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Sdružení Český ráj, Antonína Dvořáka 335
511 01 TURNOV, tel. 481 540 253, fax: 481 366 256
http://www.cesky-raj.info

Sdružení Český ráj je neziskovým zájmovým sdružením měst, obcí 
a dalších právnických osob. Z původního sdružení měst a obcí se trans-
formovalo v roce 1999. Cílem jeho činnosti je systematicky rozvíjet 
cestovní ruch v turistickém regionu Český ráj, připravovat regionální 
produkty a programy, zajišťovat propagaci vůči domácímu i zahranič-
nímu trhu, koordinovat jednotlivé činnosti v území a co nejvíce spolupracovat s nejrůznějšími partnery z veřejného i privátního sektoru. 

Výroční zpráva Sdružení Český ráj za rok 2011

Český ráj je jedním z ofi ciálních turistických 

regionů ČR vymezených Českou centrálou ces-

tovního ruchu CzechTourism (CzT).

Sdružení Český ráj (SČR) působí na území 

regionu jako regionální organizace cestovního 

ruchu (OCR) a plní na tomto území funkci des-

tinačního managementu (DM). Cílem činnosti 

SČR je systematický rozvoj cestovního ruchu 

v turistickém regionu Český ráj. Mezi aktivity 

SČR patří mj.:

- koordinace marketingových aktivit podporují-
cích především tvorbu a zajištění regionálních 
turistických programů, produktů a projektů,
- prezentace a propagace turisticky významné-
ho území,
- zajištění turistického informačního systému 
a webových prezentací,
- zajištění analytické činnosti (statistická šetře-
ní, sledování zpětné vazby realizovaných opat-
ření a dopadů projektů),
- vytváření a rozvoj partnerství mezi veřejnou, 
podnikatelskou a neziskovou sférou za účelem 
alokace fi nančních prostředků a efektivního 
využití potenciálu cestovního ruchu a vytváře-
ní předpokladů k jeho dalšímu rozvoji v daném 
území,
- zajištění informačního servisu mj. formou 
aktualit, tiskových zpráv a dalších informací,
- budování, rekonstrukce a opravy cykloste-
zek, turistických stezek, informačního systému 
a další infrastruktury cestovního ruchu.

K naplnění těchto priorit probíhá proces 
postupné profesionalizace organizace ces-
tovního ruchu a rozvíjí se činnost pracovních 
skupin. Turistický region Český ráj leží na 
území tří krajů (Královéhradecký, Liberecký 
a Středočeský). SČR je neziskového charakte-
ru, postaveno na principech vícezdrojového 
fi nancování činnosti.

Obsah:

A. Zpráva o činnosti Sdružení Český ráj v roce 2011

B. Zpráva o hospodaření Sdružení Český ráj v roce 2011

C. Stav členské základny SČR 

A. ZPRÁVA O ČINNOSTI 
V ROCE 2011

1) Veletrhy cestovního ruchu
a) Domácí

Regiontour Brno (13. – 16. 1.), Holiday World 

Praha (10. – 13. 2.), Tourism Expo Olomouc 

(28. – 30. 1.), Dovolená a region Ostrava (11. 

– 13. 3.), Euroregiontour Jablonec nad Nisou 

(10. – 12. 3.), Infotour Hradec Králové (18. – 19. 

3.), For Bikes Praha (25. – 27. 3.)

b) Zahraniční

Vakantie Utrecht (11. – 16. 1.), Reisemarkt 

Drážďany (28. – 30. 1.), Vacances Brusel (3. – 

7. 2.), ITB Berlín (9. – 13. 3.), Konventa Löbau 

(30. 4. – 1. 5.), TOURTEC Jelenia Góra (6. – 7. 

5.), Tour Salon Poznaň (19. – 22. 10.), TC Lip-

sko (16. – 20. 11.)

2) Propagační a prezentační akce
Propagační akce pro širokou veřejnost

a) Miniveletrh cestovního ruchu v Lomnici nad 
Popelkou, 8. – 9. 4.
- SČR jako spolupořadatel, spolupráce při 

zajištění účasti nositelů značky „Regionální 

produkt Český ráj“, propagace akce

- Setkání zástupců památek, muzeí a galerií 

a dalších turistických atraktivit Českého ráje

b) Český ráj dětem, 30. 4.
- 8. ročník zahájení turistické sezony v Českém 

ráji, putování Hruboskalskem od hradu Vald-

štejn do Autocampu Sedmihorky, zajišťovalo 

Město Turnov ve spolupráci se Sdružením Čes-

ký ráj

c) Den s Albrechtem z Valdštejna na Valdštej-
ně, 4. 6.

Ilustrační snímek ze zahájení turistické sezony 2011 (postavy z pověstí Českého ráje).
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- tematický program pro celou rodinu za osob-

ní účasti vévody na hradu Valdštejn, zajišťovalo 

SČR ve spolupráci se Správou hradu Valdštejn

d) Cyklojízda Greenway Jizera, 17. 9.
- cyklistická vyjížďka krajem kolem Jizery „Na 

Maloskalsko za zážitky“, v rámci Evropského 

týdne mobility, zajišťovalo SČR a Město Tur-

nov

Prezentační akce pro odbornou veřejnost
a) Semináře pro průvodce, 23. 2.
- prezentace nabídky turistického regionu pro 

průvodce v rámci seminářů pořádaných agen-

turou Czechtourism, Praha

b) Prezentace pro zástupce ubytovacích a stra-
vovacích zařízení v rámci projektu „Vzdělá-
vání pracovníků ubytovacích a stravovacích 
služeb“
c) Poznávací cesty marketingové skupiny Čes-
ký ráj 
- Mladá Boleslav, Valdštejn, Dolní Bousov, 

Mnichovo Hradiště, Rovensko pod Troskami.

d) Exkurze pro pracovníky informačních cen-
ter (ROP)
- pracovníci informačních center se seznamují 

s památkami, geologicky zajímavými lokalita-

mi, lidovou architekturou, regionálními pro-

dukty, sakrálními památkami atd.

- 26. 5. – Lomnicko a Novopacko, 20. 9. – 

Kozákovsko

e) Tiskové konference 
- 15. 6. (Malá Skála) – setkání s novináři a tis-

ková konference k projektu Greenway Jizera

- 3. 10. (Turnov) – tisková konference k pro-

jektu „Marketingové a koordinační aktivity 

v Českém ráji“, podpis smlouvy „Český ráj bez 

bariér“

f) Exkurze pro odborníky v cestovním ruchu
- 19. 4. – exkurze pro pracovníky IC a OCR 

Českého ráje a Neisseland, Český ráj

Další prezentační akce
a) Krajské dny Libereckého kraje v Lomnici 
nad Popelkou, 18. 6.
- prezentace turistické nabídky Českého ráje 

v rámci prezentace Libereckého kraje

3) Propagace, tiskoviny 

- Kalendář TOP akcí 

- Turistické noviny Český ráj 

- Zpravodaj Sdružení Český ráj

- Prázdninová nabídka pro každý den 

- Po stopách Albrechta z Valdštejna  (FMP ČR 

– Sasko)

- Image katalog Český ráj (ROP)

- Noviny Regionální produkt Český ráj

- Den s Albrechtem z Valdštejna na Valdštejně

- Plakát Cyklojízda Greenway Jizera

- Outdoorové propagační bannery (ROP)

- Internetové bannery (ROP)

- Informační panely turistické nabídky a pro-

duktů na dopravním terminálu v Turnově

- Další propagační předměty (Propagační 

desky Český ráj, samolepky, magnetky, tašky 

papírové a igelitové)

4) Informační systém
a) Značení kulturních a turistických cílů
- označení cílů – Židovská synagoga Turnov, 

Hrad Valdštejn, Zámek hrubý Rohozec

- zpracování projektu značení turistických cílů 

Lomnice nad Popelkou (Rozhledna Tábor, VPR 

Karlov) a Železného Brodu (VPR rezervace 

Trávníky) v rámci projektu „Značení význam-

ných kulturních a turistických cílů Českého 

ráje na území Euroregionu Nisa“ (FMP ČR 

– Polsko)

b) Regionální turistický a informační systém
- výroba a instalace 36 ks informačních panelů 

v obcích Turnov, Čtveřín, Jenišovice, Karlovi-

ce, Líšný, Loučky, Malá Skála, Příšovice, Radi-

movice, Svijany, Vlastibořice v rámci projektu 

„Vícejazyčný turistický informační systém na 

území Českého ráje“, FMP ČR – Sasko

c) Geografi cký informační systém (GIS)
- vlastní mapové podklady (Greenway Jizera, 

turistické noviny, web, tiskoviny)

- korektury mapových podkladů a tipů na výle-

ty, data pro mapový server

- datové vrstvy informačního systému a znače-

ní kulturních a turistických cílů

d) Značení cyklotras
- zajištění funkce Cyklopartnera Libereckého 

kraje pro Český ráj

5) Internetová prezentace
- rozvoj tematických a produktových prezentací 

(www.greenway-jizera.cz, www.albrechtzvald-

stejna.cz, www.regionalniprodukt.cz, www.

ceskyrajdetem.cz) včetně jazykových mutací

- využití Datového skladu LK pro internetové 

prezentace a exporty pro tiskové výstupy

- projekty „Prezentace informací Českého ráje 

v Datovém skladu Libereckého kraje“, „Pro-

pagace cestovního ruchu Libereckého kraje 

prostřednictvím tiskovin, podpora a rozvoj 

regionálních turistických programů a produk-

tů“, „Naplňování datového skladu Libereckého 

kraje“ s fi nanční podporou Libereckého kraje

- implementace nových funkcí (prohlížeč PDF 

dokumentů) a herních prvků (puzzle, omalo-

vánky)

- propojení www.cesky-raj.info se sociální sítí 

Facebook a příprava rozšíření komunitních 

funkcí (ROP)

- vytvoření mapového portálu a propojení s da-

tovým skladem (ROP)

- ruská a holandská jazyková mutace www.ces-

ky-raj.info a www.regionalniprodukt.cz (ROP)

6) Projekty, žádosti
- žádosti o dotace z krajských, národních 

Den s Albrechtem z Valdštejna na Valdštejně.

Ilustrační snímek z tvorby nových propagačních fotografi í do fotobanky Českého ráje.
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a evropských dotačních programů (Grantový 

fond Libereckého kraje, program Greenways 

Nadace Partnerství, Regionální operační pro-

gram NUTS2 Severovýchod, Fond malých pro-

jektů OPPS Cíl3, Středočeský fond cestovního 

ruchu a podpory podnikání). Realizace, mana-

gement a administrace projektů

7) Partnerství, PR
Činnost pracovních skupin

a) Marketingová skupina 

- koordinace a realizace marketingových aktivit 

– propagačních materiálů, veletrhů cestovního 

ruchu, marketingových aktivit, vzdělávání; čle-

ny jsou zástupci IC a subjektů z podnikatelské-

ho a neziskového sektoru, řídí ing. P. Bičíková

- 3. 2. (Turnov), 15. 3. (Městský palác Templ, 

Mladá Boleslav), 13. 4. (hrad Valdštejn), 7. 6. 

(Dolní Bousov), 6. 9. (zámek Mnichovo Hradiš-

tě), 15. 11. (Palda Rovensko pod Troskami), 15. 

12. (Turnov)

b) Projektová skupina 
- projednávání a koordinace rozvojových 

a investičních projektů, příprava regionálních 

projektů, koordinace aktivit, členy jsou zástup-

ci svazků obcí, ORP, MAS a dalších partner-

ských subjektů, řídí Ing. J. Lukeš

- 28. 4. (Parkhotel Skalní město, Prachov), 15. 

12. (KC Střelnice, Turnov)

c) Setkání partnerů projektu „Marketingové 
a koordinační aktivity v Českém ráji“
- informace o projektu a plánování aktivit na 

následující období; partne-

ři z turistického regionu, 

zástupci turistických regio-

nů a KÚ libereckého kraje

– 11. 5. (KÚ Libereckého 

kraje), 6. 9. (zámek Mni-

chovo Hradiště), 22. 9. 

(Liberecký kraj)

d) Pracovní skupina ke 
značce Regionální produkt 
Český ráj
- rozhoduje o přijetí dalších 

nositelů značky regionální 

produkt (posuzuje plně-

ní stanovených kritérií) 

a koordinuje aktivity v rám-

ci systému; členové: zástup-

ci podnikatelů (regionální 

výrobci) a dalších subjektů, 

řídí Ing. H. Ledabylová

- v roce 2011 jednání 24. 2. 

a 5. 10.2011

Spolupráce s veřejným, 
podnikatelským a nezis-
kovým sektorem
a) Zpravodaj Sdružení Čes-
ký ráj (ROP)
- zpravodaj o aktivitách 

a záměrech SČR a jeho part-

nerů, distribuován po celém 

regionu (IC, obce, členové) 

a při jednáních SČR

b) Setkání zástupců pamá-
tek, muzeí a galerií a dal-
ších turistických atraktivit 
Českého ráje 2011
- v rámci Miniveletrhu ces-

tovního ruchu v Lomnici 

nad Popelkou, 8. 4. 2011

c) Setkání nositelů značky 
Regionální produkt Český 
ráj
- projednání společných 

aktivit v rámci projektu 

Regionální produkt Český 

ráj

- 3. 3. (KC Střelnice Tur-

nov), 15. 11. (Kamenářský 

dům Turnov)

d) Fórum cestovního ruchu 
(ROP)
- setkání se zástupci podni-

B. ZPRÁVA 
O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ 

ČESKÝ RÁJ V ROCE 2011

katelského sektoru, památek, obcí a další sub-

jektů 

- 9. 6. (Železný Brod), 6. 12. (Libošovice) 

e) Workshop cestovního ruchu (Neisseland)
- 22. 2. pracovní setkání za účasti partnerů 

z Euroregionu Nisa, Vesnické muzeum Marker-

sdorf (FMP ČR – Sasko)

f) Setkání partnerů Greenway Jizera
- 5. 4. Turnov, informace o aktuálním stavu 

projektu v jednotlivých úsecích

g) Projekt „Vzdělávání pracovníků ubytovacích 
a stravovacích služeb“ 
- spolupráce s OHK Jablonec nad Nisou na 

organizaci a přípravě kurzů 

Propagace v médiích
a) Spolupráce s médii 
- 26 tiskových zpráv o aktivitách SČR a dění 

v regionu (archiv na www.cesky-raj.info) 

8) Programy a produkty
a) Prázdninová nabídka pro každý den
b) Tvořivé pobyty v Českém ráji 
- prezentace tradičních řemesel formou ruko-

dělných dílen (Pletení z orobince, Pletení z oro-

bince pro pokročilé, Dřevěný šperk)

c) Regionální produkt Český ráj 
- podpora místní produkce, značka „Regionální 

produkt Český ráj“, 37 nositelů

- setkání regionálních výrobců

- spolupráce s nositeli značky při tvorbě nabíd-

ky Výtvarné kurzy v Českém ráji

- rozšíření o prodejní místa se statutem „Prodej-

na regionálních výrobků“, vytvoření pravidel

- výroba internetového a outdoorového banne-

ru „Regionální produkt Český ráj“ (3 x 1 m) 

a informačního panelu na autobusovém termi-

nálu v Turnově

- noviny „Výrobky s duší Českého ráje“ (kvě-

ten)

- provoz webových stránek www.regionalni-

produkt.cz  a rozšíření jazykové mutace

- příprava katalogu regionálních výrobců (únor 

2012)

- příprava změn pravidel certifi kace regionál-

ních výrobců a restaurací využívajících potra-

viny s původem v regionu

- certifi kováno 7 nových regionálních výrobců, 

recertifi kace stávajících nositelů značky

- spolupráce s Asociací regionálních značek - 

spolupráce na propagaci v rámci vydávaných 

tiskovin, účast zástupce regionálních výrobců 

(Hrnčířský dvůr Zvířetice) na společné expo-

zici regionálních značek na Zemi živitelce, 

25.–30. 8. 2011 (České Budějovice).

d) Za pověstmi Českého ráje
- programová nabídka pro rodiny s dětmi 

- Český ráj dětem – zahájení turistické sezóny 

(30. 4. 2011), cca 5000 účastníků (Hruboskal-

sko)

- výstava Za pověstmi Českého ráje (postavy 

z pověstí, obrázky dětí, pověsti s obrázky ak. 

mal. Barbory Kyškové), Muzeum Ústí nad Orli-

cí

- stránky www.ceskyrajdetem.cz, rozšíření 

o německou jazykovou mutaci a herní prvky

- aktivity v rámci mikroprojektu Města Turno-

va

- informační tabule věnované projektu na auto-

busovém terminálu v Turnově

Rekapitulace

Zůstatky na účtech SČR k 31. 12. 2011

běžný účet                      169 045,36 Kč (126255017/0300)

kontokorent (provozní) 0,00 Kč (238655154/0300)

účet ROP marketing 0,00 Kč (241185050/0300)

kontokorent (ROP) -1 349 396,39 Kč (246416479/0300)

účet ROP GW 169,27 Kč (241185106/0300)
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e) Po stopách Albrechta z Valdštejna
- nadregionální produkt pro zájemce o historii

- leták s prezentací nabídky „Po stopách 

Albrechta z Valdštejna“, (FMP ČR – Sasko)

- „Den s Albrechtem z Valdštejna na Valdštej-

ně“, – 4. 6. 2011, tematický program (SČR, 

hrad Valdštejn, umělecké a šermířské Sdružení 

Bohém), cca 700 lidí 

- rozšíření internetových stránek www.al-

brechtzvaldstejna.cz  

- nové propagační materiály, planetární expozi-

ce ve Valdštejnské lodžii (Město Jičín)

- informační tabule věnované projektu na auto-

busovém terminálu v Turnově

f) Greenway Jizera
- internetové stránky www.greenway-jizera.cz

- prezentace na veletrhu FOR BIKES (Praha, 

březen 2011) 

- setkání partnerů, duben 2011

- tisková konference k projektu, červen 2011

- cyklojízda Greenway Jizera, září 2011

- prezentace vodní turistiky na řece Jizeře

g) Studie nových  produktů cestovního ruchu 
- čtyři nové programové nabídky: Český ráj 

bez bariér, Za pohádkou do Českého ráje, Zlatá 

stezka Českého ráje, Technické památky a roz-

hledová místa v Českém ráji

9) Činnost organizace cestovního ruchu, 
destinační management
- materiálové vybavení v rámci projektu ROP

- administrace a management projektů (kraje, 

ROP, FMP)

- personální, materiální a fi nanční zajištění čin-

nosti OCR

- provoz služebního automobilu, kanceláře 

a skladových prostor SČR

- realizace výběrových řízení v rámci probíha-

jících projektů

10) Investiční a rozvojové projekty
Greenway Jizera
- vydání stavebního povolení a zahájení realiza-

ce projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky 

– Líšný“ (podpis smlouvy o poskytnutí dotace 

z ROP NUTS2 SV)

- výběrová řízení na služby, výběr zhotovitele 

(SDS EXMOST s.r.o.), zajištění fi nancování 

(revolvingový úvěr ČSOB), řízení a adminis-

trace projektu

- změna harmonogramu (6/2012 – 9/2013) 

a rozpočtu projektu (cca 33,4 mil. Kč) na zákla-

dě VŘ

- projekt „Greenway Jizera 2010 – 2011“ (Nada-

ce Partnerství), propagace turistické nabídky, 

spolupráce s partnery, rozvoj internetových 

stránek www.greenway-jizera.cz vč. jazyko-

vých mutací

11) Analytická činnost
a) Monitoring návštěvnosti IC
- výsledky hodnocení monitoringu návštěvnos-

ti vybraných památek a cílů v roce 2011

- monitoring návštěvnosti 2011 dle nově zpra-

cované jednotné metodiky

b) Monitoring návštěvnosti turistických cílů
- výsledky hodnocení monitoringu návštěvnos-

ti vybraných památek a cílů v roce 2011

- monitoring návštěvnosti vybraných památek 

a cílů v roce 2011

c) Zpětná vazba realizovaných produktů
- vyhodnocení produktů Za pověstmi Českého 

ráje a Po stopách Albrechta z Valdštejna

d) Monitoring regionálního informačního sys-
tému (ROP)
- monitoring značených tras, zpracování dato-

vých vrstev v systému GIS

e) Další šetření
- monitoring návštěvnosti internetové prezen-

tace www.cesky-raj.info

12) Zpracování analytických a koncepčních 
materiálů v oblasti CR (ROP)
Aktualizace střednědobého a akčního plánu 
programu rozvoje CR
V roce 2011 bylo zahájeno zpracování Střed-

nědobého plánu Programu trvale udržitelného 

rozvoje cestovního ruchu v turistickém regio-

nu Český ráj pro období 2012–2017 a Akčního 

plánu Programu trvale udržitelného rozvoje 

cestovního ruchu v turistickém regionu Český 

ráj pro období 2012–2013. 

Workshop k aktualizaci strategie rozvoje ces-
tovního ruchu v Českém ráji (ROP)
- diskuze k analytické části, 10. 11. 2011, 

(Autocamp Sedmihorky)

- účast 80 zástupců neziskových organizací, 

obcí a měst, dobrovolných svazků obcí, míst-

ních akčních skupin, institucí, fi rem, památko-

vých objektů, turistických atraktivit, pracovní-

ků ochrany přírody a podnikatelů v cestovním 

ruchu

C. STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY 
SČR V ROCE 2011

Členská základna Sdružení Český ráj činila 

k 31. 12. 2011 celkem 61 členů, z toho 39 měst 

a obcí (64 %), 3 neziskové organizace (5 %) a 18 

subjektů ze soukromého sektoru (31 %).  

V roce 2011 bylo na vlastní žádost ukončeno 

členství S group HOTELS, s. r. o., a Okresní 

hospodářské komory Semily. Noví členové – 

Hrad Valdštejn, HotelOnline, a. s., Baart s. r. o.

Členové: Agentura ARA, s. r. o.; Alternati-

va 3000, o. s.; Autokemp Sedmihorky, v. o. s.; 

BAART, s. r. o.; Consultour, s. r. o.; České dote-

ky hudby EM-ART, o. p. s.; Discovery Tours, 

s. r. o.; Galatea Brno, a. s.; HOTELONLINE, 

a. s.; Hrad Valdštejn; Jezdecký klub Ptýrov, o. 

s.; Kinský Dal Borgo, a. s.; KONTINUUM – 

I. Schliková, J. M. Schlik; Krajská hospodářská 

komora Královéhradeckého kraje; Město Dol-

ní Bousov; Město Jičín; Město Lomnice nad 

Popelkou; Město Mnichovo Hradiště; Město 

Nová Paka; Město Rovensko pod Troskami; 

Město Semily; Město Sobotka; Město Turnov; 

Město Železnice; Město Železný Brod; Statu-

tární město Mladá Boleslav; Obec Boseň; Obec 

Branžež; Obec Březina; Obec Bukvice; Obec 

Čtveřín; Obec Dětenice; Obec Hrubá Skála; 

Obec Jenišovice; Obec Kacanovy; Obec Kar-

lovice; Obec Klokočí; Obec Kněžmost; Obec 

Kobyly; Obec Ktová; Obec Líšný; Obec Malá 

Skála; Obec Mírová pod Kozákovem; Obec 

Modřišice; Obec Přepeře; Obec Rakousy; Obec 

Svijanský Újezd; Obec Svijany; Obec Sychrov; 

Obec Tatobity; Obec Troskovice; Obec Vlas-

tibořice; Obec Vyskeř; Pivovar Nová Paka, 

a. s.; Pivovar Svijany, a. s.; Pivovary Rohozec 

a. s.; Pavel Ondráček - AR Tour Ondráček; Pro 

– elektro CZ, s. r. o.; Sundisk, s. r. o.; Tarbon 

spol. s r. o.; Tomovy parky, s. r. o.

Hledání vize dalšího rozvoje Českého ráje (Sedmihorky, 10. listopadu 2011).
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