Eurore-

gionu Nisa)

• Czech Tourism – setkání koordinátorů 

• Zapojení do národních projektů a marketingo-

vé kampaně Czech Tourism (Česko – země pří-

běhů, fi lmový turismus, Tradiční Česko všemi 

smysly, Skalní města ČR)

• Nadace Partnerství – monitoring návštěvnosti 

GW Jizera, certifi kace Cyklisté vítáni

Propagace v médiích
- tiskové zprávy (15x) o aktivitách SČR a dění v 

regionu (archiv na www.cesky-raj.info)

- inzerce v tištěných médiích, reportáže v reg. 

rozhlase a TV

• KAM po Česku
• Krásy Česka
Outdoorová reklama
- Reklamní potisk autobusu (Bus Line)
- umístění outdoorových bannerů na akcích 
v regionu, mj.:
• Zahájení sezony

• Benátská noc

• Maloskalská noc

• Bousovfest

• Jičín – město pohádky

• Maloskalský jarmark

• Žlutá plovárna

7) Programy a produkty
- Regionální produkt Český ráj 

- Za pověstmi Českého ráje

- Po stopách Albrechta z Valdštejna

- Za fi lmem a pohádkou do Českého ráje

- Český ráj bez bariér

- Zlatá stezka Českého ráje

- Greenway Jizera

- Geopark Český ráj

- Turistické autobusy

8) Analytická činnost
- Monitoring návštěvnosti IC

- Monitoring návštěvnosti turistických cílů

- Monitoring produktů CR (Za pověstmi České-

ho ráje a Po stopách Albrechta z Valdštejna)

- Monitoring regionálního informačního systé-

mu (GIS)

- Monitoring návštěvnosti internetových pre-

zentací 

- Monitoring návštěvnosti stezky GW Jizera

9) Činnost organizace cestovního ruchu, 
destinační management
- administrace a management projektů (kraje, 

ROP, FMP, MMR)

- personální, materiální a fi nanční zajištění čin-

nosti OCR

- provoz služebního automobilu, kanceláře 

a skladových prostor SČR

Muzeum Škoda v Mladé Boleslavi.
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B. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ V ROCE 2014 PŘEHLED PROJEKTŮ 
A DOTACÍ 2014/2015

• Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líš-
ný,  ROP 3.1, 2011-2013, ukončena realizace 

k 31. 12. 2013, ukončena záv. kontrola, pro-

placena závěrečná část 9 585 966,55 Kč 

(12/2014), odvod 1,35 mil. Kč (VŘ), odvolání 

k MF ČR.

• Rozvoj páteřní cyklotrasy Greenway Jizera, 
Liberecký kraj, Podprogram rozvoje cyklistické 

dopravy, realizace ukončena k 31. 5. 2014, 

celk. náklady 149.552,22 Kč, dotace 104.686,55 

Kč (70 %).

• Spolupráce a prezentace geoparků Euro-
regionu Nisa. Operační program přeshraniční 

spolupráce ČR - Sasko, Fond malých projektů, 

realizace 1. 1. 2013 – 28. 02. 2014. Celkové 

náklady 19.073,50 EUR (SČR 15.601,48 EUR), 

dotace 16.043,88 EUR (SČR 13.025,61 EUR). 

Proplaceno 12/2014.

• Prezentace kulturního dědictví Marián-
ské a Valdštejnovy zahrady. MAS Otevřené 

zahrady Jičínska (Program rozvoje venkova), 

realizace do 6/2015, partneři město Jičín, SO 

Mariánská zahrada, rozpočet 225.000 Kč, dota-

ce 202.500 Kč (90 %), partneři 10 % spoluúčast 

+ 15 % (SČR).

• Rozvoj turistiky v Mariánské a Valdštejno-
vě zahradě. MAS Otevřené zahrady Jičínska 

(Program rozvoje venkova), realizace do 6/2015, 

partneři město Jičín, SO Mariánská zahrada, 

rozpočet 410.000 Kč, dotace 369.000 Kč (90 %), 

partneři 10 % spoluúčast + 15 % (SČR).

• Greenway Jizera 2013-2014. Nadace Part-

nerství, program Greenways, realizace 7/2013 

– 9/2014, monitoring návštěvnosti GW Jizera. 

Výdaje 25.410 Kč, dotace 100 %.

• Rozvoj cestovního ruchu v turistickém 
regionu Český ráj v roce 2014. Liberecký 

kraj, podpora vybraných aktivit resortu cestov-

ního ruchu, památkové péče a kultury, dotace 

396.836,03 Kč. Proplacena 12/2014.

• Činnost a rozvoj destinačního managemen-
tu v turistické oblasti Český ráj. Královéhra-

decký kraj, odbor regionálního rozvoje. Dotace 

156.471 Kč (100 %).

• Oprava naučné stezky Kozákov, Správa 

CHKO Český ráj. Realizace 10 – 11/2014. 

Realizace návštěvnické infrastruktury. Rozsah 

245.200 Kč.

• Oprava naučné stezky Klokočí, Správa 

CHKO Český ráj. Realizace 10 – 11/2014. 

Realizace návštěvnické infrastruktury. Rozsah 

242.500 Kč.

• Rozvoj a prezentace specifi ckých turistic-
kých nabídek v Českém ráji. Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR, Podpora nestátních nezisko-

vých organizací, rozpočet žádosti 360.000 Kč, 

dotace 252.000 Kč (70 %). Realizace do 31. 12. 

2014.

• Český ráj – nové trendy v cestovním ruchu. 
ROP NUTS2 Severovýchod, 3.2. Marketingové 

a koordinační aktivity v Českém ráji. Realizace 

do 9/2015. Rozpočet 2.295.686 Kč (dotace 100 

%). Proplacena 1. ŽoP k 30. 9. 2014 (výdaje 220 

669,80 Kč, proplaceno 220 375,80 Kč).

Rekapitulace

Zůstatky na účtech Sdružení Český ráj k 31. prosinci 2014
* běžný účet                                          (126255017/0300)                                              23 238,58 Kč

* účet ROP nové trendy                        (241185050/0300)                                                   593,90 Kč

* účet ROP GW                              (241185106/0300)                                        5 752,24 Kč

* úvěr GW                              (250113067/0300)                                        -1 348 307,57 Kč 

* kontokorent                                        (238655154/0300)                                                       0,00 Kč

Celkový zůstatek  na účtech SČR                                                                          -1 318 722,85 Kč 

Podané Žádosti o platbu (ŽoP) 

Český ráj - nové trendy v CR (ROP ŽoP č. 2 (31.12.2014)                                    190 995,40 Kč

Zůstatky na účtech SČR k 1. lednu 2014
* běžný účet                              (126255017/0300)                                       76 625,58 Kč

* účet ROP nové trendy             (241185050/0300)                                         1 073,64 Kč

* účet ROP GW                              (241185106/0300)                                         2 049,48 Kč

* úvěr GW                              (250113067/0300)                                -11 934 274,12 Kč

Celkový zůstatek  na účtech SČR                                                                         -11 854 525,42 Kč
Podané Žádosti o platbu (ŽoP)   

ROP 3.1 (GW Jizera)             ŽoP č. 5 (31. 12. 2013)                                11 066 696,72 Kč
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C. STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY 
SČR K 31. 12. 2014

Členská základna SČR činila k 31. 12. 2014 
celkem 60 členů, z toho 39 měst a obcí (65 
%), 18 subjektů ze soukromého sektoru (30 
%), 3 ostatní (5 %) + 3 přidružená členství 
(OSVČ). 

Členové: 

• Agentura ARA s. r. o.

• Autokemp Sedmihorky, v. o. s.

• BAART s. r. o.

• České doteky hudby EM-ART, o. p. s.

• Hippopig s. r. o. - Horolezecká stěna Sobotka

• Hotel Jičín

• Hotel Zámek Hrubá Skála

• Hrad Valdštejn 

• J. M. Schlik s. r. o.

• Jezdecký klub Ptýrov, o. s.

• Kinský Dal Borgo, a. s.

• Kofola, a. s.

• Krajská hospodářská komora KH kraje

• Město Dolní Bousov

• Město Jičín

• Město Lomnice nad Popelkou

• Město Mnichovo Hradiště

• Město Nová Paka

• Město Rovensko pod Troskami

• Město Semily

• Město Sobotka

• Město Turnov

• Město Železnice

• Město Železný Brod

• Statutární město Mladá Boleslav

• Obec Boseň

• Obec Branžež

• Obec Březina

• Obec Bukvice 

• Obec Čtveřín

• Obec Dětenice

• Obec Hrubá Skála 

• Obec Jenišovice

• Obec Kacanovy

• Obec Karlovice

• Obec Klokočí

• Obec Kněžmost

• Obec Kobyly

• Obec Ktová

• Obec Líšný

• Obec Malá Skála

• Obec Mírová pod Kozákovem

• Obec Modřišice

• Obec Přepeře

• Obec Rakousy

• Obec Svijanský Újezd

• Obec Svijany

• Obec Sychrov

• Obec Tatobity

• Obec Troskovice

• Obec Vlastibořice

• Obec Vyskeř

• Outdoor Discovery s. r. o.

• Pivovar Nová Paka, a. s.

• Pivovar Svijany, a. s.

• Pivovar Rohozec, a. s.

• Pavel Ondráček - AR Tour Ondráček

• Sundisk s. r. o.

• Tarbon, spol. s r. o.

• Tomovy parky s. r. o.

Přidružení členové:
• Pivní lázně Dolní Bousov, Sdružení Bohém 

– Miroslav Kněbort, Ladislava Růžičková

Sdružení Český ráj (SČR) 
a výhody členství

Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým 

sdružením měst, obcí a dalších právnických 

osob vzájemně spolupracujících na rozvoji ces-

tovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. 

Hlavním posláním sdružení je značku „Český 

ráj“ posílit a dostat do povědomí jak v tuzem-

sku, tak i v zahraničí. Sdružení sehrává v rámci 

rozvoje území významnou koordinační činnost 

a v posledních letech je jeho předmětem činnos-

ti vytváření turistické nabídky a její efektivní 

marketingová podpora.

Mezi marketingové aktivity SČR patří napří-

klad vydávání propagačních materiálů o turis-

tickém regionu Český ráj, turistických novin, 

tvorba a správa ofi ciálních webových stránek 

regionu a jeho produktových domén, účast na 

veletrzích cestovního ruchu, koordinace čin-

nosti informačních center v Českém ráji a celá 

řada dalších aktivit.

Tyto aktivity může SČR realizovat právě díky 

podpoře svých členů a dalších partnerů, mezi 

které patří především krajské úřady všech tří 

krajů, do jejichž území region Český ráj zasa-

huje. Jedná se o Liberecký, Královéhradecký 

a Středočeský kraj.

Členství ve Sdružení Český ráj přináší také 

několik výhod a bonusů, mezi které patří napří-

klad:

• bezplatná prezentace na ofi ciálních stránkách 
turistického regionu Český ráj www.cesky-raj.
info, ubytovací zařízení a další služby v cestov-
ním ruchu, akce, novinky;
• distribuce regionálních propagačních mate-
riálů, prezentace propagačních tiskovin na ve-
letrzích cestovního ruchu zdarma;
• informační servis ohledně dění v regionu;
• projektové poradenství;
• možnost odběru omezeného množství většiny 
vydaných propagačních materiálů zdarma;
• výrazné slevy na inzercích v regionálních 
materiálech atd. 

Výše členského příspěvku:

• Členský příspěvek řádného člena - obce činí 
5 Kč za obyvatele. 
• Členský příspěvek řádného kolektivního čle-
na - odborná profesní a zájmová sdružení v ob-
lasti územní působnosti sdružení činí 3.000 Kč 
(včetně neziskových organizací).
• Členský příspěvek řádného člena - ostatních 
právnických osob činí 6.000 Kč (především 
podnikatelské subjekty).

Chcete-li se i vy stát členem sdružení, podílet 

se na rozvoji cestovního ruchu v našem regio-

nu, podpořit naše aktivity a v neposlední řadě 

čerpat uvedené výhody, kontaktujte pracovníky 

SČR na e-mailu: info@cesky-raj.info a na tel. 

481 540 253. Těšíme se na případnou spoluprá-

ci!Putování po regionu pro novináře (presstrip). Jedna ze skalních vyhlídek na Malou Skálu.
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