
MARKETINGOVÝ PLÁN TURISTICKÉHO REGIONU 
ČESKÝ RÁJ PRO OBDOBÍ 2009 – 2011

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY 2009. Na pět tisíc lidí (!) dorazilo v sobotu 25. dubna 
do Šťastné země v Radvánovicích. Ta byla cílem putování rodičů s dětmi, kteří sem přišli „pohád-
kovou trasou“ z Rovenska pod Troskami. Po cestě byla připravena zastavení s pohádkovými bytost-
mi, děti ze tří základních škol v Turnově a jedné v Rovensku hrály divadlo, mezi Turnovem a Jičí-
nem jezdil vlak tažený parní lokomotivou. Další program probíhal ve Šťastné zemi. Přišli sem i král 
s královnou, aby převzali letní vládu nad pohádkovým Český rájem.

Tradiční zahájení turistické sezony s názvem „Český ráj dětem“ se letos konalo již pošesté, před-
chozí ročníky byly v kempu v Sedmihorkách a v táborovém areálu v Malé Skále. Letos se již podru-
hé putovalo do Šťastné země. Akci pořádá společně Město Turnov a Sdružení Český ráj.

Sdružení Český ráj na začátku letošního roku zahájilo práci na aktualizaci marketingového plánu, 

který vychází z Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu 

Český ráj. Výstupem bude plán propagace a prezentace regionu na další dva roky.

Zpracování plánu, který obsahuje i záměry na tvorbu nové turistické nabídky, probíhá v řadě pra-

covních jednání a workshopů. Těchto jednání se účastní pracovníci informačních center, zástupci 

turistických atraktivit, měst a obcí, cestovních kanceláří a agentur, a provozovatelé služeb ces-

tovního ruchu.

V tomto článku najdete podstatné informace a aktivity, které dokument obsahuje. I nyní je možné 

připomínkovat tento materiál a přicházet s novými náměty.

                 Více na str. 2
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SLOVO ÚVODEM
Vážení přátelé, kolegové a partneři regionu, 

právě se Vám dostává do ruky jarní číslo našeho 

zpravodaje.  Jak se stalo již tradicí, tato tiskovi-

na by Vám měla přiblížit činnost Sdružení Čes-

ký ráj, aktuality a další užitečné informace.

Jak je patrné již z titulní stránky, na konci 

dubna jsme úspěšně zahájili novou turistickou 

sezonu. Tento již šestý ročník byl opět spojen 

s turistickým programem „Za pověstmi České-
ho ráje“, a tím zacílen na rodiny s dětmi. Jak 

potvrdila vysoká účast, patří tato akce v rám-

ci Českého ráje mezi ty nejoblíbenější. Proto 

musím poděkovat všem organizátorům, part-

nerům, účinkujícím a Šťastné zemi za skvělé 

zázemí. Součástí zahájení sezony se opět stalo 

představení turistických novin Český ráj 2009, 

které návštěvníkovi nabízejí nejen přehled akcí, 

jízdní řády turistických autobusů, otevírací časy 

turistických atraktivit, ale také množství zají-

mavých článků o Českém ráji.

Sdružení Český ráj se v posledních několika 

měsících aktivně věnuje „oprášení“ své marke-

tingové strategie. Společně s našimi partnery 

napříč veřejným a privátním sektorem se snažíme 

aktualizovat potřeby našich nosných témat, kori-

govat a upřesnit hlavní cílové skupiny návštěv-

níků, zdrojových destinací atd. Kromě základ-

ních výchozích témat a tezí by měl tento plán na 

období 2009 – 2011 obsahovat konkrétní seznam 

aktivit i výstupů tiskové a další propagace. 

Na závěr připojím jednu velmi smutnou zprá-

vu. V minulých dnech jsme se bohužel dozvě-

děli o náhlém úmrtí našeho dlouhodobého spo-

lupracovníka Jana Petery. Honza byl platným 

dodavatelem mapových podkladů, tvůrcem 

a korektorem informačního systému a sítě cyk-

lotras v regionu. Všichni, kdo jsme s ním měli 

tu čest spolupracovat, si ho budeme pamatovat 

jako člověka nadšeného pro naši společnou věc. 

Prosím, věnujte tichou vzpomínku tomuto dob-

rému a laskavému člověku! Myslím, že teprve 

s jeho odchodem jsme si mnozí z nás uvědomili, 

že jsme jeho velcí dlužníci.

Aleš Hozdecký, předseda Sdružení Český ráj
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MARKETINGOVÝ PLÁN TURISTICKÉHO REGIONU ČESKÝ RÁJ PRO OBDOBÍ 2009 - 2011

Základní marketingový cíl propagace 
a prezentace regionu Český ráj

„Rozvoj konkurenceschopné, provázané turis-
tické nabídky regionu na principu partnerství 
a spolupráce a její úspěšné umístění na domá-
cím a částečně na zahraničním trhu pod jednot-
nou značkou (image) prostřednictvím efektivních 
marketingových nástrojů.“ 

Návrh hlavních marketingových cílů pro-
pagace a prezentace regionu:
- Udržování jednotného image turistického re-
gionu Český ráj. 
- Zefektivnění propagačních aktivit regionu 
(minimální náklady s maximálním účinkem na 
návštěvníka).
- Dosažení celkového zvýšení návštěvnosti regi-
onu především v doposud méně navštěvovaných 
oblastech a podpoření zájmu návštěvníků o mi-
mosezonní období s maximálním využíváním 
nástrojů propagace. Prodloužení délky pobytu 
návštěvníka. 
- Tvorba (motivovat k tvorbě) provázané turistic-
ké nabídky regionu (produkty, programy, služ-
by), zaměřené na cílové skupiny návštěvníků.
- Zkvalitnění poskytovaných informací o prová-
zané turistické nabídce  (v informačních cent-
rech, u poskytovatelů služeb, na turistických 
atraktivitách, v terénu).

Motto (slogan) regionu:
Motto regionu, které bylo používáno i v minu-

lých letech: „Příroda, historie, aktivní turisti-
ka.“

Návrh nového sloganu: „Zažijte ráj.“

Návrh cílových skupin 
* Exkurzionisté (návštěvníci přijíždějící do 

regionu na jeden den):
- tuzemští návštěvníci aktivně poznávající regi-
on,
- zahraniční exkurzionisté (jednodenní výlety 
z Prahy),
-  místní obyvatelé.          

* Turisté (návštěvníci, kteří v regionu stráví 
více než jeden den):
- tuzemské a zahraniční rodiny s menšími dět-
mi,
- tuzemské i zahraniční segmenty všech věko-
vých skupin s požadavky na venkovskou turisti-

ku (relaxace, poznávání přírodního a kulturního 
dědictví území),
- tuzemská a zahraniční mladší a střední gene-
race, cestující bez rodin za poznáním a aktivní 
dovolenou,
- mladí lidé hledající zážitek,
- tuzemští i zahraniční senioři (exkurzionisté 
i turisté).

Zdrojové země, zdrojové oblasti
Hlavní cílovou skupinou pro turistický region 

Český ráj je český návštěvník.

Hlavními zdrojovými oblastmi České republi-

ky jsou především okresy Praha, Semily a Libe-

rec. Je nutné zvýšit propagaci i v jiných částech 

České republiky, a to především v Královéhra-

deckém, Libereckém a Středočeském kraji.

Hlavními zdrojovými zeměmi pro Český ráj 

jsou Německo, Nizozemí, Polsko. V dlouho-

dobější perspektivě se dá uvažovat i o Rusku 

a Slovensku. Přibývá i francouzsky hovořících 

návštěvníků.

Formy cestovního ruchu
Jde především o poznávací turistiku (přírodní 

a kulturní dědictví), venkovskou turistiku (rela-

xace, zdravý životní styl, tradice) a aktivní dovo-

lenou spojenou částečně s relaxací (pěší turisti-

ka, cykloturistika, welness). 

Hlavní témata turistické nabídky
Tato témata vycházejí ze stávající nabídky, 

která bude v následujících letech rozšiřována.

* Dovolená s dětmi – rozvoj nabídky pro 

rodiny s dětmi – Za pověstmi Českého ráje, Za 

pohádkou do Českého ráje, festival Jičín – město 

pohádky atd.

* Po stopách historie – hrady, zámky, muzea, 

židovské památky, sakrální památky, archeo-

logie, lidová architektura, technické památky, 

osobnosti, Po stopách Albrechta z Valdštejna, 

válka 1866, kulturní akce, atd.

* Toulky přírodou – skalní města, další pří-

rodní atraktivity, malebná krajina (např. Marián-

ská a Valdštejnská zahrada), vyhlídková místa, 

Geopark Český ráj, naučné stezky atd.

* Aktivní odpočinek – aktivní dovolená a rela-

xace v Českém ráji – cykloturistika (Greenway 

Jizera), pěší turistika (Zlatá stezka Českého ráje), 

letní turistické autobusy, vodní sporty, adrenali-

nové sporty pro mladé, zdravý životní styl, rela-

xace, welness atd., 

* Tradice v Českém ráji – řemeslná a umělec-

ká tradice (sklářství, kamenářství, šperkařství), 

exkurze do řemeslnických dílen, pivovarů, elekt-

ráren, Regionální výrobky Český ráj, venkovská 

turistika, lidová architektura, kulturní akce atd.

Nové téma: Český ráj bez bariér – vytvoření 

turistické nabídky pro seniory, hendikepované, 

rodiny s kočárky atd.

Plán tištěných regionálních 
propagačních materiálů

V této části jsou popsány propagační a infor-

mační materiály, které by měly tvořit základní 

řadu propagace turistické nabídky Český ráj. 

Na ně budou navazovat produktové propagační 

materiály. 

* Propagační a informačně-propagační mate-

riály (distribuovány převážně na veletrzích ces-

tovního ruchu):

- nový image propagační materiál regionu Čes-
ký ráj pro domácí a zahraniční trh,
- Infomapa Český ráj, 
- katalog Dovolená v Českém ráji (katalog 
podrobnější turistické nabídky a služeb CR,
- kalendář TOP akcí (přehled regionálních kul-
turních, sportovních a společenských akcí),
- grafi cké rolety pro prezentaci na veletrzích, 
výstavách.

Součástí základního systému propagace je 

i DVD Český ráj, které bude obsahovat propa-

gační šot Český ráj a základní řadu regionálních 

propagačních materiálů.

* Informační materiály pro snadnou orientaci 

návštěvníka v nabídce (distribuovány převážně 

v území):

- sezonní turistické noviny Český ráj, 
- plakáty aktuální TOP Český ráj, 
- mapy turistických oblastí s tipy na výlety a pře-
hledem turistické nabídky dané oblasti,
- šanon Český ráj (desky a pravidelné vytváře-
ní aktuální nabídky na internetových stránkách 
regionu).

Součástí plánu propagace a prezentace jsou 

i další nástroje komunikačního mixu (např. 

inzerce, výstavy a veletrhy CR, publicita, direkt 

mailing).                                 

                                                 Pavla Bičíková
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Dvořákův festival, navazující na ohromnou tradici festivalu Dvořákův 

Turnov a Sychrov, patří k nejstarším festivalům vážné hudby v Evro-

pě. Letos se uskuteční již 54. ročník. Festival pořádá obecně prospěšná 

společnost České doteky hudby. Ředitele společnosti Miroslava Matějky 

jsme se zeptali:

TRADIČNÍ FESTIVAL POD NOVÝM VEDENÍM ŽIJE 
A POSTUPNĚ SE ROZRŮSTÁ

* Festival Dvořákův Turnov 
a Sychrov se letos uskuteční již 
ve svém 54. ročníku. Stejně jako 
v minulých letech se pod vaší 
patronací konají koncerty nejen 
na Sychrově a v Turnově, ale 
i v dalších městech. Kde a kolik 
koncertů se uskuteční?

Letos festival proběhne v 19 
partnerských městech tří krajů, 
která uvedou více než 20 koncertů 
od 6. do 23. června. Výčet měst by 
byl obsáhlý, snad bude stačit, že 
koncerty budou například v Hrad-
ci Králové, Jičíně, Mladé Bolesla-
vi, Liberci, Jablonci, v Opočně, 
Mělníku aj. Vystoupí Filharmonie 
Hradec Králové se Stabat Mater, 
skupiny Jablkoň, Hradišťan či 
Spirituál kvintet, klavírní kvarteto 
Ensemble Martinů a mnoho dal-
ších. Nebudou chybět ani osobnos-
ti herecké, jako například Otakar 
Brousek z Divadla na Vinohra-
dech. Velkým zážitkem bude jis-
tě vystoupení Kvarteta Apollon 
v programu Jazz nad rybníčkem 
Brčálníkem pod otevřeným nebem 
v hotelu Galatea v Kosmonosích.  
Velkolepou podívanou bude již 
zmiňovaná Dvořákova Stabat 
Mater v podání Filharmonie Hra-
dec Králové s vynikajícími sólis-
ty a smíšenými sbory z Turnova 
a Hradce Králové.

* Jak se vlastně České dote-
ky hudby k pořádání festivalu 
dostaly?

Myšlenka na uspořádání pra-
videlných festivalů spojených 
s Antonínem Dvořákem a Sych-
rovem vznikla už v době druhé 

Dvořákův festival je pevně spojený se zámkem Sychrov. Zde se také uskuteční 6. června od 18.00 hodin zahajovací koncert, další koncerty se konají 
v blízkém i vzdálenějším okolí. Například 10. června v Jičíně, kde od 19.00 hodin v divadle vystoupí Václav Hudeček, o den později koncertuje v Mladé 
Boleslavi Jablkoň, od 17. do 20. června v Turnově proběhnou tradiční mezinárodní dílny mladých (letos již 10. ročník), 23. června v turnovském kostele 
Panny Marie zahraje od 18.00 Filharmonie Hradec Králové. Podrobný program najdete na www.ceskedotekyhudby.cz.

Miroslav Matějka

světové války a byla realizována 
v 50. letech 20. století. V dubnu 
1951 se konal první ročník Dvo-
řákova Turnova a Sychrova. V ju-
bilejním roce 2000 byl festival 
oživen z podnětu Václava Feštra, 
ředitele Kulturního centra Tur-
nov, a to nápadem pořádat hudeb-
ní dílnu mladých. Vznikl Spolek 
přátel hudebního festivalu Dvo-
řákův Turnov a Sychrov. V roce 
2007 spolek navázal spolupráci se 
společností České doteky hudby, 
která založila prosperující a stále 
se rozšiřující Dvořákův festival, 
jehož je Dvořákův Turnov a Sych-
rov pevnou součástí. 

* Co pro vás odkaz skladate-
le Antonína Dvořáka znamená, 
odráží se nějak v dramaturgii 
koncertů festivalu?

Dvořák je bezesporu považován 
za jednoho z největších světových 
autorů vůbec a jeho hudba má své 
místo na všech světových hudeb-
ních festivalech. O jeho postavení 
na poli světové hudby svědčí i jeho 
Novosvětská, která zazněla při 
prvních krocích lidstva na Měsíci!

Náš festival je koncipován jako 
vícežánrový s dominací klasické 
hudby a tvorby Antonína Dvo-
řáka. Chceme nabídnout nový 
pohled na Dvořákovu tvorbu, pre-
zentovat jeho hudbu nejen klasic-
ky, ale také v nových netradičních 
aranžích a přilákat posluchače 
různého vkusu. Proto se zde prolí-
nají různé styly, zazní gospel, čer-
nošský jazz, lidová hudba, hudba 
amerických indiánů, spirituál. 
Tedy vše, co měl skladatel sám 

velmi rád. Ba co víc, tato hudba 
byla vývojovým pojítkem a tako-
vou výživnou inspirační žílou pro 
vznik dalších žánrů, jako je hudba 
rocková, jazzová a další.

* Jaké je dnešní spektrum 
posluchačů vážné hudby? Někdy 
lze zaslechnout hlasy, že tzv. váž-
ná hudba nepřežije následující 
dvacetiletí. Co myslíte?

Už jsem na to částečně odpově-
děl. Domnívám se, že do budouc-
na dojde k většímu prolínání stylů 
a žánrů. Vedle klasické hudby tu 
jsou další hudební styly od jaz-
zu po rockovou hudbu. Kořeny 
z klasické hudby lze velmi často 
vystopovat i u těch nejmoderněj-
ších hudebních proudů a vždy si 
čas od času některý interpret něco 
vezme právě z vážné hudby. Proto 
se o její osud nebojím. Podívejte se 
například, jakou velkou renezanci 
díky Čechomoru prodělala lidová 
písnička.

* A co Dvořákův festival? 
Pomohlo mu, že se koná ve více 
městech? I o něm se před lety 
říkalo, že z důvodu malého záj-
mu a vysokých nákladů skončí.

Doufám, že vstupem naší spo-
lečnosti se festival natrvalo poda-
řilo zachránit. Dnes dokonce mohu 
prohlásit, že Dvořákův festival  je 
díky Českým dotekům hudby nej-
rozsáhlejším středoevropským fes-
tivalem spojeným s hudbou tohoto 
velikána. Centrální osou je oblast 
Českého ráje, lemovaná městy 
Turnov – Jičín – Mladá Boleslav. 
Úvodní koncert je již tradičně na 
Sychrově, a to proto, že Antonína 
Dvořáka vázalo k místu přátelství 
ke správci panství Aloisi Göblo-
vi. Zámek a okolí Sychrova se mu 
po Vysoké u Příbrami stal druhou 
odpočinkovou i tvůrčí základnou. 

Dvořák je ústředním motivem fes-
tivalové dramaturgie, ale novým 
pojetím některých jeho skladeb  
festival nabízí nové, zajímavé hu-
dební zážitky, čímž  se snaží oslovit 
širší posluchačskou veřejnost, být 
otevřený všem generacím. Věřím, 
že pro spolupořadatelská partner-
ská města může být festival velkou 
výzvou, už třeba proto, že svým 
propojením na turistický ruch při-
spěje ke známosti měst a jejich kra-
jinných a historických zajímavostí.  

* Máte pro letošní rok vymyš-
leno něco nového?

Snažíme se zvyšovat návštěvnost 
a posluchače k zájmu o festivalu 
více motivovat nejen kvalitními 
koncerty, ale také dalšími bonusy. 
Zakoupením vstupenky na některý 
z koncertů posluchač získá tzv. 
Dvořákův cestovní pas, na který 
je poskytována sleva na vstupném 
do některých památek či turistic-
ky atraktivních míst. Novinkou 
je možnost zakoupení abonentní 
vstupenky za 390 Kč k níž návštěv-
ník také Dvořákův cestovní pas 
obdrží a bude moci volně cesto-
vat po více jak dvaceti koncertech 
a turistických zajímavostech. 

* Děkujeme za rozhovor.
-pch-
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Svazek obcí
Mariánská zahrada

Sídlo: Valdštejnovo náměstí 1, 506 

01 Jičín.

Rozloha: 20 458 ha.

Počet obyvatel: 9 843.

Počet obcí: 26 – Běchary, Bud-

čeves, Bukvice, Bystřice, Češov, 

Dětenice, Dolní Lochov, Choleni-

ce, Chyjice, Jičíněves, Kopidlno, 

Kostelec, Libáň, Nemyčeves, Oha-

več, Ostružno, Podhradí, Sedliště, 

Slatiny, Slavhostice, Staré Místo, 

Střevač, Údrnice, Veliš, Vitiněves, 

Vršce.

Předseda svazku: Eliška For-

manová (tel. 607 969 822, e-mail: 

info@marianskazahrada.cz, www.

marianskazahrada.cz)

Svazek obcí Mariánská zahrada 

byl založen v roce 2004 na území, 

které se nachází na jihozápad od 

Jičína. Jde o území barokně kom-

ponované krajiny, založené na pře-

lomu 17. a 18. stol. rodem Schliků.  

Krajinu tvoří vzájemně provázané 

krajinné prvky, zbytky barokních 

krajinných linií, které spojují oblast 

do jedinečného kulturně-historic-

kého dědictví. Návštěvníkům se 

nabízí mnoho zajímavostí, archi-

tektonických i přírodních památek. 

Oblast bohužel leží mimo hlavní 

turistický ruch, je tu poměrně málo 

turistických a cyklistických stezek 

a také málo služeb pro turisty. 

V letech 2006 – 2007 byl reali-

zován projekt „Medializace turis-
tické oblasti Mariánská zahrada“ 
(spolufi nancovaný SROP), díky 

kterému vznikly propagační mate-

riály a uskutečnily se akce zamě-

řené na uchování tradic. V roce 

2007 byl ve spolupráci s Akademií 

J. A. Komenského v Jičíně reali-

zován projekt „Usnadnění přístu-
pu k celoživotnímu vzdělávání na 
venkově“ (spolufi nancovaný ESF), 

na který navázaly dva vzděláva-

cí projekty určené pro obyvatele 

členských obcí svazku. 

V letošním roce jsme se zaměři-

li na propagaci svazku pořádáním 

cyklu přednášek spojených s náv-

štěvou památek. Jedná se o pouť k 

Božímu hrobu v Drahorazi, puto-

vání po lesních kapličkách, v čer-

venci je pouť ke sv. Anně, v srpnu 

TURISTICKÉ MIKROREGIONY – DŮLEŽITÁ SOUČÁST PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

Ve Zpravodaji SČR bychom chtěli postupně představit všechny mikroregiony, které v kraji působí. Činnost 

mikroregionů je důležitým zázemím rozvoje turistického ruchu, obce podporují důležité projekty, které rozši-

řují nabídku turistického regionu. V dnešním čísle představujeme mikroregiony Podkozákovsko, Pojizeří 
a Svazek obcí Mariánská zahrada.

Zástupcům mikroregionů jsme položili stejný okruh otázek. Zajímal nás význam a zkušenosti z práce mik-

roregionu, realizované aktivity a připravované projekty, význam spolupráce se Sdružením Český ráj (SČR), 

důležitý je i jejich názor na budoucnost rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji.

pouť v Kostelci a procesí k Lore-

tě, v září je 10. výročí vztyčení 

Smírčího kříže, v říjnu přednáška 

ve Starém Místě. V červenci také 

oslavíme 5. výročí založení svaz-

ku, ke kterému vydáme drobnou 

publikaci, která může sloužit i jako 

turistický průvodce. 

Zástupci svazku obcí MZ se 

zúčastňují marketingových aktivit 

SČR, prostřednictvím sdružení 

byla také naše turistická oblast 

prezentována na několika veletr-

zích cestovního ruchu. Budouc-

nost vidíme v další spolupráci, 

v přebírání zkušeností z turistické-

ho ruchu ve známějších oblastech. 

Je však otázkou, zda je lepší pone-

chat krajině její ráz a zachovanou 

přírodu, nebo provozovat masivní 

turistický ruch.

Mikroregion  Podkozákovsko
Sídlo: Koberovy 102, 468 22 Že-

lezný Brod.

Členské obce: Frýdštejn, Jenišo-

vice, Klokočí, Koberovy, Líšný, 

Loučky, Malá Skála, Mírová pod 

Kozákovem, Rakousy.

Předseda: Kvapil Jindřich, staros-

ta@koberovy.cz, tel.: 483 389 346.

Dobrovolný svazek obcí Mikro-

region  Podkozákovsko byl založen 

v roce 2001 a stal se pokračovate-

lem Mikroregionu Podkozákovsko, 

který vznikl v roce 1998. Zaklá-

dající obce mezi městy Turnov 

a Železný Brod navázaly na čin-

nosti MR Podkozákovsko zejména 

v předávání zkušeností a koordina-

ci významných investičních akcí 

v zájmovém území a zároveň ve 

společném řešení programů regio-

nální politiky Libereckého kra-

je, České republiky a Evropské 

unie. Mikroregion má zkušenosti 

z realizací projektů z programu 

SAPARD, Phare, POV, PRV.

Od vzniku MR se podařilo reali-

zovat několik projektů, například: 

opravy požárních nádrží, stezky 

regionem Podkozákovsko, šesti-

letý projekt Cyklotrasy Mikrore-

gionem Podkozákovsko, obnova 

venkovských sportovišť, bezpečně 

po regionu (3 etapy), vzhled obcí 

Veliš je jedním ze symbolů Mariánské zahrady.

(priorita MR), výpočetní technika 

a programové vybavení, projektová 

příprava atd.

Zároveň probíhají pravidel-

né semináře a školení pro obce 

i občany. Za uplynulých 11 let čin-

nosti bylo získáno pro obce, spol-

ky a občany prostřednictvím MR 

zhruba 9 mil. Kč dotací. MR Pod-

kozákovsko se také aktivně podílí 

na činnosti MAS Turnovsko.

Významná je i spolupráce se 

SČR. Celistvost území obou orga-

nizací je dobrým předpokladem 

k vzájemné spolupráci, která je pro 

obě strany nezbytná a přínosná. Spo-

lupráce začala již v roce 2002, MR 

se sdružením spolupracuje na pro-

jektech  cyklotrasy Jizera, na pro-

vozu turistických autobusů, na 

strategii trvale udržitelného rozvo-

je cestovního ruchu v turistickém 

regionu Český ráj a na projektech 

záchytných parkovišť a informač-

ního systému Českého ráje.

Rozvoj cestovního ruchu by 

podle vedení MR Podkozákovsko 

měl být směřován také do „okrajo-

vých“ částí Českého ráje, například 

do Besedických a Betlémských 

skal, na Frýdštejn, Malou Skálu 

apod. Nutné ovšem je vybudovat 

zde doprovodnou infrastruktu-

ru, počínaje ubytováním a konče 

doprovodnými aktivitami, jako 

je kulturní a společenské vyžití. 

Důležité pro návštěvníky je také 

dostupnost měst a s tím souvisejí-

cí dopravní obslužnost a rozšíření 

nákupních možností (hlavně delší 

otevírací doby).

Mikroregion Pojizeří
Sídlo: Benešov u Semil 125,  

512 06 Benešov u Semil.

Rozloha: 12 014 ha.

Počet obyvatel: 7 688 obyvatel.

Počet obcí: 13 – Bělá, Benešov 

u Semil, Bozkov, Bystrá nad Jize-

rou, Háje nad Jizerou, Jesenný, 

Košťálov, Libštát, Příkrý, Roprach-

tice, Roztoky, Slaná a Stružinec.

Předseda svazku: Dalibor Lam-

pa, starosta obce Benešov u Semil, 

(tel. 481 622 793, 724 180 025,  

e-mail: obec.benesov@iol.cz, www.

pojizeri.cz).

Motto Mikroregionu: „Kraj da-
lekých rozhledů a hlubokých údo-
lí“ vystihuje zdejší krajinu jako 

jedinečný prostor pro aktivní turis-

tiku v oblasti nezatížené nadměr-

ným sezonním zájmem návštěvní-

ků jako sousední Krkonoše nebo 

Český ráj. Hustá síť silniček a cest 

se stala základem cyklotras, které 

společně s pěšími značenými tra-

sami a kvalitními informačními 

materiály lákají milovníky pěší 

a cykloturistiky.  K návštěvě území 

lákají romantické scenérie divo-

kého údolí Kamenice, Bozkov-

ské dolomitové jeskyně, množství 

Rozhledna na Kozákově.

Pokračování na str. 5
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AKTUALITY 
SEZONY 2009

Na začátku letošního roku vy-

dalo Sdružení Český ráj katalog 

prezentující jednotlivé nositele 

značky Regionální produkt Čes-

ký ráj. Nový propagační materiál 

lze použít i jako originálního prů-

vodce při putování Českým rájem 

a objevování tajemství českého 

šperkařství, kamenářství, sklářské 

či bižuterní výroby. 

Snadnou orientaci návštěvní-

kům umožní přehledná mapa, 

která je součástí katalogu. 

A tak se například při cestě do díl-

ny, kde prastarou metodou vzni-

kají výrobky z orobince, mohou 

zastavit na Valečově, když se turis-

té pojedou podívat do truhlářské 

dílny, navštíví Bozkovské jeskyně, 

při cestě do Hruboskalského skal-

ního města mohou s dětmi zavítat 

do největšího přírodního dětského 

parku v republice, který se nachází 

ve Šťastné zemi v Radvánovicích. 

A bude-li například prázdninová 

poznávací výprava směřovat za 

výrobci skleněných fi gurek a vinu-

tých perlí na Železnobrodsko, lze 

to spojit s ochutnávkou domácích 

sýrů z farmy v Huntířově. 

Takto byl nový katalog konci-

pován, zájemce kromě základních 

informací o výrobci tradičního 

zboží získá také několik typů na 

zajímavé výlety v celém regionu, 

a k tomu se ještě dozví příběhy 

lidí, kteří mají pocit, že řemesla 

a postupy předků mají přetrvat 

do dalších věků. Proto také kata-

log nese podtitul „Výrobky s duší 
Českého ráje“. Katalog je k dis-

pozici na informačních centrech 

v regionu nebo zdarma ke stažení 

na www.cesky-raj.info v sekci 

Regionální výrobky.                -js-

KATALOG REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ

Co nového je připraveno pro le-

tošní letní turistickou sezonu?

Sezonní turistické noviny 
a turistické autobusy

Při příležitosti zahájení turis-

tické sezony v Českém ráji letos 

opět vyšly sezonní turistické novi-

ny Český ráj, tentokrát již deváté 

vydání. Noviny jsou již tradičně 

nabité zajímavými články, potřeb-

nými informacemi o památkových 

a dalších objektech a přehledem 

kulturních, sportovních a spo-

lečenských akcí v Českém ráji. 

Čtenáři turistických novin tu také 

naleznou aktuální jízdní řády jed-

notlivých linek letních turistických 

autobusů. Tyto linky spojují zají-

mavá místa regionu a zajišťují pře-

pravu návštěvníků i s koly. Aktu-

ální jízdní řády jsou také na www.

craj.cz, www.csadsm.cz, www.

cesky-raj.info. Turistické noviny 

Český ráj 2009 zakoupíte ve všech 

turistických informačních centrech 

Českého ráje.

Nabídka pro každý den
Sdružení Český ráj ve spoluprá-

ci s partnery připravilo na měsíce 

červenec a srpen tematický pro-

gram s názvem „Prázdninová 
nabídka pro každý den 2009“.

Jedná se o soubor nevšedních 

nabídek programů nebo zvýhod-

něných balíčků služeb. Každý den 

v týdnu je vytvořena jiná možnost 

jak strávit volný čas v Českém ráji. 

Zúčastnit se tak můžete například 

prohlídky replik historických leta-

del v Mladé Boleslavi či výletu do 

středověku na Starých Hradech. 

V tomto programu jsou připraveny 

akce pro rodiny s dětmi, prohlídky 

unikátních technických památek 

nebo ukázky tradičních řemesel. 

Milovníci historie ocení organizo-

vané prohlídky měst  Jičín, Turnov, 

Železný Brodě a pamatováno je 

i na ty, kteří rádi tráví svůj volný 

čas aktivně. Více na www.cesky-

raj.info

Připravujeme infomapu
Českého ráje 

Sdružení Český ráj připravuje 

pro návštěvníky turistického regi-

onu novou informační mapu, která 

bude vedle turistických cílů, pěších 

a cyklistických tras obsahovat také 

důležité informace o návštěvnické 

nabídce v Českém ráji. Mapa bude 

vydána v česko-polské, česko-ang-

lické a česko-německé jazykové 

mutaci v průběhu června a bude 

opět k dispozici na informačních 

centrech v regionu a veletrzích ces-

tovního ruchu.

MAPA MIKROREGIONŮ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKÝ RÁJ

církevních památek (kostel Navští-

vení Panny Marie v Bozkově, kos-

tely v Loukově a Košťálově, četné 

kapličky, kříže, boží muka a zvo-

ničky). Mezi památky lidové archi-

tektury patří dřevěná zvonice v 

Dolní Sytové, Sejkorská kaplička, 

zvonička v Příkrém. Významný-

mi technickými památkami jsou 

mosty v Libštátě, v Dolní Sytové 

a dřevěný krytý most v Bystré nad 

Jizerou. Ubytování nabízí mnoho 

penzionů a autokemp v Košťá-

lově na koupališti, či autokemp 

v Benešově u Semil v areálu SDH 

v Podolí.

Významné akce realizované 

z Programu obnova venkova: Infor-

matika a internet pro veřejnost, 

napojení a propojení turistických 

tras místními okruhy, místní turis-

tické trasy a cyklotrasy,  opravy 

místních komunikací využitých pro 

cyklotrasy a turistické trasy, úprava 

hřbitovů a rekonstrukce drobných 

památek, opravy místních komu-

nikací a parkových ploch atd. Dále 

byl také ze Společného regionální-

ho operačního programu (SROP) 

vybudován „Turistický informační 
systém Horního Pojizeří“.

TURISTICKÉ 
MIKROREGIONY

Dokončení ze str. 4
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Seznam cílů obsažených v aktuálním zně-

ní metodiky byl uveden v předchozím čísle 

Zpravodaje, stejně jako další cíle, které jsou 

předmětem značení. Sdružení Český ráj v roce 

2008 vyvíjelo aktivity k plošnému vyznačení 

významných cílů na celém území Českého ráje 

v souladu s platnou metodikou. Za tím účelem 

se podařilo získat fi nanční podporu z granto-

vých programů Královéhradeckého (100 tis. 

Kč) a Středočeského kraje (100 tis. Kč).

Na území Středočeského kraje jsou již něk-

teré cíle v oblasti Mnichovohradišťska zčásti 

značeny na silnicích nižších tříd. S podporou 

kraje zadalo SČR zpracování projektu znače-

ní pro všechny cíle v území (mj. Škoda Auto 

Muzeum, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, 

Michalovice, Zvířetice, Valečov, Drábské svět-

ničky) včetně návrhu grafi ckých log na návěs-

tí. V rámci projektu bude na silnici R10 v létě 

2009 vyznačen zámek Mnichovo Hradiště (viz 
návrh grafi ckého loga). Projektová dokumen-

tace bude podkladem pro žádosti do granto-

vých programů a Regionálního operačního 

programu (Mladá Boleslav, SČR).

Liberecký kraj v roce 2008 dle zpracova-

né dokumentace označil Frýdštejn, Vranov, 

Rovensko pod Troskami, Bozkovské jesky-

ně, Dlaskův statek, Hruboskalsko a Kozákov. 

Návěsti IS 23 byly instalovány pro Sychrov, 

Frýdštejn a Vranov. Cíle, které nebudou kra-

jem vyznačeny nebo nejsou zpracovány v pro-

jektové dokumentaci kraje (mj. Trosky, Vald-

štejn, Tábor, Hrubá Skála, Karlov, Trávníky), 

musí být značeny z jiných zdrojů ve spolupráci 

vlastníků, provozovatelů a Sdružení Český 

ráj.

Královéhradecký kraj zadal zpracování 

projektové dokumentace pro celé své území. 

Projednání se komplikuje z důvodu nesou-

hlasných stanovisek Policie ČR. Na podporu 

značení vypisuje kraj grantový program, který 

se připravuje také v roce 2009. V dubnu 2009 

proběhlo vyznačení hradu a zámku Staré Hra-

dy pomocí směrovek IS 24 (viz samostatný člá-
nek), označení dalších cílů (mj. doznačení Jičí-

na, označení Humprechtu) čeká na projednání 

projektu značení. Samostatný projekt realizuje 

Hrad Kost, Prachovské skály a Dětenice jsou 

již značené. Na základě projednané krajské 

dokumentace a vypsaného grantu předpokládá 

SČR ve spolupráci s partnery podání žádostí 

na další etapu značení (návěsti IS 23) do konce 

roku 2009.

V případě zájmu o tuto problematiku kon-
taktujte Ing. Jiřího Lukeše, tel. 739 611 493, 
e-mail: lukes@cesky-raj.info.

ZNAČENÍ KULTURNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ V ČESKÉM RÁJI
Vyznačení hradu a zámku Staré Hrady

Sdružení Český ráj ve spolupráci se spo-
lečností Tarbon s. r. o. dokončilo první etapu 
označení hradu a zámku Staré Hrady pro-
střednictvím tzv. „hnědého“ dopravního zna-
čení (viz foto).  

Jedná se o směrové tabule IS 24a ze silnic 
I. třídy I/32 a I/16 od Kopidlna a Sobotky. 
Celá akce v rozsahu zhruba 75 tisíc Kč byla 
realizována s fi nanční podporou z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje. Aktivita je součás-
tí projektu značení cílů v turistickém regionu 
Český ráj, na který Sdružení Český ráj získa-
lo v roce 2008 podporu v rámci grantového 
programu CRG200804 - „Značení kulturních 
a turistických cílů“. 

Další etapou by mělo být rozmístění návěstí 
IS 23 na silnice I. třídy.

GREENWAY JIZERA, AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROJEKTU

V dubnu 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí pro Greenway 

Jizera v úseku Rakousy – Křížky – Malá Skála. Tím je spolu 

s územním rozhodnutím z roku 2008 na úsek Svijany, Dolán-

ky – Loužek a Malá Skála – Líšný řešena již celá tato etapa. 

Cílem je příprava žádosti do Regionálního operačního progra-

mu NUTS Severovýchod, oblasti podpory 3.1 - Rozvoj základ-

ní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR, v rámci 

nadcházející výzvy plánované na 3. 10. 2009 – 18. 12. 2009. 

Na území Středočeského kraje se dokončuje dokumenta-

ce k územnímu rozhodnutí a v roce 2009 by měl být stano-

ven další úsek. Výzva regionálního operačního programu, 

v rámci které lze žádat o podporu budování cyklostezek 

pro cestovní ruch, je plánovaná na 15. 10. – 15. 12. 2009.

Souběžně s projektovou přípravou byla zahájena marke-

tingová podpora projektu. V Mladé Boleslavi (Škoda Auto 

Muzeum) se 20. listopadu 2008 konal seminář na téma 

projektu Greenway Jizera a budování cyklostezek obecně, 

kterého se zúčastnilo cca 70 zástupců obcí, partnerů a dal-

ších subjektů z regionu.

V rámci semináře bylo představeno nové logo projektu 

(viz obrázek), které je poprvé použito na novém propagač-

ním materiálu „Greenway Jizera – Podél řeky za přírodou 
a historií“ (viz obrázek). Leták byl vydán v nákladu 10 000 

ks s cílem nabídnout stávající turistické atraktivity a služ-

by pro cyklisty podél řeky Jizera a představit dlouhodobý 

záměr projektu Greenway Jizera. Všechny uvedené aktivi-

ty se uskutečnily s fi nanční podporou Nadace Partnerství.

Kromě Sdružení Český ráj a Turnova je v projektu aktiv-

ní i město Semily, které zpracovalo projektovou dokumen-

taci na průjezd cyklostezky městem a ze SFDI požádalo 

o podporu realizace v úseku sídliště Řeky v roce 2009.

NOVINKY VE STARÝCH HRADECH

Loňská turistická sezona na Starých Hradech byla přes pozdější zahájení provozu z důvo-

du rekonstrukčních prací velmi úspěšná. Majitelé a zaměstnanci však neusnuli na vavřínech 

a pro letošní rok připravili pro své malé i velké návštěvníky celou řadu dalších lákadel. Pro 

velký úspěch pohádkového sklepení dědečka Fábulína byla roztomilými postavičkami obydlena 

i hradní půda a vznikl tak již třetí prohlídkový okruh „Časem zpátky do pohádky II“. O nové 

exponáty byl doplněn také prohlídkový okruh „Jak se žilo za císaře pána Františka Josefa I.“. 
Novinkou letošní sezony je také zrekonstruovaný slavnostní sál, určený pro svatební obřady 

a další slavnostní události. Snoubencům zde mohou být uspořádány i speciální svatební obřady, 

jako je svatba za přítomnosti  Albrechta z  Valdštejna a jeho družiny nebo pohádková svatba.

Více na www.starehrady.cz.
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PERLIČKY Z REGIONU

Obnova železnobrodské zvonice
Tmavá, dřevěná zvonice pochá-

zející z roku 1761 dnes opět zdobí 

malebné městečko na řece Jizeře. 

Po požáru v květnu roku 2007, 

kdy byla stavba včetně dvou zvonů 

z 15. století téměř zcela zničena, 

nastalo období rozsáhlých rekon-

strukčních prací. Na jejich fi nan-

cování se podílelo město, Libe-

recký kraj, ministerstvo kultury 

a prostřednictvím veřejné sbírky 

také samotní obyvatelé Železného 

Brodu. Slavnostní zvonění se ve 

zrekonstruované zvonici s novým 

zvonem nesoucím jméno „Svatý 
Jakub Větší“ uskutečnilo na loň-

ský Štědrý den. 

Hydroelektrárna na Spálově 
V místě mezi městy Železný 

Brod a Semily, při soutoku Jizery 

a Kamenice, stojí přes 80 let hyd-

roelektrárna Spálov. Od 1. května 

letošního roku se stává tato jedi-

nečná technická památka ote-

vřenou pro veřejnost. Pravidelné 

prohlídky se tu budou konat vždy 

v pondělí a pátek ve 14 hodin, 

v sobotu a v neděli v 10 a 14 hodin. 

Zájemci se shromažďují v prostoru 

před branou elektrárny. Do objektu 

bude vpuštěno 20-25 osob, vstup 

je zdarma. Větší ucelené skupiny, 

zájezdy či školní výlety si mohou 

vstup objednat telefonicky předem 

(tel. 492 112 845 p. Mrkvička), a to 

i mimo uvedené dny a hodiny, na 

kterýkoli den mezi 8. a 17. hodi-

nou.

Letiště Mladá Boleslav
Aeroklub provozuje motorová 

letadla pro vlekání větroňů a pro 

vyhlídkové lety, dále moderní 

laminátové i historické dřevěné 

větroně. Společnost Kantor pro-

vádí tandemové seskoky padákem 

z letounů Cessna a nebo dnes již 

historického dvouplošníku AN2. 

Kostel v Semilech.

OHLÉDNUTÍ ZA VELETRHY 
CESTOVNÍHO RUCHU 2008/2009

Sdružení Český ráj zajis-

tilo ve veletržní sezoně 

2008/2009 prezentaci regio-

nu na celé řadě tuzemských 

i zahraničních veletrzích 

cestovního ruchu. Většiny 

veletrhů jsme se účastnili 

ve spolupráci s Královéhra-

deckým krajem (v rámci 

projektu Cílená propagace 

a prezentace Královéhradec-

kého kraje) a Libereckým 

krajem, za což bychom tímto 

chtěli zástupcům těchto kra-

jů vyjádřit dík.

V termínu 25. - 27. 9. 2008 se Český ráj představil na veletrhu 

TT Varšava, který se řadí mezi nejdůležitější veletrhy ve střední 

a východní Evropě a v Polsku se nachází na prvním místě.

V říjnu a listopadu pak následovaly prezentace na polském veletrhu 

TS Poznaň (16. - 18. 10. 2008), velmi dobře hodnocená účast na zápa-

dočeské akci ITEP Plzeň (23. - 25. 10. 2008) a německý veletrh TC 

Lipsko (18. - 24. 11. 2008)

Český ráj samozřejmě 

nechyběl ani na dvou největ-

ších tuzemských veletrzích, 

kterými jsou Go + Region-
tour Brno (15. – 18. 1. 2009) 

a Holiday World Praha  

(5. 2.  – 8. 2. 2009). Na obou 

akcích se region prezento-

val v rámci nové expozice 

Libereckého kraje. Český 

tu byl zastoupen oblastmi 

Turnovska, Jičínska, Mlado-

boleslavska a Horního Poji-

zeří. Z pražského veletrhu 

si Sdružení Český ráj také 

přivezlo cenu za 3. místo v 

soutěži vyhlašované vydava-

telstvím TTG Travel Awards 

2009 v kategorii „Turistický region, oblast či město, kde jste se setkali 
s nejlepší kvalitou přijetí“.

Český ráj měl své zástupce také na holandském veletrhu Vakantie 
Utrecht (13. - 18. 1. 2009), který je z pohledu zahraničních prezentací 

asi nejlépe hodnocenou akcí, s návštěvností přes 130 tisíc návštěvníků 

a velkým zájmem účastníků o krásy našeho kraje. Podobně se Čes-

ký ráj představil také na veletrzích Vacances Brusel (5. - 8. 2. 2009) 

a ITB Berlín (11. - 15. 3. 2009). 

Poprvé jsme se v letošním roce účastnili maďarského veletrhu Uta-
zás Budapešť (26. 2. - 1. 3. 2009). Maďarští návštěvníci prokázali vel-

ké znalosti o České republice a mnozí z nich i o našem regionu. Padaly 

i specifi cké dotazy, například kontakt na csárdu (restauraci) Rumcajs. 

Velkou pozornost a úsměv na tvářích maďarských návštěvníků budi-

lo zjištění (nebo spíše připomenutí), že pohádkové postavy Rumcajs, 

Manka a Cipísek pocházejí právě z Českého ráje.

První čtvrtletí roku 2009 bylo bohaté i na regionální akce cestov-

ního ruchu. Jejich návštěvníci mohli materiály z Českého ráje najít 

na stánku Středočeského kraje na veletrhu Regiony České repub-
liky 2009 v Lysé nad Labem. V březnu pak na Infotouru v Hrad-
ci Králové (13. 3. - 14. 3. 2009), akci Dovolená a region v Ostra-
vě (13. 3. - 15. 3. 2009) a Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou 

(19. 3.  -  21. 3. 2009).

Podrobnosti o jednotlivých veletrzích na www.cesky-raj.info v sekci 
tiskové zprávy. 

Létá se tu převážně o víkendech, 

ale při hezkém počasí i odpoledne 

a v podvečer ve všedních dnech.

Nadační fond letadlo Metoděje 
Vlacha provozuje osm létajících 

replik historických letadel z obdo-

bí od počátků letectví až po dru-

hou světovou válku. Více na www.

akmb.cz.

Vyhlídková věž v Semilech 

Věž kostela sv. Petra a Pavla 

v Semilech bude po loňských 

odborných úpravách v letošním 

roce opět přístupná veřejnosti. 

Prohlídky kostela, z jehož ocho-

zu se naskýtá jedinečný pohled na 

město, budou probíhat od 1. červ-

na do 30. září, a to každé pondělí 

a sobotu od 11.00 do 15.30 hodin. 

V ostatní dny po domluvě s Měst-

ským informačním střediskem 

Semily (tel. 481 624 721) nebo 

s panem farářem Gajdošíkem (tel. 

481 622 563, 739 909 500). Vstup-

né: dospělí 10 Kč, děti zdarma.

Pojďme si hrát na Templ
Pracovníci mladoboleslavské ga-

lerie Templ si pro své nejmenší náv-

štěvníky i jejich rodiče na prázdni-

nové měsíce připravili interaktivní 

program pod přiléhavým názvem 

„Pojďte si hrát“. Tento program 

by chtěl dnešnímu návštěvníku 

ukázat, že v minulosti si děti hrá-

valy stejně rády jako dnes, jen hry 

a hračky byly poněkud odlišné. 

Více na www.kssvet.cz

Evropský geopark UNESCO 
Český ráj (letem světem)

Letos probíhají akce „Mezi-
národního roku planety Země“. 
Začátkem roku vyšla kniha „Ev-
ropské geoparky“, která předsta-

vuje třicet dva území včetně geo-

parku Český ráj. Od února probíhá 

v Turnově výstava „Planeta Země 
mocná i zranitelná“. Doprovod-

ných akcí, mezi kterými převládají 

workshopy, fi lmy a exkurze, se jen 

za duben zúčastnilo více než 500 

žáků a studentů. Pro naučnou stez-

ka v Besednických skalách byly 

připraveny nové panely…

V dubnu se počet geoparků 

v Evropě rozrostl na třicet čty-

ři. Přijetí geoparku Arouca mělo 

v portugalských národních i regio-

nálních televizích, rozhlasu a novi-

nách velký ohlas. 

V červnu, na závěr předsednic-

tví České republiky EU, navštíví 

geopark hosté ze zemí unie, aby se 

seznámili s krásami Českého ráje. 
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NABÍDKA PREZENTACE NA STRÁNKÁCH WWW.CESKY-RAJ.INFO

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, 

Ing. Slavomír Říman, rimans@volny.cz.

Sdružení Český ráj provozuje 

na adrese www.cesky-raj.info ofi -

ciální stránky turistického regionu 

Český ráj.

Stránky obsahují přehled turis-

tické nabídky regionu, tipy na 

výlety, články o aktuálním dění 

a v neposlední řadě nabídku služeb 

cestovního ruchu (např. ubytova-

cí a stravovací služby, půjčovny 

sportovního vybavení, průvod-

covské služby, prodejny, cestovní 

kanceláře a agentury a další). 

Návštěvnost stránek činí zhruba 

1000 – 2000 unikátních přístupů 

denně. V současné době probíhá 

komplexní přestavba stránek, kte-

rá si klade za cíl zvýšení atraktivi-

ty stránek a další navýšení jejich 

návštěvnosti.

Sdružení Český ráj nabízí pro-

vozovatelům služeb možnost pro-

pagace na stránkách regionu. 

Jedná se o placenou službu 

v ceně od 500 do 1600 Kč za rok 

(viz ceník níže). Konečná cena 

závisí na typu služby, velikosti pro-

vozovny, její polohy v rámci regi-

onu, a rozsahu a kvality podkladů 

dodaných provozovatelem (slevy 

30 - 50 %). Bonusem je bezplatná 

prezentace na serveru www.libe-

recky-kraj.cz a možnost zapojení 

do Benefi t programu zdarma.

ZÁKLADNÍ CENÍK 
INZERCE NA 

WWW.CESKY-RAJ.INFO
- 500 Kč – prodloužení inzerce 

stávajících subjektů z předchozího 

období (roku),

- 1000 Kč – prezentace nového 

subjektu v případě dodání kvalit-

ních podkladů inzerentem,

- 1600 Kč – kompletní zpra-

cování inzerce včetně osobní 

návštěvy zástupce SČR, pořízení 

a zpracování dat a fotografi í.

Projekt zaměřený na podporu 

tradičních produktů z Českého ráje 

„oslaví“ letos na jaře své dvouleté 

úspěšné fungování. Na turnovských 

Staročeských trzích budou slavnost-

ně předány certifi káty o propůjčení 

ochranné známky dalším čtyřem 

nositelům. U příležitosti trhů bude 

také slavnostně představen nový 

materiál –  noviny věnované tradič-

ním řemeslům a výrobkům v kraji 

pod Troskami. Na osmi stranách 

najdete  kompletní přehled všech 28 

nositelů značky a další informace 

o aktivitách projektu a aktuálním 

dění. Zpravodaj bude k dispozici na 

informačních centrech, řemeslných 

PŘIPRAVUJEME: ZPRAVODAJ 
REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ

trzích a zdarma ke stažení na www.

cesky-raj.info.

Finanční prostředky získané 

z placené inzerce jsou využívány na 

provoz a rozvoj stránek, prezentaci 

regionu na veletrzích a vydávání 

propagačních materiálů.

Kontaktní osobou SČR v zále-

žitostech inzerce je Ing. Hana 
Žďárská, e-mail: zdarska@cesky-
raj.info, tel. 481 540 253.

NABÍDKA ČLENSTVÍ

V případě zájmu o užší spo-

lupráci a zapojení do rozvoje 

cestovního ruchu v Českém ráji 

se podnikatelé mohou stát členy 

(resp. přidruženými členy v přípa-

dě fyzických osob) Sdružení Čes-

ký ráj s možností ovlivnit aktivity 

v regionu a přímo podpořit jeho 

rozvoj. 

Výše členského příspěvku se 

odvíjí od právní formy a zahrnuje 

četné členské výhody (viz níže), 

včetně prezentace na interneto-

vých stránkách regionu zdarma.

Služby (výhody) poskytované 
členům Sdružením Český ráj:
- prezentace na webu a aktualiza-
ce informací zdarma,
- prezentace propagačních tisko-
vin na veletrzích cestovního ruchu 
zdarma,
- bezplatné zveřejňování tiskových 
zpráv a aktualit na webu,
- distribuce regionálních propa-
gačních materiálů,
- zasílání Zpravodaje SČR,
- zařazení do rozesílacího sezna-
mu pro zasílání aktuálních infor-
mací z regionu,
- sleva na inzerci v regionálních 
propagačních materiálech.

V případě zájmu o spolupráci 

můžete kontaktovat pracovníky 

Sdružení Český ráj nebo nejbližší 

informační centrum (IC).
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