
 

  
 

 

Výzva pro poskytovatele služeb 

Soubor propagačně informačních map turistických oblastí Českého ráje a 

elektronických Tipů na výlety. 
 

Sdružení Český ráj připravuje vydání souboru propagačně informačních map turistických oblastí Českého 

ráje – Turnovsko, Rovensko pod Troskami, Železnobrodsko, Semilsko, Jičínsko, Sobotecko a Dolnobousovsko, 

Lomnicko, Novopacko. Dále připravuje výrobu elektronické verze Tipů na výlety. 

Tištěné propagační materiály „Mapy turistických oblastí Českého ráje“ budou obsahovat 

představení turistické nabídky dané oblasti. Jedna strana materiálu (formát A3) bude tvořena mapou 

turistické oblasti s piktogramy s turistickou nabídkou, pěšími trasami a cyklotrasami. Druhá strana 

materiálu bude tvořena ilustračními fotografiemi a krátkým popisem turistické nabídky (specifikace 

turistické zajímavosti, telefon, web).  

„Elektronické Tipy na výlety“ budou obsahovat na jedné straně mapový výřez z turistického 

regionu Český ráj se zákresem trasy, výškový profil trasy, legendu. Výřez turistické mapy bude 

obsahovat města a obce v území, turistické atraktivity a významné služby cestovního ruchu. Pro 

jejich vyznačení budou použity piktogramy. Mapy budou obsahovat aktuální vyznačené cyklistické 

a pěší trasy. Na další straně materiálu bude itinerář trasy, popis zajímavostí v území, ilustrační 

fotografie.  

Termín realizace Map turistických oblastí Český ráj: 11/2011 – 5/2012 

Termín realizace Tipů na výlety: 10/2011 – 2/2012 

Propagační materiály jsou součástí projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

Vyzýváme tímto všechny subjekty, nabízející služby cestovního ruchu v níže specifikovaných 

oblastech na území turistického regionu Český ráj, které by se rády zdarma prezentovaly v rámci 

těchto propagačních tiskovin, aby dodaly podklady pro svou prezentaci do 18. 11. 2011 s níže 

uvedený údaji. 

Pro uvedení nabídky (služby) v textové části materiálu a v mapové části materiálu (formou 

piktogramů) požadujeme tyto podklady:  

 název subjektu (objektu),  

 adresu (kde se objekt nachází), lokalizace 

 kontaktní e-mail na majitele či provozovatele (pro naši korespondenci),  

 adresu internetových stránek,  

 stručnou charakteristiku turistické nabídky,  

 2 ks průvodních foto (v dostatečné kvalitě pro tisk). 

 

 

 



 

  
 

 

Jedná se o tyto oblasti služeb: 

Oblast nabídky a služeb: Podmínky pro uveřejnění ve výše uvedených materiálech: 

Rozhledny a vyhlídkové věže 
Přístupné veřejnosti minimálně během turistické sezony, 

s vyhlídkou do kraje. 

Technické památky a 

zajímavosti 
Přístupné veřejnosti během turistické sezony. 

Hrady, zámky, zříceniny hradu 

Objekt je přístupný veřejnosti. Návštěvník zde může 

shlédnout expozici, či se seznámit s jinou nabídkou, která se 

k objektu nebo regionu váže. 

Sakrální památky 
Objekt je přístupný veřejnosti během turistické sezony i 

v době mimo mše a církevní obřady. 

Lidová architektura – lidové 

stavby, venkovské památkové 

rezervace 

Objekt je přístupný veřejnosti. U venkovských památkových 

rezervací tato podmínka nemusí být splněna. 

Další historické památky 
Objekt s tematickou expozicí, či zážitkovým (vzdělávacím) 

programem, je přístupný veřejnosti během turistické sezony. 

Muzea  
Objekt je přístupný veřejnosti během turistické sezony. 

Návštěvník zde může shlédnout stálou expozici, výstavu. 

Nabídka pro rodiny s dětmi – 

např. volnočasové areály 

Programy pro děti i dospělé. Minimální zázemí v podobě 

WC. 

Přírodní zajímavosti – např. 

jeskyně, naučné stezky, údolí 

Zajímavý turistický cíl pro návštěvníky Českého ráje, který 

je přístupný veřejnosti.  

 

 

Pro uvedení nabídky (služby) piktogramem pouze v mapové části materiálu požadujeme tyto 

podklady:  

 

 název provozovatele služeb,  

 lokalizaci nabídky,  

 kontaktní e-mail provozovatele. 

Jedná se o tyto oblasti služeb: 

Oblast nabídky a služeb: Podmínky pro uveřejnění ve výše uvedených materiálech: 

Vodní sporty – koupaliště, 

bazény, aquaparky, půjčovny lodí 

Místo přístupné veřejnosti během turistické sezony. Musí 

splňovat příslušné normy, předpisy, zákony. 

Služby pro cyklisty 
Služba je nabízena veřejnosti během turistické sezony (např. 

cykloservis, půjčovna kol, úschovna kol). 

Paragliding, letecké sporty 
Služba je přístupná veřejnosti (na základě objednání) během 

turistické sezony. 

Golfová hřiště, odpaliště, golf 

indoor 
Pravidelná otevírací doba během sezony. 

Jízdárny Možnost objednání pro veřejnost během turistické sezony. 

Autokempy Služba je přístupná veřejnosti během turistické sezony. 



 

  
 

Adrenalinové sporty – např.: 

lanová centra, lanové parky, umělé 

horolezecké stěny, koloběžky, 

tříkolky, potápěčská centra 

Služba je přístupná veřejnosti během turistické sezony.  

Zoologické a botanické zahrady Služba je přístupná veřejnosti během turistické sezony. 

Zimní sporty – např. lyžařské 

lanovky a vleky, udržované 

běžecké tratě, kryté zimní stadiony 

Oficiálně označená a vyhrazená místa, která jsou přístupná 

veřejnosti. (Tuto podmínku nesplňují lyžařské vleky, které 

jsou součástí penzionů či hotelů a jsou k dispozici pouze 

ubytovaným hostům.) 

Jiná sportoviště (např. hřiště, 

kurty, bowling, squash, ricochet, 

tenis, fitness, půjčovny in-line 

bruslí) 

Služba je přístupná veřejnosti během turistické sezony. 

Exkurze (prohlídky) do výroben, 

řemeslných dílen. Prodejny 

s tradičními a regionálními 

výrobky (značka Regionální 

produkt Český ráj). 

Služba je přístupná veřejnosti během turistické sezony.  

Možnost stravování či nákupu 

potravin (pouze pro materiál Tipy 

na výlet) 

Tato služba se musí nacházet na doporučeném tipu na výlet. 

Musí být v provozu převážnou část roku (především jaro, 

léto, podzim). 

Turistická informační centra 

Jejich hlavní náplní je bezplatné poskytování informací o 

turistické nabídce Českého ráje. Centra jsou v provozu 

minimálně 6 dní v týdnu po celou hlavní turistickou sezonu. 

 

Své přihlášky posílejte do 18. 11. 2011 na adresu administrátora projektu: 

Lucie Rakoušová, e-mail: rakousova@cesky-raj.info, tel.: 481 540 253. 

Sdružení Český ráj si vyhrazuje právo v případě překročení únosné kapacity prezentace 

v propagačních materiálech ukončit výzvu dříve než v uvedeném termínu.  

 


