
   

   

 

 

Aktualizace střednědobého plánu (2012 – 2017) 

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.  

 Zhodnocení současného stavu nabídky pro cestovní ruch 

Region Českého ráje je z hlediska potenciálu cestovního ruchu jednou z nejatraktivnějších oblastí 

České republiky s vynikající dopravní dostupností. Zásadní překážkou pro maximální využití tohoto 

potenciálu je sezónnost nabídky a koncentrace návštěvníků v centrální části ČR, přičemž atraktivity 

na jeho okraji jsou podstatně méně vytíženy. Kromě legitimních a logických důvodů vedoucích 

k tomuto stavu (mimořádná atraktivita centrální části, vysoká návštěvnost v době dobrého počasí a 

prázdnin,…), je dalším důvodem také nerovnoměrný marketing. V rámci propagace (tištěné, 

internetové, PR) jsou převážně využívány nejznámější místa ČR. Cílenou a promyšlenou propagací 

atraktivit v okrajových lokalitách a demarketingem centrální části je možné dosáhnout lepšího 

prostorového rozvrstvení návštěvníků. Jedná se však o dlouhodobý proces, který vyžaduje 

konzultace odborníků z oblasti marketingu. 

 

Atraktivity 

přednosti 

 Atraktivity na území ČR mají nadnárodní potenciál (tuzemští i zahraniční návštěvníci) 

 Na poměrně malém území je velká koncentrace přírodních, kulturních, sportovních 

atraktivit (možnost vícedenní aktivní dovolené) 



   

   

 Majitelé a provozovatelé atraktivit a obce si více uvědomují jejich potenciál v rámci CR – 

opravy, budování, investice. Výsledkem je zlepšující se stav. 

 Široká nabídka kulturních a společenských akcí  

 Možnosti sportovního vyžití – vodáctví, cyklo-, hipo- a pěší turistika, horolezectví, golf 

 Zlepšující se spolupráce majitelů a provozovatelů atraktivit, obcí a měst a ochrany přírody 

 Lepší péče o krajinu (menší zemědělci) 

 

nedostatky 

 Jednotlivé atraktivity spolupracují nedostatečně, vzájemně podpůrné aktivity (např. 

návštěva jedné může znamenat slevu u jiné, motivační ceny při návštěvě více atraktivit za 

určitý časový úsek, atd.) se vyskytují jen výjimečně 

 Provozovatelé atraktivit vnímají ostatní jako konkurenci (zásadní překážka spolupráce) 

 Chybí koordinace termínů jednotlivých akcí  

 Nejznámější atraktivity jsou přetížené, méně známým chybí návštěvníci (nedostatečná 

spolupráce a management) 

 Sezónnost (neumožňuje rozložení návštěvnosti v čase, demotivační pro majitele a 

provozovatele). Nutnost rozšíření nabídky o mimosezónní aktivity (zaměření na konkrétní 

cílové skupiny – senioři, zájmové skupiny, atd. – specifická nabídka) 

 Nedostatečné využití potenciálu Geoparku (inspirace v zahraničí, jak tuto značku využít a 

rozvíjet ve prospěch CR) – využití značky, využití geologických atraktivit, malá známost 

v území, nevyhovující management 

 Nedostatečná práce ochrany přírody s veřejností (vyváženost mezi odborností a atraktivitou) 

 Útlum programů souvisejících  s kamenářskou tradicí v Turnově 

 

Ubytování  a stravování 

Stav ubytovacích a stravovacích kapacit v oblasti odráží fakt, že Český ráj je využíván převážně pro 

individuální a rodinnou turistiku a turistiku malých skupin, které patří mezi střední a nižší příjmové 

skupiny. Převažují zde penziony, apartmány, ubytování v soukromí,  kempy a autokempy. Hotely 

jsou menší kapacity a až na výjimky v okrajových částech (Mladá Boleslav – wellness hotel Galatea) 

se nejedná o hotely vyšších kategorií. Pokud bude záměrem přivést do regionu turisty všech 

kategorií, bude nutné přizpůsobit služby jejich potřebám. V současné době nejsou dostatečně 

zabezpečeny služby pro skupiny s vyššími příjmy  (hotely vyšších kategorií s wellness zázemím a 



   

   

širokým spektrem služeb), ale ani například nabídka pro skupiny tělesně hendikepovaných 

(bezbariérové přístupy, speciální servis). Chybí tu nabídka hotelového ubytování pro větší skupiny. 

Jen v několika hotelích je možné ubytovat autobusový zájezd, což je základní překážka pro 

skupinovou vícedenní turistiku. 

V případě stravovacích zařízení jsou v malé míře využívány místní zdroje surovin a častá není ani 

nabídka místních specialit. S ohledem na fakt, že právě využívání místních surovin a nabídka 

tradičních specialit patří k výrazným současným trendům, měli by poskytovatelé stravovacích služeb 

uvažovat právě tímto směrem.   

 

Ubytovací a stravovací zařízení 

přednosti 

 Z ubytovacích zařízení je velmi dobrá dostupnost atraktivit (všude blízko) 

 Nárůst drobných ubytovatelů 

 Zlepšení kultury drobného občerstvení 

 Pro část místních obyvatel zdroj příjmů – rodinné penziony, restaurace, 

pracovní místa 

 

nedostatky 

 Absence kapacit pro náročnou klientelu 

 V některých oblastech chybí  ubytování pro zájezd (kapacita autobusu) 

 Provozovatelé velmi často nejsou majiteli zařízení (krátkodobé smlouvy – výrazně 

demotivační faktor, chybí vazby) 

 Roste únava a snižuje se motivace drobných podnikatelů 

 Sezónnost (zásadní překážka investic) 

 Nedostatečná úroveň služeb – stabilní stav 

 

 

 

 

 



   

   

Rozložení ubytovatelů podle zón 

 

Zóna hotely Apartmány Penziony Soukromí 

Chaty a 

bungalovy 

Kempy a 

autokempy Chalupy Farmy 

Turistické 

chaty a 

ubytovny 

I. 22 31 47 45 10 14 25 3 27 

II. 15 17 50 22 6 7 15 3 15 

III. 14 6 29 7   3 4 5 4 

 

 

 

Doprava a dostupnost 

přednosti 

 Český ráj má výhodnou polohu z dopravního hlediska (trasy Praha – Krkonoše, Liberec – 

Hradec Králové) 

 území je dobře dostupné automobilovou, autobusovou, vlakovou dopravou 

 terén je velmi vhodný pro cyklo-, hipo- a pěší turistiku 

 

nedostatky 

 doprava není cíleně směřována k hromadné dopravě (absence záchytných parkovišť 

s návazností na hromadnou dopravu), výrazný nárůst osobní automobilové dopravy 

 málo a nekvalitní parkoviště se zázemím (WC, umývárny…) 

 chybí cyklostezky 

 konflikty pěší x cyklo – málo cest 

 absence půjčoven kol a servisních míst mimo větší centra 

 nedostatečná údržba cest pro pěší a cyklisty 

 nekvalitní místní komunikace  

 nevyužité turistické autobusy (nabídka je, poptávka chybí, turbusy využívány spíš místními 

než návštěvníky) 



   

   

 železniční doprava – nespolupráce krajů na provozování vlakových spojů 

 

Ostatní služby 

přednosti 

 výrazné zlepšení propagace regionu (kvalitní práce informačních center a Sdružení Český ráj) 

 nárůst produkce regionálních výrobků (zemědělské, potravinářské, rukodělné..) 

 zlepšení infrastruktury v obcích 

 

nedostatky 

 nedostatek kapacit pro koupání 

 absence průvodcovských služeb mimo hrady, zámky, muzea 

 

Významnou překážkou rozvoje služeb jako celku a maximálního využití potenciálu cestovního ruchu 

v oblasti je nedostatečná nebo chybějící komunikace a spolupráce mezi provozovateli atraktivit, 

ubytovacích a stravovacích služeb a dalších servisních služeb.  Vzájemná informovanost o akcích a 

aktivitách povede k odstranění kolizí termínů, bude možné lépe plánovat návaznosti jednotlivých 

akcí a jejich rozvržení do celého roku tak, aby byla zajištěna co největší návštěvnost a tím pádem 

přínos pro poskytovatele služeb.  Bez takové spolupráce nelze předpokládat, že by bylo možné 

prodloužit v Českém ráji turistickou sezónu. Zároveň je možné, v případě rozvinuté spolupráce, 

připravit bonusový nebo slevový systém při odběru více služeb v území. Pro řešení tohoto 

problému je nutný vznik společné komunikační platformy. Ideálním prostředím pro její vznik je SČR. 

Základním předpokladem je však jeho co možná největší nezávislost a profesionalita,  aby se stalo 

věrohodným a respektovaným partnerem pro všechny zúčastněné strany. 

 

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 

-         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.   

 

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  a jiných 

nevhodných 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, rybářské stráže  a myslivecké stráže  a vyškolení 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) 

 

Návrh projektových záměrů: 

 Vzdělávání a metodická podpora pracovníků Správy CHKOČR a Stráže OP v oblasti 

cestovního ruchu, interpretace místního dědictví, komunikačních  a prezentačních 

dovedností (nositel: AOPK,  realizace: 2014 – 2015, aktivity 1.1.6., 1.1.7.) 

 Zpracování studie zonace CHKO ČR pro cestovní ruch, metodiky monitoringu 

návštěvnického zážitku a návrh managementu turisticky nejatraktivnějších lokalit (nositel: 

AOPK, realizace: 2014 – 2015, aktivity 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.11.)) 

 Monitoring vývoje zpracování územních plánů obcí v turistickém regionu ČR,  uplatňování 

zájmů cestovního ruchu v územně plánovací dokumentaci (nositel: SČR, realizace: 

průběžně, aktivity 1.1.4., 1.1.5., 1.1.10., 1.1.11.) 



   

   

 Místa dalekých rozhledů (nositel: SČR, realizace: 2012, aktivity 1.1.10.) 

 

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

negativního vlivu outdoorových sportů 

Aktivity: 

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

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

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

pohybu návštěvníků prezentovat pozitivně (ochrana bezpečnosti, péče o kvalitu 

návštěvnického zážitku) 

1.2.4.     Zamezit plošnému zvýšení návštěvnosti skalních měst v zimním období 

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

informací týkajících se využívání území TRCR 

1.2.6.     Komunikovat s vydavateli infomateriálů a map  

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

ubytovacích a stravovacích zařízení) 

Návrh projektových záměrů:  

 Bezpečně pro návštěvníka, bezpečně pro přírodu (zpracování a prezentace  pravidel 

bezpečného pohybu v přírodě)  (nositel: SČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a  

AOPK, realizace: 2014, aktivity 1.2.3., 1.2.4.) 

 Plán komunikace Správy CHKO ČR a aktérů  cestovního ruchu na území CHKO ČR (přehled 

organizací aktivních v cestovním ruchu, cíle a metody komunikace s nimi) (nositel: AOPK – 

SCHKO ČR, realizace: 2013, aktivity 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7.)  

 

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 

1.3.5.      Vybudovat Dům přírody - informační a osvětové středisko ochrany přírody a krajiny 

v Českém ráji   

 Návrhy projektových záměrů 

 Plán interpretace  přírodního, kulturního a historického dědictví  TRČR (nositel: SČR ve 

spolupráci s AOPK, NPÚ  a krajskými úřady, realizace: 2013 – 2014, aktivita: 1.3.3.,1.3.4., 

opatření 1.2., 1.5.))  

 Desatero vítaného návštěvníka TRČR (nositel: SČR ve spolupráci s AOPK – SCHKO ČR, 

realizace: 2013, aktivita:1.3.1.) 

 Rukověť příkladů dobré praxe v cestovním ruchu (prezentace pozitivních, motivujících  a 

ekonomicky, sociálně i environmentálně přínosných aktivit různých subjektů) (nositel: SČR, 

realizace: 2015, aktivita: 1.3.2.)  

 Soutěž „o přírodě přátelského provozovatele turistické atraktivity v Českém ráji“ – 

hodnocení návštěvníků (anketa,  internetové hlasování na stránkách SČR),  sponzorsky 

dotovaná cena. (nositel: SČR, realizace: 2015, aktivita: 1.3.2.)  

 

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, včetně podpory prodejců/farmářů 

(nezbytné vybavení)  

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

1.4.4.     Podporovat další rozvoj značky regionální produkce (podporovat zejména produkty se   

specifickou přidanou hodnotou a produkty místní)  

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

1.4.6.     Vytvořit  „průvodce po místních specialitách a výrobcích Českého ráje“ (lokalizace 

certifikovaných výrobců a poskytovatelů služeb)  



   

   

 

 

 

Návrhy projektových záměrů 

 Certifikace regionálních restaurací (nositel: SČR, realizace: 2012 a dál, aktivita: 1.4.1., 

1.4.6.) 

 Regionální produkt Český ráj (rozvoj značky regionální produkce (potraviny i řemesla), 

propagace místních výrobců, prodejen a trhů, tvorba balíčků, vznik „průvodce 

zodpovědného návštěvníka Českého ráje“) (nositel: SČR ve spolupráci s Družstvem 

regionálních výrobců, realizace: 2014 a dál, aktivita: 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4.) 

 „Ochutnejte Český ráj“ (webové stránky -  regionální producenti a produkty, 

doporučení známého kuchaře - restaurace, výrobci) (nositel: SČR ve spolupráci např. 

s Kulinářským institutem, realizace: 2014 a dál, aktivita: 1.4.1., 1.4.4.) 

 

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)  

Návrhy projektových záměrů: 



   

   

 Databáze přírodního, kulturního a historického dědictví (podklad pro vytvoření 

interpretačního plánu TRČR) (nositel: SČR ve spolupráci s paměťovými institucemi a AOPK, 

realizace: 2013  a dál, aktivita:1.3.3., 1.3.4.,  1.5.1.) 

 Vzdělávání v oblasti interpretace místního dědictví (kvalitní interpretace, práce průvodce, 

interpretační média, hodnocení – v souvislosti s plánem interpretace) (nositel: SČR, 

realizace: 2013 – 2014, aktivita:  1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 1.5.1.,  1.5.2., 1.5.3, 1.5.4., 1.5.6.) 

 „Klub místních znalců“ – založení a vedení klubu  s cílem shromažďování informací a 

znalostí místních badatelů, amatérských historiků a znalců (nositel: Muzeum Českého ráje 

ve spolupráci s dalšími paměťovými institucemi a se SCHKO ČR, realizace: 2013, aktivita: 

1.3.4., 1.5.1.) 

  

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 

 

 



   

   

Návrhy projektových záměrů  

 Vzdělávání aktérů cestovního ruchu (tematické semináře, exkurze) (nositel: SČR, 

realizace: 2013 a dál, jako roční plán aktivit, aktivita: 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 2.1.1., 

2.1.2., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6.,  2.1.7.) 

 

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 profesionální nezávislý subjekt destinačního managementu v TRČR 

(posílení příjmů z výnosů vlastního majetku a služeb, posílení stability a  důvěryhodnosti)  

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  

 Návrhy projektových záměrů:  

 Dlouhodobý plán činnosti SČR (jeho součástí je podnikatelský/finanční plán  

(s důrazem na vlastní zdroje financování) a plán PR) (nositel: SČR, realizace: 2012 – 

2013, opatření: 2.2.) 

 

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 regionální 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.  

 

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  

 

Návrhy projektových záměrů: 

 Spolupráce geoparků na území ERN (web, tiskoviny, tvorba nabídky) (nositel: Geopark 

ČR, realizace:  2013 – 2014, aktivity 2.3.1., 2.3.4., 2.3.5.) 

 Aktualizace strategie rozvoje Geoparku ČR (nositel: Geopark ČR, realizace: 2013, 

opatření 2.3.) 

 

  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) 

 Návrhy projektových záměrů: 

 Vize rozvoje území Českého ráje (nositel: SČR, realizace: 2013 – 2014, základní rozvojový 

dokument v území; aktivity: 2.4.1. – 2.4.5.) 

 

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 od návštěvníků (web, sociální sítě) 

 

Návrhy projektových záměrů: 

 Místní ukazatele rozvoje cestovního ruchu (hodnocení  přínosu rozvoje cestovního ruchu 

pro Český ráj a zdejší obyvatele) (nositel: SČR, realizace: 2013 a dál, aktivity: 2.6.1., 2.6.2.,  

2.6.6., opatření 1.1., 2.2., 2.4.) 



   

   

 Metodika hodnocení kvality návštěvnického zážitku a její aplikace  ve vybraných lokalitách 

(jako jedno z východisek pro úpravy managementu CR) (nositel: SČR, realizace: 2014, 

aktivita: 2.6.4., 1.1.1., 1.1.3.) 

 Uživatelské hodnocení služeb cestovního ruchu cestou marketingových nástrojů (nositel: 

SČR, realizace: 2012 a dál, aktivita: 2.6.6., 2.6.7.) 

  

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)  

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) 

3.1.18.  Systematicky pracovat s medii 

Návrh projektových záměrů 
 

 Spolupráce s organizovanými skupinami se zájmem o cestování v Německu (hlavně Sasko), 

Polsku, na Slovensku – vzájemná propagace území mezi členy skupin.  V případě úspěchu 

rozšíření na další země. (nositel: SČR ve spolupráci s KČT,  Svaz důchodců ČR, Svaz tělesně 

postižených ČR, atd. realizace: 2013 – 2014, poté trvale, aktivita:3.1.1.) 

 Terénní exkurze pro zástupce incomingových cestovních kanceláří, včetně prohlídky 

ubytovacích a stravovacích kapacit (zdroj info: Asociace cestovních kanceláří ČR, 

CzechTourism). Následně ve spolupráci s nimi vypracovat nabídky na míru jejich zákazníkům. 

(nositel: SČR, realizace: 2013, dále pravidelná aktivita, aktivita: 3.1.5.) 

 Účast na jednání koordinatorů, zapojovat se do aktivit ČCCR – vytipovat společné aktivity v 

marketingové strategii CzechTourism (nositel: SČR, realizace: pravidelná aktivita, aktivita: 

3.1.2.) 

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


   

   

 Aktualizace marketingové strategie a plánu propagace (nositel: SČR, realizace: 2012-2013, 

aktivita: 3.1.1.) 

 Celoroční poznávací soutěž  „Znáte své partnerské město?“, zaměřená na obyvatele 

partnerských měst v zahraničí (na webech partnerských měst) – cena vždy pobyt 

v partnerském městě v ČR. Reciproční nabídka pro partnerská města. (nositel: města ČR, 

která mají partnery v zahraničí ve spolupráci se SČR, realizace: jaro 2013, aktivita: 3.1.4.) 

 Vydání společného vícejazyčného (čj, nj, pj) propagačního materiálu „Nakoukněte 

k sousedům“  - představení vybraných atraktivit z příhraničních oblastí (např. po 5 

atraktivitách z každé země) – distribuce na všech uvedených atraktivitách a v IC celé oblasti. 

(nositel: SČR, realizace: jaro 2013, aktivita: 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.)) 

 E-mailová nabídka zahraničním zastoupením CzechTourismu (nositel: SČR, realizace 2012, 

dále pravidelná aktivita, aktivita: 3.1.3.) 

 Účast na regionálních a celonárodních veletrzích CR 2012 a 2013 – Praha, Brno, Jablonec n. 

N., Ostrava, Hradec Králové (nositel: SČR, realizace: 2012 a dále pravidelná aktivita, aktivita: 

3.1.2., 3.1.3., 3.1.6., 3.1.8.) 

 Plán PR (nositel: SČR, realizace: podzim 2012, aktivita: 3.1.18. ) 

 Elektronický Newsletter pro návštěvníky (nositel: SČR, realizace: podzim 2012, aktivita: 

3.1.11.) 

 Tvorba a udržování databází klientely - stálé i jednorázové…může se stát stálou. Spolupráce 

s poskytovateli služeb – obesílání  Newslettrem pro návštěvníky (nositel: SČR, realizace: 

podzim 2012, aktivita: 3.1.7.)  

 Soutěž  „Znáte Český ráj?“  Kvízové otázky na internetu – celoročně, měsíční obměna.  

Spolupráce s rozhlasem (nejlépe ČRO) – cíl: sběr kontaktů pro direkt mailing, vítězové – 

ubytování na víkend zdarma, atd. (nositel: SČR, realizace: 2012 – 2013, aktivita: 3.1.6., 

3.1.7., 3.1.18.) 

 Fotografická soutěž „Krásný Český ráj“ – různé věkové kategorie, různé tematické 

kategorie(nositel: SČR, realizace: 2012 – 2013, aktivita: 3.1.17.)) 

 Projekt „ČR na Facebooku“ – příprava samostatného Facebookového profilu ČR (nositel: 

SČR, realizace: podzim 2012 a trvale, aktivita: 3.1.11.) 

 Interaktivní průvodce ČR – pro čtečky, chytré telefony. Například jako absolventská práce. 

(nositel: SČR ve spolupráci s některou VŠ, realizace: podzim 2013 a trvale, aktivita: 3.1.10., 

3.1.11.) 

 Automatický rezervační systém na webu včetně plateb  (nositel: SČR, realizace: podzim 

2013-2014, aktivita: 3.1.15.) 



   

   

Vydávání propagačních materiálů: 

 Image katalog a jeho distribuce především na veletrzích, zahraničních centrech(2012 a dále) 

 Infomapa a trhací mapy.) oblastí Český ráj – 2012 – následně distribuce (reedice 2014 …) 

 Šanon Český ráj – 2013.. 

 Reklamní katalog Dovolená Český ráj – 2012/2013 

 Katalog regionálních kulturních akcí v Českém ráji – každoročně 

 Turistické noviny Český ráj – vydavatel MIC Turnov 

 dílčí propagační materiály k produktům (Noviny Regionální produkt, Katalog Regionálních 

výrobců, Cyklotrasy v Českém ráji, Český ráj bez bariér, Za pohádkou do Českého ráje) 

 revize tiskovin v rámci projektu Reklamní kampaň na domácí CR 

          (nositel: vše SČR, realizace: 2012 – 2014, poté průběžně, aktivita: 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6.,  

         3.1.12., 3.1.16.) 

 

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     

 
Návrh projektových záměrů 
 

 Revize a další rozvoj nabídek pro návštěvníky: Za pověstmi Českého ráje, Po stopách 

Albrechta z Valdštejna, Greenway Jizera, Regionální produkt (nositel: SČR, realizace: 2012-

2013, aktivita: 3.2.1., 3.2.2.) 

 Příprava a provoz e-shopu pro prodej produktů vyrobených v ČR (nositel: SČR,  realizace: 

2012 a trvale, aktivita: 3.2.3.) 

 
   

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

 Opatření 4.1.: Vytvoření motivačního systému pro poskytovatele služeb     

Aktivity: 



   

   

4.1.1.    Vytvořit metodiku regionální certifikace služeb (certifikace služeb v rámci značky 

regionálního produktu Český ráj)     

 4.1.2.   Vypracovat motivační systém pro poskytovatele služeb (systém výhod, soutěže, umístění 

v katalogu TOP 10 služeb…)  

 Návrhy projektových záměrů: 

 Certifikace služeb jako regionálního produktu (součástí je metodika návštěvnického 

hodnocení služeb a motivační systém pro poskytovatele služeb) (nositel: SČR, realizace: 2012 – 

2014, aktivita: 4.1.1., 4.1.2.) 

 

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  

 

Návrhy projektových záměrů: 

 Vzdělávání pro cestovní ruch (vzdělávací plán pro aktéry v cestovním ruchu, obsah dle 

průzkumu potřeb) (nositel: SČR, realizace: 2013 – 2014, opatření 4.2., aktivity 1.1.6., 1.1.7., 

1.1.8., 1.1.9., 1.2.3., 1.3.2., 1.3.3, 2.1.1.- 2.1.7., 2.3.1., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5.) 

  

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 

 

Návrhy projektových záměrů: 

 Zvýšení přístupnosti objektů a služeb pro hendikepované – Český ráj bez bariér (studie, 

metodika, priority) (nositel: SČR, realizace: 2012, aktivita: 4.3.2., 4.3.4.) 

 Studie rozšíření služeb cyklistům na území TRČR (půjčovny, úschovny) (nositel: SČR, realizace: 

2013, aktivita: 4.3.3.,  4.3.4., 4.3.8.,4.4.3., 4.5.2. ) 

  

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

Aktivity: 

4.4.1.      Využít klasifikaci, kategorizaci  a certifikaci 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)  

  

Návrhy projektových záměrů: 

 Cyklisté vítáni (pokračování projektu) (nositel: SČR, spolupráce s Nadací Partnerství, 

realizace: 2013, aktivita: 4.4.3.) 

 

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  a údržbu 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 a cyklotras  

4.5.10.  Dobudovat  a optimalizovat 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) 

 

   Návrh projektových záměrů: 

 Aktualizace studie optimalizace sítě turistických tras a cyklotras (nositel: SČR, 

realizace: 2013, aktivity 1.1.11., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 4.5.2.,4.5.12.,  opatření 6.1., ) 

 Rekonstrukce Zlaté stezky jako jedinečné atraktivity Českého ráje (zpracování 

projektu) (nositel: SČR, realizace: 2016, aktivity 4.5.4. ) 

 Produkt Zlatá stezka Českého ráje (nositel: SČR, realizace: 2012, aktivity 5.1.3. ) 

 Systém značených tras pro hendikepované (Český ráj bez bariér) (nositel: KČT, SČR, 

realizace: 2012 a dále, aktivity 4.5.11. ) 

 Projekt rozvoje hipoturistiky v TRČR (nositel: SČR, realizace: 2014, aktivity 4.5.8., 

5.1.3.,  ) 

 Projekt optimalizace navigačního a informačního systému a vybavení mobiliářem 

podél značených tras (nositel: SČR, KČT, realizace: 2015, aktivity 4.5.10.) 

 

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 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, vytvářet nabídku interaktivních 

zážitkových akcí (večerní, noční, kostýmované…) 

5.1.2.      Podporovat rozvoj incentivní a kongresové turistiky (spolupráce s Bohemian Consulting 

Buro) 

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

specifickým zaměřením) 

5.1.4.      Podporovat rozvoj geocachingu a questingu (pohyb po krajině a v obcích, spojený 

s poznáváním    místa)  

5.1.5.      Zpracovat návrh tematických turistických tras a akcí (studánky, památné stromy, sakrální 

objekty, významné osobnosti, lidová architektura …) včetně tipů na výlety, tematických 

víkendů, soutěží apod.  

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

programy ve vazbě na farmářský rok (od setí po sklizeň) 

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

5.1.8.    Dobudovat  vybavení  a nabídku služeb  podporujících prodloužení sezóny (wellness, 

masáže…) 

5.1.9.    Rozšířit počet zařízení věnujících pozornost dětem, využitelných i při nevlídném počasí 

(hrací koutky, krytá hřiště, tvůrčí dílny), zpracovat ve formě nabídky 

 

Návrhy projektových záměrů 

 Questing v TRČR (vytvoření 10 questů, propagace) (nositel: SČR, AOPK, realizace:  2013, 

aktivity 5.1.1., 5.1.3., 5.1.4. 5.1.5., 5.1.6. )  

 Rok v Českém ráji (nabídka programů – balíčky) (nositel: SČR, realizace: 2014  a dál, 

aktivity 5.1.3., 5.1.6.) 

 Databáze zařízení nabízejících vhodné vybavení a služby pro pobyt dětí, propagace 

(nositel: SČR, realizace: 2013, aktivity 5.1.9.)  

 Skanzen Českého ráje ( studie lokalizace, zřízení a provozu skanzenu lidové architektury a 

venkovského způsobu života v Českém ráji) (nositel: Muzeum Českého ráje ve spolupráci 

s dalšími paměťovými institucemi, realizace: 2015, aktivity: 5.1.1., 5.1.3., opatření 6.1.) 



   

   

 Archeoskanzen (studie lokalizace, zřízení a provozu archeoskanzenu  - interaktivní 

prezentace archeologických nálezů) (nositel: Muzeum Českého ráje ve spolupráci se 

Severočeským muzeem Liberec, realizace: 2015, aktivity: 5.1.1., 5.1.3., opatření 6.1.)   

 

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), pojmenovat 

a propagovat mimosezonní jedinečnosti (rozkvetlé jaro, barevný podzim)  

5.2.3.     Zajistit propagaci mimosezónních akcí ve sdělovacích prostředcích (součást reklamní 

kampaně) 

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

v Sedmihorkách)  

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

5.2.6.      Vytvořit balíčky služeb čerpatelné celoročně 

5.2.7.      Vytvořit specializované mimosezónní  programové balíčky 

5.2.8      Zpracovat metodiku oslovení klientů mimo sezonu (založení databáze kontaktů, direkt  

mailing, web, sociální sítě, rádio) 

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

 

Návrhy projektových záměrů 

 Programové balíčky pro různé cílové skupiny (senioři, hendikepovaní, ženy na mateřské 

dovolené) - (nositel: SČR ve spolupráci s ubytovateli a provozovateli atraktivit, realizace:  

2013, aktivita: 5.2.2., 5.2..6., 5.2.7., 5.2.8)  

 Terénní exkurze se zástupci firem, nabízejícím vzdělávací aktivity a outdoorové akce pro 

firmy s cílem získat je pro pořádání svých akcí v regionu - (nositel: SČR ve spolupráci 

s ubytovateli a provozovateli atraktivit, realizace:  2013, aktivita: 5.2.2., 5.2.3., 5.2.5., 

5.2.6., 5.2.7)  

  

Opatření 5.3. : Zjištění zájmu poskytovatelů služeb a provozovatelů atraktivit o prodloužení 

sezóny    

Aktivity: 



   

   

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

prodloužení sezóny (ekonomický efekt) 

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

upravit 

5.3.3.      Zpracovat  přehled ubytovacích zařízení poskytujících ubytování mimo sezónu , i na 1 noc 

 

Návrhy projektových záměrů 

 „Průzkum potřeby prodloužení sezóny z hlediska provozovatelů ubytovacích a stravovacích 

zařízení a atraktivit v Českém ráji“ v rámci diplomové nebo bakalářské práce (nositel: SČR 

ve spolupráci s ubytovateli a provozovateli atraktivit a některou z vysokých škol, realizace:  

2013 - 2014, aktivita: 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 7.1.6.)  

 

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, geoturistikou, 

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 

Návrh projektových záměrů 

 Církevní turistika v Českém ráji (zpracování produktu, propagace) (nositel: SČR ve 

spolupráci s vlastníky objektů, realizace: 2014, aktivity 6.1.1., ) 

 Greenway Jizera – nabídkový systém (nositel: SČR, realizace: 2012 – 2013, aktivity 6.1.3., ) 

 

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 

 

Návrh projektových záměrů 

 Rozvoj turistiky v okrajových částech Českého ráje (analýza stavu, zpracování nabídky, 

propagace, informační a navigační systém) (nositel: SČR, realizace: 2015 – 2016, opatření 

6.1., 6.2.)  

 Systém podpory návštěvnosti atraktivit v okrajových částech TRČR  ve spolupráci 

s atraktivitami v centrální části („navštivte zámek v Mnichově Hradišti (nebo jinou 

atraktivitu v okrajových částech ČR)a získejte vstup na Sychrov (nebo jinou známou 

atraktivitu v oblasti) nižší cenu a naopak“  (nositel: SČR ve spolupráci s provozovateli 

atraktivit, realizace: 2013 s prodloužením, aktivita: 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4.,) 

 

Opatření 6.3.: zajištění dopravy do okrajových částí 

Aktivity: 

6.3.1.      Zabezpečit nabídku veřejné dopravy návštěvníků do okrajových částí (cyklobusy, vlak)   

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 

místních 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 

 Návrh projektových záměrů 

 Hodnocení přínosu cestovního ruchu pro místní obyvatele (zpracování  a ověření 

metodiky, monitoring, interpretace, publikace) (nositel: SČR, realizace: 2014 – 2017, 

aktivity 7.1.1., 7.1.2., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.1.7., 7.1.8., 7.1.9. ) 

 Aktualizace plánu vnitřního marketingu (nositel: SČR, realizace: 2012, aktivity 7.1.3., 

7.1.5., 7.1.7, 7.1.8.  ) 

 Zapojení místních obyvatel do plánování a realizace akcí cestovního ruchu (metodika, 

vzdělávání) (nositel: SČR, realizace: 2014 – 2015, aktivity 7.1.5., 7.1.6., 7.1.7., 7.1.8., 

7.1.9.) 

 

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),  propojit na internetu tipy na výlety s idosem 

 

Návrh projektových záměrů: 

 Plán mobility  v TRČR (nositel: SČR, realizace: 2014, opatření 8.1.) 

 Turistické autobusy v Českém ráji (pokračování projektu) (nositel: Mikroregion Český ráj, 

realizace: 2013 a dále, aktivita  8.1.2., 6.3.1. ) 

 

 


