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Zimní Český ráj? I zde lze lyžovat! Sjezdovka s umělým zasněžováním ve Struhách v Turnově.

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 činnos-
tí směřujících k rozvoji cestovního ruchu v regio-
nu. Dnes Vám přinášíme skutečně první oficiální
vydání tohoto zpravodaje, se kterým se budete
od letošního podzimu setkávat pravidelně ales-
poň 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 čin-
nosti a činnostech souvisejících. Sdružení Český
ráj jako dobrovolné sdružení právnických osob
pracuje v regionu od roku 1999 (resp. od roku
1992). Za tuto dobu se podařilo vybudovat z tu-
ristického regionu Český ráj území, které nabízí
skrze síť devíti informačních středisek kvalitní
informační servis, prezentuje jednotnou image
regionu v republice i v zahraničí, vytvořilo řadu
fungujících turistických produktů a programů.
Sdružení několik let aktivně spolupracuje na op-
timalizaci sítě informačně-navigačního systému
pro pěší i cykloturisty. To je hrubý přehled hlav-
ních činností a zájmů našeho Sdružení. Často
však za množstvím realizovaných aktivit 
a projektů zůstává samotný realizátor skryt,
často nejsou vidět detaily a činnosti, které spo-
lečně s našimi partnery z regionu i mimo něj rea-
lizujeme. V době, kdy média ovlivňují svět, jsme
se tak rozhodli vystoupit z jakési informační ile-
gality a pravidelně Vás informovat o dění 
v regionu, záměrech či projektech, ke kterým se
budete moci připojit. Chceme informovat širo-
kou veřejnost i naše partnery o aktuálních akti-
vitách, které naše Sdružení vyvíjí, a proto Vám 
v tomto prvním vydání přinášíme například
informace o aktuálním dění kolem projektu
Greenways Jizera či výsledcích turistické sezo-
ny. Doufám, že tento zpravodaj pro Vás bude
dobrým zdrojem informací.        

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 právnických subjektů s cílem přispět k trvale udrži-
telnému rozvoji turistického regionu Český ráj především v oblasti cestovního ruchu. 

Sdružení je neziskového charakteru, veškeré příjmy jsou orgány Sdružení Český ráj povinny vy-
užívat zásadně v souladu s cílem, účelem a předmětem činnosti Sdružení. Předmětem činnosti jsou
aktivity, směřující k naplnění vize, definované 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 mimo jiné vytvářet a prohlubovat partnerství veřejného a soukromého sektoru
a rozvíjet systém řízení cestovního ruchu. Jak Sdružení funguje? V rámci Sdružení  Český ráj fun-
gují dvě pracovní skupiny, jejichž členy jsou vždy zástupci z celého
území turistického regionu. Pokračování na str. 3
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Nepřehlédněte! Výzva IC Turnov
... k zasílání příspěvků do kalendáře kultur-

ních, sportovních a společenských akcí na rok
2008. Odbor cestovního ruchu Města Turnov
připravuje ve spolupráci se SČR kalendář akcí 
v Českém ráji na rok 2008. Prosíme všechny,
kteří připravují kulturní či jiné programy, o spo-
lupráci. Kalendář 2008 bude vydán ke konci ro-
ku 2007, aby mohl být použit na veletrhy cestov-
ního ruchu na počátku roku 2008. Své příspěvky
zasílejte do konce listopadu Městskému infor-
mačnímu středisku Turnov, náměstí Českého
ráje 26, tel.: 481 366 255-6, e-mail: info@tur-
nov.cz.

Přemístění informačního střediska
V letošním roce vítalo Informační středisko 

v Železném Brodě turisty a návštěvníky města
ještě v původních prostorách v budově radnice.
Služby turistům přicházejícím do Informačního
střediska od měsíce listopadu 2007 a v násle-
dující zimní sezoně budou pracovnice poskyto-
vat již v nových prostorách, a sice v budově
Městského muzea, tzv. Klemencovsku. Nově
můžete Informační středisko kontaktovat na
adrese: nám. 3. května 37, Železný Brod; 
e-mail: info@zelbrod.cz; tel.: 484 353 333.
Otevřeno je: pondělí - pátek 9 až 12 hodin 
a 12.30 až 17 hodin, sobota 9 až 12 hodin.

Blíží se veletrhy cestovního ruchu
Sdružení Český ráj bude mít i v letošním roce

svůj stánek s prezentací turistického regionu na
dvou nejprestižnějších českých veletrzích Go +
Region Tour  v Brně (10. 1. - 13. 1. 2008) 
a Holiday World v Praze  (14. 2. - 17. 2. 2008).
Ze zahraničních akcí pak na veletrhu v Lipsku
(21. 11 - 25. 11. 2007, Utrechtu (8. 1. - 13. 1.
2008) a  Mnichově (14. 2. - 18. 2. 2008). 

Prezentovat se bude také na regionálních
akcích jako je Euroregion Tour v Jablonci 
(19. 3. - 21. 3. 2008), veletrh v Lysé nad Labem
(1. 2. - 3. 2. 2008) či v Hradci Králové.

Turistický informační systém
Na Semilsku byl v roce 2007 dokončen pro-

jekt „Turistický informační systém Horního
Pojizeří”, v rámci kterého bylo rozmístěno 42
nových informačních tabulí s turistickými
informacemi. Nositelem projektu, spolufinan-
covaného z prostředků Evropské unie (Gran-
tové schéma SROP Libereckého kraje), byl
Mikroregion Pojizeří, který na realizaci spolu-
pracoval s Městem Semily a Mikroregionem
Kozákov. Díky projektu byl stávající informač-
ní systém, budovaný od roku 2000 v několika
etapách, doplněn do ucelené podoby a v koneč-
né podobě zahrnuje zhruba 70 tabulí. Systém
obsahuje textové tabule s informacemi o pa-
mátkách a turistických zajímavostech a tabule 
s mapou regionu Český ráj. Součástí je také
osazení městského památkového okruhu v Se-
milech. Byl také vydán tištěný průvodce a zpra-
cována jeho elektronická verze. Mapové pod-
klady zajistilo Sdružení Český ráj, které na rea-
lizaci spolupracovalo.

NOVINKY Z REGIONU

Po dvou letech vý-
voje byla letos na jaře
v libereckém hotelu
Valdštejn představena
nová internetová apli-
kace, tzv. „Booking SystemBS”, univerzální
rezervační systém pro celou paletu turistických
a kulturních služeb. „Bez nadsázky jde o nej-
propracovanější systém na českém trhu, který
nemá konkurenci,” řekl při představení systému
předseda Sdružení Český ráj Aleš Hozdecký.

Bylo to právě toto Sdružení, které se na tvor-
bě systému podílelo ve spoluautorství s liberec-
kou společností R-INCON. Ředitel této společ-
nosti Radomír Štíhel se na setkání netajil ambi-
cemi, které s nově vzniklým systémem firma
má. Podle něho jde o jeden z nejlepších rezer-
vačních systémů vůbec, který by měl v blízké
budoucnosti obsáhnout celý Liberecký kraj 
a dobře posloužit všem jeho turistickým regio-
nům, 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 opera-
cemi v rámci „Booking SystemuBS”.

„Elektronická média mají v oblasti cestovní-
ho ruchu nezastupitelnou roli. Sdružení Český
ráj si spoluprací na vzniku rezervačního systé-
mu plní svoji roli pomáhat rozvoji služeb a sou-
časně také vytvářet transparentní prostředí, kdy
poskytovatelé služeb a zájemci o ně budou mít 
k dispozici jednotný a důvěryhodný systém,”
uvedl Aleš Hozdecký při vlastním představení
rezervačního systému. Ten byl podle něho kon-
cipován především tak, aby byl uživatelsky pří-
větivý a vyhovoval stejně dobře jak velkým
hotelům, tak i malé půjčovně kol. Zákazník si
navíc z nabídky může sám vybrat, co pro něho
bude nejlepší, a díky propracovanosti a zabez-
pečení systému také za služby i zaplatit elektro-
nickou cestou. Po příjezdu na místo své dovole-
né již nemusí ztrácet čas zařizováním věcí, jako
je ubytování, shánění vstupenek na kulturní
akce či do hradů a zámků, zajímat se, kdy mají
volno na sportovišti ad.

Fungování systému představil na libereckém
setkání, kde byli přítomni zástupci státní správy,
Libereckého kraje (náměstek hejtmana Antonín
Schäfer), podnikatelé, pracovníci infocenter 
a další, vývojář firmy R-INCON Ernest
Salamanka. „Naším cílem bylo vyvinout on-line
systém, který by umožnil zájemci rezervaci jaké-
koli služby, za kterou může v danou chvíli také
okamžitě zaplatit. Dosud to funguje tak, že kli-
ent na internetu vyplní formulář, ten odešle do
hotelu a recepční mu někdy obratem, někdy i za
několik hodin sdělí, jestli je v požadovaném ter-
mínu volno. Tento mezikrok díky našemu systé-
mu odpadá, zájemce si obsazení hotelu nebo
třeba tenisových kurtů zjistí on-line v reálném
čase,” uvedl Salamanka. „Booking SystemBS”
je rozdělen do tří hlavních směrů.
Nejvýznamnější je samozřejmě část pro zákaz-
níky, kterou doplňuje prostor pro poskytovatele
a zprostředkovatele služeb. Program je koncipo-

ván 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 prožít,” přiblížil Salamanka.
Podle něho je důležité, že v systému nemusí být
jen vlastní poskytovatelé služeb, jako hotely,
sportoviště či třeba drobní pronajímatelé ubyto-
vání, ale i zprostředkovatelé služeb, což je zají-
mavé například pro cestovní kanceláře, regio-
nální a specializované turistické internetové ser-
very ad. 

„Důležité je, že nabízíme skutečnou rezervaci
včetně on-line rezervace. Nezůstali jsme na půli
cesty jako ostatní systémy, které v podstatě nabí-
zí pouze tzv. poptávkové systémy,” doplnil
Hozdecký. Zájemce o využití tohoto rezervační-
ho systému se může podle svých uživatelských
schopností s prací na PC a internetu pouze pre-
zentovat nebo přímo využít možnosti on-line
rezervace.

V tuto chvíli je „Booking SystemBS” připra-
ven k ostrému provozu, v jeho registru je již
několik desítek subjektů z celé republiky, probí-
há registrace desítek dalších. Co jistě zajímá
všechny, kdo uvažují o vstupu do systému, jeho
implementace na web každého jednotlivého
poskytovatele, včetně dlouhodobé technické
podpory, je zdarma. Vstupní poplatek je spojen
se zpracováním vstupních dat do systému, které
například v případě ubytovacího zařízení zna-
menají kompletní ubytovací kapacitu včetně
všech cen. 

U provozovatelů, kteří budou schopni systém
„nakrmit” sami, tento poplatek odpadá. Provize
pro mateřskou firmu je účtována ve výši pro-
vozních nákladů, a to pouze 3 - 4 % z uskuteč-
něných finančních operací. Předpokládaná výše
provize za zprostředkování bude činit zhruba
10 %, vše ale záleží na konkrétní dohodě mezi
zprostředkovatelem 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 zlepšení stáva-
jících služeb, ale hlavně na vytvoření nových. 

To nejdůležiteší nakonec! Protože Sdružení
Český ráj ani společnost R-INCON nedisponu-
je dostatečným množstvím terénních prodejců
systému, došlo proto k jednání se strategickým
partnerem, který by kromě vlastní sítě zkuše-
ných obchodníků měl nabídnout zejména výraz-
ně větší prodejní síť pro partnery zapojené do
využívání „Booking SystemBS”.

Během ledna a února 2008 tak předpokládá-
me, že na webu Sdružení Český ráj a v síti infor-
mačních středisek bude připravena dostatečná
podpora pro rozvoj tohoto produktu. Na příští
rok připravujeme řadu vylepšení a zejména
věříme, že se celý systém díky lepší obchodní
podpoře rozběhne a bude přinášet užitek celému
regionu. 

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

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 no-
vých a zlepšování stávajících
turistických produktů, vytváření
a aktualizace databáze turistické
nabídky, webová prezentace,
veletrhy cestovního ruchu 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 při-
hlášky 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 mno-
hé menší obce a další právní
subjekty - např. Hospodářskou
komoru v Jičíně a v Semilech,
Občanské sdružení Alternativa
3000 atd.

ZÁKLADNÍ 
PŘEDSTAVENÍ

SDRUŽENÍ 
ČESKÝ RÁJ ANEB

KDO JSME?

Orgány Sdružení:
a) valná hromada
b) správní rada
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 schází se
podle potřeby zpravidla 1 x za kalendářní čtvrtletí.
Má kompetence rozhodovat ve všech otázkách spo-
jených 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. Špač-
ková (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 hospodaření
celého Sdružení. Řídí a kontroluje práci jednatelů
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 garantují organizační, věcnou a pracov-
ní činnost rady. Jsou jmenováni na návrh předsedy
Sdružení. Od roku 2007 je jednatelkou SČR Ing.
Eliška  Gruberová. V nejbližší době by měli být jme-
nováni 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.

TURISTICKÁ SEZONA 2007? PRVNÍ HODNOCENÍ

S koncem le-
tošní turistické
sezony jsou zde
první statistické
údaje, které ji
hodnotí na poza-
dí návštěvnosti.
Jaká tedy byla
sezona 2007 na Turnovsku a v dalších místech Čes-
kého ráje?

Tak například návštěvnost turnovského infocentra
na náměstí letos v sezoně klesla ve sledovaných
měsících červen až září na 16 801 příchozích, opro-
ti loňskému roku, kdy sem přišlo 17 422 lidí. Není
to tedy nijak významný pokles (v roce 2005 to bylo
13 715 turistů). Jde pořád o slušný nápor na pracov-
nice íčka, když zvážíme, že v červenci a srpnu přišlo
každý měsíc v průměru 6 400 lidí. Otevřeno tu mají
sedm dnů v týdnu. Podle vedoucí odboru cestovního
ruchu turnovské radnice Elišky Gruberové letos
íčkem prošlo také 3397 cizinců, tedy asi dvacet pro-
cent z celkového počtu návštěvníků, zbytek tvořili
Češi. „Nejčastěji přicházejí Holanďané, Němci 
a Poláci, letos jsme zaznamenali také nárůst
návštěvníků především z Ruska, Velké Británie 
a USA,” uvedla Gruberová. Celkově turnovské info-
centrum podle ní navštívili turisté ze 40 zemí světa.
Zastavili se tu občané Jihoafrické republiky,
Taiwanu, Nového Zélandu, Brazílie či Mongolska.

„Zajímavým postřehem je nárůst movitějších
zahraničních turistů, kteří vyžadují kvalitnější služ-
by, jako je občerstvení na zajímavých luxusních mís-
tech, nocleh na hradě nebo na zámku, jak je to běžné
v zahraničí,” řekla Eliška Gruberová. 

Této klientele ale současný Český ráj nemá moc
co nabídnout. Snad jen na jaře otevřený luxusní

hotel na Sychrově mohl splnit přání části movitěj-
ších klientů.

Tradičně úspěšná byla letní nabídka turnovského
infocentra v podobě prohlídek zdejších kostelů 
s průvodcem v dobovém kostýmu nebo exkurze do
dílen šperkařů a kamenářů, spojená s návštěvou
Muzea Českého ráje. 

„V porovnání s loňským rokem došlo k více než
stoprocentnímu nárůstu zájmu o kamenářské pro-
hlídky. Bohužel v Turnově není dostatek řemeslníků,
kteří by měli zájem svoji dílnu, dovednost a um před-
vést turistům,” posteskla si vedoucí infocentra. A tak
zájemci stejně jako vloni putovali mezi návštěvnic-
kým centrem DUV Granát na náměstí, dílnou Petra
Šťastného na Trávnicích a muzeem. Na kamenářské
centrum, které se chce vyrovnat vyhlášenému
německému Idar-Obersteinu, je to opravdu na pová-
ženou...

Podobnou strukturu návštěvníků jako v Turnově
zaznamenaly i pracovnice ostatních informačních
center v regionu.  Do jičínského „íčka” zavítalo 
v letošní turistické sezoně 10 300 návštěvníků, také
o něco méně než v sezoně předcházející (12 871 
v roce 2006). Infocentrum v Mladé Boleslavi pak
zaznamenalo 8852 návštěvníků, Semily 4653.

Zatímco návštěvnost informačních center v regio-
nu oproti předcházející sezoně mírně klesla,
návštěvnost oficiálních internetových stránek Čes-
kého ráje www.cesky-raj.info stále roste. V roce
2006 zavítalo na tyto stránky průměrně 664 návštěv-
níků za den, v letošním roce se toto číslo téměř
ztrojnásobilo na 1887 tzv. unikátních přístupů za
den. Nejfrekventovanějším měsícem byl z tohoto
pohledu červenec 2007, kdy stránky www.cesky-
raj.info navštívilo zatím rekordních 84 993 návštěv-
níků.
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V Železném Brodě mají Trávníky
Na začátku hlavní turistické sezony, ve

čtvrtek 28. června, byl v Železném Brodě nově
otevřen „Poznávací okruh Trávníky”, který
seznamuje zájemce z historickým prostředím
roubených a zděných staveb památkové zóny
a památkové rezervace ve městě. Představuje
řadu památek lidové architektury, zděné kla-
sicistní domy, pískovcové kašny atd. V infor-
mačním středisku je možno obdržet k pozná-
vacímu okruhu průvodce v podobě brožurky,
informační leták a pro malé putovníky po
Trávníkách také „úkoláček”. Podrobnosti 
o okruhu, ale také o zajímavých akcích v ob-
lasti, jsou uvedeny na webových stránkách
www.travniky.info.

Pozor! Podnikatelé v CR mají
možnost bezplatné prezentace!

Česká centrála cestovního ruchu Czech-
tourism nabízí možnost bezplatné prezentace
turistické nabídky podnikatelům na webu
www.kudyznudy.cz. Na stránkách, jak jejich
název napovídá, jsou prezentovány přede-
vším atraktivní komplexní nabídky (balíčky
služeb), přispívající ke zpestření víkendu či
dovolené v regionech a k aktivnímu trávení
volného času. Vložit svoji zajímavou nabíd-
ku můžete prostřednictvím elektronického
formuláře, který je k dispozici přímo na uve-
dených stránkách.

Informační středisko na Táboře
Druhý zářijový víkend skončilo svůj letošní

provoz sezonní Informační středisko Mikro-
regionu Tábor na hoře Tábor, jehož provozo-
vatelem bylo Kulturní a informační středisko
Města Lomnice nad Popelkou. Z prvních
předběžných přehledů a statistik vyplývá, že
jeho letošní fungování bylo velmi úspěšné.
Jeho služeb v sezoně vyhledalo denně v prů-
měru okolo 100 turistů - pěších 
i cykloturistů, jednotlivců i skupin - a také
návštěvníků nedaleké rozhledny. Rapidně
vzrostl počet příchozích rodin s dětmi. Po-
zornost přitahovala mimo jiné minivýstava
dobových obrázků hory Tábor, táborských
poutí a rozhledny. Prvním rokem fungoval na
Táboře také oficiální cyklobod. Cykloturisté
si v něm zakoupili několik náhradních dílů 
a cyklopotřeb, nabízeného cykloservisu na
telefonické zavolání naštěstí využít nemuseli.
Materiál s podrobnějším přehledem o provo-
zu IS na Táboře bude k dispozici v KIS Města
Lomnice nad Popelkou a na jeho interneto-
vých stránkách www.kislomnice.cz.

NOVINKY Z REGIONU GREENWAYS JIZERA: SETKÁNÍ VE SVIJANECH

Vize cyklostezky kolem celého toku Jizery od pramene až po soutok s Labem s přímým
napojením Prahy dostala v úterý 18. září 2007 ve Svijanech u Turnova další konkrétní roz-
měr. 

„Jsme připraveni podílet se na spolufinancování výstavby a projekt všemi směry podporovat,”
řekl hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. K podpoře cyklostezky, která vede po území dvou
krajů, se přihlásil také liberecký hejtman Petr Skokan. Oba hejtmané tento den do Svijan přijeli
na kolech v čele pelotonů cyklistů. Setkání právě ve Svijanech nebylo náhodné. Jde o hranice
krajů. Proto byl právě zde cíl dvoudenního putování dvou skupin cyklistů, kteří projeli celou trasu.
První skupina vyjela z Lázní Toušeň, resp. od soutoku Jizery a Labe, druhá z Kořenova.
Starostové obcí na trase podepisovali memoranda přístupu k záměru výstavby cyklostezky, něk-
teří sedli na kolo a k pelotonu se přidali, jinde část cesty jely děti a mládež z místních škol.

Výstavba moderní evropské cyklostezky Greenways Jizera má podporu asi 60 obcí na
toku řeky, které si od cyklostezky slibují rozvoj turistiky, podnikatelských aktivit a také zlepšení
péče o životní prostředí. „Jak mnozí konstatovali, na běžných silnicích už je v poslední době pro
cyklisty tak nebezpečno, že by všichni cyklostezku chtěli raději ihned než až v roce 2015, což je
dlouhodobý cíl, kdy by měla být trasa kolem toku Jizery dokončena,” řekl Aleš Hozdecký, před-
seda Sdružení Český ráj. Partnery projektu jsou města Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště,
Semily, Turnov a Železný Brod, svaz měst a obcí Krkonoše, obecně prospěšná společnost Zlatý
pruh Polabí a Sdružení Český ráj. Partnerství na tomto nadregionálním projektu uzavřely Stře-
dočeský a Liberecký kraj.

Myšlenka stavby moderní cyklostezky kolem Jizery je stará asi deset let, intenzivně se na
záměru pracuje od roku 2003 a hlavně vloni a letos. Hlavním koordinátorem celého projektu
je Sdružení Český ráj, resp. manažeři projektu Pavla Bičíková a Jiří Lukeš.

Setkání ve Svijanech 18. září 2007 se kromě novinářů zúčastnilo asi dalších zhruba 100 lidí,
byli tu starostové většiny obcí z celého toku Jizery, zástupci občanských sdružení, ministerstev,
Českých drah, Povodí Labe, CHKO Český ráj, přítomen byl i senátor Jaromír Jermář, který přijel
jako řada dalších na kole. Těžko hledat podobnou akci, která by do jednoho místa v Českém ráji
přivedla tolik politiků, úředníků, novinářů a cyklistů. Tím, že se všichni opravdu velmi hlasitě
postavili za podporu projektu, měla by napříště být další jednání mnohem jednodušší, pro reali-
zaci záměru to znamená zatím nejdůležitější krok.

Jsou známy i první odhady nákladů na výstavbu. Jen úsek ze Svijan do Železného Brodu
přijde na 80 milionů, celkově se za celou trasu jedná o stovky milionů korun. Cyklostezka bude
financována z prostředků měst a obcí, obou krajů, z evropských fondů a ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury ČR. Cyklostezka bude součástí evropské sítě bezpečných stezek Greenways. 
V České republice se tak připojí například ke Greenways Praha - Vídeň nebo Moravským vinař-
ským stezkám, které podporuje Nadace Partnerství.

Realizační tým nyní čeká další etapa prací. Cyklostezka by měla sloužit jak místním obyvate-
lům například při cestě do školy, za nákupem či do práce, tak i návštěvníkům regionu. „V úseku
Svijany - Železný Brod a Horní Sytová - pramen Jizery je již dokončena vyhledávací studie cyk-
lotrasy, dokončuje se část z Podspálova do Horní Sytové. Na území Středočeského kraje bude
vyhledávací studie hotova na počátku roku 2008,” uvedla manažerka projektu Pavla Bičíková. 

Už v průběhu propagační jízdy cyklistů kolem celého toku řeky se ukázala řada problémů, které
čekají na řešení. Už třeba hned v Lázních Toušeň. Tady je vybudován nový most přes Labe, ale
na jeho jednom konci je místo nájezdu dlouhé schodiště (??!). Cesta do Mladé Boleslavi mnohdy
vede cestou necestou plnou kopřiv, nicméně bude tento úsek stavebně snazší než horská část cyk-
lostezky. Hluboká údolí, kde je často místo jen na koryto řeky a silnici, a na konci úseku bonbó-
nek v podobě Riegrovy stezky. Jak se ale starostové Železného Brodu a Semil shodli, když pod
Spálovem slavnostně podepisovali memorandum, trasa cyklostezky by se neměla od Jizery odklo-
nit ani tady, ale mělo by se najít řešení na straně, kde úzkou soutěskou vede železnice. „Také bych
se přimlouval za toto řešení, které by budoucí cykloturisty neodvádělo mimo řeku. Riegrova stez-
ka bude nicméně asi opravdu největším oříškem na celé trase. Půjde o finančně náročný úsek,
bude potřebná dohoda mnoha partnerů, od ekologů po České dráhy, a právě v tomto bych chtěl
konkrétně pomoci,” prohlásil poslanec parlamentu ČR Zdeněk Mach, který osobně v rámci pro-
pagační jízdy projel úsek z Kořenova do Malé Skály. Pan poslanec, stejně jako další účastníci 
cyklojízdy, při jízdě po frekventovaných komunikacích komentoval hlavně nebezpečí pohybu
větší skupiny cyklistů. „Kličkování mezi kamiony bychom určitě všichni rádi vyměnili za bez-
pečnou cyklostezku,” dodal poslanec Mach. -pch-

Nositelé projektu Greenways Jizera v předem definovaných úsecích:
Svazek Krkonoše je nositelem úseku pramen Jizery - Horní Sytová; Město Semily je nositelem
úseku Dolní Sytová - Podspálov; Město Železný Brod je nositelem úseku Podspálov - Líšný;
Město Turnov je nositelem úseku Malá Skála - Svijany; Město Mnichovo Hradiště je nositelem
úseku Loukov - Ptýrov; Statutární město Mladá Boleslav je nositelem úseku Bakov nad Jizerou -
Horky nad Jizerou; Zlatý pruh Polabí, o. p. s, je nositelem úseku Benátky nad Jizerou - Brandýs
nad Labem (Praha); Koordinátorem celého projektu je Sdružení Český ráj.
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Nabídka inzerce v připravovaném
katalogu služeb (nepřehlédněte!)

Sdružení Český ráj nabízí inzerci v připravo-
vaném katalogu služeb „Dovolená” (formát
A5), který bude jako ucelená nabídka regionu
pro sezonu 2008 distribuován na veletrzích
cestovního ruchu, v informačních centrech,
památkách a ubytovacích zařízeních. 
Cena inzerce:
1/4 strany (92x60 mm) - 1500 Kč
1/2 strany (92x124 mm) - 2500 Kč
celostránková inzerce (188x124 mm) - 4500 Kč

Objednávkový formulář naleznete na strán-
kách www.cesky-raj.info nebo kontaktujte
Městské informační středisko Turnov, náměstí
Českého ráje 26, tel.: 481 366 255-6, e-mail:
info@turnov.cz.

Představení MIS Jičín
Tel./fax 493 534 390, www.mujicin.cz,

e-mail: ic@jicin.org, otevřeno říjen až květen
po-pá 9 - 17 hodin, so 9 - 13 hodin, ne zavře-
no. 

Nabídka: Turistické informace, informace 
z oblasti kultury a sportu, informace o autobu-
sových a vlakových spojích, o firmách, úřadech
a službách ve městě, informace o ubytování 
v hotelích, penzionech, privátech a kempech,
tipy na výlet, přehled otvíracích dob hradů,
zámků, muzeí a galerií, doplňkový prodej.

Infocentrum Mladá Boleslav 
rozšiřuje komerční služby

Za poslední půlrok bylo v mladoboleslav-
ském infocentru výrazně rozšířeno spektrum
nabízených komerčních služeb. Například:
- Před turistickou sezonou se infocentrum za-
pojilo do právě budovaného středočeského re-
zervačního systému ubytování, zaštítěného
Krajským úřadem Středočeského kraje. Právě
boleslavské infocentrum zprostředkovalo jednu
z historicky prvních realizovaných rezervací 
v rámci nově fungující rezervační databáze.
- Infocentrum zachytilo letošní razantní nástup
předprodejní sítě Ticketstream, která disponuje
často výhradními právy především v před-
prodeji vstupenek na koncertní turné klíčových
českých interpretů (Bílá, Langerová, Urbanová
apod.) a na některá sportovní utkání. Po Tic-
ketportalu, jehož prodejním místem se IC stalo
v loňském roce, tedy prodáváme nově v před-
prodejní síti Ticketstream. Uzavření nové
smlouvy se zúročilo především u prodeje vstu-
penek na vybraná hokejová utkání v Praze ad.
- Aktuálně jedná infocentrum se společností
DHL o zprostředkovatelství příjmu expresních
zásilek za provizi.

Držitelé karet mají 
v lomnickém KIS slevu

Novinkou letošního podzimu je zapojení
Kulturního a  informačního střediska v Lomni-
ci n. Pop. do udílení slev vlastníkům karet Klu-
bu českých turistů EUROBEDS. Kdo se touto
kartou prokáže, může získat také 10 % slevu na
využití internetu a slevu 10 % na pořady v Ty-
lově divadle výhradně pořádané KISem.

NOVINKY Z REGIONU

Setkání ve Svijanech. Uprostřed hejtman Petr Bendl a vpravo hejtman Petr Skokan.

Mapka cyklostezky Jizera od pramene až po ústí do Labe.



V létě 2007 si návštěvníci Českého ráje moh-
li domů poprvé odvézt originální zboží opatře-
né novou ochrannou známkou „Regionální pro-
dukt Český ráj”. Prvním šesti výrobcům bylo
osvědčení o propůjčení ochranné známky slav-
nostně předáno v rámci turnovských Sta-
ročeských trhů 26. května 2007.

„Nad možností vzniku vhodné formy ocenění
výrobců, kteří na území Českého ráje vyrábějí
šetrně k životnímu prostředí výrobky, které
následně tento kraj propagují, jsme diskutovali
delší dobu,” řekla Jitka Stránská, manažerka
Sdružení Český ráj. Na internetových strán-
kách www.cesky-raj.info byla založena sekce
regionální výrobky, kde jsou uváděny aktuální
informace o značce, výrobcích, souvisejících
akcích  a podobně. Podobné informace jsou
také na stránkách Poradenského centra pro ven-
kov (www.prvo.cz). Právě tato dvě sdružení
vznik ochranné známky společně iniciovala.

Cílem této aktivity je podpora místní výroby.
Jde také o zviditelnění kvalitních výrobků,
které přímo v Českém ráji vznikají, dále potom
o pomoc samotným výrobcům, aby bylo kde
toto zboží prodávat, a v neposlední řadě by tu
do budoucna mohla fungovat vzájemná spolu-
práce mezi drobnými podnikateli, chovateli,
pěstiteli a zpracovateli. Ocenění „Regionální
produkt Český ráj” uděluje odborná, certifikač-
ní komise. Při rozhodování jsou nejdůležitější
dvě hlediska. Každý výrobek musí být alespoň 
z poloviny vyroben v regionu a zároveň musí
být šetrný k životnímu prostředí. Výrobci mají
právo značku užívat dva roky, poté mohou
požádat o prodloužení.

„Zájem mezi místními výrobci o udílení pres-
tižní značky nás příjemně překvapil, proto jsme
v září 2007 v ozdravovně v Radostíně u
Sychrova uspořádali letošní druhé zasedání
certifikační komise a rozhodli o dalších nosite-
lích ochranné známky,” uvedla Jitka Stránská.
V hodnotící komisi vedle stávajících nositelů

značky zasedli zástupci Sdružení Český ráj,
Poradenského centra pro venkov v Turnově,
starostka obce Sychrov Jaroslava Kvapilová 
a provozovatelka ozdravovny v Radostíně Jana
Vachušková. 

„Hovořilo se také o možnostech dalšího roz-
voje celého projektu. Do budoucna by mohla
vzniknout prodejní síť regionálních výrobků.
První prodejní místo by mělo být v provozu
ještě v průběhu podzimu přímo v prostorách
ozdravovny v Radostíně, o dalších zatím
Sdružení Český ráj jedná,” doplnila Stránská.
Dalším krokem bude podle ní zajištění společ-
ného stánku regionálních výrobků na různých
řemeslnických trzích a jarmacích, které se ko-
nají v Libereckém a sousedních krajích. Že to
funguje, si někteří vyzkoušeli na „Semilském
pecnu” (16. září 2007), kde na jednom stánku
byly společně prezentovány sýry z farmy Tom-
peli v Huntířově z kravského mléka, kozí sýry
z Malé kozí farmy Kamínka v Chuchelně a vý-
robky z ovčí vlny Maruše Nové z Holenic. 

Na podzim 2007 ještě vyšel nový letáček,
věnovaný regionálním výrobcům potravin. Vy-
dalo ho Poradenské centrum pro venkov. Nová
tiskovina doplnila nabídku regionálních pro-
duktů obsaženou v letáčku „Tradiční řemesla
Českého ráje”, který před turistickou sezonou
2007 vydalo Sdružení Český ráj. Letáček je 
k dispozici v informačních centrech v Českém
ráji.                                                       -pch-
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REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ Nositelé značky 
Regionální produkt Český ráj

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

> Doubravka Fišerová, Skalany - hrnčířské
zboží, výtvarné kurzy, obchod ve dvoře, agrotu-
ristika (kontakt: Skalany 25, 511 01 Turnov,
tel. 481 329 033, e-mail: doubravkazeskalan@tis-
cali.cz, www.peluska.wz.cz)

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

> Tompeli, Tomáš Pelikán, Huntířov - mléč-
né výrobky kravské: pařené tkaničky, čerstvé
bílé sýry balkánského typu, polotvrdý sýr, tva-
roh, smetana, kefír a syrové mléko (kontakt:
Huntířov nad Jizerou, 468 22 Železný Brod,
tel. 777 636 100, e-mail: tompeli@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 zpracovate-
lům v podnikání; navíc Hana Maturová už dva-
krát získala ocenění „Výrobek Libereckého
kraje” (kontakt: Chuchelna 190 - Kamínka, 513
01 Semily, tel. 608 818 952, e-mail: malakozi-
farma@seznam.cz, www.malakozifarma.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: františek.jung-
mann@pivorohozec.cz, www.pivorohozec.cz).

> Firma Kortan - sklo, bižuterie. Tradiční
výroba vinutých perlí u sklářského kahanu, ori-
ginální bižuterie, skleněné figurky, ukázky
výroby, možnost nákupu ve firemní prodejně
(kontakt: Železná 103, 468 22  Železný Brod,
tel. 483 390 086, e-mail: info@kortan-
glass.com, www.kortanglass.com).

> Pekárna Mikula - pečivo vyráběné dle tra-
dičních receptur, velká část pečená ve staré parní
peci - zahnuté rohlíky, plněné kapsy z brambo-
rového i vícezrnného těsta, krájené koláče.
Pekárna dále nabízí koláče, loupáky, vánočky,
šátečky a řadu sladkých i slaných výrobků 
z plundrového těsta (kontakt: 5. května 468, 511
01  Turnov, tel. 481 313 536, 608 313 536,
info@pekarnamikula.cz, www.pekarnamiku-
la.cz).

> Farma Klokočí - paní Anna Hudská -
pěstování ovoce a zeleniny (jahody, dýně
Hokaido), chov králíků (kontakt: Klokočí,
Turnov, tel. 736 412 014, e-mail: anna@kloko-
ci.cz).

> Miroslava  Řezníková - dřevořezbářka,
šperkařka, výroba drobných dekorativních před-
mětů - z převážné části šperků  (spony, náramky,
náhrdelníky, přívěšky...) s využitím tuzemských
dřev ovocných i jiných listnatých stromů, maxi-
mální využití přírodních materiálů (kontakt:
Koberovy 8, 468 22  Železný Brod, tel. 483 391
117, 607 167 101, e-mail: miroslava.rezniko-
va@koberovy.cz).

Snímek vpravo nahoře je ze setkání v ozdravovně v Radostíně, kde bylo rozhodnuto o dalších
držitelích prestižního ocenění. Zbylé fotografie jsou ze zpracování výrobků ze skla.
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ŠANCE PRO REGION? GEOPARK ČESKÝ RÁJ!

V období dvou let od vyhlášení
byly učiněny desítky a stovky díl-
čích kroků, vedoucích k tomu, aby
do budoucna byla tato značka
nejen tomuto kraji zachována, ale
došlo také k rozvoji turistiky 
v souladu s ochranou přírody.

V létě a na podzim 2007 probí-
hala v Muzeu Českého ráje v Tur-
nově výstava s podtitulem „Geo-
park nejsou jen kameny”. Navá-
zala na putovní část, kterou jen za
půl roku vidělo v Jičíně, Železnici,

Lomnici nad Popelkou, Tatobi-
tech, Pecce, Staré a Nové Pace,
Vysokém nad Jizerou, Zámostí,
v Sedmihorkách a Prachově přes 
9 tisíc návštěvníků. Z nejnovějších
výsledků výzkumu a z různých
dalších aktivit ji připravili pracov-
níci odborného oddělení Muzea
Českého ráje, CHKO a Střediska
ekologické výchovy v Sedmihor-
kách. 

Výsledky rozsáhlých archeolo-
gických, etnologických a geolo-
gických výzkumů, které provádí
muzeum spolu s řadou domácích 
a zahraničních partnerů, upřesňují
pohled z těchto oborů na geopark.
Další výzkumy probíhají v oblasti
živé přírody především díky
Správě CHKO Český ráj a ZO
ČSOP Křižánky. Výzkum invaz-
ních rostlin, stejně jako péči 
o chráněná území významně pod-
poruje Liberecký kraj. Potvrzuje

se, že území s evropsky význam-
ným geologickým dědictvím má
celou řadu dalších hodnot, které
jsou zajímavé pro turisty z celého
světa. Jen za posledního půl roku
si Český ráj získal uznání a oblibu
u návštěvníků z USA, Holandska,
Polska, Německa, Švýcarska 
a Nového Zélandu, kteří přijeli
speciálně na akce do geoparku. 

Geopark je každoročně předsta-
vován na mezinárodních veletrzích
cestovního ruchu. Jen přes letošní
sezonu se uskutečnily stovky před-
nášek, besed, poznávacích výletů 
a dalších akcí pro školní mládež,
studenty středních a vysokých škol
i pro seniory. Nová naučná stezka
Hruboskalsko stejně jako 24 infor-
mačních tabulí na Novopacku
nesou logo evropských geoparků.
Každoročně na začátku léta probí-
há týden evropských geoparků 
s řadou akcí. 

Propagace myšlenek geoparku
probíhá neustále tak, aby místní
obyvatelé a návštěvníci regionu 
o novém statutu Českého ráje
dobře věděli a měli k dispozici
dostatek informací. 

Tomáš Řídkošil

Na podzim 2005 se Český ráj stal evropským geoparkem UNES-
CO. Jedná se o území na ploše zhruba 700 kilometrů čtverečních,
které sahá od Mnichova Hradiště po Novou Paku a od Jičína po
Bozkovské jeskyně. Tato prestižní značka byla tomuto nádhernému
koutu země udělena pro jeho geologickou jedinečnost, archeologické
a historické památky a hlavně díky aktivitám, které Evropská síť 
a UNESCO u každého přijímaného člena přísně hodnotí.

GEOPARK ŘÍDÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
V březnu 2007 byla do obchodního rejstříku zapsána nová společnost, a to Geopark Český ráj, o.p.s.

Zakladateli společnosti jsou: Středisko ekologické výchovy Sedmihorky, Autocamp Sedmihorky, Městské
muzeum Nová Paka, Muzeum Českého ráje Turnov, Česká speleologická společnost, základní organizace
Bozkov, J. M. Schlik - Kontinuum (vlastník Prachovských skal), Regionální muzeum a galerie v Jičíně,
RNDr. Radek Mikuláš,CSc. a RNDr. Lenka Šoltysová. V čele společnosti je správní rada a jejím předsedou
je Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. Ředitelem společnosti je RNDr. Tomáš Řídkošil, mineralog turnovské-
ho muzea. Ten také geopark s kolegyní odpovědnou za management pravidelně zastupuje na mezinárodních
setkáních zástupců evropských a světových geoparků. Účast na mezinárodním zasedání je velmi důležitá.
Udržení v síti geologických parků není totiž vůbec jednoduché. Například vloni z ní byl vyřazen sicilský 
a francouzský geopark a rakouský dostal "žlutou kartu", tedy jakési varování. Vždy po třech letech probí-
há hodnocení činnosti a buď je statut dál potvrzen, nebo odejmut, hodnocení činnosti tedy čeká Geopark
Český ráj už v příštím roce.

Bozkovské dolomitové jesky-
ně jsou jediné veřejnosti přístup-
né jeskyně v celé severní části
Čech. Nacházejí se nedaleko hra-
nice s Německem i Polskem, tak
není divu, že mají ze všech zpří-
stupněných jeskyní v republice
nejvyšší poměrnou zahraniční
návštěvnost. To jsou jistě velké
výhody, na druhé straně je třeba
si uvědomit, že neleží přímo 
v žádné velké rekreační oblasti
ani u žádného hlavního, turisty
využívaného silničního tahu. To
znamená, že se návštěvníci musí
někde o jeskyních dozvědět, aby
se k prohlídce rozhodli. Téměř
vždy je to pro ně zajížďka.

Hlavní podíl návštěvníků
Bozkovských dolomitových jes-
kyní tvoří stále ještě hromadně
organizované skupiny návštěvní-
ků, především zájezdy cestov-
ních kanceláří. Jejich zájem
ovlivňuje vedle atraktivity vlast-
ního přírodního objektu přede-
vším možnost rezervování pro-
hlídky i na dlouhou dobu dopře-
du a možnost průvodcovského
výkladu v různých jazykových
mutacích. 

Nemáme odpovídající ohlas
na reklamu v časopisech, i když
jí také využíváme, ale zúčastňu-
jeme se pravidelně jako vystavo-
vatelé veletrhů cestovního ruchu
(i v zahraničí), kde získáváme
klienty především z řad cestov-
ních kanceláří. Individuální
návštěvníky se snažíme upoutat
nabídkou propagačních materiá-
lů v ubytovacích zařízeních v ši-
rokém okolí, silničním značením
i v nabídce informačních středi-
sek, jejichž význam rok od roku
stoupá. 

V poslední době vzrůstá 
v oblasti propagace i význam
internetu a čím dál více individu-
álních návštěvníků čerpá infor-
mace z tohoto zdroje. Sílí také
poptávka po kompletních služ-
bách, tzn. nabídka výletů s pro-
hlídkou památkových a přírod-
ních objektů včetně ubytování 
a stravování, ale bohužel, takové
služby zatím nejsme schopni
návštěvníkům poskytnout.

Co se budoucnosti týče, věří-
me, že bude v souvislosti s turis-
tickým ruchem v oblasti vzrůstat
i význam Geoparku Český ráj,
kde tvoříme pomyslnou severní
bránu. 

Mgr. Dušan Milka
autor je vedoucí Správy Boz-

kovských dolomitových jeskyní

BOZKOVSKÉ 
DOLOMITOVÉ

JESKYNĚ 

GEOPARKY SVĚTA
V Evropě se počet geoparků

UNESCO v roce 2007 rozrostl na
jednatřicet a na všech světadílech
k nim v současnosti patří 51 členů.
Evropské geoparky svůj status
UNESCO po třech letech obhajují.
Geopark Český ráj má rozlohu více
než 700 kilometrů čtverečních,
patří mezi ty středně veliké.

Vlevo je jeden ze symbolů geoparku - skalní město, vpravo návštěvníci Bozkovských jeskyní.

Foto: A. Nováková
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KONCEPT  REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKÝ RÁJ
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ÚZEMNÍ VYMEZENÍ
PŮSOBNOSTI SČR

NOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VE SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ

Sdružení působí v turistickém regionu Český ráj (viz
mapka), což je jeden ze 16 oficiálních turistických regio-
nů České republiky (rozloha asi 1000 km2). Specifikem
tohoto regionu je jeho rozložení na území tří krajů - Libe-
reckého, Královehradeckého a Středočeského. Jádrové
území regionu tvoří CHKO Český ráj (rozloha zhruba 
190 km2). Název Geopark Český ráj nesou od roku 2005
geologicky významná území turistického regionu Český
ráj a části Krkonoš o celkové rozloze asi 700 km2.

Členské obce Sdružení Český ráj: Město Dolní Bousov,
Jičín, Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav, Mnichovo
Hradiště, Rovensko pod Troskami, Semily, Sobotka,
Turnov, Železný Brod, Obec Boseň, Branžež, Bukvice,
Čtveřín, Dětenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy,
Karlovice, Klokočí, Kněžmost, Kobyly, Ktová, Libáň,
Líšný, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice,
Přepeře, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Troskovice,
Vlastibořice, Vyskeř, Železnice, Tatobity. 

Ostatní členové: Alternativa 3000, o.s., Ara agentura,
s.r.o., Aspira Gastro, s.r.o., Autokemp Sedmihorky, v.o.s,
KONTINUUM - I. Schliková, J. M. Schlik, Oblastní hos-
podářská komora Jičín, Okresní hospodářská komora
Semily, OREA, s.r.o., Zámek Hrubá Skála, Outdoor
Discovery, s.r.o.

Pro plánovací období 2007 - 2013 připravuje Sdružení Český ráj násle-
dující projekty cestovního ruchu (CR), na základě kterých budou předklá-
dány žádosti o finanční podporu z fondů Evropské unie:
I. Marketingové a koordinační aktivity v regionu Český ráj

Marketingová podpora CR (propagace, veletrhy, web, tiskoviny), pod-
pora produktů a programů CR. Budování a rozvoj informačních systémů
(informační tabule, mapy). Pod-
pora činnosti informačních cen-
ter (dovybavení). Zajištění čin-
nosti turistické organizace (per-
sonální zajištění, sídlo, pracovní
skupiny).
II. Rozvoj doplňkové infra-
struktury CR

Budování, rekonstrukce a mo-
dernizace doplňkové infrastruk-
tury CR (turistické stezky, cyklo-
stezky, vyhlídky, odpočívadla,
parkoviště, cyklostezky). 
III. Cyklostezka Jizera

Budování nadregionální cyk-
lotrasy / cyklostezky podél řeky
Jizery (asi 190 km). Rozvoj sou-
běžného koridoru pro nemotoro-
vou dopravu (pěší, cyklo, in-line,
vodácká turistika). Marketing,
propagace produktu cestovního
ruchu. Systém údržby.
IV. Zlatá stezka Českého ráje

Rekonstrukce páteřní pěší tu-

ristické trasy jako synonyma pěší turistiky v regionu. Doplnění informač-
ního systému a mobiliáře. Propagace nabídky.
V. Geopark Český ráj

Představení nabídky a zpřístupnění geotopů (lokality, zajímavosti).
Rekonstrukce a budování naučných stezek. Rozvoj a budování expozic.
Budování jednotného informačního systému geoparku. Vytvoření turistic-

kého produktu, propagace.
VI. Český ráj bez bariér

Obsah projektu: Analýza na-
bídky služeb a doplňkové infra-
struktury CR z pohledu zdravot-
ně postižených. Rekonstrukce 
a modernizace doplňkové infra-
struktury na vybraných trasách 
z hlediska potřeb zdravotně
postižených. Vytvoření a rozvoj
produktu cestovního ruchu včet-
ně propagace.

Zaměstnanci Sdružení uvítají
jakékoli podněty a jsou otevřeni
diskuzi o připravovaných projek-
tech ze strany veřejného, nezis-
kového i soukromého sektoru.
Zároveň v souvislosti s přípravou
projektů žádají obce i ostatní
subjekty o zaslání projektových
záměrů na uvedené období.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Lukeš,
tel. 739 611 493.

Produkty Sdružení Český ráj v roce 2007
Návštěvníci Českého ráje se mohli i v letošním roce zapojit do dvou her, které
pro ně připravilo Sdružení Český ráj. První turistická hra je pro nejpočetnější
skupinu návštěvníků, rodiny, děti, mládež a nese název „Za pověstmi Českého
ráje”. Tato hra, do které je zapojeno na 50 subjektů z regionu, získala již něko-
lik ocenění a u návštěvníků se setkává s kladným ohlasem. K turistické hře bylo
vydáno množství materiálů. Slosování úspěšných putovatelů, kteří získali titul:
„Všudybyl, který všude v Českém ráji byl”, proběhne v roce 2008 na akci 
k zahájení turistické sezony „Český ráj dětem” (26. dubna.2008).
V roce 2007 se podařilo díky získanému grantu z Evropské unie, v rámci pro-
jektů Interreg IIIA, uspořádat výstavu postaviček z pověstí. Celkem 17 trojroz-
měrných modelů postaviček přední české řezbářky Jarmily Haldové doplnily
kresby akademické malířky Barbory Kyškové a také obrázky dětí na téma
pověstí. Výstava je putovní, byla k vidění v Muzeu Českého ráje v Turnově 
a v porotním sále jičínského zámku v rámci festivalu Jičín - město pohádky.
Dále ji uvidí v Lomnici nad Popelkou a zájem o ni mají i v Semilech, Mnichově
Hradišti a Mladé Boleslavi. 
Druhá hra je pro milovníky historie. Spojuje ji postava Albrechta z Valdštejna
a nese i jeho jméno - „Po stopách Albrechta z Valdštejna”.  V roce 2007, který
byl Senátem České republiky vyhlášen „Rokem Albrechta z Valdštejna”, byl
tento turistický produkt oceněn dvěma cenami, cenou Grand Prix Regiontour
Brno 2007 a cenou Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 2007. 

E. Gruberová, J. Stránská


