
DOTACE Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Cyklostezka z Líšného do Turnova v roce 2012? S největší pravděpodobností ano...

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod schválil na svém posledním zasedání mj. žádos-

ti zaměřené na rozvoj cestovního ruchu podané do 14. výzvy regionálního operačního programu 

v lednu 2010. Mezi schválenými v oblastech podpory 3.2 a 3.1 jsou i obě žádosti Sdružení Český ráj.

Předmětem projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“ jsou aktivity 

zaměřené na propagaci Českého ráje, vytváření nových turistických nabídek či rozvoj regionální-

ho partnerství. Z konkrétních výstupů jmenujme např. mapový portál na internetových stránkách, 

propagační videa, účast na veletrzích, exkurze pracovníků informačních středisek, studii Český 

ráj bez bariér, vydání propagačního šanonu a dalších tiskovin. Celkový rozpočet projektu, jehož 

realizace je plánovaná do léta 2013, činí 7,96 miliónů korun s dotací ve výši 92,5 %.

Významným investičním projektem je „Greenway Jizera v úseku Dolánky–Líšný“. V rámci 

úseku Dolánky–Rakousy–Malá Skála–Líšný o celkové délce 9,6 km bude vybudováno cca 2,6 km 

nových stezek pro cyklisty a chodce, včetně stavby dvou nových mostů přes řeku Jizeru (Rakou-

sy–Křížek–Malá Skála) a rekonstrukce stávající lávky pro pěší na železničním mostě. Zbylých 

6 km bude vedeno jako cyklotrasa po stávajících místních komunikacích (to představuje v rámci 

žádosti neuznatelné výdaje). Součástí stezky bude informační systém, mobiliář 

a dopravní značení. Celkový rozpočet projektu s realizací v letech 2011 

a 2012 je 40,8 mil. Kč s dotací ve výši 37,7 mil. Kč. 
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SLOVO ÚVODEM - Letošní podzim je v mno-

ha ohledech specifi cký - přinesl s sebou několik 

důležitých akcí a událostí nutících k zamyšlení. 

Tou první akcí byl seminář k 55 letům CHKO 

Český ráj, který otevřel zajímavou debatu k vizi či 

vizím pro náš region do dalšího období. Pro mne 

nejpodstatnějším signálem, který tento seminář 

přinesl, je sbližování postojů a pohledů zástup-

ců ochrany přírody a nás, zástupců organizace 

cestovního ruchu – destinačního managementu. 

Sama debata byla inspirující v tom, že se dotkla 

nejen ochrany přírody a kulturně historického 

dědictví, kvality a šíře turistické nabídky, rozvoje 

území, ale také kontroverzní kvality jednotlivých 

služeb.

Druhým tématem letošního podzimu jsou 

zcela určitě komunální volby. Právě města a ob-

ce jsou klíčovými partnery a členy našeho 

sdružení, a tak nás vždy zajímají výsledky voleb 

a s tím spojená možná kontinuita či nové nápady 

a pohledy, které s sebou možné změny přinesou. 

Personální podpora společných aktivit Sdružení 

Český ráj ze strany jednotlivých starostů je pro 

region velmi důležitá. V kontextu změn v zastu-

pitelstvech nás již tradičně čeká mimořádná val-

ná hromada sdružení, jejímž cílem je personál-

ně obnovit správní a kontrolní orgány a dát jim 

mandát na období dalších čtyř let.  V této chvíli 

tak musí zhodnotit fungování Sdružení Český ráj 

za poslední období – tedy za mého předsednictví.  

Nechci se pouštět do dlouhých soudů. Vypíchnu 

jen dvě věci. První je prakticky dokončená pro-

fesionalizace našeho sdružení, která přinesla 

lepší komunikaci a spolupráci do území (pracov-

ní skupiny, pravidelná setkávání, tiskové zprá-

vy atd.). Druhá věc, která stojí za zmínku, jsou 

výsledky. Celému týmu se podařilo rozšířit čin-

nost, přinést nová témata či produkty a zajišťovat 

v podstatě hladké fi nancování všech našich akti-

vit i v posledních dvou „krizových“ letech. Za to 

patří dík všem zaměstnancům, ale také členům 

správní rady a vůbec všem, kteří s námi v dobré 

víře a na dobrých věcech spolupracovali a spo-

lupracují. 

Aleš Hozdecký, předseda Sdružení Český ráj
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NOVINKY Z REGIONU

Není všude zavřeno!
Jsou i taková místa, kde návštěvníky přivítají 

i v zimě. Do Starých Hradů mohou návštěvní-
ci zavítat od listopadu do března o sobotách 
a nedělích (a předem objednané zájezdy i ve 
všední dny) na Čarodějné zimní pohádkové 
prohlídky. Provede je princezna, čertice, čaro-
dějnice nebo čaroděj. Součástí prohlídek jsou 
hry, soutěže a různá překvapení. Bližší lze najít 
na www.starehrady.cz.

Železnobrodská elektrárna – 
– Stavba roku 2010

Malá vodní elektrárna získala s dalšími čtyř-
mi stavbami titul Stavba roku 2010. Z oceněných 
staveb ji lze dekorovat jako absolutního vítěze. 
Výsledkem bezmála osmi a půl tisíce hlasů 
doslova převálcovala ostatní přihlášené stavby 
a fenomenálně odsunula ostatní oceněné. (Na 
pomyslném pátém místě se umístil projekt admi-
nistrativního centra ve Vinici, na čtvrtém rekon-
strukce Malostranské besedy v Praze, třetí místo 
patří letnímu koupališti v Hradci Králové a na 
druhém místě s 222 hlasy se umístilo Centrum 
sportu a zdraví Olomouc.)

Autorem architektonického návrhu elektrárny 
je architekt pan Boris Šonský. „Byla to skvělá 
zkušenost, jsem rád, že jsem na projektu mohl 
pracovat. Teď je naše úsilí korunováno fantas-
tickým úspěchem,“ uvedl pan Šonský. Elektrárna 
vznikla v místě vyústění starého náhonu. Původ-
ně stála o více než půl kilometru blíže k městu. 
Povolení stavby jezu, náhonu a původní elekt-
rárny bylo vydáno již v roce 1861 továrníkovi 
Johannu Liebiegovi při stavbě přádelny, která je 
dnes již mimo provoz. Komunisté pak elektrárnu 
i náhon zrušili. Jsme rádi, že se můžeme chlubit 
tak krásným titulem a doufáme, že turisté na toto 
budou slyšet a přijedou se k nám podívat.

SEMINÁŘ K 55. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CHKO ČESKÝ RÁJ

Od vzniku Chráněné krajinné oblasti Český 

ráj uplynulo letos už 55 let, od vzniku samotného 

názvu tohoto výjimečného regionu uplynula už 

doba alespoň dvakrát delší. Aby se i v dalších 

letech a desetiletích mohli lidé – jak obyvatelé, 

tak i návštěvníci – radovat z pohody a jedineč-

ností tohoto regionu, bylo by třeba sladit nejrůz-

nější představy o jeho vývoji, resp. udržitelném 

rozvoji. I k tomu účelu spojily síly Správa chrá-

něné krajinné oblasti Český ráj a Sdružení Český 

ráj, aby ve dnech 21. a 22. října uspořádaly dvou-

denní pracovní seminář s názvem „Český ráj pro 
třetí tisíciletí“.

Seminář zahájil a první 

příspěvek na téma „Český 
ráj pohledem ochrany pří-
rody a krajiny“ přednesl 

RNDr. František Pelc, ředi-

tel Agentury pro ochranu 

přírody a krajiny ČR. „Jsme 
povinni jedinečnou přírodu 
uchránit pro příští generace, 
ale i v souladu s potřebami 
místních lidí a turistické-
ho ruchu. Je třeba vyladit 
model dalšího fungování 
regionu a mantinely rozvo-
je ve všech oblastech lidské 
činnosti,“ uvedl v úvodu. 

Další program obsahoval zajímavé prezentace 

„Milníky ve vývoji území Českého ráje“, „Čím je 
Český ráj jedinečný“ a „Nejvýznamnější součas-
ná témata v Českém ráji“. Pestrý diskusní blok 

„Hospodářské aktivity v regionu“ obsahoval 

dílčí příspěvky a náměty přítomných zástupců 

podnikatelů z různých oborů činnosti, od země-

dělství a lesnictví až po cestovní ruch.

Druhý den semináře byl věnován zajímavé 

prohlídce areálů Šťastná země v Radvánovicích 

a Sklopísek Střeleč. V obou lokalitách se účastní-

ci setkali se vstřícným přístupem nejen  k exkur-

zi, ale zejména i ke krajině našeho regionu.

Klíčovou součástí prvního dne setkání byla 

také diskuse o možnostech dalšího rozvoje Čes-

kého ráje. Cílem tohoto setkání více než padesá-

ti zainteresovaných lidí ze všech koutů regionu 

a odborníků z různých oblastí nebyl pohled zpět 

na to, co se podařilo, ale naopak pohled dopředu 

– co je třeba v regionu ještě udělat, na co si dát 

pozor, případně čemu se vyhnout. Organizáto-

ři by chtěli prozkoumat možnosti, zda by tento 

seminář mohl být prvním krokem k vytvoření 

společné představy o dalším vývoji Českého 

ráje, a to nejen co se týká krajiny, jejího vzhle-

du a využití, ale i způsobu života lidí v tomto 

regionu.

Sami účastníci semináře se pod profesionál-

ním vedením RNDr. Blaženy Huškové, která 

se léta věnuje poradenství rozvoje neziskových 

organizací a venkova, pokusili několik témat 

budoucí vize nastolit a orientačně otevřít: 

Poměrně hodně kritiky v posledních letech sklí-

zí úroveň služeb v Českém ráji. Kdysi vlajková 

loď českého turismu se propadá mezi destinace 

nabízející levnou dovolenou. Účastníci semináře 

se pokusili pojmenovat, proč tomu tak je. Podle 

nich jsou služby lepší tam, kde je provozují pří-

mo majitelé než nájemci. Čeští zákazníci jsou 

navíc málo nároční a spokojí se v restauracích 

Dokončení ze str. 1
Celý proces hodnocení a schvalování žádostí 

se protáhl o půl roku pro velký počet žádostí 

a nejistoty ve spolufi nancování projektů ze stát-

ního rozpočtu. 

V obou schválených projektech nyní probíhá 

s ohledem na zdržení při schvalování aktualiza-

ce časového harmonogramu a fi nančního plánu 

příprava povinných dokladů k podpisu smlouvy. 

Zároveň je třeba zahájit přípravu výběrových 

řízení na dodávky a služby v rámci investičních 

i marketingových aktivit. Celkový rozsah pro-

jektů vyžaduje zajištění průběžného fi nancová-

ní formou bankovních úvěrů. Projekty přinesou 

SČR značnou pracovní a administrativní zátěž, 

která je ale vyvážena stabilizací činnosti SČR, 

a především zajištěním plánovaných aktivit 

a výstupů.

Projekty „Marketingové a koordinační akti-
vity v Českém ráji“ (CZ.1.13/3.2.00/14.00947) 
a „Greenway Jizera v úseku Dolánky–Líšný“ 
(CZ.1.13/3.1.00/14.00946) jsou spolufi nanco-
vány Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.                                         -jpl-

Dotace z regionálního 
operačního programu

s nekvalitně připraveným a drahým jídlem, aniž 

by si stěžovali a dali tak personálu na vědomí, že 

něco není v pořádku. V hlavní sezoně je v regio-

nu tolik turistů, že provozovatelé především stra-

vovacích služeb se nemusí moc snažit, lidé prostě 

přijdou, protože nemají jinou možnost. Katastro-

fální je současná nabídka záchytných parkovišť 

při hlavních nástupištích do Českého ráje. Na 

semináři zaznělo, že například úroveň služeb 

v okolí parkoviště před zámkem Hrubá Skála 

patří k tomu nejhoršímu, co region v takto expo-

novaném místě nabízí. Že bude třeba někde brzy 

řešit i omezení individuální automobilové dopra-

vy, je asi nejvíc vidět právě 

tady. Na nízké úrovni služeb 

se podílí i platný daňový sys-

tém, kdy peníze vydělané na 

cestovním ruchu nezůstávají 

v obcích, ale směřují do cen-

tra. Turistickým ruchem se 

v Českém ráji živí poměrně 

málo lidí – je to 5–7 %, v létě 

15 % (pro srovnání – země-

dělstvím se v regionu živí 

5 % obyvatel). Proč tomu tak 

je? Nejspíš pro skutečnost, 

že sezona je soustředěna do 

dvou, maximálně čtyř měsí-

ců v roce.

 Zajímavá byla i diskusní skupina, která se 

zabývala potenciálem památek, zde mj. zazněly 

i úvahy o únosnosti některých objektů (například 

Trosky), navíc s malou návazností na služby. 

Důležitá je do budoucna i větší spolupráce mezi 

jednotlivými památkovými objekty. Další skupi-

na řešila, jací návštěvníci jsou vlastně v Českém 

ráji žádoucí. Zde si nelze stavět nesplnitelné cíle 

v podobě bohaté klientely, Český ráj tu i nadále 

bude především pro střední příjmové skupiny 

turistů, pro rodiny s dětmi, případně aktivní 

seniory s vnoučaty, a tomu by se měla přizpů-

sobovat i nabídka. Snažit bychom se přitom měli 

o rozšíření sezony i na jarní a podzimní měsíce.

Na semináři zazněly také myšlenky o staveb-

ních limitech a možnostech, kde ještě v regionu 

stavět lze a kde to již krajinnému rázu škodí. 

Hovořilo se i o vztahu obcí k CHKO, o účasti 

podnikatelů na údržbě krajiny, o projektu sjed-

nocení turistických značek, o pocitu vnímání 

obyvatel, do jaké míry je pro ně důležité, že žijí 

v krajině Českého ráje a co to pro ně přináší.

Především tito lidé, kteří v Českém ráji žijí 

a pracují, chtějí tu žít a vychovávat své děti i na-

dále, musí mít možnost spolurozhodovat o tom, 

kam tento vyhledávaný region bude v příštích 

desetiletích směřovat. Účastníci semináře „Čes-
ký ráj pro třetí tisíciletí“ dospěli k závěru, že 

výjimečnost tohoto regionu by si zasloužila hlub-

ší a komplexnější přístup, řešící region Český ráj 

jako celek. Takováto vize by měla vzniknout 

ve spolupráci a v konsensu s obyvatelstvem, se 

samosprávami obcí i ve spolupráci s odborníky 

z různých oblastí. Měly by být stanoveny žádou-

cí i nežádoucí směry možného vývoje regionu. 

Garantem vzniku vize by mělo být Sdružení 

Český ráj, které v regionu požívá přirozenou 

autoritu. Budoucnosti celého regionu by měla být 

věnována prvořadá pozornost. 

Pavel Charousek, Slavomír Říman
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Ve Zpravodaji Sdružení Český ráj pravidelně představujeme zajíma-

vá místa, zajímavé podnikatelské záměry, ve kterých se snoubí turisticky 

atraktivní krásy Českého ráje s historií regionu. Další zastavení tohoto 

seriálu bude v Pivovaru Rohozec, který v době nedávné přežil takřka svůj 

zánik a dnes pod novým vedením prosperuje jako nikdy!

DNES PŘEDSTAVUJEME: PIVOVAR ROHOZEC

Pivovar letos slaví 160 let od své-

ho založení. Na přelomu tisíciletí 

mu hrozil zánik. Naštěstí i po dobu 

konkurzu nepřestal pivovar vařit 

pivo, i když v omezeném množství 

jen asi osmi tisíc hektolitrů ročně. 

V roce 2004 nastala změna, od 

správce konkurzní podstaty pivo-

var koupili akcionáři, kteří stáli 

i za úspěchy nedalekého pivovaru 

ve Svijanech. 

Od roku 2005 

je ředitelem pi-

vovaru Franti-
šek Jungmann 

(*1961), který 

v oboru pracu-

je od roku 1985. 

Nejdéle v Lounech a v Ústí nad 

Labem. Prošel pozicemi podsládka, 

sládka, vrchního sládka a výrobně 

technického ředitele. 

* V jaké stavu byl pivovar v do-
bě Vašeho příchodu? 

Nejhůře na tom byla stáčírna 

lahví, jejíž rekonstrukce byla prv-

ní velkou investicí nové akciové 

společnosti. Dále jsme se museli 

zaměřit na dodržování technolo-

gické kázně, která je spolu s kva-

litními surovinami základem úspě-

chu. Je také třeba, aby lidé pracující 

v pivovaru byli pyšní na to, že dělají 

pivo a že ho dělají dobře a kvalit-

ně. Budovy se snažíme opravovat 

postupně, začali jsme od střech.

* Co bylo podle Vás nejdů-
ležitější udělat pro záchranu 
pivovaru? I štamgasti přecházeli 
ke konkurenci. Dnes se vracejí. 
Proč myslíte, že tomu tak je?

Je to poměrně jednoduché. Naše 

pivo se znovu vrací na místa, kde 

v minulosti bylo. Navíc se dostá-

váme i do vzdálenějších oblastí, ve 

kterých Rohozec vůbec nebyl zná-

mý, například do regionů Liberecka 

a Jablonecka, kde máme v součas-

nosti velmi slibnou pozici. Proni-

káme ale i do Ústeckého kraje, což 

je tak trochu zapříčiněno i tím, že 

z této oblasti pocházím. Když jsem 

do pivovaru nastoupil a hledal nové 

trhy, kde a jak se zviditelnit, logic-

ky jsem se obrátil do míst, která 

znám. A dnes zde prodáme čtvr-

tinu naší produkce! V roce 2005 

jsme se  také vrátili ke značce Ska-

lák a Podskalák a zpracovali jsme 

úplně nový grafi cký manuál. Vše 

od etiket až po reklamní materiály 

jsme podrobili jednotnému vizu- Správní budova pivovaru

MÍSTNÍ DĚDICTVÍ

Místní akční skupina Brá-

na do Českého ráje realizuje 

ve spolupráci s MAS Pošu-

maví národní projekt spolu-

práce zaměřený na prezentaci 

památek lidové architektury. 

Sdružení Český ráj zajišťuje 

v rámci projektu některé akti-

vity, především vytváření da-

tabáze objektů lidové archi-

tektury, historický průzkum, 

přípravu podkladů pro inter-

netovou prezentaci (bližší na 

adrese www.mistni-dedictvi.

cz) a prezentační publikaci. 

Předmětem projektu je 50 vy-

braných objektů na území 

Novopacka, Mikroregionu Tá-

bor a svazku obcí Brada. Ob-

dobné aktivity probíhají na úze-

mí MAS Pošumaví, v regionu 

Klatov, Domažlic, Švihova ad.

V rámci projektu proběh-

ly také dvě zajímavé exkurze 

po památkách lidové archi-

tektury. Ve dnech 15.–17. září 

navštívila skupina z Českého 

ráje oblast Pošumaví, kde se 

účastníci seznámili s nabídkou 

území a vybranými památka-

mi zařazenými do projektu. Na 

oplátku přijela ve dnech 6.–8. 

října do Českého ráje skupina 

z Pošumaví. V rámci exkurze 

navštívili např. Karlov v Lom-

nici nad Popelkou, Studeňa-

ny, Rovensko pod Troskami, 

Bradu–Rybníček, Novou Paku 

nebo Pecku. Na přípravě pro-

gramu a organizaci exkurzí se 

podílelo Sdružení Český ráj 

v rámci realizace výše uvede-

ného projektu.

Obě exkurze se setkaly s po-

zitivní odezvou ze strany ú-

častníků i zástupců obou spo-

lupracujících MAS. Získané 

zkušenosti a informace mo-

hou být využity při dalších 

obdobných projektech nebo 

v rámci prezentace Českého 

ráje.                                    -jpl-

álnímu stylu. Na náš nový design 

nám dokonce dotací přispěl i stát. 

Všechny změny se odrazily ve 

zvyšování výroby. Už hned v roce 

2005 jsme vyprodukovali necelých 

30 tisíc hektolitrů piva a od té doby 

jsme začali postupně růst. V roce 

2010 by to mělo být asi 68 tisíc hek-

tolitrů. Opět jsme u našich pivařů 

populární a začínáme expandovat 

i do zahraničí. Z naší produkce 

dnes odchází za hranice zhruba 14 

procent, nejsilnějšími trhy jsou pro 

nás Polsko a Rusko, začíná se nám 

zajímavě rozjíždět i spolupráce se 

Španělskem. Nejvzdálenější des-

tinací, kde jsme s naším pivem, je 

Austrálie, konkrétně Melbourne.

* O prestiži pivovaru svědčí 
i různá ocenění… 

Těch jsme za poslední roky nasbí-

rali poměrně hodně. Jen za letošek 

máme 1. místo v degustační sou-

těži Pivo České republiky 2010 pro 

tmavý speciální ležák SKALÁK 

13%, z téže soutěže jsme si přivezli 

i 3. místo za malinový ležák SKA-

LÁK. Naše lehké pivo SKALÁ-

CZECH získalo 2. místo v soutěži 

Česká pivní pečeť 2010. Dále jsme 

byli úspěšní v degustační soutěži 

v Žatci – Dočesná 2010. Získali 

jsme 2. místo za Skalák nealkoho-

lické pivo a 2. místo za SKALÁK 

11% řezaný ležák. Nyní v listopa-

du byl náš řezaný SKALÁK 11% 

vyhlášen jako třetí nejlepší v sou-

těži Pivo roku 2010. Každoročně si 

z republikových soutěží odvážíme 

ceny do 3. místa, což je pro nás 

opravdová pocta, protože kvalitu 

piva hodnotí odborníci.

* Jaké vidíte šance do budouc-
na, má už rohozecký pivovar to 
nejhorší za sebou?

Je dobře, že lidem začíná dochá-

zet, že velké pivní giganty jsou 

nadnárodní společnosti, které 

vyrábí stylem „evropské pivo“. 

Už vůbec nejde o tradiční českou 

výrobu piva, jak jsme na ni zvyklí 

od minulého století a jak se stále 

zachovává v malých pivovarech. 

V Čechách se vždy vařilo klasickou 

technologií pivo plzeňského typu, 

které je v celém světě pojmem 

a zároveň standardem. Je otázkou, 

jak toto vnímat, když se technolo-

gie těch velkých od té tradiční kla-

siky odklání... Výroba kvalitního 

piva znamená v první řadě dodržo-

vat technologický postup, a potom 

je tu ještě čistota, čistota, čistota. 

A ještě třetí věc: Ohlídat si kva-

litní vstupní suroviny. Dodržovat 

tyto zásady je základem úspěchu. 

Pivo z Turnova se nyní točí zhruba 

v 500 hospodách v blízkém i vzdá-

leném regionu, pivovar má zhruba 

40 zaměstnanců, více než 65 pro-

cent produkce tvoří pivo sudové.

* A recept při jaké teplotě pivo 
chutná nejlépe?

V parném létě je lepší mít pivo 

chladné okolo sedmi stupňů, v zimě 

okolo deseti. Pivo, které je podchla-

zené, snese i nějaký drobný defekt, 

u teplejšího piva jsou cítit všechny 

nuance. To ale platí obecně o všech 

degustacích, vinaři to mají stejné.

Dobré pivo je takové, které vás 

pobízí k dalšímu napití. Podle toho-

to měřítka se kvalita pozná nejlépe. 

Když se to nepřehání, je pivo sku-

tečně zdravý nápoj, který pomáhá 

odvrátit civilizační choroby. 

* Děkuji za rozhovor.        -pch- 

Pozn.: Současná produkce pivo-
varu zahrnuje světlá piva POD-
SKALÁK a SKALÁK 11°, 12° a 13°, 
řezanou „jedenáctku“ a tmavou 
„třináctku“ a lehké pivo SKALÁC-
ZECH. Pivovar Rohozec je držite-
lem prestižního certifi kátu „Regio-
nální produkt Českého ráje“, který 
uděluje Sdružení Český ráj.
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zajímali o ubytování a možnosti stravování. K nejžádanějším propagač-

ním materiálům patřily skládačky Skalní města Českého ráje, Hrady 

a zámky Českého ráje a Sezonní turistické noviny Český ráj.

A co návštěvníkům v Českém ráji chybělo: Podle zkušeností pracov-

níků RTIC v Turnově – veřejné WC otevřené i o víkendu, internetová 

kavárna, půjčovna kol, směnárna, koupaliště v Turnově a více atrakcí 

pro děti.

Během letní turistické sezony provedlo Sdružení Český ráj ve spolu-

práci především s turistickými informačními centry dotazníkové šetře-
ní mezi návštěvníky Českého ráje. Bylo osloveno cca 450 respondentů 

především v informačních centrech a částečně u turistických atraktivit 

a v ubytovacích zařízeních. Výzkum zjišťoval skladbu návštěvníků, způ-

sob trávení jejich volného času, jejich spokojenost s nabídkou regionu 

atd. Výstupy šetření jsou dále popsány.

Charakteristika pobytu
• Většina návštěvníků si zajišťuje pobyt v Českém ráji samostatně. 

Služby cestovních kanceláří využilo pouze 5 % Čechů a 7 % cizinců.

• Jednoznačně nejpoužívanějším dopravním prostředkem pro návště-

vu Českého ráje je automobil (v 67 % u českých návštěvníků, v 86 % 

u zahraničních návštěvníků). Vlakem do regionu přijíždí 16 % Čechů 

a 8 % cizinců. Autobusem 8 % Čechů a 4 % cizinců.

• Většina českých turistů navštívila Český ráj opakovaně. Převažují ti, 

kteří byli v regionu čtyři- a vícekrát (43 %). Pouze třetina českých náv-

štěvníků uvedla, že jsou v regionu poprvé. U zahraničních návštěvníků 

je poměr obrácený. Více než 60 % dotázaných cizinců bylo v Českém 

ráji poprvé. Téměř čtvrtina zahraničních cizinců však region navštěvuje 

opakovaně a byli zde už čtyři- a vícekrát (24 %). 

• Silná skupina českých návštěvníků přijíždí do regionu na týdenní pobyt. 

Podrobný přehled délky pobytu v Českém ráji je v následujícím grafu:

• Hlavním dů-

vodem návštěvy 

Českého ráje byla 

u českých náv-

štěvníků příroda 

a krajina (61 %), 

dále historie a 

památky (31 %), 

rodinná dovolená 

(19 %) a relaxace 

a sport (11 %). U 

zahraničních návštěvníků byla motivem také příroda a krajina (78 %), 

dále historie a památky (19 %), rodinná dovolená (19 %), sport a relaxace 

(10 %). Výrazněji je u zahraničních turistů zastoupen i zájem o tradice 

a venkov (6 %).

• K nejlákavějším aktivitám pro návštěvníky regionu patří pěší turis-

tika (72 % návštěvníků z ČR,  68 % zahraničních návštěvníků), pozná-

vací turistika (63 % návštěvníků z ČR, 54 % zahraničních), cyklistika 

(33 % návštěvníků z ČR, 15 % zahraničních), koupání a vodní sporty 

(25 % návštěvníků z ČR, 15 % zahraničních), venkovská turistika (11 % 

návštěvníků z ČR, 22 % zahraničních) a návštěvy kulturních akcí (10 %  

návštěvníků z ČR, 18 % zahraničních).

• Turistické produkty Český ráj využívá maximálně čtvrtina náv-

štěvníků Českého ráje. Nejčastěji využívaný je produkt Za pověstmi 

Českého ráje (26 %), následují se 14 % produkty Po stopách Albrechta 

z Valdštejna a Prázdninová nabídka pro každý den. Letní turistické auto-

busy plánovalo využit 13 % návštěvníků, regionální produkty pak 10 % 

návštěvníků. 

Informační zdroje
Nejčastěji využívané informační zdroje o Českém ráji jsou doporuče-

Letos celková návštěvnost informačních center v hlavní turistic-

ké sezoně vzrostla o 6,5 %. Hlavní nárůst zaznamenalo především IC 

v Mladé Boleslavi, dále IC v Turnově, v Lomnici nad Popelkou a nepatr-

ně v Železném Brodě. K nárůstu došlo zvýšením počtu českých návštěv-

níků, letos jich do IC přišlo o 9,6 % více než loni. Naopak u návštěvníků 

ze zahraničí ve většině informačních center došlo ke značnému pokle-

su. V roce 2009 byl podíl zahraničních návštěvníků, kteří navštívili IC, 

8 %, v roce 2010 již jen 5,3 %. Nárůst zahraničních návštěvníků zazna-

menalo pouze IC v Železném Brodě. Podobný trend trvá již několik let. 

To potvrzují i statistiky Regionálního turistického informačního centra 

v Turnově. Podíl zahraničních návštěvníků v letní sezoně v RTIC Tur-

nov v roce 2007 byl 20 %, v roce 2008 16 %, v roce 2009 14 % a v roce 

2010 už jen 10 %. Tato dlouhodobá změna struktury návštěvníků má 

za důsledek, že turisté do regionu přinášejí méně peněz. To potvrzuje, 

i přes nárůst návštěvnosti, pokles tržeb některých informačních center. 

Dále to potvrzují výzkumy, podle kterých zahraniční návštěvníci utrácí 

v regionu více než čeští turisté.

Největší podíl 

zahraničních náv-

štěvníků Českého 

ráje v letní sezoně 

2010 (viz graf) tvoří 

turisté z Nizozemí, 

Německa, Polska 

a Velké Británie. Ve 

srovnání s rokem 

2009 přibylo návštěvníků z Nizozemí (v roce 2009 – 19 %) a Polska 

(v roce 2009 – 13 %). Naopak značně ubylo návštěvníků ze Slovenska 

(v roce 2009 – 22 %).

Nejsilnějšími měsíci v návštěvnosti informačních center byly stejně 

jako v roce 2009 srpen (35 023 Čechů, 2 068 cizinců) a červenec (34 222 

Čechů, 2 193 cizinců). Měsíce červen a září měly oproti tomu zhruba 

poloviční návštěvnost.

Nejvyšší návštěvnost mají hlavní turistická centra regionu Jičín, Tur-

nov a Mladá Boleslav. Spolu tvoří více než 70 % celkové návštěvnosti 

všech IC.

Všechna informační centra potvrdila velký nárůst zájmu návštěvníků 

o produkt Za pověstmi Českého ráje, naopak minimální zájem o produkt 

Po stopách Albrechta z Valdštejna. U návštěvníků, kteří přijížděli do 

regionu opakovaně, měla velký ohlas Prázdninová nabídka pro každý 

den. Díky ní mohli využít nové, netradiční služby a navštívili méně zná-

mé lokality mimo jádrové území Českého ráje.

K nejčastějším dotazům návštěvníků v informačních centrech patřily 

již tradičně dotazy na historické památky, skalní města, dále na ote-

vírací dobu hradů a zámků, odjezdy autobusů a vlaků. Turisté se také 
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Návštěvnost turistického regionu Český ráj v uplynulé letní turistické sezoně (červen–září) hodnotili účastníci říjnového jednání Marketingové 
skupiny Český ráj. Hodnocení vycházelo z jejich zkušeností v průběhu letní sezony, a především ze sledování návštěvnosti informačních center 
v Turnově, Železném Brodě, Semilech, Lomnici nad Popelkou, Jičíně, Sobotce, Dolním Bousově, Mnichově Hradišti a v Mladé Boleslavi. Monitoring 
návštěvnosti probíhá již druhým rokem podle dohodnuté společné metodiky.

Srovnání letní návštěvnosti 

v Českém ráji v letech 2009 a 2010

Pozn.: V roce 2009 nebyla sledována návštěvnost v IC 
Dolní Bousov.  Proto v této tabulce není jeho návštěvnost 
započítána ani v roce 2010.

Struktura zahraničních návštěvníků v sezoně 2010

Délka pobytu
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ní známých a příbuzných (37 %) a internet (32 %). Internet se postupně 

stává dominantním zdrojem informací. Významným zdrojem jsou stále 

i propagační materiály a prospekty (14 %). 

Hodnocení regionu
Spokojenost návštěvníků je poměrně vysoká u domácích návštěvníků. 

Zahraniční návštěvníci jsou v hodnocení kritičtější. Turisté jsou spo-

kojeni s poskytováním informací o regionu. Nejnižší míra spokojenosti 

je s dopravní infrastrukturou, dostupností regionu hromadnou dopra-

vou, vybaveností regionu pro sportovní aktivity, společenským vyžitím 

a s atrakcemi pro děti.

Charakteristika respondentů
• Nejvíce Čechů přijelo do Českého ráje z Prahy (20 %), dále ze 

Středočeského kraje (12 %), Libereckého (10 %) a Královéhradeckého 

(9 %). Nejméně návštěvníků do Českého ráje přijelo z Kraje Vysočina  

a Plzeňského kraje (oba 3,6 %)  a z Karlovarského kraje (3 %).

• Zahraniční respondenti byli převážně z Německa (24 %), Holandska 

(23 %), a Polska (15 %). Následují Slováci (7,6 %), Francouzi a Italové 

(po 6,1 %).

• Návštěvníci přijíždí do Českého ráje nejčastěji v doprovodu partne-

ra/ky a nebo přátel. Časté jsou také rodinné dovolené – téměř třetina čes-

kých návštěvníků a čtvrtina zahraničních návštěvníků přijíždí s dětmi. 

• Věková struktura respondentů byla poměrně rovnoměrně rozložena. 

U českých návštěvníků do 25 let bylo 18 %, ve věku 26–34 let bylo 20 

%, 35–49 let 35 %, 50–59 let 16,4 % a nad 60 let 10,4 %. U zahraničních 

návštěvníků bylo méně návštěvníků do 25 let (13 %) a více mezi 50–59 

lety (19,7 %).

V letním období dále probíhalo na území Českého ráje také šetření 

mezi českými návštěvníky, které zadal Czech Tourism. Bylo součástí 

výzkumu zaměřeného na domácí cestovní ruch v jednotlivých turistic-

kých regionech ČR. V tomto šetření bylo v Českém ráji osloveno 906 

respondentů. I tento výzkum potvrdil výše popsané výstupy šetření 

SČR. Po celkovém vyhodnocení tohoto šetření, budou data k dispozici 

na stránkách Czech Tourismu.

Na výše popsaná šetření naváže na začátku nového roku zpracování 

údajů o návštěvnosti informačních center a turistických atraktivit za celý 

kalendářní rok 2010. Výstupy budou umístěny na internetových strán-

kách www.cesky-raj.info. 

Zpracovaly: Pavla Bičíková a Kateřina Bartoňová
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Jak je uvedeno na titulní 

straně Zpravodaje, největší 

novinkou v projektu Green-

way Jizera je schválení žádosti 

na realizaci výstavby nových 

úseků stezky mezi Turnovem 

a Maloskalskem, podané do 

Regionálního operačního 

programu NUTS II Severo-

východ.

V průběhu roku 2010 pro-

bíhala na několika úsecích 

koridoru Jizery projektová 

příprava. V úseku Spálov–

Semily–Dolní Sytová se pro-

jednává zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí (Město 

Semily s fi nanční podporou z česko-polského Fondu malých projek-

tů). Na území Středočeského kraje probíhá za fi nance Středočeského 

kraje projektování ve dvou úsecích: Zeleneč–Benátky nad Jizerou 

(zde bylo na úsek Zeleneč–Lázně Toušeň podáno ohlášení stavby 

a připravuje se žádost na realizaci) a Dalovice–Hrdlořezy (probí-

há majetkové vypořádání). V Semilech připravují realizaci druhé 

etapy cyklostezky a pěší stezky podél Jizery (fi nancováno z OPPS 

ČR–Polsko v rámci projektu Cyklostezka – Z údolí Jizery do údolí 

Bobru – I. etapa). Pokračování projektové přípravy umožňuje i zájem 

v rámci přeshraničního Fondu malých projektů z polské i německé 

strany. 

Z marketingových aktivit se v rámci přeshraničního projektu 

budují nové internetové stránky (www.greenway-jizera.cz) a při-

pravuje se vydání aktualizovaného propagačního letáku věnované-

ho páteřní stezce a turistické nabídce v koridoru Jizery. Novinkou

v letáku i v rámci projektu je propojení s polským územím, kon-

krétně s oblastí Szklarske Poręby (cyklotrasa ER-2 „Liczyrzepa“)

a Jeleni Góry (ER-6 „Dolina Bobru“). Na toto téma proběhl v dubnu 

pracovní seminář za účasti polských partnerů. 

V září proběhla ve spolupráci s Městem Turnov tradiční cyklo-

jízda v rámci Evropského týdne mobility, tentokrát na trase Tur-

nov–Přepeře–Svijany–Loukov za účasti 70 cyklistů. Zároveň byl 

s podporou Nadace Partnerství označen nový úsek cyklotrasy č. 223 

v úseku Loukov–Svijany–Příšovice–Přepeře s cílem zpřehlednění 

značení na páteřní trase. 

Na přelom roku se připravuje pracovní seminář pro obce (a další 

partnery na toku řeky), zaměřený především na informace pro nově 

zvolené starosty. Na jaro 2011 se připravuje cyklojízda podél celé-

ho toku řeky jako ukázka nově připraveného produktu (resp. zájez-

du) nabízeného cestovním kancelářím a organizovaným skupinám. 

Nově byla obnovena jednání o pokračování spolupráce se společností 

Škoda Auto a.s. Také v roce 2010 získalo SČR podporu z programu 

Greenways od Nadace Partnerství ve výši 75 tis. Kč.                  -jpl-

NOVINKY
V PROJEKTU GREENWAY JIZERA

 Část účastníků letošní cyklojízdy na společném snímku z turnov-
ského náměstí.

Jak návštěvníci hodnotí služby v Českém ráji

škála 1 = výborný až 5 = nedostatečný
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Již od konce 19. století přijíždějí turisté do 

města Jičína za jeho historií i krásnou okolní pří-

rodou Českého ráje. V posledních letech se měs-

to dostalo do povědomí i jako pohádkové město. 

Zástupci města se proto snaží, aby pohádka ve 

městě žila nejenom v rámci každoročního festi-

valu „Jičín – město pohádky“, ale po celý rok, 

o čemž svědčí výstupy česko-polského projektu 

„Brána do pohádky – Wrota do Bajki“. V rámci 

projektu se podařilo vytvořit během let 2009–

2010 mimo jiné nová pohádková místa.

Letos na jaře do Jičína „přiletěl“ hodný drak. 

Své místo si našel v samotném centru města na 

pěší zóně a okamžitě se stal její dominantou. 

Na Valdštejnově náměstí byla v září slavnost-

ně otevřena svého druhu jedinečná interaktiv-

ní expozice „Rumcajsův svět Radka Pilaře“. 
Galerii můžete navštívit po celý rok sedm dní 

v týdnu. Bližší informace najdete na www.rum-

cajsuvsvet.cz. Vydáte-li se na procházku stez-

kou kolem rybníka Kníže, můžete potkat další 

pohádkové bytosti v nadživotní velikosti – čerty, 

vodníka aj. U Knihovny Václava Čtvrtka byla 

nově zrekonstruována zahrada, a tak v ní vznik-

lo, vedle nově zrekonstruovaného zámeckého 

parku (fi nancováno z dotací EU), další nové 

odpočinkové místo – „Zahrada poznání“. 
Vedle těchto investičních akcí byly pro náv-

štěvníky Jičína vytvořeny nové propagační 

materiály. Pro předškolní a mladší školní děti 

je určen „Pohádkový průvodce městem Jičín“, 

CO NOVÉHO MŮŽETE VIDĚT A NAVŠTÍVIT V JIČÍNĚ?AKTUALITY Z REGIONU

Nové webové stránky RTIC Turnov
Regionální turistické informační centrum 

Turnov (RTIC) připravilo pro návštěvníky Tur-
nova a okolí zbrusu nové webové stránky. Na 
nich jsou kromě činnosti RTIC uveřejněny pře-
devším turistické informace, kulturní a spor-
tovní akce a aktuální dění v Turnově a blízkém 
okolí. Stránky umožňují turistům, návštěvní-
kům i dalším zájemcům jednoduše a přehled-
ně vyhledávat potřebné informace z  různých 
prezentovaných oblastí. Webové stránky RTIC 
vznikly za fi nanční podpory Libereckého kraje.

Nové webové stránky najdete na adrese: 
www.infocentrum-turnov.cz.

Veronika Mireková, 
Město Turnov, Odbor cestovního ruchu

Hnědé značení 
ve středních Čechách

Značení významných kulturních a turistic-
kých cílů (tzv. hnědé značení) pokračovalo také 
v roce 2010, tentokrát na území Středočeského 
kraje. Jednalo se o dva projekty realizované 
s podporou Středočeského fondu cestovního 
ruchu a podpory podnikání. Nositeli projektů 
byli partneři Sdružení Český ráj s využitím pro-
jektové dokumentace zpracované SČR v roce 
2009. Město Bakov nad Jizerou označilo zříce-
ninu hradu Zvířetice a Dobrovolný svazek obcí 
Drábské světničky označil hrad Valečov a Dráb-
ské světničky. Celkový rozsah obou projektů byl 
cca 160 tis. Kč s dotací ve výši 95 %.           -jpl-

Společná paměť
„Společná paměť, společná budoucnost – 

židovské památky česko-polského příhraničí“.
Takto dlouhý název nesl projekt, který v tom-

to roce realizovalo Město Turnov–Odbor ces-
tovního ruchu. Jednalo se o společný projekt 
s polským partnerským městem Jawor. Součástí 
projektu byly výměnné pobyty žáků, dvoudenní 
workshopy pro odborníky na obou územích, 
vyhlášení výtvarné soutěže a následné uspořá-
dání výstavy, která proběhla v Turnově v syna-
goze na ženské galerii a následně v kulturním 
domě v polském Jawoře. V rámci tohoto projek-
tu byl vydán i leták: Židovské památky v Českém 
ráji s upoutávkou na židovské památky Dolního 
Slezska a velmi zajímavá publikace „Židé na 
Turnovsku“. V knize se nachází množství uni-
kátních historických fotografi í. Pro lepší orien-
taci v původních názvech ulic a čtvrtí Turnova 
slouží reprodukce historické mapky. Součástí 
projektu bylo vydání obdobné publikace na 
polské straně. Pro zájemce je v informačním 
centru k dispozici zajímavá studie Leszka Ziat-
kowského „Zydzi w Jaworze – Židé v Jaworu“, 
kde najdete polskou část plně přeloženou do 
češtiny. V publikaci „Židé na Turnovsku“ je při-
ložen polský překlad stručné verze textu. Pub-
likaci „Židé na Turnovsku“ si můžete zakoupit 
v Regionálním turistickém informačním centru 
v Turnově za 99 Kč. 

Tento projekt byl oceněn prvním místem v mezi-
národní soutěži Euroregion Neisse– Nisa–Nysa 
2010 v kategorii Cestovní ruch a sport.          -eg-

Dřevěné šperky, ošatky a dekorační před-

měty z orobince – to vše si zkusili vlastníma 

rukama vyrobit účastníci dvou výtvarných kur-

zů, které Sdružení Český ráj letošní podzim 

uspořádalo. 

Tyto kurzy realizuje Sdružení Český ráj již 

druhým rokem ve spolupráci s nositeli znač-

ky Regionální produkt Český ráj. Díky nim 

se zájemci mohou seznámit s českorajskými 

tradičními řemesly, technikami a výrobami, 

a naučit se tak vlastníma rukama vyrábět origi-

nální dárky pro sebe a pro své blízké. 

V září se na chalupě Peluška konal víkendo-

vý řezbářský kurz, kde pod vedením zkušené 

lektorky M. Řezníkové si účastníci mohli pro-

hloubit znalosti základní techniky řezbářství. 

M. Řezníková se řezbařině vyučila jako mla-

doplněný o jednoduché úkoly a omalovánky. Ti 

starší uvítají rodinného průvodce „Tati, házej 
kostkou“, který nabízí čtyři různé trasy k pozná-

vání města a jeho okolí. K dostání v Městském 

informačním centru na Valdštejnově náměstí.

Jsme rádi, že každoročně můžeme nabídnout 

něco nového a zajímavého. Odměnou je nám 

skutečnost, že se k nám návštěvníci rádi vracejí.

                                                             -Stilleral-

dá dívka na Slovensku a dnes se mu věnuje ve 

své dílně na úpatí Kozákova. Je také nositelkou 

značky Regionální produkt Český ráj.

V listopadu se uskutečnila jednodenní tvůr-

čí dílna Pletení z orobince. Na tomto kurzu si 

mohli účastníci z různých koutů České repub-

liky pod vedením zkušené lektorky I. Dandové 

sami vyrobit ošatky, podložky nebo dekorační 

předměty z orobince. I. Dandová je poslední, 

kdo v regionu zpracovává kdysi tradiční mate-

riál – orobinec. Plete z orobince od roku 1991. 

Je nositelkou značky „Regionální produkt Čes-

ký ráj“ a „Nositel tradice“. 

Sdružení připravuje i v dalších letech výtvar-

né kurzy. Podobnější informace o připravované 

nabídce již brzy naleznete na www.cesky-raj.

info v sekci Tradice a venkov.                     -pb-

VÝTVARNÉ KURZY V ČESKÉM RÁJI

Sdružení Český ráj se v průběhu podzimu 

2010 účastnilo tří významných prezentačních 

akcí v Polsku: Ve spolupráci s Městem Turnov 

jsme se prezentovali v rámci expozice Králo-

véhradeckého kraje na XVIII. mezinárodním 
veletrhu cestovního ruchu TT Varšava 2010, 
který proběhl ve dnech 23.–25. září. Zájem 

o Český ráj byl mezi návštěvníky značný. Ve 

dnech 15.–17. 10. 2010 se Sdružení Český ráj 

společně s Libereckým krajem účastnilo prezen-

tace v obchodním centru Galeria Dominikan-
ska ve Wroclawi. Vzhledem k tomu, že se blíží 

zimní sezona, dotazy směřovaly k možnostem 

sjezdového a běžeckého lyžování a hodně náv-

PROPAGACE ČESKÉHO RÁJE V ZÁVĚRU ROKU 2010
štěvníků se zajímalo o Silvestrovský program.

Ve dnech 20.–23. října se konal již 21. ročník 

mezinárodního veletrhu Tour Salon ve městě 
Poznaň. Veletrh navštívilo přes 25 tisíc návštěv-

níků z řad odborné i široké veřejnosti. Mediálně 

veletrh sklidil také obrovský úspěch. Akredito-

valo se 350 novinářů, televizní i rozhlasové sta-

nice. Český ráj se zde představil na stánku agen-

tury Czechtourism spolu s Libereckým krajem. 

Velký zájem byl na veletrhu o cykloturistiku 

a možnosti sportovního vyžití.

Od 17.–21. 11. 2010 se SČR zúčastní ve spo-

lupráci s Libereckým krajem a městem Jičínem 

veletrhu TC Lipsko.                                      -hl-
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REGIONÁLNÍ PRODUKT V ROCE 2010

Od roku 2007 je v regionu tradičním řemeslným a potravinářským 

výrobkům udělována značka Regionální produkt Český ráj. Během tří let 

zde vznikl systém certifi kace kvalitních produktů, počet certifi kovaných 

výrobců vzrostl na 35, regionální výrobci mezi sebou spolupracují, pořádají 

řemeslné kurzy a otevírají prodejny regionálních výrobků.

TURISTICKÉ MIKROREGIONY – DŮLEŽITÁ 

SOUČÁST PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

Ve Zpravodaji SČR postup-

ně představujeme  mikrore-

giony, které v Českém ráji 

působí. Činnost mikroregi-

onů je důležitým zázemím 

rozvoje turistického ruchu, 

obce podporují důležité pro-

jekty, které rozšiřují nabídku 

turistického regionu. Zástup-

cům mikroregionů pokládá-

me vždy stejný okruh otázek. 

Chceme se dozvědět základ-

ní údaje, řádky z historie 

i současnosti, důležité jsou plány a záměry pro nejbližší období i význam 

spolupráce s ostatními obcemi a Sdružením Český ráj.

V dnešním čísle představujeme:

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ „STŘEDNÍ POJIZEŘÍ“ (dále 

jen DSO). Ten byl založen v roce 1995 a v současné době jsou jeho členy 

tyto obce: Klášter Hradiště nad Jizerou s 850 obyvateli, Ptýrov se 170 

obyvateli, Bílá Hlína se 102 obyvateli, Horní Bukovina s 212 obyvateli, 

Mukařov se 175 obyvateli, Chocnějovice s 412 obyvateli, Neveklovice 

se 45 obyvateli, Strážiště s 97 obyvateli a Jivina se 431 obyvatelem.

Sídlo DSO: Klášter Hradiště nad Jizerou č.p. 2 

Celková rozloha: 6137 ha

Počet sdružených obcí: 9

Předseda: Jiří Navrátil

Místopředseda: Zdeněk Kraus

Kontakty - telefon 326 771 159, e-mail:ou@klasterhradiste.cz

Informační centrum: Klášter Hradiště nad Jizerou č.p. 2

Obce sdružené v DSO spádově přiléhají k Mnichovu Hradišti a Mla-

dé Boleslavi. Tato centra jsou poměrně dobře dostupná veřejnou dopra-

vou. V samotných obcích DSO není mnoho pracovních příležitostí. 

Významnějšími zaměstnavateli jsou ZD Sever Loukovec a Pivovar 

Klášter. Občanská vybavenost je na dobré úrovni, ve sdružených  obcích 

jsou dvě základní školy prvního stupně, dvě mateřské školy, dva poš-

tovní úřady.

V obcích DSO aktivně působí řada spolků, společenských organizací 

a občanských sdružení, Jsou to například čtyři myslivecká sdružení, 

sedm spolků dobrovolných hasičů, ve třech obcích fungují fotbalové 

kluby. Napříč obcemi působí Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků.  

Díky podpoře jednotlivých obcí je spolkový život na velmi dobré úrov-

ni.

Životní prostředí je vzhledem k absenci průmyslové činnosti a k roz-

sáhlým lesním komplexům na severozápadě DSO na velmi dobré úrov-

ni. Nedostatkem je málo rozšířené odkanalizování obcí. 

V Dolní Bukovině a v Klášteře Hradišti jsou vyhledávaná koupaliště 

s dobrým zázemím, Ptýrov nabízí vyžití v oblasti jezdeckého sportu na 

farmě JPC Ptýrov. Povodí Zábrdky a Mukařovský rybník jsou vyhledá-

vanými místy pro sportovní rybáře.

Významnou oblastí ve spolupráci v DSO je přímá spolupráce staros-

tů na pravidelných konzultacích, spolupráce při administraci žádostí 

o dotace, na dobré úrovni je i využití technických kapacit jednotlivých 

obcí a vzájemná výpomoc. Spoluprací při tvorbě a aktualizacích územ-

ních plánů jsou vytvořeny možnosti pro rozvoj bydlení v DSO. 

Ze zrealizovaných projektů je třeba připomenout pořízení propa-

gačních materiálů o obcích svazku, zřízení turistických informačních 

míst v devíti obcích svazku, v minulosti i pořádání sochařských setká-

ní. Tyto akce se uskutečnily za fi nanční podpory Středočeského kraje. 

V úrovni projektové připravenosti je obnova některých rybníků v povo-

dí Zábrdky.

Cesty k rozvoji turistického ruchu v DSO:

* Obnova cyklistických tras, navazujících na atraktivní oblast „Podral-
ska“
* Zkvalitnění úrovně služeb v kempech 
* Zlepšení propagace území

Na propagaci a rozvoji projektu 

se stále více kromě Sdružení Český 

ráj podílejí i sami výrobci. Společ-

nou snahou je, aby se lidé se znač-

kou „Regionální produkt Český 
ráj“ a jí označenými výrobky setká-

vali čím dál častěji a byla pro ně 

zárukou kvality. Této snaze napo-

máhá systém certifi kace výrobců, 

označování samotných výrobků 

na obalech, etiketách a visačkách. 

Neméně významná je prezentace 

výrobců a značky na nejrůznějších 

akcích v regionu i mimo něj.

Pro kvalitní označování regionál-

ních výrobků byly na jaře vydány 

nové visačky a samolepky s logem 

„Regionální produkt Český ráj“. 
Výrobci mají k dispozici velkofor-

mátové razítko tohoto loga, kterým 

mohou potisknout své papírové taš-

ky, sáčky nebo krabičky. Na prezen-

tační akce si mohou zapůjčit banner 

s logem a propagační roletu.

V červnu letošního roku vzniklo 

„Prodejní družstvo regionálních 
výrobků Českého ráje“. Zakláda-

jícími členy družstva jsou Jatka 

Lomnice, a.s., Moštovna Lažany, 

výrobna nápojů, spol. s r.o., Pivovar 

Svijany, a.s., Pivovar Rohozec, a.s., 

Bioovoce a zelenina Jan Verich. 

Družstvo provozuje prodejny 
regionálních potravin v Turno-
vě a Liberci. Zástupce družstva je 

nyní také členem certifi kační komi-

se, která v prvním kole rozhoduje 

o přijetí nových uchazečů o značku.

Jako prodejna regionálních 
výrobků v regionu funguje také 
semilská Galerie XY, prodejny 
pekárny Mikula v Turnově a Ro-
vensku pod Troskami, železno-
brodská Galerie Na Rynku. Řada 

výrobců má své vlastní podnikové 

prodejny. Certifi kované výrobky se 

začínají objevovat také v turistic-

kých informačních centrech regio-

nu jako kvalitní suvenýry.

Značku a její nositele prezentuje 

SČR ve většině svých propagačních 

materiálů. V letošním roce se obje-

vily informace v turisty velmi oblí-

bené Infomapě Český ráj. V mapě 

naleznou zájemci označená místa, 

kde jsou prodejny, možnosti navští-

vit dílnu nebo se zúčastnit exkurze. 

Každoročně je projektu věnován 

prostor v Sezonních turistických 

novinách Český ráj. Celý projekt 

a nositelé značky jsou představeni 

také v novém katalogu ubytování 

a služeb „Dovolená v Českém ráji“.  

Regionální akce, které výrobci 

pořádají nebo se jich pravidelně 

účastní, jsou prezentovány v tiště-

ném Kalendáři kulturních, spor-

tovních a společenských TOP akcí 

v Českém ráji.

SČR připravuje novou interne-

tovou prezentaci www.regionalni-
produkt.cz s vlastním redakčním 

systémem. Na těchto webových 

stránkách zájemci najdou podrobné 

informace o značce a jejích nosite-

lích, aktuální dění okolo projektu 

a zajímavosti ze života výrobců.

V roce 2010 proběhla dvě setká-

ní regionálních výrobců. V rámci 

Miniveletrhu cestovního ruchu 

v Lomnici nad Popelkou proběhl 

workshop turistických informač-

ních center a regionálních výrobců 

o možnostech prezentace a prodeje 

regionálních výrobků v prostorách 

informačních center. 

Na dalším setkání, které se kona-

lo v září, výrobci přijali do svého 
„prestižního klubu“ fi rmu Semp-
ru Turnov, s. r. o. – produkce jahod 

a sazenic jahodníku z udržovacího 

šlechtění, h rnčírnu Mgr. Doubrav-
ky Fišerové, zemědělskou farmu 
Skalanská kráva – produkce chla-

zeného hovězího masa a Lucii Pej-
chovou – ryté sklo.

Hana Ledabylová 

Publikace „Semily“ má 
druhé vydání

Velkému zájmu čtenářů se těší 

barevná publikace „Semily – příro-
da, okolí, město, historie, součas-
nost“, jež kromě poučného textu je 

obohacena 257 kvalitními fotogra-

fi emi s popisky. Rychle mizí z pro-

dejních pultů, a tak autoři připra-

vili její 2. vydání. Nejedná se však 

o pouhý dotisk 700 výtisků – věno-

vali druhému vydání knížky o Se-

milech a okolí dostatek pracovního 

úsilí, aby ho mírně pozměnili, upra-

vili a doplnili. Knihu ve vysoké kva-

litě vytiskla Tiskárna Glos Semily 

s.r.o., cena je 159 Kč a vydána je 

i polská mutace. Knihu dostanete 

v semilských knihkupectvích (Ko-

doňovi, Hobit), v IC Semily a Želez-

ný Brod,  v Muzeu a Pojizerské 

galerii Semily a ve Státním okres-

ním archivu Semily.

Publikace by neměla chybět na 

našich školách a v žádné knihovnič-

ce semilského patriota, Na předvá-

nočním trhu bude určitě vhodným 

dárkem.                                      -pl-
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Zpravodaj Sdružení Český ráj. Vydává SČR, Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV, tel.: 481 540 253, e-mail: info@
cesky-raj.info, http://www.cesky-raj.info/. 
Odpovědný redaktor: Ing. Slavomír Říman. Vydávání povoleno MK ČR E 17896. Tisk: Tiskárna Unipress, s.r.o., Svobo-

dova 1431, Turnov, tel. 481 319 411, e-mail: tiskarna@unipress.cz. Grafi cká úprava a zlom: Pavel Charousek a René Rejman. Vychází dvakrát 
ročně, pro zájemce zdarma. Uzávěrka tohoto čísla byla 10. listopadu 2010.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ

Předseda SČR: Aleš Hozdecký, tel.: 481 540 253, 737 224 567, hozdecky@cesky-raj.info. Jednatelé: Turnov 

– Ing. Eliška Gruberová, tel.: 481 366 257, e.gruberova@info.turnov.cz, Jičín – Mgr. Alena Stillerová, tel.: 

493 545 170, 739 348 616, stillerova@mujicin.cz, Mladá Boleslav – Gerard Keijsper, tel.: 326 322 173, keij-

sper@kulturamb.eu. Zaměstnanci: Ing. Jiří Lukeš – manažer projektů, tel.: 739 611 493, lukes@cesky-raj.info, 

Ing. Pavla Bičíková – manažer projektů, tel.: 481 540 253, bicikova@cesky-raj.info, Ing. Hana Ledabylová 

– marketingový pracovník, tel.: 481 540 253, 739 449 510, ledabylova@cesky-raj.info, Lucie Rakoušová – 

marketingový pracovník, tel.: 739 611 608, rakousova@cesky-raj.info, Ing. Jan Mertlík - pracovník pro GIS 

a bezmotorovou dopravu, tel.: 739 447 782, mertlik@cesky-raj.info.

* 11.–16. 1. – Vakantie Utrecht 
(ve spolupráci s Libereckým kra-
jem a Městem Mladá Boleslav)
* 13.–16. 1. – RegionTour Brno 

(s Libereckým krajem)

* 10.–13. 2. – Holiday World Pra-
ha (s Libereckým krajem)
  * 9.–13. 3. – ITB Berlín (s Libe-
reckým krajem a Městem Jičín)
* 10.–12. 3. – EuroregionTour Jab-

lonec nad Nisou (s Lib. krajem)
* 11.–13. 3. – Dovolená a region 
Ostrava (s Libereckým krajem)
* 25.–27. 3. – For Bikes Praha 

(s Libereckým krajem)

* Duben  – Galerie Dominikan-
ska Wroclaw (s Lib. krajem)
* 30. 4.–1. 5. – Konventa Löbau 

  * 6.–7. 5.  – Tourtec Jeleni Góra 

(s Libereckým krajem)

KDE A S KÝM PROPAGUJEME ČESKÝ RÁJ V ROCE 2011

NOVÉ NAUČNÉ STEZKY V TURNOVĚ

Projekt s názvem „Naučné stezky v česko-polském příhraničí“ obsaho-

val investiční část, zahrnující postavení nové opěrné zdi podél cesty par-

kem směrem k náhonu Jizery, výstavbu nového železobetonového mostku 

přes náhon Jizery a úpravu pěší stezky pod zámkem Hrubý Rohozec. Ta 

rozšíří Zámeckou naučnou stezku podél Jizery směrem do centra ke Kotle-

rovu nábřeží. Součástí této části byla i instalace tabulí tří naučných stezek 

a dvou zvukových panelů, jeden přímo na náměstí Českého ráje, druhý 

u hlavního vlakového nádraží. V samotném Turnově to jsou dvě stezky. 

První „Kamenářská stezka, slavné osobnosti Turnova“ seznamuje s his-

torií samotného města, jeho osobnostmi, pamětihodnostmi, zajímavými 

stavbami a s tradicí kamenář-

ství a šperkařství. Tabule této 

stezky jsou červenovínové bar-

vy, symbolizující karmínovou 

barvu českých granátů. Název 

druhé stezky, pojednávající 

o historii židovské populace ve 

městě, zní „Po stopách židov-

ství v Turnově“. Ta je zároveň 

pozvánkou k návštěvě zdejších 

židovských památek. Barva 

tabulí této stezky je modrá, v odkazu na židovskou náboženskou tradici 

a modrou šesticípou Davidovu hvězdu na izraelské vlajce. Třetí stezka 

vede z města do přírody. Jedná se o okruh dlouhý cca 4 km a po něm vedou 

tabule zelené barvy. Na tabulích jsou informace o zdejší fl óře a fauně, geo-

logii, o řece Jizeře a kulturních, technických i přírodních památkách.

Druhou částí projektu byly tzv. měkké aktivity. Jednalo se o workshopy, 

exkurze studentů a propagační materiály (cizojazyčné verze Turistických 

novin Český ráj, nový leták Turnov – naučné stezky, grafi cké rolety). Plá-

nované náklady na projekt „Naučné stezky v česko-polském příhraničí“ 

jsou v celkové výši 387 190 Eur. Projekt je fi nancovaný z 85 % Operačním 

programem přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 

2007-2013 a z 5 % ze státního rozpočtu.                        Eliška Gruberová

V roce 2011 plánujeme ve spolupráci s partnery účast na těchto veletrzích cestovního ruchu:

Členové SČR mají letákový servis na výše uvedené veletrhy cestovního ruchu zdarma. Distribuce a prezentace propagačních materiálů na vele-

trhy cestovního ruchu pro nečleny je zpoplatněna následujícím způsobem: * Regionální veletrhy cestovního ruchu – 500 Kč. * RegionTour Brno, 
Holiday World Praha, For Bikes Praha – 1000 Kč. * Zahraniční veletrhy cestovního ruchu – 1500 Kč. 

V případě zájmu o letákový servis na domácí i zahraniční veletrhy cestovního ruchu kontaktujte Ing. Hanu Ledabylovou, Sdružení Český ráj, 

tel.: 481 540 253, 739 449 510, e-mail: ledabylova@cesky-raj.info.

PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY

Aktuální projekty Sdružení Český ráj nejsou jen ty, jejichž žádosti byly 

nově zařazeny do Regionálního operačního programu. V období uplynu-

lého roku vstoupilo Sdružení aktivně do přeshraničního Fondu malých 

projektů. V současnosti tak probíhají dva marketingové projekty, popiso-

vané v předchozím čísle Zpravodaje: „Rozvoj projektu Greenway Jizera 
a prezentace turistické nabídky Českého ráje pro polské návštěvníky“ 

a „Rozvoj cestovního ruchu v turistických regionech Český ráj a Neis-
seland na základě fungující spolupráce“. 

V červnu byl schválen projekt „Vícejazyčný turistický informační sys-
tém na území Českého ráje“. Předmětem projektu je obnova a aktualiza-

ce turistického informačního systému Českého ráje a Euroregionu Nisa 

v rozsahu zhruba 40 informačních panelů. V současnosti probíhá reali-

zace první etapy (např. Malá Skála, Líšný, Valdštejn, Čtveřín, Loučky). 

Projekt s rozpočtem cca 17 tis. EUR (dotace 14,5 tis. EUR) trvá do konce 

května 2011. V souvislosti s tímto projektem budou po ustanovení nových 

zastupitelstev a starostů znovu osloveny obce na území Euroregionu Nisa 

s výzvou k zapojení do tohoto projektu. Aktuálně (9. listopadu) byl schvá-

len také projekt „Značení významných kulturních a turistických cílů ČR 
na území Euroregionu Nisa“. Cílem projektu je realizace hnědého zna-

čení turistických cílů v oblasti Turnova, Železného Brodu a Lomnice 

nad Popelkou (mj. Valdštejna, synagogy Turnov, rozhledny Tábor, VPR 

Karlov, VPR Trávníky). Realizace projektu s dotací asi 13 tis. EUR jen 

plánovaná na celý rok 2011. Rozpočet této žádosti byl oproti původnímu 

rozpočtu zkrácen na cca 55 %. Důvodem je vyčlenění fi nančních prostřed-

ků na nápravy srpnových povodňových škod na území Euroregionu Nisa. 

V rámci upravené žádosti tak byly kráceny výdaje na některé aktivity pro-

jektu, což bude mít za následek navýšení předpokládané (a předjednané) 

fi nanční spoluúčasti ze strany dotčených měst.

Přeshraniční projekty v rámci Euroregionu Nisa jsou převážně omezeny 

územím Libereckého kraje. Kromě toho navazuje Sdružení Český ráj spo-

lupráci s Powiatem Swidnica na území Euroregionu Glacensis (mj. okres 

Jičín). Společným tématem je např. rozvoj cyklistiky a značení cyklotras, na 

české straně v oblasti Jičínska, Novopacka, Kopidlnska a Sobotecka.    -eg-
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