
V těchto dnech vychází nový katalog turistické nabídky Greenway Jizera, který představuje 

koridor řeky Jizery od jejího pramene v Jizerských horách až po soutok s Labem, jako místo pro 

aktivní trávení dovolené a volného času vhodné nejen pro cyklistiku.

Katalog má 64 stran a byl vydán v nákladu 50.000 výtisků. Koridor řeky je v materiálu rozdě-

len do osmi úseků, z nichž každý je podrobně představen po stránce krajinného rázu i turistické 

nabídky. Každý úsek je doplněn přehlednou mapkou s vyznačením páteřní trasy i tras navazují-

cích. 

„Informace o turistické nabídce jednotlivých etap jsou doplněny podrobnějšími prezentacemi 
inzerujících subjektů, bez jejichž fi nanční spoluúčasti by katalog nemohl být v takovém rozsahu 
vydán. Takže jim patří velké poděkování,“ uvádí Jitka Kořínková ze Sdružení Český ráj. Pokud se 

tato forma propagace osvědčí, mohl by být materiál aktualizován s dvouletou pravidelností. 

Katalog byl jako novinka představen na veletrhu FOR BIKES, který se uskutečnil ve dnech 

6. – 8. dubna 2018 na pražském výstavišti v Letňanech. K dostání je také na informačních cent-

rech v regionu Český ráj a v koridoru řeky, u inzerujících partnerů, na veletrzích 

a propagačních akcích.

                                                                           Pokračování na str. 2

Milí čtenáři,
máme před sebou turistickou sezonu 2018 

a region Český ráj turistům slouží díky Láz-
ním Sedmihorky téměř 150 let.  Letos jsme 
se v Českém ráji zaměřili na Globální geo-
park UNESCO a jeho větší zviditelnění. 
Geopark funguje v Českém ráji již od roku 
2005, ale bohužel v regionu se s pojmem ani 
jeho větším představením nesetkáte. Geo-
park je nejvíce prezentovaný na Novopacku. 
Zajímavosti našeho regionu zkoumají vědci 
z celého světa, proto věříme, že letos v létě 
se o světově ceněném geoparku dozvědí více 
i laici. 

V Českém ráji nejste jen na území globál-
ního geoparku UNESCO, ale také v chráně-
né krajinné oblasti. 

Rádi bychom více zpropagovali „Kartu 
hosta“ pro náš region, která svým držitelům 
přináší benefi ty a nabízí lákavý program, 
co navštívit. Český ráj má své regionální 
produkty, kde jsou zastoupena nejen tradič-
ní řemesla a regionální potraviny. Kromě 
tradiční Zlaté stezky Českého ráje je velmi 
navštěvovaná v některých úsecích až přelid-
něná Greenway Jizera s atrakcemi nejen pro 
vodáky, cyklisty, koloběžkáře a bruslaře. 
Český ráj nabízí i nové naučné stezky určené 
zejména pro rodiny s dětmi.

Lákáme návštěvníky i mimo top oblas-
ti, protože i na méně známých lokalitách 
můžete objevit velké překvapení a krásu. 
V ráji je přece krásně všude.

Poděkování náleží všem mým skvělým 
kolegům, kteří pro Český ráj pracují a jeho 
krásy propagují.

Takže - vítejte v ráji!

Jana Svobodová, 
předsedkyně Sdružení Český ráj

Český ráj na veletrzích 
cestovního ruchu

strana 5

Představujeme:
Zikuda staví nové Šetřilovsko

strana 3

Výroční zpráva SČR
za rok 2017

samostatná příloha

NOVÝ KATALOG GREENWAY JIZERA
Sdružení Český ráj vydalo nového průvodce aktivní dovolenou v koridoru řeky Jizery 
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Na letní turistickou sezonu pro vás příspěv-

ková organizace Turnovské památky a cestov-

ní ruch připravila novinku v podobě „Skrytého 

příběhu“, se kterým se vydáte do ulic Turno-

va, abyste spolu s hledačem drahých kamenů 

a dobrodruhem Čeňkem Pacltem nalezli 

poklad jeho bratra.

Trasa je dlouhá 2,5 kilometru a začíná 

u chrámu Narození Panny Marie. Dozvíte se 

na ní řadu zajímavostí nejen o turnovském 

rodákovi Čeňkovi Pacltovi, který jako první 

Čech procestoval všechny obydlené světadíly, 

ale také o místní tradici kamenářství a šper-

kařství. 

Více informací a nově vydaný informační 

leták s herní přílohou pro děti získáte v Regio-

nálním turistickém informačním centru Tur-

nov. Projekt fi nančně podpořil Liberecký kraj.

Skryté příběhy jsou mobilní aplikace určená 

rodinám s dětmi, ve které najdete výletní tra-

100 let republiky v Jičíně
Tento rok v říjnu to bude již sto let, kdy 

byla prohlášena nezávislost Československa. 

Oslavy tohoto významného jubilea budou 

probíhat na mnoha místech České republiky 

a i v pohádkovém Jičíně je pro vás připraven 

zajímavý program. Největší událostí je zno-

vuotevření Biografu Český ráj v Jičíně, který 

byl postavený statečnými legionáři v období 

první republiky. V té době sloužil jako diva-

dlo a koncertní sál. Biografu byla v rámci 

rekonstrukce navrácena podoba z 20. let 

minulého století. 

Ke slavení jubilea se přidalo i mnoho jičín-

ských a okolních organizací. Akce jako tema-

tické výstavy, vojenské přehlídky, divadla 

a historické přednášky budou probíhat během 

celého roku.

Na nejbohatší program se návštěvníci 

mohou těšit v září a říjnu, kdy jsou srdečně 

zváni na události „Vzpomínáme!“, „Ať žije 
republika“ v podání ZUŠ Jičín či divadelní 

titul „Narozen 28. října“, který bude předsta-

ven divadelním souborem K-klub Jičín.

www.jicin.org

Nový katalog Greenway Jizera
Dokončení ze str. 1

Katalog je také ke stažení ve elektronické 

verzi pod tímto odkazem: http://www.green-
way-jizera.cz/cs/jizera-cyklisticka/soucas-
ny-stav-cyklostezky-greenway-jizera.html. 

„Marketingové podpoře projektu Green-
way Jizera by se Sdružení Český ráj chtělo 
v letošním roce více věnovat, proto jsme také 
podali žádost o dotaci na Liberecký kraj na 
podporu nadregionálních produktů. V přípa-
dě jejího schválení bychom ještě v letošním 
roce chtěli připravit tištěného vodáckého 
průvodce po řece a provést redesign webu. 
V září se potom uskuteční již tradiční akce - 
cyklojízda, v jejímž rámci budou moci zájem-
ci absolvovat vybraný úsek stezky s průvod-
cem,“ doplňuje J. Kořínková.

Více o celém projektu Greenway Jizera na 

www.greenway-jizera.cz.

AKTUALITY

Pestrou nabídku propagace Českého ráje doplnily nové 

propagační materiály, které vydalo začátkem roku 2018 

Sdružení Český ráj. Konkrétně se jedná o tradiční Kalendář 

kulturních, společenských a sportovních TOP akcí pro rok 

2018, který přináší přehled těch nejvýznamnějších aktivit 

napříč celým regionem. Katalog je doplněn i o významné 

letní programy, turistické pochody a výstavy.

Dalším, zcela novým propagačním materiálem je infor-

mační leták Geopark Český ráj. „Geopark Český ráj 
byl v roce 2005 přijat do prestižní sítě evropských a tím 
i světových geoparků. O deset let později se pak globální 
geoparky staly kategorií UNESCO a tím vzrostlo i světo-
vé povědomí o Českém ráji. Cílem vydaného materiálu je 
nejen o tomto faktu turisty informovat, ale přiblížit jim 
i srozumitelnou formou, co vlastně pojem geopark obnáší 
a jaké významné geologické lokality mohou v Českém ráji 
navštívit. Ze zkušeností totiž víme, že řada turistů nemá 
bližší představu o tom, co všechno geopark zahrnuje, 
a že nabízí stovky lokalit geologického, archeologického 
a kulturního významu, které si zaslouží naši pozornost,“ 

doplňuje Lucie Rakoušová ze Sdružení Český ráj.

Třetí materiál je věnován Zlaté stezce Českého ráje, kte-

rá v loňském roce oslavila již 80 let své existence a stala 

se synonymem pěší turistiky. V letáku najdou návštěvníci 

regionu tipy na výlety, které 

je provedou po celé délce 

stezky, doplněné o orientační 

mapu.

Letáky byly vydány v češ-

tině, ale v letošním roce se 

připravuje i vydání v anglic-

ké, německé i polské jazy-

kové mutaci. Materiály jsou 

k dispozici v informačních 

centrech v regionu a v elek-

tronické formě ke stažení 

zde: http://www.cesky-raj.
info/cs/region-cesky-raj/
propagacni-materialy/.

Vydání letáků Geopark 

Český ráj a Zlatá stezka Čes-

kého ráje bylo spolufi nanco-

váno Libereckým krajem.

PACLTŮV DRAHOKAM – NOVINKA NA LETOŠNÍ SEZONU

NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

sy spojené s pátrací hrou. Díky venkovní hře 

Skryté příběhy poznáte nejen nová zajímavá 

místa, ale navíc můžete cestovat v čase a udělat 

z rodinného výletu či procházky neobyčejné 

dobrodružství. Hra je určena především dětem 

od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé.

Odkazy na možnosti stažení aplikace najde-

te na www.skrytepribehy.cz.
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Výletní restaurace Šetřilovsko v Turnově v měst-

ském parku. Pojem spojený s počátky turistiky v Čes-

kém ráji. V posledních letech ale bohužel vyhlášená 

restaurace chátrala, až musela být zavřena. Město Tur-

nov objekt velmi dlouho prodávalo. Vloni ho v dražbě 

zakoupil za 3,75 milionu korun zdejší podnikatel Petr 

Zikuda. „Objekt bývalé restaurace je v takovém tech-
nickém stavu, že nezbývá než demolice, na jeho místě 

vyroste nová restaurace s hotýlkem s 21 pokoji. V sou-
časné době projektanti dokončují dokumentaci ke sta-
vebnímu povolení. V případě, že vše půjde hladce, tak 
bychom rádi v na přelomu letošního a příštího roku 
zahájili bourací práce na stávající restauraci a zemní 
práce pro založení nových objektů. Doba výstavby je 
uvažována od zahájení zhruba 18 měsíců,“ přiblížil 

Petr Zikuda. Jeho fi rma je novým členem SČR.

PŘEDSTAVUJEME: NOVÉ ŠETŘILOVSKO

Ofi ciální webové stránky 

turistického regionu Český ráj 

www.cesky-raj.info, které jsou 

spravovány Sdružením Český ráj 

a jeho partnery, prošly komplet-

ní proměnou. Změny se týkají 

nejen grafi cké podoby stránek, 

ale i zpřehlednění jejich obsa-

hu. Dále došlo k převodu hlavní 

domény na moderní technologii 

s optimalizací pro všechny typy 

zařízení, jako jsou mobilní tele-

fony, tablety, notebooky ad.

Internetové stránky jsou 

hlavním zdrojem informací pro 

všechny, kdo se chystají navštívit 

region nebo se o něm chtějí něco 

dozvědět. Uživatelé si jejich pro-

střednictvím mohou plánovat 

výlety (pěší, cyklo, pro osoby se 

sníženou pohyblivostí, pro rodi-

ny s dětmi), vybírat k návštěvě 

z množství památek a turis-

tických cílů či zjistit možnosti 

kulturního i sportovního vyžití. 

„Stránky jsme se snažili upra-
vit tak, aby se v nich uživatelé 
dobře orientovali a neztráceli se 
ve  velkém množství informací, 
které obsahují. Názory uživate-
lů uvítáme a budeme s nimi do 
budoucna pracovat,“ přibližuje 

Lucie Rakoušová ze Sdružení 

Český ráj.

Stránky využije ročně více 

než půl milionu uživatelů, nej-

více navštěvované jsou o letních 

prázdninách. Ze statistiky Goog-

le Analytics také vyplývá, že 

nejnavštěvovanějšími rubrika-

mi jsou tipy na výlety, památky 

a turistické cíle. Návštěvníci také 

často vyhledávají možnosti uby-

tování. Všechna ubytovací a stra-

vovací zařízení v regionu mají 

možnost se na stránkách zdarma 

prezentovat ve zjednodušené for-

mě, tj. uvedením názvu, adresy 

a kontaktu. Za roční poplatek, 

který se pohybuje mezi 800–

1.200 Kč, je pak zobrazena kom-

pletní prezentace včetně foto-

grafi í, textu a dalších důležitých 

informací. Pořadatelé akcí v re-

gionu mohou na webu využít 

zdarma také kalendář akcí jako 

nástroj efektivní propagace. 

Stránky spravuje Sdružení Český 

ráj ve spolupráci s informačními 

centry v regionu, „Bez jejich prá-
ce by bylo téměř nemožné web 
udržovat v aktuální podobě,“ 

doplňuje Rakoušová. Přestavba 

webu proběhla za fi nanční pod-

pory Libereckého kraje.

NOVÝ WEB 

ČESKÉHO RÁJE

Snímky představují novou podobu výletní restaurace z pohledu od parku a od silnice.

Ačkoliv čísla ze statistik náv-

štěvnosti turistického regionu Čes-

ký ráj z minulých let vypovídají 

o tom, že zahraniční turisté tvoří 

pouhá 4 % z celkové návštěvnosti 

regionu, zájem o Český ráj v zahra-

ničí roste. Svědčí o tom postřehy 

zástupců regionu ze zahraničních 

veletrhů i pracovníků zahraničních 

zastoupení České centrály cestov-

ního ruchu CzechTourism, s nimiž 

Sdružení Český ráj spolupracuje 

na přípravě poznávacích cest pro 

touroperátory i novináře. 

V rámci této spolupráce náš 

region v dubnu navštívila skupinka 

korejských bloggerů (dolní snímek), 
kteří se s průvodkyní vydali napří-

klad na východ slunce na Kozákov, 

nahlédli do Klokočských skal, 

sychrovských zahrad a do Hrubo-

skalského skalního města. V rámci 

týdenní pobytu v České republice tu 

strávil dva dny nizozemský novinář 

z významného cestovatelského por-

tálu www.droomplekken.nl. Během 

svého pobytu navštívil Prachovské 

skály, hrad Kost a Hruboskalsko. 

„V květnu jsme společně s Libe-
reckým krajem a Středočeskou 
centrálou cestovního ruchu v rámci 
akce Travel Trade Day představili 
zahraničním touroperátorům zá-
mek Mnichovo Hradiště, Drábské 
světničky a také cyklostezku Green-
way Jizera, kterou účastníci pro-
jížděli z Turnova na Malou Skálu 
na koloběžkách,“ informuje Jitka 

Kořínková ze Sdružení Český ráj.  

Sdružení Český ráj také spolu-

pracovalo se zastoupením ČCCR 

CzechTourism ve Velké Británii na 

soutěži vyhlášené britským časo-

pisem Family Traveller. Výherci 

soutěže si užili třídenní pobyt 

ČESKÝ RÁJ LÁKÁ ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

v Českém ráji, během kterého nav-

štívili mimo jiné Hruboskalsko, 

Prachovské skály nebo hrad Kost. 

Největším zážitkem pro rodinu 

z britského Eastbornu se dvěma 

dětmi (na horním snímku) ovšem 

bylo splutí Jizery z Malé Skály do 

Turnova.

Další akce tohoto typu jsou 

nadále plánovány. Sdružení Český 

ráj se bude mimo jiné ve spolupráci 

s Libereckým krajem podílet na rea-

lizaci programu pro TBEX neboli 

The Travel Blog Exchange. Jedná 

se o největší světové shromáždění 

bloggerů, vloggerů a profesioná-

lů aktivních na sociálních sítích. 

Mezinárodní konference, které 

se zúčastní více než 600 delegátů 

z celého světa, proběhne od 26. 

do 28. července 2018 v Ostravě. 

Kromě samotné konferenční části 

bude před a po konferenci probíhat 

doprovodný program po celé Čes-

ké republice včetně Českého ráje. 

Jeho smyslem je ukázat delegátům, 

co vše je možné u nás vidět a zažít, 

a přilákat tak jejich sledovatele 

k návštěvě naší destinace. „Velké 
poděkování patří našim partne-
rům, kteří se aktivně spolupodíleli 
na organizaci jednotlivých tripů. 
Jejich vstřícného postoje a ochoty 
si vážíme!“ dodává J. Kořínková.
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Turistů v Českém ráji každým 

rokem přibývá. Svědčí o tom i ná-

sledující statistické údaje o loňské 

návštěvnosti atraktivit a infocenter 

v Českém ráji. Informace každo-

ročně ve spolupráci s partnery 

zpracovává Sdružení Český ráj. 

NÁVŠTĚVNOST 

TURISTICKÝCH 

ATRAKTIVIT V ROCE 2017

Monitoring návštěvnosti byl 

prováděn v 65 turistických atrak-

tivitách, které v roce 2017 navští-

vilo v celkovém součtu 1 825 143 

turistů, což je přibližně 4 % nárůst 

oproti roku 2016. 

K nejvyhledávanějším turis-

tickým cílům, kde návštěvnost 

výrazně překročila hranici 200 

tisíc turistů, patří Škoda Muze-

um v Mladé Boleslavi (254 143) 

a Zámecký resort Dětenice (239 

617). Dalšími nejnavštěvovaněj-

šími atraktivitami v regionu jsou 

Prachovské skály (152 000), Hrad 

a zámek Staré Hrady (147 500), 

Zámek Sychrov (121 511), hrad 

Trosky (112 148), hrad Kost (83 

609) či Bozkovské dolomitové 

jeskyně (68 000). Významný ná-

růst návštěvnosti byl v loňském 

roce zaznamenán také např. na 

Zámku Hrubá Skála (nárůst 47 %) 

a v Muzeu Českého ráje v Turnově 

(nárůst 15 %).

ČESKÝ RÁJ SE U NÁVŠTĚVNÍKŮ TĚŠÍ STÁLE VĚTŠÍ OBLIBĚ

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI 

V TURISTICKÝCH 

INFORMAČNÍCH CENTRECH 

Celkový počet turistů i místních 

obyvatel, kteří v loňském roce 

využili služeb informačních cen-

ter ve třech největších městech 

regionu, oproti roku 2016 mírně 

vzrostl, a to díky MIC v Jičíně, kde 

byla dokonce překročena hranice 

100 tisíc návštěvníků. Nejvyšší 

návštěvnost vedle Jičína (107 785) 

vykazují informační centra v Tur-

nově (49 257) a v Mladé Boleslavi 

(45 648). Výraznější nárůst počtu 

turistů byl zaznamenán v infor-

mačních centrech v Lomnici nad 

Popelkou, Železném Brodě, Mni-

chově Hradišti a ve Zvířeticích.

Co se týká zahraničních turis-

tů, tvořili 4 % z celkového počtu 

návštěvníků výše uvedených in-

formačních center a nejsilnější 

skupinou, která region navštěvuje, 

zůstávají turisté z Polska, Němec-

ka a Holandska. „Celkovou náv-
štěvnost ze všech informačních 
center v regionu nejsme bohužel 
schopni porovnat s rokem 2016, 
ačkoliv data máme k dispozici. Za 
loňský rok nám totiž statistiku zvy-
šují data z nově otevřeného infor-
mačního centra ve Svijanech, které 
navštívilo více než 12 tisíc turistů, 
ale oproti tomu zase v jiných infor-

mačních centrech byl z provozních 
důvodů provoz omezen, a to se 
samozřejmě na návštěvnosti pro-
jevilo negativně. Data tedy nelze 
zcela objektivně srovnávat,“ dopl-

ňuje Lucie Rakoušová ze Sdružení 

Český ráj. 

NÁVŠTĚVNOST 

INTERNETOVÉ PREZENTACE

Ofi ciální stránky regionu www.

cesky-raj.info zaznamenaly v loň-

ském roce přibližně 518 tisíc náv-

štěv (Google Analytics), dalších 

bezmála 116 tisíc návštěv regis-

trují tematické weby – www.ces-
kyrajdetem.cz, www.regionalni-
produkt.cz, www.greenway-jizera.

cz, www.albrechtzvaldstejna.cz, 
www.zlatastezka.info, www.cesky-
rajbezbarier.cz.

Internet je tedy pro návštěvní-

ky regionu stále důležitým infor-

mačním kanálem a sledování 

návštěvnosti webových stránek 

nám v mnohém napoví o chování 

a potřebách turistů v regionu. Nej-

více jsou vyhledávány kategorie 

ubytování a služeb a tipy na výlety. 

Nejsilnější skupinou, která stránky 

navštěvuje, jsou uživatelé ve věku 

25-44 let.

Údaje o návštěvnosti jsou prů-

běžně uveřejňovány na interneto-

vých stránkách regionu Český ráj 

www.cesky-raj.info.  

Ilustrační snímek je z kempu v Sedmihorkách.

Příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch vydala 

u příležitosti stého výročí republiky hned dvě nové vizitky.

Jedná se o jednu dvojdílnou pro město Turnov a jednu taktéž dvojdílnou 

pro hrad Valdštejn. Obě vizitky zobrazují atmosféru zmíněných míst pro-

střednictvím starých fotografi í. Při pohledu na dobové snímky se člověk 

snadno vžije do doby před sto lety. A druhý snímek potom dobře poslouží 

pro porovnání s naší současností.

Udělejte si výlet plný zážitků a vzpomínek a přidejte tyto dvě nové 

vizitky do svých turistických deníků. 

Vizitky lze zakoupit v Regionálním turistickém informačním centru 

v Turnově a rovněž i na hradě Valdštejn. 

Novinky z turistického regionuNové turistické vizitky Turnova 
a hradu Valdštejn k výročí sto let republiky

* KLID A POHODA VE STÍNU TROSEK. V dubnu byl znovu 

uveden do provozu „Camping v ráji“, který se nachází nedaleko hradu 

Trosky a historického městečka Rovensko pod Troskami.

Kemp nabízí ubytování pro rodiny s dětmi, skupiny přátel, spolky, 

ale i jednotlivce. Na dohled impozantních věží, důvěrně známých jako 

Baba a Panna, se rozprostírá areál turistických chatek, penzionových 

apartmánů, domácí kuchyně a oddychové zóny pro děti. V bezpro-

střední blízkosti kempu je i vodní nádrž pro osvěžení během par-

ných dnů a stinné borovicové lesy, které lákají nejen k procházce, ale 

i k jízdě na kole.

Zveme vás, milovníky turistiky, cyklistiky a krásné přírody, k náv-

štěvě a kdo ví – třeba během svého pobytu zaslechnete i hašteření se 

mezi Babou a Pannou o tom, kdo bude vládnout našemu kraji! 

http://campingvraji.cz

* TURISTICKÝ VLAK ČESKÝ RÁJ. O víkendech a ve státní 

svátky až do 28. října se vyznavači pěší turistiky a cykloturistiky 

mohou nechat zavézt za největšími lákadly Českého ráje a okolí. Vlak 

je vypraven z Prahy a staví například v Jičíně – městě protkaném 

pohádkami (hlavně tou o loupežníku Rumcajsovi), s proslulou Val-

dickou bránou a barokním zámkem. Pak pokračuje do Jinolic, odkud 

můžete vyrazit třeba na výlet do Prachovských skal. Nebo vystupte 

v Rovensku pod Troskami, odkud je to jen pár kilometrů na zříceni-

nu hradu Trosky. A chcete-li si užít krásný den v Hruboskalsku, pak 

se nechte vlakem dovézt na Hrubou Skálu. Konečná stanice vlaku je 

v Turnově. Od nádraží se můžete vydat na Turnovský okruh, který 

vás provede po významných památkách, jako jsou např. zámek Hrubý 

Rohozec, Dlaskův statek, Muzeum Českého ráje v Turnově a kolem 

židovského hřbitova zpět k vlaku (zastávka Turnov-město).
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První pololetí každého roku se 

pro Sdružení Český ráj a infor-

mační centra v regionu již tradičně 

odehrává ve znamení intenzivní 

propagace na veletrzích cestovní-

ho ruchu. Nejinak tomu bylo i po-

čátkem letošního roku, kdy byla 

nabídka turistického regionu 

Český ráj představena na těchto 

významných evropských a tuzem-

ských veletrzích:

* Vakantie Utrecht (8. – 14. 1.)
* RegionTour Brno (18. – 21. 1.)
* ITF Slovakiatour Bratislava (25. 
– 28. 1.)
* Reisemarkt Drážďany (26. – 28. 1.)
* Holiday World Praha (15. – 18. 
2.)
* MTT Wroclaw (23. – 25. 2.)
* ITB Berlín (7. – 11. 3.)
* Infotour Hradec Králové (9. – 10. 
3.)
* EuroregionTour Jablonec n. Ni-
sou (15. – 17. 3.)
* ForBikes Praha (6. – 8. 4.)

ZAHRANIČNÍ VELETRHY

Účast na lednovém veletrhu 

Vakantie Utrecht v Holandsku 

zajistilo Infocentrum Mladá Bole-

slav. V rámci hlavního prezentač-

ního tématu ČCCR Czech Tou-

rism, kterým je 100 let republiky, 

byla prezentována společnost Ško-

da Auto, což se ukázalo jako dobrý 

tah. „Díky tomu jsme zaznamenali 
zvýšený zájem o Mladou Bole-
slav,“ prozrazuje Gerard Keijsper 

z mladoboleslavského Infocent-

ra. Veletrh Vakantie Utrecht patří 

mezi nejvýznamnější veletrhy ces-

tovního ruchu a ukazuje se, že pro 

mnoho lidí zůstává lidský kontakt 

důležitým faktorem při výběru 

dovolené.

Téma 100 let republiky vlád-

lo i na dalším lednovém veletrhu 

v Bratislavě. ITF Slovakiatour se 

souběžnou 25. výstavou Poľovníc-

tva a oddychu, 10. výstavou Well-

ness a fi tness navštívilo více než 70 

000 návštěvníků. Z našeho regionu 

se nejvíce zajímali o skalní města 

Českého ráje, hrady a zámky a tipy 

na výlety pro rodiny s dětmi.

Skutečnost, že se Český ráj stále 

těší oblibě i u německých turistů, 

potvrzuje Alena Stillerová z odbo-

ru cestovního ruchu města Jičín, 

která prezentovala náš region na 

veletrzích v Lipsku (podzim 2017) 

a Drážďanech: „Na těchto akcích 
zaznamenáváme vždy velkou náv-
štěvnost a zájem nejenom o Český 
ráj, ale i jeho, dá se říci, podrob-
nou znalost. Je krásné slyšet: 
U vás je všude hezky“. 

ČESKÝ RÁJ NA VELETRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2018

Na veletrhu ITB Berlín byl Čes-

ký ráj po Praze a Českém Krum-

lovu asi nejpoptávanější destinací. 

Návštěvníky zajímaly tipy na výle-

ty i informace o letošních novin-

kách pro turistickou sezonu. 

Polští návštěvníci mají obec-

ně velký zájem o přírodu, hrady 

a zámky a cyklotrasy, a tak byl 

Český ráj jednou z nejvíce dota-

zovaných destinací u polského 

zastoupení ČCCR Czechtourism 

na veletrhu cestovního ruchu a vol-

ného času ve Wroclawi. 

Letos poprvé v rámci česko-pol-

ského mikro projektu „Poznej zemi 

svých přátel“ zástupci města Jičína 

propagovali Český ráj v Poznani. 

„Je vidět, že i polští turisté rádi 
přijíždějí k nám do Českého ráje. 
Láká je nejenom Rumcajs s Man-
kou a Cipískem, ale i skalní města, 
hrady a zámky,“ doplňuje Alena 

Stillerová z Jičína.

HOLIDAY WORLD 2018

Již 27. ročníku největšího stře-

doevropského veletrhu cestovního 

ruchu se v Praze účastnil Český ráj 

ve společné expozici s Libereckým 

krajem. Originální a působivý stá-

nek v černobílé kombinaci se žlu-

tými prvky prezentující téma 100. 

výročí republiky, soutěže a bohatá 

nabídka tipů na výlety či dovolenou 

přilákaly na stánek velké množství 

zájemců.

„Jako každoročně byl velký 
zájem především o hrady a zám-
ky, pořádané akce, pěší turistiku 

i cykloturistiku a o nabídku pro 
rodinnou dovolenou. Mezi letošní 
novinky na pultu Českého ráje pat-
řilo představení letáku Zlaté stez-
ky Českého ráje a Geoparku Český 
ráj,“ informuje Eliška Gruberová 

z příspěvkové organizace Turnov-

ské památky a cestovní ruch.

FOR BIKES 2018 PRAHA

Cyklistický veletrh se za dobu 

své několikaleté existence dostal 

na špičku veletrhů s cyklistickou 

tematikou a mezi přední spor-

tovní veletrhy v ČR. Český ráj se 

zde každoročně představuje spolu 

s dalšími regiony na stánku Libe-

reckého kraje. Mezi prezentova-

ná témata patří Greenway Jizera 

a tipy na cyklistické výlety, ale 

i kalendář akcí, pěší výlety a nabíd-

ka aktivní dovolené v regionu. Na 

veletrhu byl letos prvně představen 

i nový katalog GW Jizera. „Turis-
tický region Český ráj byl na výše 
uvedených veletrzích prezentován 
ve společné expozici s Libereckým 
či Královéhradeckým krajem. 
Účast na těchto veletrzích byla 
zajištěna ve spolupráci s městy 
Jičín, Mladá Boleslav, Turnov 
a Lomnice nad Popelkou. Za tuto 
možnost jsme rádi a spolupráce 
s kraji i městy si v tomto směru 
velmi vážíme. Mj. také díky této 
spolupráci dochází k rozložení 
nákladů na účast na těchto veletr-
zích,“ uvedla Lucie Rakoušová ze 

Sdružení Český ráj.

Skutečnost, že je o tištěné mate-

riály mezi lidmi stále velký zájem 

i v dnešní době, kdy většina lidí 

dává přednost vyhledávání infor-

mací na internetu, vypovídá o tom, 

že má smysl v jejich vydávání i na-

dále pokračovat.

Ilustrační snímek z veletrhu Holiday World Český ráj 2018.

V pátek 15. června 2018 začal 

slavnostně promítat Biograf Český 

ráj v Jičíně! Po dlouhé rekonstrukci 

je opět přístupný. A co víc, pyšní se 

teď statusem nejmodernějšího kina 

v České republice, i přestože mu 

byla navrácena původní podoba 

z dvacátých let 20. století.

Biograf v Jičíně stojí již 95 let 

a jeho generální rekonstrukce měla 

za úkol vrátit budově její původ-

ní majestátní vzhled z roku 1923. 

Uvnitř najdete špičkový kinosál 

s nejmodernější audiovizuální 

technikou, včetně 3D objektového 

fi lmového ozvučení DolbyAtmos, 

který je tím nejlepším zvukovým 

systémem současnosti. Instalována 

jsou nejmodernější sedadla uprave-

ná tak, aby architektonicky kore-

spondovala s interiérem kinosálu. 

Na balkoně je kromě standardních 

sedadel nově instalováno 6 párů 

dvousedadel. Také všechny vnitř-

BIOGRAF ČESKÝ RÁJ JE OTEVŘEN PO ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCI

ní obklady jsou navrženy tak, aby 

souzněly s obložením původním.

V patře nad vstupním foyer 

vzniklo také foyer pro balkon. 

Zvýšil se tím divácký komfort 

před představením. V dolním foyer 

najdete pokladnu, šatny, bar a WC. 

V horním patře je opět umístě-

na naše sbírka starých fi lmových 

projektorů. Pro fanoušky techniky 

jsou instalovány prosklené dveře 

do promítací kabiny, které umož-

ňují spatřit naši digitální promíta-

cí techniku. Všechno zázemí pro 

diváky je nové a komfortní a my 

se nebojíme říct, že Jičín má nej-

krásnější a nejmodernější biograf 

u nás. Promítáme každý den. Bě-

hem letních prázdnin promítáme 

ve vybrané dny i dopoledne.

Michal Miškovský, 
provozní Biografu Český ráj
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V květnu 2018 se do projektu „Regionální karta hosta Český ráj“ zapo-

jilo aktivně Mladoboleslavsko. Nabídka benefi tů, slev a dalších výhod, 

které mohou čerpat nejen místní obyvatelé, ale i turisté a návštěvníci 

regionu, se tedy výrazně rozšířila.

Fungování karty je 

považováno za stan-

dardní způsob prezen-

tace regionu tak, jak 

je tomu ve vyspělých 

zemích, jako jsou 

například Rakousko, 

Švýcarsko či Francie, 

kde jsou karty běžným 

a úspěšným nástrojem 

marketingu destinace. 

Karty jsou k dostá-

ní za poplatek 50 Kč 

v informačních cent-

rech regionu, u někte-

rých partnerů, ale také zdarma ve vybraných ubytovacích zařízeních, kde 

je dostanou hosté jako bonus k pobytu. 

Do systému se prozatím zapojilo více jak 60 subjektů a další neustá-

le přibývají. Držitelé karet tak mohou využít různých benefi tů a slev 

například na hradech a zámcích, v muzeích, sportovních i zábavních 

zařízeních, v restauracích a prodejnách některých regionálních výrob-

ců nebo čerpat slevy na ubytování v hotelích a penzionech. V Mladé 

Boleslavi je to např. velmi navštěvovaný Městský bazénMladá Boleslav, 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha, či Mladoboleslavský hrad. Nově se 

do projektu zapojil také Pivovar Svijany, a. s., který poskytuje slevy na 

ubytování v zámeckém hotelu, na prohlídky pivovaru či na zámeckou 

hru Arcana.

Informace o kartě 

a přehled zapojených 

partnerů poskytujících 

benefi ty jsou k dis-

pozici na stránkách 

www.cesky-raj.info 
a mladoboleslavsko.
eu. Provozovny zapo-

jených partnerů pro-

jektu jsou označeny 

samolepkou s logem 

karty. Systém je otevřený pro další poskytovatele benefi tů a distributorů, 

v případě zájmu je možno kontaktovat Sdružení Český ráj či Infocentrum 

Mladá Boleslav.

PROJEKT REGIONCARD ČESKÝ RÁJ TURISTICKÉ NOVINY ČESKÝ RÁJ 2018

Začátkem května vyšel další 

ročník turistických novin Český 

ráj 2018. Noviny jsou tradičním 

průvodcem turistickou sezonou 

v regionu, který poskytuje náv-

štěvníkům i místním obyvatelům 

důležité informace o nabídce úze-

mí od Mladé Boleslavi přes Turnov 

po Semily, Novou Paku, Jičín a So-

botku.  

První strany této oblíbené a tu-

risty žádané tiskoviny jsou v letoš-

ním roce věnovány Geoparku 

Český ráj, který se pyšní prestižní 

značkou Globální geopark UNES-

CO. Známé i méně známé lokality 

Českého ráje jsou tedy tentokrát 

v novinách představeny ze zce-

la jiného pohledu, a to z hlediska 

jejich geologického vývoje. 

Geopark Český ráj je pro letošní 

sezonu hlavním marketingovým 

tématem Sdružení Český ráj. Kro-

mě turistických novin je geoparku 

věnován samostatný informační 

leták, který byl vydán na začátku 

roku. Bylo uskutečněno i školení 

po geologických lokalitách pro 

pracovníky informačních center 

a pro veřejnost jsou připraveny 

geovycházky s průvodcem a to 

v termínech 26. května, 11. čer-

vence a 15. září. Během května byl 

také spuštěn nový web věnovaný 

Geoparku Český ráj.

V turistických novinách krom 

hlavního tématu čtenáři najdou 

kalendář akcí a důležitých výstav 

v regionu, přehledy turistických 

cílů a památek - včetně informací 

o vstupném a otevírací době. Dále 

jsou zde jízdní řády cyklobusů, 

mapa regionu, prázdninová nabíd-

ka pro každý den a v neposlední 

řadě i novinky z regionu.

Noviny připravilo a vydalo 

Sdružení Český ráj ve spolupráci 

s informačními centry a dalšími 

partnery. Turistické noviny Český 

ráj 2018 jsou k dispozici zdarma 

v informačních centrech a dalších 

místech v regionu. 

V elektronické podobě je najde-

te zde: http://www.cesky-raj.info/
cs/region-cesky-raj/propagacni-
materialy/turisticke-noviny-2018.
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