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Popis aktivit projektu „Marketingové a 

koordinační aktivity v Českém ráji“ 



 

 

 Přehled aktivit projektu  

 

V rámci projektu bude realizována řada aktivit z oblasti marketingové podpory, rozvoje 

informačních systémů, tvorby produktů a programů, zpracování koncepčních a strategických 

dokumentů, rozvoje partnerství a zajištění činnosti organizace cestovního ruchu. Pro 

přehlednost jsou seřazeny podle obsahové náplně do tabulky.  

 

1. Marketingová podpora - Realizace informační kampaně 

Reklamní kampaň Reklama v médiích, v autobusech, krátká propagační videa pro 

internetovou propagaci a další formy prezentace 

2. Marketingová podpora - Propagační a prezentační materiály  

Propagační tiskoviny - Image propagační materiál  

- Infomapa 

- Trhací mapy turistických oblastí 

- Šanon Český ráj 

Upomínkové a propagační 

předměty 

- Samolepky www.cesky-raj.info 

- Magnetky www.cesky-raj.info 

- Igelitové a papírové tašky 

- Propagační desky Sdruţení Český ráj 

Tipy na výlety Tipy na výlety pro pěší a cyklisty – elektronická forma prezentace 

Databanka fotografií Český 

ráj 

Databanka fotografií, které budou vyuţity pro propagační materiály, 

internetovou propagaci a další formy propagace 

1. Marketingová podpora - Veletrhy cestovního ruchu, prezentační akce 

Domácí veletrhy CR 2 x sluţby výstaviště v Brně a Praze 

Zahraniční veletrhy CR 3 x účast na veletrhu v Utrechtu  

Exkurze pro pracovníky IC 7 celodenních exkurzí, 3 půldenní exkurze 

4. Rozvoj informačních systémů CR 

http://www.cesky-raj.info/
http://www.cesky-raj.info/


 

 

Rozvoj internetové 

prezentace regionu Český 

ráj 

- Nový mapový portál turistického regionu Český ráj. 

- Posílení komunitních funkcí webu. 

- Virtuální prohlídky a panoramatické rozhledy. 

- Herní prvky pro děti (např. on line hry). 

- Prezentace nových programů a nových nabídek. 

- Vytvoření nových cizojazyčných mutací (holandština, ruština). 

Aktualizace textů v původních jazykových mutacích, 

- Nová grafická podoba stránek. 

Monitoring informačních 

systémů  

Naplnění GIS dat pro region na úrovni cyklotras, pěších tras, 

informačního systému, hnědého značení a jejich sdílení s partnery a 

vyuţití pro regionální projekty a obsah mapového portálu 

5. Tvorba nových produktů a programů 

Český ráj bez barier Zpracování studie Český ráj bez bariér, včetně metodiky a zmapování 

sluţeb CR. Vytvoření podkladů pro datový sklad, návrh programové 

nabídky pro internetovou prezentaci v českém jazyce. 

Zlatá stezka Českého ráje Zpracování programové nabídky pro internetovou prezentaci pro 

www.cesky-raj.info a novou samostatnou doménu (zhotovení textů, 

v českém jazyce.  

Za pohádkou do Českého 

ráje 

Zpracování programové nabídky pro internetovou prezentaci pro 

www.cesky-raj.info (zhotovení textů, v českém jazyce, fotografií) 

Technické památky a 

Rozhledová místa 

Zpracování podkladů pro datový sklad. Zpracování programové 

nabídky pro internetovou prezentaci pro www.cesky-raj.info 

(zhotovení textů v českém jazyce atd.) 

6. Zpracování koncepčních a strategických dokumentů  

Koncepční rozvojové 

dokumenty 

- Střednědobý plán Programu trvale udrţitelného rozvoje cestovního 

ruchu v turistickém regionu Český ráj  

- Akční plán Programu trvale udrţitelného rozvoje cestovního ruchu 

v turistickém regionu Český ráj  

7. Rozvoj partnerství v cestovním ruchu 

Tiskové zprávy Pravidelné vydávání tiskových zpráv SČR 

Fóra cestovního ruchu Cca 6 setkání s podnikateli, neziskovým a veřejným sektorem 

Zpravodaj SČR 5 čísel Zpravodaje Český ráj 

Činnost pracovních skupin Marketingová, projektová pracovní skupina, pracovní skupina pro 

regionální výrobky, workshopy atd. 

8. Zajištění činnosti organizace cestovního ruchu (OCR) 

http://www.cesky-raj.info/
http://www.cesky-raj.info/
http://www.cesky-raj.info/


 

 

Podrobný popis aktivit projektu 

 

Marketingová podpora – realizace informační kampaně 

 

Reklamní kampaň 

V rámci projektu bude realizována nově koncipovaná reklamní kampaň, která bude zaměřena 

na propagaci nově vytvořených programových a produktových nabídek a současně i na jiţ 

existující turistickou nabídku.   

Marketingová podpora – propagační a prezentační materiály 

V rámci projektu budou vydány nové propagační materiály, které tvoří komplexní nabídku 

regionu a budou vydány v jednotné grafické řadě. Jedná se o tyto materiály: 

 

Český ráj – image propagační materiál 

Vydání nového image materiálu turistického regionu Český ráj, který bude určen především 

na domácí a zahraniční výstavy a veletrhy cestovního ruchu. Jde o hlavní image materiál 

regionu, který má prostřednictvím kvalitních fotografií představit top nabídku regionu a 

přilákat nové návštěvníky do území. Výběr jazykových mutací je dán cílovými skupinami, na 

které se nabídka Českého ráje zaměřuje – čeština, angličtina, němčina, polština, ruština, 

holandština. 

Materiál bude obsahovat především ilustrační fotografie a základní informace o regionu a 

jeho turistické nabídce, která vychází z Plánu propagace a prezentace turistického regionu 

Český ráj. 

 

Infomapa Český ráj 

Tento materiál bude plnit informačně propagační funkci a vzniká na základě dlouholeté 

poptávky návštěvníků na veletrzích cestovního ruchu. Představí návštěvníkovi nejen moţnosti 

pěší turistiky a cykloturistiky, ale představí jim celou turistickou nabídku, kterou v regionu 

najdou a její rozmístění v regionu s důrazem na nabídku v okrajových oblastech. Materiál 

bude distribuován především na veletrzích cestovního ruchu a v informačních centrech 

regionu. 



 

 

Materiál bude obsahovat turistickou mapu regionu Český ráj se schematickým vyznačením 

tras pro pěší turisty a cykloturisty, s označením turistických cílů. Zadní strana materiálu bude 

obsahovat přehled turistické nabídky pro jednotlivé cílové skupiny, včetně ilustračních 

fotografií. Tento propagační materiál bude tvořit hlavní „informační křiţovatku“ pro 

návštěvníka – umoţní mu zorientovat se v hlavní nabídce turistického regionu Český ráj. 

 

Soubor propagačně informačních map turistických oblastí Českého ráje 

Bude vydán soubor osm druhů trhacích map s tipy na výlety pro jednotlivé oblasti Českého 

ráje (dle rozmístění informačních center v regionu): Turnovsko, Rovensko pod Troskami, 

Ţeleznobrodsko, Semilsko, Jičínsko, Sobotecko a Dolnobousovsko, Lomnicko, Novopacko. 

Současně zde bude návštěvníkovi představena celková turistická nabídka dané oblasti, její 

specifika atd. Tento nový druh materiálu bude distribuován převáţně v území do 

informačních center a na ubytovací zařízení. Cílem je motivovat návštěvníky k novým 

výletům mimo přetíţené jádrové (přetíţené) území Českého ráje a zajistit tak rovnoměrný 

rozvoj CR v celém území turistického regionu. 

Materiál bude vytištěn pouze v českém jazyce. Anglická a německá verze bude zpracována 

pro internetovou prezentaci regionu.  

 

Propagační šanon Český ráj  

Bude vydán manuálu pro návštěvníky (šanon), který budou vyuţívat při pobytu v území – 

v informačních centrech, v ubytovacích zařízeních a dalších sluţbách cestovního ruchu. 

Šanon jim poskytne úplný přehled aktuální nabídky v území a umoţní jim rychle se v nabídce 

zorientovat a maximálně ji vyuţít. Jedná se o zjednodušenou prezentaci kompletní nabídky 

regionu (papírová obdoba internetových stránek). 

V rámci projektu budou vyrobeny tvrdé desky a základní řada listů do desek (šanon). Tato 

řada představí základní nabídku regionu podle produktových témat – viz Plán propagace a 

prezentace turistického regionu Český ráj pro období 2009 – 2011.  Elektronická forma 

obsahu ve formátu PDF bude umístěna i na internetové stránky regionu, z kterých si je budou 

moci provozovatelé sluţeb (ale i návštěvníci regionu) vytisknout. Listy budou pravidelně 

aktualizovány a rozšiřovány o další nabídky (např. tipy na výlety atd.)  

 

Propagační předměty – samolepky a magnetky 



 

 

V rámci projektu bude vyrobeno 2.000 ks propagačních samolepek a 2.000 ks magnetek, 

které zábavnou formou budou propagovat turistický region Český ráj a jeho oficiální 

internetové stránky – www.cesky-raj.info.  

 

Propagační desky 

Papírové propagační desky budou slouţit ke kompletaci propagačních materiálů a dokumentů 

pro partnery – cestovní kanceláře, cestovní agentury atd.  

 

Papírové a igelitové tašky SČR 

Tašky s motivem Českého ráje budou pouţívány na regionální propagační materiály při 

jednání s důleţitými partnery (cestovními kancelářemi, cestovními agenturami, partnery atd.) 

a na propagaci turistického regionu Český ráj, (např. na veletrzích cestovního ruchu, 

prezentačních akcích, presstripech). 

 

Tipy na výlety – elektronická verze pro internet 

Tipy na výlety, které budou obsaţeny ve zjednodušené podobě  v trhacích mapách oblastí 

regionu budou rozšířeny a zpracovány v elektronické podobě (formát PDF) a zveřejněny ke 

staţení na internetových stránkách regionu.  

 

Fotobanka Český ráj 

V rámci realizace projektu bude vytvořena regionální databanka fotografií, která bude vyuţita 

při výrobě všech propagačních materiálů.  

 

Marketingová podpora – veletrhy cestovního ruchu, prezentační 
akce 

 

Účast na veletrzích a výstavách cestovního ruchu 

Sdruţení Český ráj se bude účastnit vybraných domácích a zahraničních veletrhů a výstav 

cestovního ruchu, kde bude prezentovat turistický region Český ráj a jeho turistickou nabídku. 

V plánu SČR jsou tyto mezinárodní veletrhy cestovního ruchu: 

- Utrecht - leden 2011, 2012, 2013, 

- Brno -  leden  2012, 2013, 

- Praha - únor 2012, 2013. 



 

 

 

Exkurze pro pracovníky informačních center 

Cílem aktivity je zajištění znalosti aktuální turistické nabídky Českého ráje u pracovníků 

informačních center regionu Český ráj. Ti pak mohou při podávání informací v IC nasměrovat 

návštěvníka i do méně známých oblastí, seznámit ho s novou nabídkou a motivovat ho 

k vyuţití komplexní nabídky.  Je plánováno několik exkurzí (např. na téma Geopark Český 

ráj). Kromě pracovníků IC Českého ráje budou přizváni pracovníci IC z okolních regionů.  

 

Rozvoj informačních systémů cestovního ruchu 

 

Rozvoj internetové prezentace regionu Český ráj 

V souladu s rostoucím významem elektronických informací a internetu je třeba věnovat velký 

důraz na rozvoj oficiální internetové prezentace turistického region Český ráj na adrese 

www.cesky-raj.info. V rámci projektu bude zpracován nový mapový portál turistického 

regionu Český ráj. Z multimediálních funkcí budou zpracovány a doplněny virtuální 

prohlídky a panoramatické rozhledy. Ze zábavních prvků budou zpracovány a vloţeny 

omalovánky a online hry pro děti. Tyto funkce budou navazovat na nové programové 

nabídky a rozvíjet je v elektronické podobě.  

Budou zpracovány chybějící cizojazyčné mutace pro zahraniční návštěvníky z 

významných zdrojových destinací pro region – ruská a holandská. Zároveň budou 

aktualizovány stávající jazykové mutace – česká, polská, anglická a německá.  

V závěrečné fázi projektu bude zpracována nová grafická podoba webu, respektující 

aktuální trendy v oboru. 

 

Monitoring informačních systémů 

Jednou z aktivit projektu bude komplexní monitoring informačního a navigačního systému na 

území celého Českého ráje. Výstupem bude datová základna ve formě zpracovaných GIS dat 

pro síť cyklotras, síť pěších tras, prvky informačního systému, systém značení kulturních a 

turistických cílů, systém dopravního značení cyklotras. Data budou sdílena s partnery v území 

a vyuţita pro vývoj mapového portálu v rámci rozvoje internetové prezentace. 

 

http://www.cesky-raj.info/


 

 

Tvorba nových produktů a programů cestovního ruchu 

 

Hlavním výstupem všech nových programů bude jejich prezentace na oficiálních 

internetových stránkách turistického regionu Český ráj – www.cesky-raj.info. Jde o tyto 

programové nabídky: 

 

- Český ráj bez bariér, 

- Zlatá stezka Českého ráje, 

- Za pohádkou do Českého ráje, 

- Technické památky a rozhledová místa v Českém ráji. 

 

Český ráj bez bariér – zpracování studie a programu CR 

Území Českého ráje doposud nebylo komplexně zmapováno z pohledu potřeb turistiky osob 

se sníţenou pohyblivostí, včetně zdravotně postiţených návštěvníků. Proto je nutné popsat 

turistické cíle a sluţby z pohledu přístupnosti této skupině občanů, najít přístupné lokality a 

zajistit vhodné podmínky pro jejich dlouhodobější pobyt. Projekt je určen nejen občanům s 

nejrůznějším druhem zdravotního postiţení. Je určen i velmi početné cílové skupině, 

seniorům a rodinám s kočárky a rodinám s malými dětmi.  

Výstupem bude studie obsahující inventarizaci potenciálu a zmapování nabídky pro tyto 

cílové skupiny na území regionu. Výstupem studie budou podklady pro sdílený datový sklad 

turistických informací, texty a nově vytvořené programové nabídky pro výše popsané cílové 

skupiny v českém jazyce. Tyto programy budou umístěny na internetové stránky regionu. 

 

Zlatá stezka Českého ráje 

K nejstarším a nejznámějším stezkám pro pěší turisty patří  Zlatá stezka Českého ráje. Jde o 

jeden z nejstarších produktů cestovního ruchu, který z velké části upadl v zapomnění. Cílem 

SČR je tento produkt znovu oţivit jako synonymum pěší turistiky v Českém ráji.  

Výstupem bude nová programová nabídka pro pěší turistiku a pro poznávací cestovní ruch. 

Programová nabídka bude zpracována (texty, trasy, fotografie) pro prezentaci na 

internetových stránkách regionu www.cesky-raj.info. Hlavním výstupem bude nová 

internetová prezentace na nové doméně, která bude vázána pouze k této programové nabídce. 

V rámci reklamní kampaně budou vyrobeny dílčí výstupy (video, reklama), které budou 

určeny pro prezentaci této nové nabídky.  

http://www.cesky-raj.info/
http://www.cesky-raj.info/


 

 

Za pohádkou do Českého ráje  

V Českém ráji byla natočena řada pohádek a filmů. Na základě jiţ existující poptávky (dotazy 

v informačních centrech regionu) bude zpracována tato nabídka, která je určena nejen 

rodinám s dětmi. Rozvine tak stávající nabídku Za pověstmi Českého ráje. Bude zpracován 

přehled filmů, pohádek a jejich prezentace (české texty). Zábavnou formou budou umístěny 

na internetových stránkách regionu www.cesky-raj.info. V rámci rozvoje internetové 

prezentace budou na toto téma zpracovány herní prvky (omalovánky, hry) a stránky regionu 

doplněny o odkazy na informace a ukázky z natočených filmů. Obsah nabídky bude vloţen a 

prezentován na regionálním mapovém portálu. 

 

Technické památky a rozhledová místa v Českém ráji 

Tato programová nabídka bude zaměřena na návštěvníky, jejichţ hlavní náplní dovolené je 

poznávací cestovní ruch. V rámci zakázky proběhne zmapování stávající nabídky, která bude 

podkladem pro datový sklad internetových stránek regionu. Dále bude zpracována 

programová nabídka  - české texty, které budou umístěny na internetové stránky regionu. 

V rámci rozvoje internetu budou zpracovány panoramatické rozhledy a virtuální prohlídky. 

Obsah tematické nabídky bude zobrazen na regionálním mapovém portálu. 

Zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti CR  

 

Během realizace projektu bude zpracován odbornou firmou  

- Střednědobý plán Programu trvale udrţitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém 

regionu Český ráj pro období 2012–2017, 

- Akční plán Programu trvale udrţitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu 

Český ráj pro období 2012–2013. 

 

Vytváření a rozvoj partnerství v cestovním ruchu 

 

Jednou z hlavních aktivit organizace cestovního ruchu (Sdruţení Český ráj) je vytváření 

partnerství a spolupráce v území. To bude probíhat v několika úrovních. Níţe jsou popsány 

aktivity, které budou částečně zajištěny externím dodavatelem. 

 

 

http://www.cesky-raj.info/


 

 

Tiskové zprávy, tiskové konference, články do medií, služby PR 

Po dobu realizace projektu budou pravidelně vydávány tiskové zprávy, které budou 

informovat o realizovaných aktivitách projektu, o nové turistické nabídce regionu a o činnosti 

organizace cestovního ruchu.  

 

Zpravodaj Sdružení Český ráj 

SČR bude dvakrát ročně vydávat informační zpravodaj (v projektu 5 čísel). Obsahem 

zpravodaje bude informace o činnosti a aktivitách sdruţení jako regionální organizace 

cestovního ruchu.  

 

Fórum cestovního ruchu 

Dvakrát ročně pracovníci SČR zajistí fórum cestovního ruchu. Jde o setkání zástupců OCR 

s podnikatelskou, neziskovou a veřejnou sférou, na kterém jsou účastníkům mj. předávány 

nové informace z oblasti cestovního ruchu.  

 

Zajištění činnosti organizací CR a podpora partnerství v CR 

 

- Vytváření a posílení partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru při 

přípravě střednědobého a akčního plánu a při jejich naplňování   

  

- Vytváření a posílení partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru při 

vytváření turistické nabídky regionu a při přípravě její propagace 

 

- Partnerství bude také naplňováno činností pracovních skupin. Jde o tyto pracovní skupiny: 

projektová skupina, marketingová skupina, pracovní skupina pro značku Regionální produkt 

Český ráj 

 

- Monitoring naplňování Programu trvale udrţitelného rozvoje cestovního ruchu 

v turistickém regionu Český ráj a Plánu propagace a prezentace regionu Český ráj na 

základě dlouhodobé spolupráce s partnery. 


