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Byly to Lázně Sedmihorky, kde na přelomu 19. a 20. století vznikl název pro celý kraj - Český ráj.

Vážení přátelé, dovolte, abych Vám představil
nové periodikum, které Vás bude informovat 
o dění v turistickém regionu Český ráj a aktivi-
tách Sdružení Český ráj, které je hlavním garan-
tem, koordinátorem či partnerem většiny čin-
ností směřujících k rozvoji cestovního ruchu 
v regionu. Dnes Vám přinášíme první neoficiál-
ní (nulté) elektronické vydaní tohoto zpravoda-
je, se kterým se budete od letošního podzimu
setkávat pravidelně alespoň jednou za půl roku
v tištěné podobě. 

Na tomto místě je jistě dobré vysvětlit, proč se
tým lidí, kteří pracují pro Sdružení Český ráj,
rozhodl přinášet pravidelné informace o své
činnosti a činnostech souvisejících. Sdružení
Český ráj jako dobrovolné sdružení právnických
osob pracuje v regionu od roku 1999 (resp. od 
r. 1992). Za tuto dobu se podařilo vybudovat 
z turistického regionu Český ráj území, které
nabízí skrze síť devíti informačních středisek
kvalitní informační servis, prezentuje jednotnou
image regionu v Čechách i v zahraničí, vytvoři-
lo řadu fungujících turistických produktů a pro-
gramů. Sdružení několik let aktivně spolupracu-
je na optimalizaci sítě informačně-navigačního
systému pro pěší i cykloturisty. To je hrubý pře-
hled hlavních činností a zájmů našeho sdružení.
Často však za množstvím realizovaných aktivit a
projektů zůstává samotný realizátor skryt, často
nejsou vidět detaily a činnosti, které společně 
s našimi partnery z regionu i mimo něj realizu-
jeme. V době, kdy média ovlivňují svět, jsme se
tak rozhodnuli vystoupit z jakési informační ile-
gality a pravidelně Vás informovat o dění v regi-
onu, záměrech či projektech, ke kterým se bude-
te moci připojit.

Doufám, že toto první elektronické vydání
našeho nového zpravodaje splní většinu našich
záměrů i Vašich očekávání. Všechny Vaše výhra-
dy, připomínky, rady a snad i pochvaly rádi uví-
táme na adrese našeho sdružení.

Aleš Hozdecký
předseda Sdružení Český ráj

Sdružení Český ráj je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob, které se do
této podoby transformovalo v r. 1999 z původního sdružení měst a obcí. Účelem vzniku sdružení
byla spolupráce členských obcí, měst a dalších právních subjektů s cílem přispět k rozvoji turistic-
kého regionu Český ráj především v oblasti cestovního ruchu při zachování přírodních a kulturních
hodnot (tedy v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje). Sdružení je neziskového charakteru,
veškeré příjmy jsou orgány Sdružení Český ráj povinny využívat zásadně v souladu s cílem, účelem
a předmětem činnosti sdružení. Předmětem činnosti jsou aktivity, směřující k naplnění vize, defi-
nované ve strategických rozvojových dokumentech regionu. Vize: „Vytvoření turisticky atraktivní
oblasti mezinárodního významu při zachování přírodních a kulturních hodnot regionu v souladu se
zájmy místních obyvatel.” Cílem sdružení je vytvářet a prohlubovat partnerství veřejného a soukro-
mého sektoru a rozvíjet systém řízení cestovního ruchu. Jak Sdružení funguje? V rámci Sdružení
Český ráj fungují dvě pracovní skupiny, jejichž členy jsou vždy zástup-
ci z celého území turistického regionu. Pokračování na str. 3
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Letní tipy z Turnova

Městské informační středisko Turnov nabízí
během letních prázdninových měsíců svým
návštěvníkům oblíbené pondělní prohlídky tur-
novských kostelů a centra města. Pro všechny
obdivovatele řemesel jsou pak připraveny stře-
deční exkurze s průvodcem nazvané Kámen a
šperk, zahrnující návštěvu brusírny drahých
kamenů, návštěvnického centra Galerie Granát
a Muzea Českého ráje. Pokračuje také produkt
putování Za pověstmi Českého ráje. Do 12.
srpna 2007 mohou návštěvníci v Muzeu České-
ho ráje shlédnout výstavu dřevěných modelů 
a kreseb  postaviček z českorajských pověstí.
Výstava je putovní, do konce října bude k vidě-

ní v Jičíně.

Železný Brod

V Železném Brodě byl nedávno otevřen „Poz-
návací okruh Trávníky". Cesta zavede návštěv-
níky  do historického prostředí roubených a
zděných staveb. Na poznávacím okruhu je 
k vidění  řada památek lidové architektury,
zděné klasicistní domy, pískovcové kašny
památkové zóny a rezervace Trávníky.

Jičín

Novinkou letošní sezony v pohádkovém Jičíně
je možnost prohlídek zdejšího zámku. Ná-
vštěvníci při nich mohou shlédnout arkádové
nádvoří, porotní sál, panskou oratoř, konfe-
renční salonek, část expozice muzea a rene-
sanční sklepení. Prohlídky probíhají denně
kromě neděle od 11, 13 a 15 hodin, sraz účast-
níků je před informačním centrem. 

NOVINKY Z INFOCENTER

Po dvou letech vývoje byla letos na jaře 
v libereckém hotelu Valdštejn představena
nová počítačová aplikace, tzv. „Booking
SystemBS”, univerzální rezervační systém
pro celou paletu turistických a kulturních slu-
žeb. „Bez nadsázky jde o nejpropracovanější
systém na českém trhu, který nemá konkuren-
ci,” řekl při představení systému předseda
Sdružení Český ráj Aleš Hozdecký.

Bylo to právě toto sdružení, které se na
tvorbě systému podílelo ve spoluautorství 
s libereckou společností R-INCON. Ředitel
této společnosti Radomír Štíhel se na setkání
netajil ambicemi, které s nově vzniklým systé-
mem firma má. Podle něho jde o jeden z nej-
lepších rezervační systémů vůbec, který by
měl v blízké budoucnosti obsáhnout celý
Liberecký kraj a dobře posloužit všem jeho
turistickým regionům, tedy Českému ráji,
Krkonoším, Jizerským horám a Českolipsku.
Systém se bude navíc dále vyvíjet a reagovat
na konkrétní požadavky zákazníků, kterým
může být uzpůsoben tzv. „na míru”. Velmi
důležitá je podle Štíhela smlouva jeho firmy 
s eBankou, což na nejvyšší možnou míru
zabezpečuje dohled nad finančními operacemi
v rámci „Booking SystemuBS”.

„Elektronická média mají v oblasti cestov-
ního ruchu nezastupitelnou roli. Sdružení
Český ráj si spoluprací na vzniku rezervační-
ho systému plní svoji roli pomáhat rozvoji slu-
žeb a současně také vytvářet transparentní
prostředí, kdy poskytovatelé služeb a zájemci
o ně budou mít k dispozici jednotný a důvěry-
hodný systém,” uvedl Aleš Hozdecký při
vlastním představení rezervačního systému.
Ten byl podle něho koncipován především
tak, aby byl uživatelsky přívětivý a vyhovoval
stejně dobře velkým hotelům, tak i malé půj-
čovně kol. Zákazník si navíc z nabídky může
sám vybrat, co pro něho bude nejlepší a díky
propracovanosti a zabezpečení systému také
za služby i zaplatit elektronickou cestou. Po
příjezdu na místo své dovolené již nemusí
ztrácet čas zařizováním věcí jako je ubytová-
ní, shánění vstupenek na kulturní akce či do
hradů a zámků, zajímat se, kdy mají volno na
sportovišti ad.

Fungování systému na libereckém setkání,
kde byli přítomni zástupci státní správy,
Libereckého kraje (náměstek hejtmana
Antonín Schäfer), podnikatelé, pracovníci
infocenter a další, představil vývojář firmy 
R-INCON Ernest Salamanka. „Naším cílem
bylo vyvinout on-line systém, který by umožnil
zájemci rezervaci jakékoli služby, za kterou
může v danou chvíli také okamžitě zaplatit.
Dosud to funguje tak, že klient na internetu
vyplní formulář, ten odešle do hotelu a recepč-
ní mu někdy obratem, někdy i za několik hodin
sdělí, jestli je v požadovaném termínu volno.
Tento mezikrok díky našemu systému odpadá,
zájemce si obsazení hotelu nebo třeba teniso-
vých kurtů zjistí on-line v reálném čase,”

uvedl Salamanka. „Booking SystemBS” je
rozdělen do tří hlavních směrů. Nej-
významnější je samozřejmě část pro zákazní-
ky, kterou doplňuje prostor pro poskytovatele
a zprostředkovatele služeb. Program je konci-
pován multijazyčně, za služby může klient on-
line platit v korunách, eurech, dolarech aj.
„Zájemce o dovolenou například v Českém
ráji si ještě doma vytvoří jeden balíček služeb,
kde bude vše, co by chtěl o své dovolené pro-
žít,” přiblížil Salamanka. Podle něho je důle-
žité, že v systému nemusí být jen vlastní
poskytovatelé služeb, jako hotely, sportoviště
či třeba drobní pronajímatelé ubytování, ale 
i zprostředkovatelé služeb, což je zajímavé
například pro cestovní kanceláře, regionální 
a specializované turistické internetové servery
ad. Kdo nemá internet, může se do systému
zapojit prostřednictvím SMS mobilních tele-
fonů.

V tuto chvíli je „Booking SystemBS” při-
praven k ostrému provozu, v jeho registru je
již před 100 subjektů, probíhá registrace desí-
tek dalších. Co jistě zajímá všechny, kdo uva-
žují o vstupu do systému, tak jeho zavedení,
včetně technické podpory, je zdarma. Provize
pro mateřskou firmu je účtována ve výši pro-
vozních nákladů, a to pouze 3-4% z uskuteč-

něných finančních operací. Pro zprostředko-
vatele je doporučena provize ve výši 10%, vše
ale záleží na konkrétní dohodě mezi zpro-
středkovatelem a provozovatelem služby. 

Až vlastní provoz systému dá odpověď na
další otázky typu - o které služby a v jakém
období je největší zájem, co návštěvníky kraje
zajímá a co nechávají bez povšimnutí, což
může paralelně vyvolat tlak jednak na zlepše-
ní stávajících služeb, ale hlavně na vytvoření
nových. Jednou z úvah je například vytvoření
regionálního „Klastru cestovního ruchu”, což
je propojení všech poskytovatelů služeb s dal-
šími institucemi jako jsou orgány státní a ve-
řejné správy, školy, specializované firmy ad.

Podrobnosti najdete na: www.booking-sys-
tem.eu nebo na www.as4u.cz

ORIGINÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM ZAČÍNÁ 
SLOUŽIT NÁVŠTĚVNÍKŮM KRAJE
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ORGÁNY SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ

Staročeské trhy,
řezbářské sympozi-
um, jízdy parního
vlaku, hudební festi-
valy, Kámen a šperk
v Českém ráji, Mó-
da sedmi století,
Slamák, Benátská
noc, Gotická bitva,
Semilský pecen,
Pohádkový festival,
S v a t o v á c l a v s k á
jízda... Desítky akcí
roztodivných názvů

mají jedno společné: Konají se od května do září 
v Českém ráji. A když si jejich přehled vyhledáte 
v samostatné příloze „Sezonních turistických
novin Český ráj 2007", které vyšly na přelomu
dubna a května, budete překvapeni, jak bohatá na-
bídka letní sezony v tomto krásném kraji je.

A nejen pozvánky na kulturní, sportovní a spole-
čenské akce toto speciální vydání turistických novin
přináší. Víte například, že atraktivními místy České-

ho ráje jezdí turistické autobusy s přepravou jízdních
kol?, máte přehled o nejkrásnějších cyklotrasách
nebo se toužíte vydat pěšky na nějaké zajímavé
místo, kde jste ještě nebyli? Znáte novinky ve fun-
gování Geoparku Český ráj?, víte, kde můžete získat
slevy na vstupném?, nebo si půjčit jízdní kolo či raft
na vodu? I odpovědi na tyto otázky najdete v turis-
tických novinách. A co třeba české filmové pohádky
jako Princ Bajaja, Princ a Večernice, Nesmrtelná
teta, či rodinný film Jak dostat tatínka do polepšov-
ny? Co mají tyto oblíbené filmy společného? Český
ráj, samozřejmě. Letošní vydání turistických novin
vychází v nákladu deseti tisíc výtisků, noviny jsou
plnobarevné a stojí 18 Kč. Vydavatelem je Město
Turnov a Sdružení Český ráj. Hlavní část novin
obsahuje 16 stran tipů a informací z celého Českého
ráje, samostatná příloha na 8 stranách nabízí oprav-
du jedinečný a nikde jinde nepublikovaný přehled
akcí, které se od jara do podzimu v tomto regionu
konají. Kromě toho je zde mapka s přehledem tras a
jízdní řády turistických autobusů a najdete tu nejza-
jímavější cyklotrasy i s cennými radami pro cyklo-
turisty.

OD POHÁDEK PO POHÁDKOVÝ FESTIVAL: TURISTICKÉ NOVINY

Pokračování ze str. 1
Marketingová skupina je

sestavena ze zástupců informač-
ních center v regionu a zástupců
podnikatelského a neziskového
sektoru. Tato skupina se schází
zhruba jednou za měsíc. Hlavní
činností této skupiny je vytváře-
ní provázané turistické nabídky a
její propagace (příprava nových
a zlepšování stávajících turistic-
kých produktů, vytváření a aktu-
alizace databáze turistické
nabídky, webová prezentace,
veletrhy CR atd.)

Projektová skupina, jejímiž
členy jsou zástupci měst s rozší-
řenou působností a mikroregio-
nů, řeší rozvojové aktivity a pro-
jekty v území (základní a doplň-
ková infrastruktura cestovního
ruchu). Jednání se účastní také
další partnerské subjetky v regi-
onu např. Správa CHKO. Schází
se 3 - 4 x ročně.

Členství ve sdružení je otevře-
né všem právnickým osobám v
oblasti. Vzniká podáním přihláš-
ky a následným schválením
členství žadatele správní radou.
Členy sdružení se mohou stát
obce se souhlasem svých zastu-
pitelstev a ostatní právní subjek-
ty samostatným závazným úko-
nem. V současné době má
Sdružení Český ráj 47 členů.
Spojuje nejen všechna větší
města regionu - Mladou
Boleslav, Sobotku, Jičín, Turnov,
Lomnici n. Pop., Železný Brod a
Mnichovo Hradiště, ale i mnohé
menší obce a další právní sub-
jekty - např. Hospodářskou ko-
moru v Jičíně a v Semilech,
Občanské sdružení Alternativa
3000 atd.

ZÁKLADNÍ 
PŘEDSTAVENÍ

SDRUŽENÍ 
ČESKÝ RÁJ ANEB

KDO JSME?

Orgány Sdružení jsou:
a) valná hromada
b) správní rada Sdružení
c) předseda 
d) dozorčí rada
e) jednatelé

Valná hromada je vrcholným orgánem
Sdružení. Je tvořena ze zástupců všech jeho
členů. Řádná valná hromada se koná nejméně 1 x
do roka, a to na základě jejího písemného svolání
správní radou. 

Správní rada sdružení je volena a odvolávána
valnou hromadou prostou většinou přítomných
členů. Rada je volena zpravidla na 4 roky a schá-
zí se podle potřeby zpravidla 1 x za kalendářní
čtvrtletí. Má kompetence rozhodovat ve všech
otázkách spojených s činností sdružení, pokud
toto rozhodování není výslovně vyhrazeno valné
hromadě.

V současné době má správní rada Sdružení
Český ráj těchto 13 členů:
Jičín - Mgr. R. Koníř
Mladá Boleslav - Mgr. J. Polívka
Semily - Mgr. J. Farský
Sobotka - Ing. J. Jirásek
Lomnice n/Pop. - V. Mastník (Mikroregion
Tábor)

Karlovice - V. Špačková (Mikroregion Český
ráj)
Malá Skála - Ing. J. Nejedlo (Mikroregion
Podkozákovsko)
Boseň - M. Pšeničková (Mikroregion Drábské
světničky)
Rovensko pod Troskami - P. Koldovský
(Mikroregion Podhůří)
Svijany - Ing. P. Lelek (Mikroregion Jizera)
OHK Jičín - M. Košíček
Alternativa 3 000 - Ing. T. Tomsa
J.M.Schlik - KONTINUUM - Margareta
Pospíchalová

Předseda svolává a řídí schůze správní rady.
Odpovídá za činnost správní rady a za hospoda-
ření celého sdružení. Řídí a kontroluje práci jed-
natele sdružení. Předsedou Sdružení Český ráj je
od roku 2006 Aleš Hozdecký, místostarosta
Turnova.

Dozorčí rada je tříčlenná a je volena členskou
schůzí (shromáždění všech členů). Dozorčí rada
kontroluje  veškerou činnost sdružení a zejména
provádí revize činnosti a roční účetní uzávěrky
Sdružení. 

Jednatelé Sdružení garantují organizační, věc-
nou a pracovní činnost rady. Jsou jmenováni na
návrh předsedy sdružení. Od roku 2007 je jedna-
telkou SČR  Ing. Eliška  Gruberová. V nejbližší
době by měli být jmenováni další dva jednatelé,
zástupci měst Jičín a Mladá Boleslav.

Zaměstnanci SČR - manažeři projektů:
Ing. Jiří Lukeš
Ing. Jitka Stránská
Odborní konzultanti:
Ing. Pavla Bičíková
Mgr. Jan Petera

Aleš Hozdecký, předseda
Sdružení Český ráj.
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Strategické rozvojové dokumenty
V roce 2001 byl zpracován Program trvale udr-
žitelného rozvoje cestovního ruchu v turistic-
kém regionu Český ráj. Program zahrnuje tyto
dokumenty:
- Analýza potenciálu turistického regionu
Český ráj
- Rámcová strategie rozvoje cestovního ruchu 
v turistickém regionu 
Český ráj
- Střednědobý plán, akční plán a mnohé další
dokumenty (viz. www.cesky-raj.info, sekce
Sdružení Český ráj).

Marketingové aktivity
Propagační materiály
Sdružení Český ráj vydává ucelenou řadu pro-
pagačních materiálů s jednotným grafickým
designem se značkou Český ráj. 

Regionální turistické produkty
Za pověstmi Českého ráje
Po stopách Albrechta z Valdštejna
Kámen a šperk v Českém ráji
Prázdninová nabídka pro každý den
Sezónní turistické autobusy

Veletrhy
Sdružení Český ráj zajišťuje prezentaci regionu
na celé řadě veletrhů cestovního ruchu. 
Z tuzemských se jedná především o: Region
Tour Brno, Holiday World Praha a workshop
turistických regionů MADI.
Regionální veletrhy: Jablonec nad Nisou,
Hradec Králové, Ostrava, Lysá nad Labem,
Nisa Schola
Zahraniční veletrhy: Utrecht, Bratislava,
Lucemburk, Mnichov, Berlín, Varšava, Poznaň,
Londýn, Lipsko

Internetová prezentace
Na adrese www.cesky-raj.info.
+ rezervační systém

Inzerce - placená i neplacená
V časopisech TIM, TTG, COT Business, novi-
nách, rozhlase i televizi. 

Regionální produkt Český ráj
- rozhodně není pouze marketingovou aktivitou
ale i dalším krokem při vytváření partnerství 
v regionu, nástrojem podpory místní produkce.

Investiční projekty
Projekt informačního a orientačního systému
V rámci činnosti projektové skupiny byly shro-
mážděny potřebné podklady pro realizaci pro-
jektu. 

Hnědé silniční značení
Byly zpracovány podklady pro doplnění meto-
dického pokynu Značení kulturních a turistic-
kých cílů na dálnicích a silnicích 1. třídy, které
je podmínkou pro realizaci projektu.

CO SE NÁM 
DOSUD PODAŘILO

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI SDRUŽENÍ

Sdružení působí v turistickém regionu

Český ráj, což je jeden z 16 oficiálních turis-

tických regionů České republiky, které byly

vymezeny Českou centrálou cestovního ruchu

- Czech Tourism).

Český ráj jako turistický region je územím 

o velikosti zhruba 1000 km2. Jeho jádrové

území tvoří CHKO Český ráj (rozloha cca 190

km2), v níž se nacházejí nejcennější přírodní

atraktivity, hrady, zámky a zříceniny. To ovšem

neznamená, že zbylá území turistického regio-

nu nemají svoji hodnotu, naopak. Tato území

tvoří prostor pro budování infrastruktury pro

návštěvníky Českého ráje (ubytovací, stravo-

vací zařízení, parkoviště, sportovní a zábavní

zařízení). 

PUTOVÁNÍ ZA POVĚSTMI LETOS S NOVINKAMI

Putování „Za pověstmi Českého ráje” je
jeden z nejúspěšnějších počinů Sdružení Český
ráj a odboru cestovního ruchu turnovské radni-
ce. S nápadem nabídnout dětem a jejich rodi-
čům netradiční putování po Českém ráji tady
přišli před několika lety. Od té doby tato turis-
tická nabídka získala několik celostátních oce-
nění a je neustále vylepšována.

„Její smysl spočívá v tom, že děti putují kra-
jem, seznamují se s ním v pro ně přijatelnou
formou, objevují, dávají si viděné do souvislos-
tí a ještě na cestě v dobrém slova smyslu potrá-
pí své rodiče,” uvádí Eliška Gruberová, vedou-
cí Odboru cestovního ruchu Městského úřadu v
Turnově. Postupně byla k putování vydána spe-
ciální mapa - Cestomapa, brožura Dvanáct
pověstí Českého ráje a Cestoknížka, do které si
děti zapisují své zážitky, plní zajímavé úkoly a
získávají razítka z jednotlivých navštívených
výletních míst. K původním dvanácti pověstem
bylo na začátku letošních prázdnin vydáno dal-
ších osmnáct pověstí na pohlednicích. Je to
například příběh o tajné chodbě na Rotštejně,
o zámku Dětenice, o vílách z hruborohozec-
kých rybníčků a další. A letošní putování je
právě o sbírání těchto pohlednicových karet
rozšířeno. „Aby mohli děti, ale i dospělí získat
titul Všudybyl, který všude v Českém ráji byl,
musí si zájemce o tuto hru nejdříve zakoupit v
některém z informačních center Českého ráje
Cestoknížku, ke které zdarma dostane Ces-
tomapu a obal na pohlednice a může vyrazit na
putování Českým rájem,” vysvětluje základní

pravidla Eliška Gruberová. Do Cestoknížky
potom rodiče s dětmi sbírají na místech, která
jsou označena logem putování, tj. skřítkem
kamenářem, razítka. Za pět nasbíraných razítek
a splnění soutěžních úkolů z jedné oblasti 
v Cestoknížce cestovatelé dostanou v info cent-
rech Bonusovou kartu a malý dárek. „Na
Bonusovou kartu mohou návštěvníci získat zají-
mavé slevy ze vstupného na koupaliště, na
turistické autobusy nebo třeba do Šťastné země
v Radvánovicích a na další místa,” doplnila
Eliška Gruberová. -pch-
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Lomnicko nabízí nová výhledová
místa do celého kraje
Rozhlédnout se po kraji stojí na Lomnicku
opravdu za to. Překrásný výhled nabízí mnoho
míst, například Smetanova vyhlídka, stráně
Ředic nebo vyhlídková plošina na zřícenině
hradu Kumburk. Od letošního léta k nim nově
přibyla opravená rozhledna na hoře Tábor (678
m n. m.) nebo ochoz na zrekonstruovaném
můstku K 70 v Lyžařském areálu v Popelkách.
Všechny vyhlídky se těší na Vaši návštěvu.

Sezonní IS na Táboře 
V letošní turistické sezoně je opět v provozu
sezonní Informační středisko Mikroregionu
Tábor na hoře Tábor, jehož provozovatelem je
Kulturní a informační středisko Města
Lomnice nad Popelkou. Návštěvníkům nabízí
informační servis, prodej pohledů, map, propa-
gačních materiálů a suvenýrů, turistických zná-
mek a drobného občerstvení. K dispozici je
opět příležitostné razítko a pamětní list za
výstup na horu Tábor. Turisté si také mohou
prohlédnout minivýstavu obrázků hory Tábor a
rozhledny na dobových pohlednicích. Stánek
zároveň slouží jako oficiální cyklobod pro
všechny cykloturisty včetně prodeje základ-
ních náhradních dílů a zapůjčení nářadí nebo
objednání servisu kol na telefonické zavolání.
Stánek je otevřen v létě ÚT - NE 10 - 17 hodin,
v září SO a NE 10 - 17 hodin.

Exkurze za uměním a řemeslem
KIS města Lomnice n. Pop. nabízí možnost
exkurzí do dílem místních řemeslníků a uměl-
ců. V nabídce figuruje Sklářský ateliér Jiřího
Ryby (ukázka výroby skleněných šperků, pla-
ket, suvenýrů a skleněných plastik pro interiér
a exteriér), firma Jarošík - Truhlářství a tesař-
ství (ukázka výrob a rekonstrukce roubených
staveb) nebo brusičská dílna L. Hromádka
(ukázka rovinného broušení drahých kamenů).
Informace v KIS Města Lomnice n. Pop. 

Zámecká minigalerie 
představuje mladé umělce
Po celý rok nabízí nová Zámecká minigalerie 
v Lomnici nad Popelkou veřejnosti ke zhléd-
nutí díla mladých a začínajících umělců z regi-
onu. O prázdninách je zde k vidění výstava
fotografií a kreseb Jak to vidí Kamil Brož.
Další výstava je připravována na září. Přijďte
podpořit začínající umělce a navštivte miniga-
lerii v lomnickém Zámku, která je otevřena 
v provozních hodinách KIS od pondělí do
pátku 10 - 18 hodin (od listopadu do března do
17 hodin) a v sobotu 9 - 12 hodin. 

NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY PRO ČESKÝ RÁJ DNES SE PŘEDSTAVUJE:
LOMNICKOPestrá řada propagačních materiálů Českého ráje byla pro sezonu 2007 obohacena o další pro-

dukty. Všechny jsou zdarma k dispozici většinou také v německé a anglické jazykové mutaci. 
Letáček Český ráj - region pro celou rodinu. Jak jeho název napovídá, je určen především rodi-

nám s dětmi, které v něm najdou přehled možností, jak příjemně strávit dovolenou či víkend v Čes-
kém ráji. Oblíbený turistický produkt „Za pověstmi Českého ráje" byl pro letošní sezonu rozšířen
o pohlednicové karty s dalšími 18 pověstmi Českého ráje. Tyto karty jsou k dostání zdarma na
vybraných výletních místech, kde si návštěvníci - držitelé Cestoknížky - zakoupí vstupenku.

Mapa Evropský geopark UNESCO Český ráj zahrnuje 26 vybraných lokalit geologického,
archeologického i kulturního významu, které by návštěvníci Českého ráje neměli při svých toulkách
krajem opomenout. Letáček Tradiční řemesla Českého ráje přináší přehled regionálních výrobců
a doplňuje tak již několik let vydávaný materiál Kámen a šperk v Českém ráji, který byl v letoš-
ním roce aktualizován. 

Především pro odbornou veřejnost je určena sada 16 karet s názvem Nabídky turistických pro-
gramů. Jedná se o nabídky regionálních cestovních  kanceláří, agentur, ubytovacích zařízení a dal-
ších subjektů působících na poli cestovního ruchu, které svým zákazníkům své služby poskládaly
do balíčků, jež nabízí jako turistické produkty. 

Nabídky turistických programů jsou k dispozici v tištěné podobě nebo elektronicky na CD s náz-
vem Nabídkový katalog Český ráj. Toto CD dále obsahuje aktualizovanou podobu Nabídkového
katalogu a přehled ubytovacích zařízení v Českém ráji.    -js-

Titulní stránky
nových 

propagačních 
materiálů 

Českého ráje 
pro sezonu 2007.



Od května 2007 mohou českorajští řemeslní-
ci a výrobci potravin usilovat o získání značky
Regionální produkt Český ráj. Tuto ochrannou
známku mohou získat produkty vyrobené míst-
ními lidmi pokud možno z místních surovin.
Dalšími důležitými kritérii pro získání značky
je šetrnost výrobku k přírodě, originalita, tradi-
ce výroby v regionu a podíl ruční práce. 

Vznik značky Regionální produkt Český ráj
iniciovalo Sdružení Český ráj ve spolupráci 
s Poradenským centrem pro venkov v Turnově.
Hlavním cílem této aktivity je podpořit místní
produkci a tím pomoci lidem, kteří v regionu
žijí a pracují. Značka by měla usnadnit orienta-
ci jak návštěvníkům regionu pří výběru suvený-
ru z Českého ráje, tak místním obyvatelům.

První šest výrobců již převzalo osvědčení 
o propůjčení ochranné známky, a to na konci
května v rámci Staročeských řemeslnických
trhů v Turnově. Další nositelé značky budou
známi v průběhu září 2007. 

Sdružení Český ráj v rámci této iniciativy
také vydalo propagační materiál „Tradiční
řemesla Českého ráje - výrobky s duší Českého
ráje”, který zahrnuje přehled místních výrobců
skla, bižuterie, keramiky, textilu, výrobků ze
dřeva, kůže, kovu, pískovce a proutí.

Poradenské centrum pro venkov v Turnově
připravilo letáček s kontakty na regionální
výrobce potravin. 

Jitka Stránská a Martina Filipová
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REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ

Historicky první nositelé značky
„Regionální produkt Český ráj":
> Maruše Nová, Holenice - přírodní ručně

předená ovčí příze, surová a počesaná vlna
(kontakt: Pension Ort, Maruše Nová,
Holenice 28, 506 01 Jičín, tel. + 420 481 382
459, 603 702 954, e-mail: p-ort@sendme.cz)

> Doubravka Fišerová, Skalany - hrnčíř-
ské zboží, výtvarné kurzy, obchod ve dvoře,
agroturistika (kontakt: Skalany 25, 511 01
Turnov, tel. + 420 481 329 033, e-mail: doub-
ravkazeskalan@tiscali.cz, www.peluska.wz.cz)

> Galerie Radost, Lenka Neumannová,
Radostín - batikovaný textil, obrazy, malová-
ní na hedvábí + výrobky z proutí (kontakt:
Radostín 18, 463 44 Sychrov, tel. + 420 739
551 947)

> Tompeli, Tomáš Pelikán, Huntířov -
mléčné výrobky kravské: pařené tkančky,
čerstvé bílé sýry balkánského typu, polotvrdý
sýr, tvaroh, smetana, kefír a syrové mléko
(kontakt: Huntířov nad Jizerou, 468 22 Želez-
ný Brod, tel. 777 636 100, e-mail: tompe-
li@volny.cz)

> Malá kozí farma Kamínka, Hana
Maturová, Chuchelna - mléčné výrobky kozí:
sýry přírodní i ochucené, žervé, tvaroh, jogurt
- přestože zatím oficiálně neprodejné, chtěla
právě na tomto případu komise upozornit na
úřední překážky, které brání malým zpraco-
vatelům v podnikání; navíc Hana Maturová
už dvakrát získala ocenění „Výrobek Libe-
reckého kraje” (kontakt: Chuchelna 190 -
Kamínka, 513 01 Semily, tel. 608 818 952,
e-mail: malakozifarma@seznam.cz, www.ma-
lakozifarma.cz)

> Pivovar Rohozec, a.s, Malý Rohozec -
pivo Podskalák, Skalák 11%, Skalák 12%,
Skalák 13%, Skalák 13% tmavý (kontakt:
Ing. František Jungmann, Malý Rohozec 29,
511 01 Turnov, tel: 739 589 559, e-mail: fran-
tišek.jungmann@pivorohozec.cz, www.pivo-
rohozec.cz)

Společný snímek prvních držitelů ocenění (Staročeské trhy v Turnově 2007).

Včelař pod Troskami.
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VIRTUÁLNÍ PROJÍŽĎKA

Zavřete oči a představte si, že jste u železniční zastávky ve Spálově.
Nasedněte na kolo a vydejte se na cestu.

Spálov - Železný Brod: Jedete po pravém břehu řeky po současné málo
frekventované komunikaci. Čeká vás krátký  průjezd městem na levý břeh
Jizery a podél něho jízda těsně pod železniční tratí až k líšeňskému tune-
lu. Tady narazíte na jeden ze zatím nevyřešených problémů: vlak zajíždí
do tunelu a mezi řekou a skalami je málo místa. Předpokládejme ale, že
už je to technicky vyřešeno a vy přijedete do Líšného. Tady se přes sou-
časný most dostanete na druhou, pravou stranu řeky. Protože tu ale vede
mezinárodní silnice, cyklostezka vystoupá nad obec a vy poté sjedete na
Malou Skálu k dnešní benzínové čerpací stanici při vjezdu do obce. Hned
za ní je lávka, kterou se dostanete zase na levý břeh Jizery. Projedete
Malou Skálou po místní komunikaci až na druhý konec do míst, kde se 
v létě koná hudební festival Benátská noc a odtud se vydáte dál po nové
trase těsně pod železničním náspem. Právě zde je asi nejnáročnější místo
na celé popisované trase. Mezi korytem řeky a železnicí je totiž tak málo
místa, že tu bude muset být vybudována vysutá lávka, nebo dvě lávky přes
řeku, protože po pár stech metrech na levém břehu Jizery cyklostezka vyu-
žije silničku vedoucí do Rakous. Po ní se lidé dostanou až k železničnímu
mostu, který bude muset být pro tyto účely nově upraven a poté budou
pokračovat přes Loužek do Dolánek k Dlaskovu statku. Tady se napojí na
již realizovaný úsek do Turnova, kde přes Trávnice a Koňský trh přijede-
te do budoucího sportovního areálu v Maškově zahradě. Cyklotrasa
pokračuje pod železničním mostem - "Jičíňákem" - podél levého břehu
řeky do Přepeř k jezu (na této trase musí vzniknout nová lávka přes
Libuňku a musí být upravena Modřišická hráz). Z Přepeř trasa pokraču-
je po současné polní cestě do Mokrého, v Ploukonicích přejedete po his-
torickém mostě Jizeru a dále pokračujete do Příšovic podél Písečáků. 
A jste ve Svijanech... Je hodně pravděpodobné, že v roce 2013 se tudy
budete moci svézt i s otevřenýma očima.

CYKLOSTEZKA PODÉL JIZERY ZAČÍNÁ NABÝVAT KONKRÉTNÍ OBRYSY

Kdo někdy projížděl na kole
nádhernými scenériemi cyklostez-
ky kolem Dunaje v Rakousku a po
vlastní ose přijel třeba až do Vídně,
nešetří slovy chvály a nadšení.
Nejen, že je to dnes moderní, ale
současně příjemné, protože se jede
prakticky po rovině a cestu tak
zvládnou i rodiny s menšími
dětmi. Když k tomu připočteme
kvalitní zázemí s občerstvením,
odpočinkovými místy se stoly, la-
vičkami a možnosti ubytování,
málokdo takové aktivní dovolené
odolá. A právě něco podobného
nyní vzniká i u nás.

Projekt cyklotrasy podél toku
Jizery se připravuje zhruba čtyři
roky. V letošním roce již práce
pokročily natolik, že odvážná myš-
lenka, že by do roku 2015 byla
hotová cyklostezka od pramene
Jizery až po její soutok s Labem,
začíná být opravdu reálná.„Čeká
nás ale ještě hodně práce, musíme
přesvědčit některé obce, krajské
úřady, získat peníze z evropských
fondů," vypočítává nejdůležitější
úkoly Pavla Bičíková, projektová
manažerka, která pracuje mj. i pro
Sdružení Český ráj. Nejdůležitější
bude podle ní přesvědčit obce a

občany podél řeky o tom, že nová
cyklostezka bude především příno-
sem pro ně samotné.

„Hlásíme se k celosvětovému
projektu zelených stezek, proto
dnes používáme termín Greenways
Jizera. Letos v září chystáme vel-
kou propagační akci v rámci Týdne
mobility. Po celé trase od pramene
až po ústí do Labe pojede skupina
cyklistů, doprovázená odborníky
na ekologii a cestovní ruch,” uved-
la Bičíková. Cílem bude, aby před-
stavitelé obecních úřadů a samotní
občané přijali za své nedávno
vyhlášené memorandum o společ-
ném cíli, a to vzniku zelené stezky
evropského typu. Podle Bičíkové
totiž nepůjde jen o stezku pro cyk-
listy, v hojné míře ji budou moci
využívat rodiny s dětmi na pěší
výlety s kočárky, lidé na kolečko-
vých bruslích, vodáci, místní po
cyklostezce budou jezdit do
zaměstnání.

Na konci letošního června byly
podepsány partnerské dohody 
s organizacemi, které budou
připravovat jednotlivé úseky cyk-
lostezky, hlavním koordinátorem
bude Sdružení Český ráj.

Svazek obcí Krkonoše bude

garantovat část od pramene, resp.
Polska, do Horní Sytové, odtud
iniciativu převezme Město Semily
až do Podspálova, naváže Město
Železný Brod, které myšlence
pomůže do Líšného. Odtud do
Svijan cyklostezku garantuje
Město Turnov. Další část směrem 
k Mladé Boleslavi bude mít na sta-
rosti město Mnichovo Hradiště a
část od Bakova nad Jizerou do
Benátek nad Jizerou  Město Mladá
Boleslav. Zbytek trasy potom lidé
z o.p.s. Zlatý pruh Polabí, kteří
pomohou také s napojením na
mezinárodní „Labskou stezku”. Ta
je nejoblíbenější cyklostezkou 
v Německu, nyní je ve výstavbě a
její konec je až v Hamburku.
Druhá větev z Polabí směřuje do
Prahy, kde se napojí na transevrop-
skou síť Eurovelo. 

Trasa Greenways Jizera se po
realizaci stane jednou z hlavních
páteřních cyklotras v České repub-
lice. Projekt cyklotrasy podél
Jizery je největší tohoto druhu 
v Libereckém kraji.

Podepsání partnerských dohod
je vyvrcholením snahy, která má
počátek letos v únoru, kdy se
všichni zainteresovaní sešli na tur-

novské radnici. „V průběhu jara
proběhlo několik jednání s Český-
mi drahami, se Správou železniční
dopravní cesty. Část pozemků
budoucí cyklostezky je ve správě
právě této organizace se složitou
správní strukturou, je tedy velkým
úspěchem, že jednání dopadla
dobře a my se budeme nadále
domlouvat už na konkrétních jed-
notlivých trasách a jednat o odkou-
pení nebo pronájmu pozemků,”
řekla Pavla Bičíková.

V úseku pod patronací Města
Turnov je již dokončena vyhledá-
vací studie cyklotrasy, dokončuje
se část ze Semil do Sytové, v sou-
časnosti se připravuje výběrové
řízení na pořízení vyhledávací stu-
die na celou část Středočeského
kraje, kterou platí tamní krajský
úřad. „Zástupci Sdružení Český ráj
podepsali v minulých dnech také
dohodu o vzájemné spolupráci 
s Nadací Partnerství. Naším cílem
je mít hotovou do konce letošního
roku vyhledávací studii na celou
Greenways Jizera a začít se sháně-
ním financí na pořízení projekto-
vých dokumentací,” přiblížila
Bičíková.

-pch-
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SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ V ROCE 2007 ANEB NA ČEM PRACUJEME A CO PŘIPRAVUJEME

Projekt „Český ráj - region
pro celou rodinu"

V červnu 2007 byla ukončena
realizace projektu „Český ráj - re-
gion pro celou rodinu", který byl
spolufinancován z grantového
schématu SROP Libereckého kra-
je. V rámci projektu byly vydány
nové propagační materiály a dotis-
ky stávajících, byly uspořádány
akce: Zahájení turistické sezony
(konec dubna, Malá Skála) a Ká-
men a šperk v Českém ráji (posled-
ní červnový víkend, Turnov).
Součástí projektu bylo také zpraco-
vání Marketingové studie cyklotra-
sa Jizera a Prováděcí studie - návrh
informačního a naučného systému
produktu Za pověstmi Českého
ráje.

Založení O.P.S.
Sdružení Český ráj se rozhodlo

zřídit obecně prospěšnou společ-
nost, jako svoji servisní organizaci,
která bude mimo jiné vhodným
žadatelem o dotace z evropských
fondů. Na základě rozhodnutí
Valné hromady byla v květnu 2007
založena společnost Region Český
ráj, o.p.s. 

Projektové záměry
Sdružení Český ráj připravuje

pro probíhající plánovací období
Evropské unie (2007-2013) základ-
ní projektová témata, na základě
kterých budou zpracovávány žá-
dosti do evropských fondů. Jedná
se o sedm základních okruhů, které
budou následně rozpracovány 
a rozděleny do konkrétních aktivit
s celoregionální působností.
Projekt I. - Marketingové a koordi-
nační aktivity v regionu Český ráj
Projekt II. - Rozvoj doplňkové
infrastruktury CR a rozvojových
projektů
Projekt III. - Cyklostezka Jizera
Projekt IV. - Zlatá stezka Českého
ráje
Projekt V. - Geopark Český ráj
Projekt VI. - Navigační systém pro
motoristy
Projekt VII. - Český ráj bez bariér 

Specifikem Českého ráje je jeho
„rozdělení” na území tří krajů,
z čehož vyplývá např. i nutnost pří-
pravy žádostí pro tři krajské regio-
nální operační programy pro stej-
nou aktivitu. Dle předběžných
informací budou první výzvy

vyhlášeny už v průběhu podzimu 
a k tomuto období budou připravo-
vány i první záměry ze strany sdru-
žení. Jednotlivé okruhy byly již
konzultovány a koordinovány 
v rámci Sdružení pro rozvoj ces-
tovního ruchu Libereckého kraje.
Na straně SČR byly záměry před-
staveny na marketingové i projek-
tové pracovní skupině.

Další iniciativy
Obnova naučné stezky Údolí

Jizery - společný záměr Liberec-
kého kraje, Města Semily a Geo-
parku Český ráj, koordinovaný ze
strany Sdružení Český ráj.

Širší záměr návštěvnického cent-
ra geoparku, otevřené geologické
expozice a dalších aktivit na vrcho-
lu Kozákova. Jedná se o společný
záměr mj. Mikroregionu Kozákov,
Geoparku Český ráj, Klubu Čes-
kých turistů Semily, Sdružení přá-
tel Kozákova za podpory Sdružení
Český ráj.

Navazování regionálního
partnerství

Sdružení Český ráj má zájem 
o úzkou spolupráci se subjekty pů-
sobícími na území turistického
regionu při přípravě a koordinaci
aktivit. Sdružení má zájem touto
formou spolupracovat např. s Klu-
bem Českých turistů, Geoparkem
Český ráj, Správou CHKO Český
ráj a s dalšími potenciálními part-
nery. Na toto téma budou probíhat
jednání s jednotlivými subjekty 
s případným následným podpisem
dokumentů o spolupráci, resp.
členstvím ve sdružení.

Jitka Stránská

Nová organizační struktura a personální obsazení 
ve Sdružení Český ráj

Předseda sdružení - Aleš Hozdecký, tel.: 481 366 225,
a.hozdecky@mu.turnov.cz

Jednatel Turnov - Ing. Eliška Gruberová, tel.: 481 366 257,
e.gruberova@info.turnov.cz

Jednatel Jičín - nový zaměstnanec odboru kultury 
a cestovního ruchu MěÚ Jičín nastoupí v srpnu 2007

Zaměstnanci - manažeři projektů:
- Ing. Jiří Lukeš, tel.: 739 611 493, 481 540 253,

lukes@cesky-raj.info
- Ing. Jitka Stránská, tel.: 739 611 608, 481 540 253,

stranska@cesky-raj.info
Odborní konzultanti:

- Ing. Pavla Bičíková, pavla.bicikova@seznam.cz
- Mgr. Jan Petera, petera.horice@tiscali.cz


