
 

  
 

 

Výzva pro poskytovatele služeb 

„Studie produktů cestovního ruchu - Český ráj bez bariér, Za pohádkou do Českého ráje, 

Zlatá stezka Českého ráje, Technické památky a rozhledová místa v Českém ráji“. 

 

Sdružení Český ráj připravuje zpracování „Studií produktů cestovního ruchu - Český ráj bez 

bariér, Za pohádkou do Českého ráje, Zlatá stezka Českého ráje, Technické památky a 

rozhledová místa v Českém ráji.  Hlavním výstupem budou především nové turistické produkty a 

programy a jejich prezentace (zpracování textů s tipy na výlety, databáze turistických služeb) na 

oficiálních internetových stránkách turistického regionu Český ráj - www.cesky-raj.info a na 

produktových stránkách Českého ráje (např. www.ceskyrajdetem.cz, atd.). Součástí studií budou i 

návrhy rozvoje těchto produktů. 

 

SSttuuddiiee  pprroodduukkttůů  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  -- Český ráj bez bariér 

Studie Český ráj bez bariér bude obsahovat inventarizaci potenciálu a zmapování nabídky pro 

osoby se sníženou pohyblivostí (rodiny s kočárky a malými dětmi, senioři atd.), včetně zdravotně 

postižených návštěvníků. Budou zmapovány především turistické atraktivity (hrady, zámky, muzea, 

sakrální a technické památky, přírodní zajímavosti atd.), služby cestovního ruchu (ubytovací a 

stravovací zařízení, areály pro rodiny s dětmi, dopravní služby atd.) a akce, které jsou vhodné a 

přístupné pro osoby se sníženou pohyblivostí. Zmapované služby cestovního ruchu musí odpovídat 

požadavkům pro bezbariérový přístup. 

Dále bude zajištěno zmapování vhodných tras (výletů) pro tuto cílovou skupinu. Součásti tipů na 

výlety bude vždy popis trasy, služeb (především stravování), turistických zajímavostí a cílů na trase, 

které návštěvníci mohou využít. Výstupem budou podklady pro sdílenou databázi internetové 

prezentace regionu, tipy na výlety a několikadenní produktové balíčky služeb, které budou 

prezentovány na oficiálních internetových stránkách turistického regionu Český ráj - www.cesky-

raj.info.   

Termín zpracování Studie Český ráj bez bariér: 10/2011 – 10/2012 

 

SSttuuddiiee  pprroodduukkttůů  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  --  ZZllaattáá  sstteezzkkaa  ČČeesskkééhhoo  rráájjee  

Hlavním výstupem studie bude nový produkt cestovního ruchu Zlatá stezka Českého ráje (texty, 

fotografie, obrazové a mapové podklady) pro internetové stránky regionu - www.cesky-raj.info.  

Studie bude mapovat a popisovat nabídku (turistické atraktivity, služby cestovního ruchu atd.) v 

koridoru Zlaté stezky Českého ráje (vzdálenost od stezky cca 1 – 5 km, dle významnosti atraktivity, 

služby). Dále zpracuje produkt Zlatá stezka Českého ráje – jednodenní a několikadenní produktové 

balíčky služeb a tipy na výlety pro všechny uživatelské skupiny (pěší, motoristy atd.). Součástí tipů 

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


 

  
 

bude vždy popis trasy, služeb (především stravování), turistických zajímavostí a cílů na trase, které 

návštěvníci mohou využít.  

Termín zpracování studie: 3/2012 – 10/2012 

  

SSttuuddiiee  pprroodduukkttůů  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  --  TTeecchhnniicckkéé  ppaammááttkkyy  aa  rroozzhhlleeddoovváá  mmííssttaa  vv  ČČeesskkéémm  rráájjii  

Hlavním výstupem studie je zpracování produktu cestovního ruchu Technické památky a 

rozhledová místa v Českém ráji.  Dále bude zajištěno zmapování a popis stávající (případně nové) 

nabídky, která bude podkladem pro datový sklad internetových stránek regionu (www.cesky-

raj.info). Budou zmapovány technické stavby, průmyslová architektura, muzea – např. výrobní 

stavby, elektrárny, dopravní stavby, městská výstavba, mlýny, mosty, vodojemy, rozhledny, muzea 

a expozice s technickým zaměřením (automobily, motocykly, řemeslná výroba, letectví), možnosti 

využití parních vlaků atd. Dále budou zmapováni významní stavitelé, podnikatelé (firmy), kteří 

měli vliv na rozvoj regionu a akce, které se v regionu s touto tematikou konají.  Dále budou 

zmapovány rozhledny, vyhlídkové věže a jiné stavby s možností rozhledu či významná vyhlídková 

místa v krajině. 

Na základě zmapování zpracovatel zpracuje produkt Technické památky (zajímavosti/průmyslové 

dědictví) a rozhledová místa v Českém ráji. Součástí produktu budou jednodenní a několikadenní 

produktové balíčky služeb. Dále tipy na výlety pro všechny uživatelské skupiny (pěší, motoristy, 

cykloturisty, atd.). Tipy na výlety budou jednodenní (okruhové, tematické okruhy) i vícedenní.  

Součásti produktových balíčků a tipů na výlety bude vždy popis trasy, včetně služeb, turistických 

zajímavostí a cílů na trase, které návštěvníci mohou využít. Zmapované objekty a produkt budou 

umístěny na internetových stránkách regionu. 

Termín zpracování studie: 10/2011 – 2/2012 

SSttuuddiiee  pprroodduukkttůů  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  ––  ZZaa  ppoohhááddkkoouu  ddoo  ČČeesskkééhhoo  rráájjee  

V Českém ráji byla natočena řada českých a zahraničních pohádek a filmů, rozhlasových pohádek a 

her. Cílem studie je zmapování těchto míst a vytvoření produktu cestovního ruchu Za pohádkou do 

Českého ráje. Na základě analýzy a návrhu produktu budou zhotoveny texty pro internetovou 

prezentaci.  

Termín realizace: 12/2011 - 4/2012 

Zpracování studií je 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 ve výše specifikovaných 

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

prostřednictvím výstupů těchto studií (prezentace na internetových stránkách regionu Český ráj), 

aby kontaktovaly kancelář Sdružení Český ráj a dodaly základní podklady níže uvedenými údaji do 

30. 11. 2011. Na základě těchto údajů budou následně kontaktovány a bude provedeno místní 

šetření. Pokud zařízení bude odpovídat požadavkům dané studie (např. bezbariérový přístup), bude 

zařazeno do nabídky daného produktu cestovního ruchu. 

Pro uvedení nabídky (služby) požadujeme tyto podklady:  

 název subjektu (objektu),  

 adresu (kde se objekt nachází),  

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

 adresu internetových stránek,  

 stručnou charakteristiku turistické nabídky,  

 případně 2 ks průvodních foto (v dostatečné kvalitě). 

Své přihlášky posílejte do 30. 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 produktů ukončit 

výzvu dříve než v uvedeném termínu.  

 


