
   

   

 

 

Aktualizace střednědobého plánu (2012 – 2017) 

Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu 

v Českém ráji 

  

  

Objednatel: Sdružení Český ráj, Turnov 

Zpracovatel: Labyrinth Pro, s.r.o., Liberec, řešitel: dr. Blažena Hušková 

  

Zpracování Střednědobého plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém 

regionu Český ráj pro období 2011–2017 a Akčního plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního 

ruchu v turistickém regionu Český ráj pro období 2012–2013  je součástí projektu Marketingové a 

koordinační aktivity v Českém ráji. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. 

  

Aktualizace SWOT analýzy 

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení umožňuje strukturovat zjištění o stavu turistického 

regionu a nabízí věcné východisko pro formulaci strategických cílů,  opatření a aktivit. Uvedená SWOT 

analýza vychází zejména ze studia dostupných informačních zdrojů, strukturovaných rozhovorů s vybranými 

respondenty (červenec – listopad 2011), výstupů z veřejné diskuse na téma dalšího rozvoje cestovního ruchu 

v Českém ráji (listopad 2011, Sedmihorky), jednání projektové a marketingové skupiny Sdružení Český ráj a 

řady konzultací.     

  

Silné stránky 

-      tradiční turistický region, dobře přístupný veřejnou i osobní dopravou 

-      půvabná krajina Českého ráje, atraktivní pro návštěvníky (prostor, volnost, čistota, výhledy) 

-      místní přírodní, kulturní a historické dědictví – množství snadno dosažitelných atraktivit 

v bezprostředním sousedství,  v těsné blízkosti 

-      existence Chráněné krajinné oblasti Český ráj, dobrá spolupráce s pracovníky Správy CHKO ČR 

 



   

   

        

-      nabídka  volnočasových a sportovních atrakcí pro návštěvníky, pestrá nabídka programů na 

památkách a v muzeích 

-       kvalitní propagace, snadno dostupné a kvalitní informace, dobrá práce informačních center 

-       existence Sdružení Český ráj  (platforma pro rozvoj, koordinaci a propagaci cestovního ruchu  

v Českém ráji) 

-      regionální výrobky Český ráj, značka místní produkce 

-      množství možností pro aktivní turistiku, hustá síť značených turistických tras (pěší, cyklo), rozvoj 

vodáctví na Jizeře 

-       pozitivní patriotismus - místní obyvatelé mají svůj Český ráj rádi 

-       silné osobnosti aktivní v rozvoji cestovního ruchu v Českém ráji 

-       návštěvníci se do Českého ráje rádi vracejí 

  

Slabé stránky 

-      nedostatečná spolupráce aktérů  v cestovním ruchu, nízká míra kolegiality 

-      nedostatek parkovišť 

-      nevyhovující kvalita a množství sociálních zařízení 

-      málo kvalitní služby (stravování, ubytování), neochota a špatná jazyková vybavenost personálu 

-      krátká sezóna 

-      nedostatek příležitostí ke koupání 

-      nevyhovující kvalita řízení návštěvnosti v jádrových oblastech 

-      špatný stav památek v krajině (sakrální, technické, lidová architektura) 

-      špatná přístupnost církevních objektů pro návštěvníky 

-      chátrající turistická infrastruktura, zejména neudržované stezky pro pěší i cyklo, včetně technických 

prvků (mostky, zábradlí apod.) 

-       nejistá pozice Sdružení Český ráj (závislost na politické situaci na komunální úrovni) 

-       konflikty pěších a cyklo na omezeném, nedostatečně udržovaném množství cest 

-       nedostatečné využití turistických autobusů 

-       nedostatek cyklostezek 

-       problematické vlastnické vztahy 

-       návštěvnicky nevyužité okrajové části turistického regionu Český ráj 

 



   

   

 

-         nedostatečně funkční rezervační systém 

-         nedostatek služeb pro náročnější klientelu 

  

Příležitosti 

-       posilování pocitu sounáležitosti větších měst s turistickým regionem Český ráj 

-       využití potenciálu Geoparku Český ráj 

-       zvýšení zájmu místních obyvatel o cestovní ruch, zvýšení přínosu cestovního ruchu pro místní 

obyvatele v oblasti ekonomické, sociální i environmentální (praktická opatření, vnitřní marketing) 

-       vznik společné komplexní vize o rozvoji území v rámci turistického regionu Český ráj 

-       uplatnění moderních technologií pro  propagaci území i pro pohyb v území a využívání turistické 

nabídky 

-       posilování pocitu sounáležitosti s územím turistického regionu Český ráj a odpovědnosti za jeho stav 

a budoucí rozvoj mezi místními obyvateli (participace, celoživotní vzdělávání, místně zakotvené 

učení) 

-       zvyšující se zájem domácích návštěvníků o dovolenou v České republice 

-       rostoucí zájem o nové druhy turistiky (sakrální, gastro, sociální) 

-       zákon o cestovním ruchu 

  

Ohrožení 

-      pokles koupěschopnosti návštěvníků 

-      vzrůst počtu krátkodobých návštěvníků v jádrové části bez odpovídajícího managementu, následný  

pokles kvality návštěvnického zážitku a poškození přírodního prostředí 

-      poškození krajinného rázu  a ztráta zemědělské půdy nevhodnými stavbami (dopravní a související   

stavby, fotovoltaika, průmyslové stavby, nevhodná zástavba krajiny)  nebo nevhodnou péčí o krajinu 

(zarůstání plevelem, živelné zalesňování, fragmentace krajiny liniovými stavbami) 

-      nevhodné hospodaření s vodou v krajině, ztráta kontroly nad řízením vodního hospodářství 

-      pokles návštěvnosti 

-      přílišná komercionalizace vedoucí k diskreditaci prostředí 

-      následky klimatických změn 

-      další růst individuální dopravy bez dostatečného managementu  

 



   

   

 

-         trvající nedostatečná spolupráce příslušných krajských úřadů, pokračující administrativní roztříštění  

turistického regionu Český ráj 

-      nedostatek finančních prostředků pro rozvoj cestovního ruchu (zejména nejasné další finanční 

období Evropské unie co se struktury i objemu finančních prostředků týče, další růst administrativní  

náročnosti) 

  

Popis cílových skupin 

  

Exkurzionisté (návštěvníci přijíždějící do regionu na 1 den) 

-         tuzemští návštěvníci aktivně poznávající region 

-         zahraniční exkurzionisté (jednodenní výlety z Prahy) 

-         místní obyvatelé 

  

Turisté (návštěvníci, kteří v regionu stráví více než 1 den) 

-       tuzemské a zahraniční rodiny s menšími dětmi 

-       tuzemské i zahraniční segmenty všech věkových skupin s požadavky na venkovskou turistiku 

(relaxace, poznávání přírodního a kulturního dědictví území) 

-        tuzemská a zahraniční mladší a střední generace cestující bez rodin za poznáním a aktivní  

dovolenou 

-        mladí lidé hledající zážitek 

-        tuzemští i zahraniční senioři 

  

Zdrojové země, zdrojové oblasti 

Hlavní cílovou skupinou pro turistický region Český ráj je český návštěvník. Hlavními zdrojovými oblastmi 

České republiky jsou především  kraje  Praha, Liberecký, Královéhradecký a sever Středočeského kraje.  

Hlavními zdrojovými zeměmi pro Český ráj jsou Německo, Nizozemí, Polsko, perspektivně Rusko, 

Slovensko. 

(převzato z Marketingového plánu TRČR 2009 – 2011) 

  

  

 



   

   

 

Vize: Turistický region Český ráj je turisticky atraktivní oblastí mezinárodního 

významu. Cestovní ruch se rozvíjí v souladu se zájmy místních obyvatel a přispívá 

k zachování přírodního, kulturního a historického dědictví regionu. 

  

Aktualizace strategických cílů 

Po vyhodnocení stávajícího stavu je zřejmé, že hlavní strategické cíle formulované v roce 2002 zůstávají 

v platnosti, dochází pouze k jejich zpřesnění a „interní“ aktualizaci. Za 10 let, které uplynuly od zpracování 

strategického plánu, byla některá zadání tímto plánem formulovaná naplněna zcela, některá z části. Došlo 

též ke změně vnějších podmínek (společenských, legislativních, ekonomických, technických), změn doznala i 

používaná odborná terminologie.  

  

Strategické cíle: 

SC1: Udržení kvality přírodního, historického a kulturního dědictví regionu a jeho efektivní využití pro 

cestovní ruch 

SC2: Zajištění organizace cestovního ruchu  - řízení a koordinace aktivit,  rozvoj spolupráce a 

implementace projektů na celém území  turistického regionu  Český ráj 

SC3: Efektivní marketing 

SC4: Kvalitní základní i doplňková infrastruktura a služby v cestovním ruchu 

SC5: Prodloužení turistické sezóny 

SC6: Rozvoj cestovního ruchu v okrajových částech turistického regionu 

SC7: Růst významu cestovního ruchu pro rozvoj regionu, pozitivní vliv cestovního ruchu na kvalitu života 

místních obyvatel.   

SC8: Kvalitní dopravní infrastruktura využívající zejména hromadnou a alternativní dopravu 

  

  

SC1: Udržení kvality přírodního, historického a kulturního dědictví regionu a jeho efektivní využití pro 

cestovní ruch 

Krajina Českého ráje je největší a současně nejohroženější atraktivitou TRČR. Její typické vlastnosti (malé 

měřítko, dobrá prostupnost, romantické partie a zákoutí, bezpečná „divočina“, propojení přírodních krás 

s díly lidských rukou, kombinace monumentálních objektů a drobných staveb či přírodních prvků, krásné 

výhledy) považujeme za samozřejmé a garantované. Je načase si uvědomit, že tomu tak není.  

 



   

   

 

Návštěvník nerozlišuje mezi územím CHKO ČR a územím s nižší úrovní ochrany. Je proto třeba zabezpečit 

ochranu všech složek krajinného rázu na území celého TRČR . Území CHKO ČR má pro tento účel k dispozici 

specifické právní nástroje. V území mimo CHKO ČR je třeba tyto právní nástroje nahradit kvalitním 

plánováním, osvětou a promyšlenou argumentací. 

Podoba krajiny je jedním z vedlejších produktů  způsobu života místních obyvatel. Ekonomický efekt plynoucí 

z využívání zemědělských pozemků  je významnou motivací pro  jejich majitele a uživatele.  

  

Opatření 1.1.: Udržet půvabnou přitažlivou krajinu a typický krajinný ráz, kvalitu a dostatek vody v krajině 

Aktivity: 

1.1.1.    Zpracovat zonaci území CHKO Český ráj z pohledu využití pro cestovní ruch 

1.1.2.    Zpracovat studii krajinného rázu na území TRČR, navrhnout způsoby minimalizace rizik poškození 

krajinného rázu 

1.1.3.    Zpracovat zásady managementu turisticky nejatraktivnějších lokalit TRČR  z pohledu ochrany 

místního dědictví a péče o kvalitu návštěvnického zážitku 

1.1.4.    Omezit poškozování krajiny  a krajinného rázu pěstováním energetických plodin, umísťováním 

fotovoltaických elektráren, výstavbou rozměrných průmyslových objektů; systematicky chránit 

zemědělský půdní fond 

1.1.5.    Zamezit nevhodným stavbám podél plánované silnice R35 (logistická centra apod.) cestou sledování 

a ovlivňování územních plánů obcí 

1.1.6.     Zlepšit metodické vedení pracovníků ochrany přírody a krajiny ze strany Agentury ochrany přírody a 

krajiny a Ministerstva životního prostředí v oblasti cestovního ruchu 

1.1.7.      Zajistit personální posílení Stráže ochrany přírody a vyškolení strážců v oblasti cestovního ruchu 

(práce s klientem, poskytování informací, osvěta, předcházení konfliktům, pozitivní motivace apod.) 

1.1.8.      Zajistit součinnost lesní stráže a rybářské stráže  a vyškolení strážců v oblasti cestovního ruchu 

(práce s klientem, poskytování informací, osvěta, předcházení konfliktům, pozitivní motivace apod.) 

1.1.9.      využít zázemí a odbornost turistických informačních center pro osvětu o přírodním, kulturním a 

historickém dědictví regionu 

1.1.10.  Navrhnout turistické trasy (moto, cyklo, pěší) zaměřené na krajinný ráz a využívající místa krásných 

výhledů 

1.1.11.  Zachovat prostupnost krajiny (cesty, vstup na pozemky) 

  

 

 



   

   

 

Opatření 1.2. : Stanovení limitů a pravidel pro využívání území pro outdoorové aktivity, omezení 

negativního vlivu outdoorových sportů 

Aktivity: 

1.2.1.     Vytvořit pravidla pro využívání pískovcových skalních terénů ke komerčním účelům (lezení s klienty) 

1.2.2.     Stanovit podmínky režimu vodáckého využívání Jizery (zejména v úseku v CHKO ČR) 

1.2.3.     Zlepšit spolupráci s Policií ČR a Lesy ČR v oblasti vymáhání práva 

1.2.4.     Srozumitelně popsat a prezentovat pravidla pohybu v přírodě, případná omezení vstupu či pohybu 

návštěvníků prezentovat pozitivně (ochrana bezpečnosti, péče o kvalitu návštěvnického zážitku) 

1.2.5.     Zamezit plošnému zvýšení návštěvnosti skalních měst v zimním období 

1.2.6.     Komunikovat se sportovními svazy  s cílem usměrňování aktivit a ovlivňování obsahu informací 

týkajících se využívání území TRCR 

1.2.7.     Komunikovat s vydavateli infomateriálů a map 

1.2.8.     Komunikovat s veřejností (osvěta  při kontaktu s pracovníky informačních center, atraktivit, 

ubytovacích a stravovacích zařízení) 

  

Opatření 1.3. : Vytvoření, propagace a využití dobrovolných nástrojů na podporu ochrany přírodního, 

kulturního a historického dědictví 

Aktivity: 

1.3.1.     Zpracovat  „desatero“ zodpovědného návštěvníka turistického regionu Český ráj (s využitím 

participativních metod  - zapojení místních obyvatel i návštěvníků) 

1.3.2.     Motivovat provozovatele atraktivit k péči o okolní území, publikovat a oceňovat příklady dobré praxe 

1.3.3.     Zpracovat a nabízet osvětové programy pro veřejnost na téma místního dědictví v Českém ráji 

cestou aktivit středisek ekologické výchovy, informačních center, provozovatelů atraktivit, veřejné 

správy (s využitím různých interpretačních médií včetně naučných stezek) 

1.3.4.     Zpracovat interpretační plán CHKO Český ráj, případně pro další vybrané lokality TRČR mimo CHKO 

ČR 

  

Opatření 1.4. : Zvyšování přidané hodnoty místní produkce jako nástroje ochrany zemědělského půdního 

fondu a místních zdrojů 

Aktivity: 

1.4.1.      Motivovat a propagovat stravovací zařízení se sezónním a regionálním jídelníčkem („jídlo zblízka“) 

 



   

   

 

1.4.2.     Podporovat obnovu místních trhů a jejich propagaci 

1.4.3.     Rozvíjet nabídku spojenou s místními tradičními řemesly (sklářství a kamenářství) 

1.4.4.     Podporovat další rozvoj značky regionální produkce 

1.4.5.     Napomáhat vzniku obchodů s místními výrobky (pojízdná prodejna) 

1.4.6.     Vytvořit  „průvodce zodpovědného návštěvníka Českého ráje“ (lokalizace certifikovaných výrobců a 

poskytovatelů služeb) 

  

Opatření: 1.5. : Rozšiřování  a využívání znalostí o území turistického regionu Český ráj (historie, příroda, 

kultura), interpretace místního dědictví 

Aktivity: 

1.5.1.     Systematicky sbírat informace z oblasti přírodního, kulturního a historického dědictví (evidence a 

dokumentace drobných památek v krajině  a krajinných prvků – kříže, boží muka, studánky, prameny, 

významné stromy a aleje, valdštejnská a schlikovská komponovaná krajina, technické památky, 

významné osobnosti a příběhy s nimi spojené…)  

1.5.2.     Využívat spolupráci se základními a středními školami v regionu (projekty tzv. místně zakotveného 

učení, středoškolská odborná činnost) 

1.5.3.     Připravit zadání bakalářských a diplomových prací a rozvinout spolupráci s vysokými školami a 

univerzitami 

1.5.4.     Pořádat konference, semináře a terénní exkurze zaměřené na hlubší poznání a výměnu informací o 

místním dědictví 

1.5.5.     Podporou spolupráce paměťových institucí (muzea, archivy, knihovny) otevřít větší prostor pro 

společné projekty, zabránit duplicitě činností a usnadnit využitelnost informací pro uživatele 

1.5.6.     Vzdělávat aktéry cestovního ruchu v tématu interpretace místního dědictví (semináře, exkurze, 

příklady dobré praxe) 

  

  

SC2:  Zajištění organizace cestovního ruchu - řízení a koordinace aktivit,  rozvoj spolupráce a 

implementace projektů na celém území  turistického regionu  Český ráj 

  

Opatření 2.1.: Posilování a rozvíjení vztahů a spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu 

Cestovní ruch je oborem, který zasahuje všechny oblasti lidské činnosti, je svým charakterem mezisektorový a 

meziresortní. Komunikace, spolupráce, sdílení informací a funkční  partnerské vztahy vedou ke zvýšení 

kapacit všech zúčastněných subjektů a k efektivnějšímu využívání zdrojů místních i externích. Zvýšení míry  



   

   

 

kolegiality a změna atmosféry od nezájmu, obezřetnosti a tajnůstkářství ke sdílení, otevřenosti a spolupráci 

je dlouhodobý proces. 

  

Aktivity: 

2.1.1.     Vytvářet příležitosti pro vzájemné setkávání  a neformální výměnu zkušeností (exkurze, společenské 

události, soutěže…) 

2.1.2.     Pořádat exkurze do dobře fungujících, inspirativních turistických regionů (seznámení se s externími 

příklady dobré praxe, čas a prostor pro interní komunikaci a sdílení zkušeností) 

2.1.3.     Oceňovat a slavit dosažené úspěchy (ukončení projektu, výročí…) 

2.1.4.     Prezentovat  pozitivní příklady spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu (včetně místních akčních 

skupin a mikroregionů) 

2.1.5.     Rozvíjet spolupráci paměťových institucí 

2.1.6.     Vzdělávací akce a tematické exkurze  pojímat jako prostor pro neformální setkávání 

2.1.7.     Vyhledávat příležitosti pro formulaci společných projektových záměrů 

  

Opatření 2.2.:  Posílení pozice a respektu Sdružení Český ráj 

Sdružení Český ráj (SČR) je neziskovým zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob na území 

turistického regionu Český ráj. SČR bylo založeno za účelem zajištění spolupráce členů a dalších subjektů  na 

rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj, koordinace souvisejících aktivit, vytváření turistické 

nabídky, zajištění informačních služeb a marketingu.  Pro dosažení tohoto poslání usiluje  SČR o spolupráci 

mezi státem, obcemi, občany a podnikatelskou veřejností zainteresovanou na cestovním ruchu a zastupuje 

zájmy celého regionu navenek. 

Současná pozice SČR je vzhledem k závažnosti a dlouhodobosti jeho poslání poměrně nestabilní, závislá na 

aktuální podpoře místních formálních autorit a úspěšnosti projektů SČR v soutěži u zdrojů dotací. Zvýšení 

nezávislosti a stability SČR přispěje k posílení jeho pozice a důvěryhodnosti. To je žádoucí zejména v situaci, 

kdy nelze očekávat významnou pomoc od stávající ani plánované legislativy v oblasti cestovního ruchu..  

  

Aktivity: 

2.2.1.     Budovat SČR jako nezávislý subjekt (posílení příjmů z výnosů vlastního majetku a služeb, snížení 

závislosti finanční i politické) 

2.2.2.     Posilovat autoritu SČR v roli koordinátora, reprezentanta, diskusní platformy, názorového vůdce 

2.2.3.     Zpracovat dlouhodobý plán činnosti SČR, vymezit jasně formulované a měřitelné cíle, hodnotit 

výsledky a informovat o nich 



   

   

 

2.2.4.     Evidovat vývoj SČR a jeho vlivu na rozvoj cestovního ruchu v Českém ráji (vedení archivu, připomínky 

důležitých mezníků a úspěchů), využít pro publicitu a budování pozice 

2.2.5.     Zpracovat plán propagace SČR, důsledně prosazovat uplatnění SČR na propagačních materiálech 

členů 

  

  

Opatření 2.3.:  Efektivní využívání potenciálu Geoparku Český ráj 

Geopark Český ráj byl vyhlášen v roce 2005 na ploše asi 700km2. Posláním geoparku je spojení ochrany a 

propagace geologického dědictví s regionálním rozvojem  a rozvojem cestovního ruchu cestou spolupráce 

s podnikatelskými subjekty, veřejnou správou, neziskovými organizacemi a místními obyvateli. Za účelem 

naplňování poslání Geoparku Český ráj byla zřízena obecně prospěšná společnost Geopark Český ráj, o.p.s. 

Aktivity Geoparku Český ráj, o.p.s. a Sdružení Český ráj úzce souvisejí a překrývají se. v odpovídajícím 

rozsahu.  

  

Aktivity: 

2.3.1.     Využít potenciál značky Geoparku ČR pro vytvoření nové nabídky 

2.3.2.     Provést evaluaci dosavadního vývoje Geoparku Český ráj z pohledu podpory rozvoje regionu 

2.3.3.     Hledat  a v praxi uplatňovat možnosti spolupráce SČR a Geopark Český ráj, o.p.s. s cílem efektivního 

využití vnitřních i vnějších zdrojů 

2.3.4.     Pokračovat v tvorbě geoturistických produktů a jejich uplatňování na trhu 

2.3.5.     Budovat značku Geopark Český ráj 

  

  

Opatření 2.4.: Zabezpečení podpory rozvoje cestovního ruchu jako organické součásti udržitelného rozvoje 

území Českého ráje 

Aktivity 

2.4.1.     Vytvořit společnou sdílenou vizi rozvoje území ČR (participativní proces za účasti místních obyvatel, 

podnikatelských subjektů, veřejné správy a neziskových organizací)  

2.4.2.     Vytvářet prostor pro prosazování  a koordinaci záměrů v oblasti cestovního ruchu na krajské úrovni 

(společná setkání radních a vedoucích odborů všech 3 krajů, terénní exkurze, prosazování zájmů 

cestovního ruchu v Českém ráji ve strategických a územně plánovacích dokumentech, dotačních a 

grantových schématech všech 3 krajů) 

 



   

   

 

2.4.3.     Využít komplexní pozemkové úpravy pro uplatnění záměrů souvisejících s cestovním ruchem 

(vybudování a opravy cestní sítě, propojení obcí polními cestami, vedení cyklotras) 

2.4.4.     Uplatňovat zájmy cestovního ruchu při zpracování územních plánů obcí (zejména sledování záměrů 

propojujících katastry více obcí – cesty, cyklostezky, vodní plochy  apod.) 

2.4.5.    Uplatňovat zájmy cestovního ruchu v plánovacích dokumentech místních akčních skupin, 

mikroregionů a obcí s rozšířenou působností 

2.4.6.     Zajistit přenos příkladů dobré praxe mezi administrativními celky (příklad: komise NPÚ pro nakládání 

s památkovým fondem v Libereckém kraji) 

  

Opatření 2.5.: Ovlivňování legislativy ve prospěch rozvoje cestovního ruchu 

Aktivity: 

2.5.1.     Sledovat plánované změny legislativy a lobbovat ve prospěch právních úprav podporujících 

udržitelný rozvoj cestovního ruchu (zákon o rozpočtovém určení daní, zákon o cestovním ruchu) 

  

Opatření 2.6.: Zabezpečení kvalitních zdrojů dat pro zodpovědné rozhodování a plánování v oblasti 

cestovního ruchu 

Aktivity: 

2.6.1.     Zpracovávat a vyhodnocovat statistická data a informace z oblasti cestovního ruchu 

2.6.2.     Vypracovat, sledovat a hodnotit sadu místních ukazatelů rozvoje cestovního ruchu 

2.6.3.     Zajistit pravidelné sledování návštěvnosti všech atraktivit a informačních center 

2.6.4.     Vypracovat metodu sledování a hodnocení návštěvnického zážitku ve vybraných lokalitách 

2.6.5.     K realizaci průzkumů a sledování využívat odborné praxe studentů a bakalářské a diplomové práce 

2.6.6.     Pravidelně hodnotit  efektivitu produktů cestovního ruchu  a upravovat jejich využívání pole 

výsledků hodnocení 

2.6.7.     Využívat marketingové nástroje pro získání zpětné vazby (web, sociální sítě) 

  

Opatření 2.7.: Učící se organizace, učící se region 

Aktivity: 

2.7.1.      Sledovat vývoj  a novinky v turistických regionech, kriticky je hodnotit a reagovat na ně 

2.7.2.      Vyhledávat příležitosti ke vzájemně výhodné spolupráci s ostatními regiony 

 



   

   

  

Opatření 2.8.: Zajištění přístupu k informacím jako nezbytnému základu pro dobrovolnou koordinaci 

aktivit 

Aktivity: 

2.8.1.      Udržovat kalendář akcí v oblasti cestovního ruchu (včetně akcí místního významu pořádaných 

místními spolky a sdruženími) umístěný na webu  a informovat o něm 

  

SC3: Efektivní marketing 

  

Opatření 3.1.:  Zajištění kvalitní propagace 

Aktivity: 

3.1.1.     Provést aktualizaci marketingové strategie (též se zřetelem na plánované prodloužení sezóny      

a zvýšení návštěvnosti v okrajových oblastech) 

3.1.2.    Zlepšit spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu  s cílem lepší propagace turistického            

regionu Český ráj 

3.1.3.    Vytvořit a realizovat zahraniční propagační kampaň TRČR s cílem zvýšit podíl zahraničních 

návštěvníků, oslovit konkrétní cílové skupiny se zájmem cestovat (nutná spolupráce 

s CzechTourism) 

3.1.4.    Vytvořit projekt vzájemné propagace s vybranými atraktivitami v zahraničí (barter) – využívat 

partnerské destinace/regiony (Neisseland, Jawor), hledat další, využít s tímto záměrem 

příhraniční projekty, využít partnerská města  českorájských obcí s rozšířenou působností 

3.1.5.    Posílit spolupráci s incomingovými cestovními kancelářemi 

3.1.6.    Cíleně propagovat TRČR ve velkých městech  (Mladá Boleslav, Liberec, Praha, Hradec Králové) 

3.1.7.    Vypracovat systém vytváření a oslovování stálé klientely (systém sběru kontaktů, direkt mailing) 

3.1.8.    Vyhodnotit účinnost účasti na veletrzích a revidovat plán účasti 

3.1.9.    Vytvořit jednotný a kultivovaný informační a navigační systém (na území CHKO ČR bude Správa 

CHKO vymáhat povolení infotabulí mimo intravilán a odstranění nepovolených), iniciovat vydání 

obecních vyhlášek 

3.1.10.  Využít moderních technologií pro navigaci v terénu 

3.1.11.  Posílit využívání moderních komunikačních technologií (sociální sítě) 

3.1.12.  Udržet pravidelné vydávání a distribuci regionálních propagačních a informačních materiálů 

3.1.13.  Zjistit další rozvoj webových stránek www.cesky-raj.info 

3.1.14.  Vybudovat návštěvnické centrum (projekt města Turnov a Správy CHKO ČR) 

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


   

   

 

3.1.15.  Uvést do provozu automatický rezervační systém na webu včetně plateb 

3.1.16.  Zpracovat jednotný vizuální styl propagace TRČR a zabezpečit jeho dodržování 

3.1.17.  Navrhnout a realizovat velkou fotografickou soutěž o Českém ráji (nástroj propagace) 

  

Opatření 3.2.: Tvorba produktů a nabídek 

Aktivity: 

3.2.1.      Provést hodnocení a revizi stávajících nabídek 

3.2.2.      Vytvářet nové cílené prodejní nabídky, propojovat  nabídky více subjektů 

3.2.3.      Zabezpečit efektivní propagaci a prodej cestou informačních center a e-shopu 

  

  

SC4: Kvalitní základní i doplňková infrastruktura a služby v cestovním ruchu 

  

Opatření 4.1.: Vytvoření motivačního systému pro poskytovatele služeb 

Aktivity: 

4.1.1.      Vypracovat systém výhod pro nejkvalitnější poskytovatele služeb 

4.1.2.      Zpracovat metodiku návštěvnického hodnocení služeb  s umístěním  na webu SČR (TOP10 služeb 

v Českém ráji) 

4.1.3.      Vytvořit speciální katalog služeb „superior“ („Ručíme za kvalitu“) 

4.1.4.      Motivovat poskytovatele služeb vyhlášením soutěží (Hospoda roku, Nocleh roku…) 

4.1.5.      Vytvořit metodiku regionální certifikace služeb (certifikace služeb v rámci značky regionálního 

produktu Český ráj) 

  

Opatření 4.2.: Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu 

Aktivity: 

4.2.1.      Vytvořit vzdělávací nabídku pro pracovníky v cestovním ruchu na základě průzkumu potřeb 

4.2.2.      Vyškolit místní průvodce cestovního ruchu se specializacemi (téma, lokalita) 

4.2.3.      Zajistit vzdělávání v oblasti interpretace místního dědictví 

4.2.4.      Vyškolit lidi  „prvního kontaktu“ s návštěvníky (parkoviště, pokladny, průvodci) tak, aby byli schopni 

poskytnout obecnější informace o regionu 



   

   

  

Opatření 4.3.: Dobudování potřebné infrastruktury a služeb 

Aktivity: 

4.3.1.      Dobudovat služby pro náročnější klientelu (ubytovací a stravovací zařízení, wellness) 

4.3.2.      Zvýšit přístupnost objektů a služeb pro hendikepované (bezbariérovost) 

4.3.3.      Vybudovat síť půjčoven a úschoven kol 

4.3.4.      V souladu s plánem mobility navrhnout místa vhodná pro parkoviště s vybavením sociálním 

zařízením 

4.3.5.      Vybudovat systém tábořišť na jednu noc 

4.3.6.      Dobudovat infrastrukturu pro špatné počasí 

4.3.7.      Rozšířit služby pro rodiny s dětmi (vybavení restaurací, dětská hřiště a areály…) 

4.3.8.      Dobudovat multifunkční stezky ( s využitím pro inline) 

4.3.9.      Pokračovat v obnově a údržbě památek (včetně technických), vytváření nabídky pro návštěvníky 

  

Opatření 4.4.: Usnadnění orientace v charakteru a kvalitě služeb pro návštěvníky 

Aktivity: 

4.4.1.      Vytvořit systém certifikace služeb v rámci značky regionální produkce 

4.4.2.      Využít klasifikaci a kategorizaci služeb pro návštěvníka přehledným způsobem 

4.4.3.      Zajistit další rozvoj značky Cyklisté vítáni 

4.4.4.      Zvýšit informovanost pracovníků informačních center o kvalitních službách (osobní doporučení) 

  

Opatření 4.5.: Pohodlnější a bezpečnější pohyb pro cyklisty i pěší 

Aktivity: 

4.5.1.      Prověřit stav hlavních turistických tras, dopracovat plán oprav (včetně vyhlídek, laviček, apod.) 

4.5.2.      Zpracovat plán optimalizace sítě turistických tras a cyklotras, cyklotrasy navrhovat, propagovat a 

využívat též jako dopravní trasy pro místní obyvatele, omezit střety pěších, cyklistů a mototuristů 

4.5.3.      Vést jednání s vlastníky pozemků a správci cest s cílem najít řešení stávající situace 

4.5.4.      Rekonstruovat Zlatou stezku Českého ráje jako jedinečný produkt cestovního ruchu 

4.5.5.      Provést obnovu značení cyklotras 

4.5.6.      Vybudovat pěší zóny ve městech i obcích (atraktivní místa pro místní i turisty), dobudovat chodníky 

 



   

   

 

4.5.7.      Zmapovat cykloturistické bariéry a zpracovat plán na jejich odstranění, zabezpečit vedení cyklotras i 

přes centra obcí (bezpečný průjezd cyklistů, pruhy pro cyklisty) 

4.5.8.      Podporovat rozvoj hipoturistiky 

4.5.9.      Podporovat budování cyklostezek 

4.5.10.  Dobudovat informační a navigační systém a mobiliář podél značených tras 

4.5.11.  Navrhnout systém značených tras pro hendikepované 

4.5.12.  Podporovat budování stezek pro terénní cykloturistiku (singltreků) 

   

  

SC5: Prodloužení turistické sezóny 

Hlavní sezóna v turistickém regionu Český ráj trvá od června do září, s výrazným vrcholem během července. 

Průvodním jevem je přetížení jádrových území (skalní města, hrady a zámky), dlouhé čekací doby na vstup do 

památek a dalších atraktivit (Bozkovské dolomitové jeskyně), vysoká zátěž pro přírodní prostředí, přeplněná 

parkoviště a parkování mimo vymezená místa, snížení kvality návštěvnického zážitku, snížení bezpečnosti 

návštěvníků (střety pěších a cyklistů…), přetížení a s tím spojená nižší kvalita poskytovaných služeb (zejména 

stravovacích). 

Od prodloužení sezóny (duben – listopad) lze očekávat vzrůst příjmů provozovatelů atraktivit a poskytovatelů 

služeb, stabilizaci pracovních míst v cestovním ruchu, vytvoření prostoru pro specifické skupiny klientů, 

vyhledávající klid a netradiční zážitky. 

    

Opatření 5.1.: Rozšíření nabídky aktivit, tvorba nových produktů 

Aktivity: 

5.1.1.      Podporovat rozvoj poznávací a zážitkové turistiky 

5.1.2.      Podporovat rozvoj incentivní a kongresové turistiky 

5.1.3.      Vytvářet nabídku pro specifické cílové skupiny (senioři, školy, kočárky, zájmové  skupiny se 

specifickým zaměřením) 

5.1.4.      Vytvářet nabídku interaktivních zážitkových akcí (večerní, noční, kostýmované) 

5.1.5.      Podporovat rozvoj geocachingu a questingu (pohyb po krajině a v obcích, spojený s poznáváním 

místa) 

5.1.6.      Zpracovat návrh tematických turistických tras (studánky, památné stromy, sakrální objekty, 

významné osobnosti …) 

5.1.7.      Vytvořit nabídku „farmářských“  programů (od setí po sklizeň) 

 



   

   

 

5.1.8.    Iniciovat a podporovat vznik speciálních programů ve vazbě na svátky světské i církevní 

5.1.9.    Využít geoturistických akcí pro prodloužení sezóny (směrovat je do období mimo sezonu) 

5.1.10.  Dobudovat  vybavení  a nabídku služeb  podporujících prodloužení sezóny (wellness, masáže…) 

5.1.11.  Rozšířit počet zařízení věnujících pozornost dětem, využitelných i při nevlídném počasí (hrací koutky, 

krytá hřiště, tvůrčí dílny) 

5.1.12.  Podporovat vznik nabídky tematických víkendů (víkend pramenů, poutě, víkend alejí…) 

5.1.13.  Zmapovat služby dostupné mimo sezónu a tyto aktivně propagovat 

  

Opatření 5.2.: Soustředěná podpora mimosezonní nabídky 

Aktivity: 

5.2.1.      Realizovat fotografické a výtvarné soutěže propagující Český ráj na podzim, v zimě, na jaře 

5.2.2.      Prezentovat klady návštěvnického zážitku mimo sezonu (propagační kampaň) 

5.2.3.      Pojmenovat a propagovat mimosezonní jedinečnosti (rozkvetlé jaro, barevný podzim) 

5.2.4.      Zajistit propagaci mimosezónních akcí ve sdělovacích prostředcích 

5.2.5.      Odstraňovat obavy návštěvníků z nepohodlí mimo sezonu (příklad: zateplení chatek 

v Sedmihorkách) 

5.2.6.      Upozorňovat na vlídné místní počasí (více slunce a tepla než na horách), využití  webkamer 

5.2.7.      Vytvořit balíčky služeb čerpatelné celoročně 

5.2.8.      Vytvořit specializované mimosezónní  programové balíčky 

  

Opatření 5.3.: efektivní oslovení cílových skupin 

Aktivity: 

5.3.1.      Zpracovat metodiku oslovení klientů mimo sezonu (založení databáze kontaktů, direkt mailing, web, 

sociální sítě, rádio) 

5.3.2.      Cíleně oslovovat školy, seniory, kluby, zájmové skupiny 

  

Opatření 5.4.: Zjištění zájmu poskytovatelů služeb a provozovatelů atraktivit o prodloužení sezóny 

Aktivity: 

5.4.1.      Zjistit podmínky, za jakých mají poskytovatelé služeb a provozovatelé atraktivit zájem o prodloužení 

sezóny (ekonomický efekt) 

 



   

   

 

5.4.2.      Zmapovat otevírací dobu památek a dalších atraktivit mimo sezonu a v případě potřeby ji upravit 

5.4.3.      Zpracovat  přehled ubytovacích zařízení poskytujících ubytování na 1 noc mimo sezónu 

  

  

SC6: Rozvoj cestovního ruchu v okrajových částech turistického regionu 

  

Opatření 6.1.: Vytvoření infrastruktury a nabídky pro cestovní ruch v okrajových částech 

Aktivity: 

6.1.1.      Podpořit rozvoj sakrální turistiky (jednat s vlastníky, zpracovat nabídku), rozšířit  zapojení do 

projektu Via Sacra 

6.1.2.      Podpořit rozvoj turistiky za technickými památkami, lidovou architekturou, geoturistiku, řemesla, 

sklářství, místní tradice… 

6.1.3.      Vytvořit nabídkový systém v koridoru Greenway Jizera 

6.1.4.      Zpracovat databázi neziskových organizací, místních spolků  a obcí – pořadatelů akcí s potenciálem 

pro cestovní ruch (příklad: traktory na Vyskři, programy na Rotštejně a v Tatobitech…) a pomoci 

s jejich propagací 

6.1.5.      Dobudovat základní i doplňkovou infrastrukturu v okrajových částech 

  

Opatření 6.2.: Propagace okrajových částí regionu, oslovení potenciálních návštěvníků 

Aktivity: 

6.2.1.      Využít potenciálu Geoparku pro rozptýlení návštěvníků mimo jádrová území (např. propagace 

Riegrovy stezky) 

6.2.2.      Vybudovat infosystém zaměřený na okrajové oblasti (směrové tabule, speciální část webu) 

6.2.3.      Systematicky propagovat stávající atraktivity v okrajových částech 

6.2.4.      Oslovit návštěvníky největších atraktivit (v jádrovém území, v sezóně)  a nasměrovat jejich 

pozornost na okrajové části, případně na období mimo sezónu (např. bannery  upozorňující na krásy 

okrajových území) 

6.2.5.      Zajistit speciální oslovení lidí, kteří touží po klidu a specifickém návštěvnickém zážitku 

  

 

 



   

   

 

Opatření 6.3.:  zajištění dopravy do okrajových částí 

Aktivity: 

6.3.1.      Využít cyklobusy pro dopravu návštěvníků do okrajových částí 

6.3.2.      Zpracovat a realizovat navigační systém zaměřený na okrajové oblasti 

  

  

SC7: Růst významu cestovního ruchu pro rozvoj regionu, pozitivní vliv cestovního ruchu na kvalitu života 

místních obyvatel 

  

Opatření 7.1.: zvýšení, sledování a hodnocení přínosu cestovního ruchu pro místní obyvatele 

Aktivity: 

7.1.1.      Zpracovat systém sledování a vyhodnocování ekonomického přínosu cestovního ruchu pro území 

turistického regionu Český ráj 

7.1.2.      Vypracovat systém indikátorů rozvoje cestovního ruchu, který bude srozumitelný pro místní 

obyvatele a bude zohledňovat vlivy cestovního ruchu na kvalitu života  místních obyvatel 

7.1.3.      aktualizovat plán vnitřního marketingu 

7.1.4.      upozorňovat na využitelnost infrastruktury a služeb cestovního ruchu pro místní obyvatele 

7.1.5.      posilovat podnikavost a aktivitu místních v souvislosti s cestovním ruchem 

7.1.6.      zjistit, za jakých podmínek jsou místní výrobci ochotni zapojit se do cestovního ruchu (otevření 

dílen, účast na trzích a dalších akcích pro veřejnost…) 

7.1.7.      sledovat a důsledně odstraňovat negativní vlivy cestovního ruchu na kvalitu života obyvatel 

7.1.8.      předcházet konfliktům a posilovat účast místních obyvatel cestou zapojení místních obyvatel do 

plánování dalšího rozvoje cestovního ruchu (pořádání akcí – místo a termín, technické zabezpečení, 

vedení cyklotras apod.) 

7.1.9.      sledovat a vyhodnocovat vývoj vztahu místních obyvatel k cestovnímu ruchu 

  

SC8: Kvalitní dopravní infrastruktura využívající zejména hromadnou a          alternativní dopravu 

Opatření 8.1.: zajistit ekologicky šetrnou dopravu zohledňující potřeby návštěvníků i místních obyvatel 

Aktivity: 

8.1.1.      Zajistit zpracování plánu mobility pro turistický region Český ráj 

 



   

   

 

8.1.2.      Vyhodnotit projekt turistických autobusů a navrhnout změny vedoucí k udržitelnosti 

8.1.3.      Vybudovat síť parkovišť na vstupu do ČR s návaznou hromadnou dopravou 

8.1.4.      Zlepšit kvalitu hromadné dopravy, pro hromadnou dopravu využívat malé autobusy (snadno se 

vejdou na místní komunikace) 

 

 


