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Zpracování Střednědobého plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu 

v turistickém regionu Český ráj pro období 2012–2017 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.  

 
 
 



   

   

 
 
 
 

Úvodem 
Akční plán vychází ze střednědobého plánu udržitelného rozvoje cestovního ruchu v TRČR a 
podrobněji popisuje kroky, které by měly být realizovány v letech 2012 – 2013 a které 
v dlouhodobém výhledu povedou k uskutečnění cílů střednědobého plánu. Projekty a projektové 
záměry zahrnuté v tomto akčním plánu jsou trojí povahy: 

1. Projekty a projektové záměry vzniklé bez vazby na tento střednědobý plán; byly formulová-
ny jednotlivými aktéry cestovního ruchu v území na základě jejich vlastních potřeb a tito ak-
téři je poskytli na výzvu pracovníků SČR za podmínky, že jsou určeny pouze pro vnitřní po-
třebu SČR a nebudou zveřejněny. Databáze těchto projektů tedy není součástí této veřejně 
přístupné části akčního plánu.  

2. Projekty formulované SČR, jejichž realizace již probíhá nebo které již mají finanční podporu 
a jejich realizace se chystá. 

3. Projekty a projektové záměry vycházející z aktualizovaného střednědobého plánu, formulo-
vané pracovníky SČR a/nebo zpracovateli aktualizace střednědobého a akčního plánu.  

 
Odhad finanční náročnosti je proveden jen u vybraných projektových záměrů. Výsledná cena větši-
ny dále uvedených projektů je ovlivněna nejen řadou obtížně předvídatelných okolností, ale také 
specifikací zadání a dostupnou nabídkou zpracovatelů.  

 

 
Projekty, jejichž realizace již probíhá:  

 

 Marketingové a koordinační aktivity v ČR – propagační tiskoviny (vydání Infomapy Český ráj, 

vydání 8 druhů trhacích map turistických oblastí Českého ráje, vydání propagačního Šanonu 

Český ráj (nositel: SČR, realizace: 2011 – 2013) 

(Cíl: dobrá informovanost a orientace návštěvníků ČR a poskytovatelů služeb v území. Cílová 

skupina: návštěvníci ČR a poskytovatelé služeb v ČR) 

 Marketingové a koordinační aktivity v ČR – rozvoj internetové prezentace www.cesky-raj.info 

(vytvoření 48 elektronických pěších a cyklistických tipů na výlety, rozvoj mapového portálu, 

posílení sociálních funkcí webu, zpracování virtuálních prohlídek a panoramatických rozhledů, 

zpracování herních prvků, rozvoj webu v pěti jazykových mutacích). (nositel: SČR, realizace: 

2011 – 2013) 

(Cíl: dobrá informovanost a orientace návštěvníků ČR a poskytovatelů služeb v území. Cílová 

skupina: návštěvníci ČR a poskytovatelé služeb v ČR) 

 Marketingové a koordinační aktivity v ČR – zpracování nových produktů CR (technické 

památky a místa dalekých rozhledů, Za pohádkou do Českého ráje, Český ráj bez bariér, Zlatá 

stezka Českého ráje) (nositel: SČR, realizace: 2011 – 2012) 

(Cíl: zatraktivnění forem nabídky území ČR. Cílová skupina: návštěvníci ČR - milovníci památek, 

rodiny s dětmi, hendikepovaní, atd. a poskytovatelé služeb v ČR) 

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


   

   

 Marketingové a koordinační aktivity v ČR – reklamní kampaň (reklama prostřednictvím 

outdoorových a internetových bannerů (2012 a dále), reklama na turistických autobusech 

(léto 2012), reklama na dálkových autobusech (před sezonou 2013), výroba 4 propagačních 

videí a jejich umístění na internet, reklama v tisku (2013), reklama na sociálních sítích) 

(nositel: SČR, realizace: 2011 – 2013) 

(Cíl: využití všech dostupných forem propagace území, propagace co nejblíže k potenciálním 

návštěvníkům, Cílová skupina: potenciální návštěvníci ČR) 

 Marketingové a koordinační aktivity v ČR – fotobanka Český ráj (pořízení 250 ks barevných 

fotografií turistického regionu Český ráj pro aktualizaci a doplnění Fotobanky Českého ráje) 

(nositel: SČR, realizace: 2011 – 2013) 

(Cíl: aktualizace fotobanky, Cílová skupina: SČR) 

 Marketingové a koordinační aktivity v ČR – exkurze pro pracovníky TIC (2 x do roka pořádání 

exkurzí pro pracovníky turistických informačních center, do různých oblastí turistického 

regionu Český ráj) (nositel: SČR, realizace: 2011 – 2013) 

(Cíl: dobrá informovanost a orientace pracovníků TIC, Cílová skupina: pracovníci TIC) 

 Marketingové a koordinační aktivity v ČR - propagace regionu na veletrzích CR - Praha (2012, 

2013), Brno (2012, 2013), Utrecht (2012, 2013), For Bike Praha, Jablonec n. N., a další (nositel: 

SČR, realizace: 2011 – 2013) 

(Cíl: zviditelňování regionu jako přitažlivé turistické lokality, Cílová skupina: cestovní kanceláře, 

potenciální tuzemští a zahraniční návštěvníci) 

 Marketingové a koordinační aktivity v ČR – Zpravodaj SČR, Fóra CR, tiskové zprávy, tiskové 

konference ( iInformování o realizovaných aktivitách projektu formou tiskových zpráv, 

Zpravodaje SČR a na akcích pořádných Sdružením Český ráj) (nositel: SČR, realizace: 2011 – 

2013) 

(Cíl: trvalá přítomnost informací o ČR v mediích, Cílová skupina: media a jejich prostřednictvím 

potenciální návštěvníci) 

 Monitoring informačního systému (monitoring informačního a navigačního systému na území 

celého Českého ráje. Výstup: datová základna ve formě zpracovaných GIS dat) (nositel: SČR, 

realizace: 2011 – 2013) 

(Cíl: trvalá aktualizace dat o území ČR. Cílová skupina: SČR) 

 Certifikace regionálních restaurací (nositel: SČR, realizace: 2012 a dál) 

(Metodika a realizace certifikace v rámci projektu Regionální výrobek ČR. Cíl: větší uplatnění 

místních produktů a regionálních specialit v nabídce stravovacích zařízení, podpora místních 

producentů – farmářů a zpracovatelů. Cílová skupina: provozovatelé stravovacích zařízení, 

návštěvníci.) 

 Český ráj – region přátelský k filmařům (podpora filmové produkce v regionu a využití filmu 

pro marketing destinace) (nositel: SČR, realizace 2012 a dál) 



   

   

 

 

Návrhy projektových záměrů 

 Dlouhodobý plán činnosti SČR (jeho součástí je podnikatelský/finanční plán s důrazem na 

vlastní zdroje financování) (nositel: SČR, realizace: 2012 – 2013) 

(Plán činnosti SČR na období 2013 – 2017. Cíl: stabilní pozice SČR, zvýšení finanční udržitelnosti, 

zapracování cílů střednědobého plánu URCR do činnosti SČR, aktivizace členů SČR. Cílová skupina: 

členové a pracovníci SČR, aktéři CR v ČR) 

Odhad finanční náročnosti: 100 000 Kč 

 Uživatelské hodnocení služeb cestovního ruchu cestou marketingových nástrojů (nositel: SČR, 

realizace: 2012 a dál) 

(Cíl: zpětná vazba od návštěvníků, hodnocení pro potřeby motivace poskytovatelů služeb. Cílová 

skupina: návštěvníci/uživatelé služeb, poskytovatelé služeb) 

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

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

 Tvorba a udržování databází klientely (stálé i jednorázové…může se stát stálou) Spolupráce 

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

podzim 2012)  

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

dále pravidelná aktivita) 

 Plán PR (nositel: SČR, realizace: podzim 2012) 

Odhad finanční náročnosti: 20 000 Kč 

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

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

 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) 

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

(nositel: SČR, realizace: 2013 – 2014) 

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

realizace: podzim 2012 a trvale) 

 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) 



   

   

 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) 

Odhad finanční náročnosti: 300 000 Kč 

 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) 

 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) 

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

(nositel: SČR ve spolupráci s některou VŠ, realizace: podzim 2013 a trvale) 

 Greenway Jizera – tvorba produktové nabídky (nositel: SČR, realizace: 2012 – 2013) 

 Aktualizace plánu vnitřního marketingu (nositel: SČR, realizace: 2012) 

(Cíl: Propagace cestovního ruchu jako činitele pozitivně ovlivňujícího život místních obyvatel. Posílení 

účasti místních obyvatel na aktivitách CR. Cílová skupina: obyvatelé TRČR)  

 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) 

 Příprava a provoz e-shopu pro prodej produktů vyrobených v ČR (nositel: SČR, realizace: 2012 

a trvale) 

 Certifikace služeb jako regionálního produktu (Metodika návštěvnického hodnocení služeb a 

motivační systém pro poskytovatele služeb) (nositel: SČR, realizace: 2012 – 2014) 

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

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

2012 a dále) 

(Cíl: rozšíření nabídky pro návštěvníky se specifickými potřebami) 

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

2013) 

(Zmapování dostupných služeb a doplnění novou nabídkou. Cíl: zlepšení služeb cyklistům, zvýšení 

atraktivity vybraných částí TRČR pro cykloturisty, rozšíření nabídky podnikatelských příležitostí pro 

místní obyvatele. Cílová skupina: místní obyvatelé, cykloturisté) 



   

   

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

2013) 

 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) 

(Cíl: posílení a usnadnění komunikace cílů a potřeb ochrany přírody a krajiny směrem 

k provozovatelům outdoorových sportů (zejména cestou jejich svazů a organizací), zlepšení 

vzájemné informovanosti, hledání a uplatňování oboustranně výhodných řešení) 

 Aktualizace studie optimalizace sítě turistických tras a cyklotras (nositel: SČR, realizace: 2013) 

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

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

2013)  

(Cíl: rozšíření nabídky specifickým cílovým skupinám s ambicí prodloužení sezóny a zatraktivnění 

okrajových částí TRČR) 

 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)  

 „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) 

(Cíl: systematická tvorba a aktualizace databáze přírodního, kulturního a historického dědictví TRČR) 

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

(Zavedení nové metody poznávacích her v krajině do prostoru TRČR. Cíl: Podpora poznávací turistiky 

zejména v okrajových, méně navštěvovaných částech TRČR. Zapojení místních obyvatel a zejména 

škol do interpretace místního dědictví. Vytvoření nového produktu. Cílová skupina: návštěvníci, 

místní obyvatelé, žáci a pedagogové) 

Odhad finanční náročnosti: 350 000 Kč 

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

SČR, realizace: 2013) 

(Zmapování a vyhodnocení nabídky pro rodiny s dětmi, zejména s ohledem na program při špatném 

počasí. Propagace. Cíl: zlepšit nabídku pro rodiny s dětmi, usnadnit orientaci ve službách, nabídnout 

program pro deštivé počasí. Cílová skupina: rodiny s dětmi, děti, hromadné dětské akce) 

Odhad finanční náročnosti: 100 000 Kč 

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

realizace: 2013 a dále) 



   

   

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

realizace: 2013) 

(Zpracování pravidel chování zodpovědného návštěvníka TRČR se zapojením místních obyvatel i 

návštěvníků. Cíl: pozitivně motivovat návštěvníky ke spotřebitelsky zodpovědnému, bezpečnému 

chování, které (při absenci návštěvního řádu CHKO ČR) podporuje ochranu přírody a krajiny. Cílová 

skupina: návštěvníci TRČR.) 

Odhad finanční náročnosti: 100 000 Kč 

 Databáze přírodního, kulturního a historického dědictví (nositel: SČR ve spolupráci 

s paměťovými institucemi a AOPK, realizace: 2013 a dál) 

(Cíl: zmapování/vytvoření databáze prvků přírodního, kulturního a historického dědictví v TRČR     (+ 

informace o současném stavu) jako podkladu pro zpracování interpretačního plánu TRČR. Rozšíření 

nabídky produktů CR. Cílová skupina: provozovatelé atraktivit, návštěvníci)  

Odhad finanční náročnosti: 1 000 000 Kč 

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

2013 a dál, jako roční plán aktivit) 

Odhad finanční náročnosti: 150 000 Kč/rok 

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

2.3.) 

Odhad finanční náročnosti: 100 000 Kč 

 Místní ukazatele rozvoje cestovního ruchu (hodnocení přínosu rozvoje cestovního ruchu pro 

Český ráj a zdejší obyvatele) (nositel: SČR, realizace: 2013 a dál) 

(Participativní zpracování sady indikátorů/ukazatelů, na nichž je možno sledovat a dokumentovat 

rozvoj cestovního ruchu a jeho vliv na kvalitu života místních obyvatel. Cíl: podklady pro objektivní 

hodnocení vlivu CR na kvalitu života v místě, vnitřní marketing CR. Cílová skupina: místní obyvatelé)  

Odhad finanční náročnosti: 350 000 Kč 

 Automatický rezervační systém na webu včetně plateb (nositel: SČR, realizace: podzim 2013-

2014) 

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

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

(Cíl: uplatnění regionálních (nad-obecních) zájmů cestovního ruchu (zejména liniové a další prvky 

sloužící širšímu území) při plánování rozvoje území. Cílová skupina: návštěvníci, obce)  

Odhad finanční náročnosti: 30 000 Kč/rok 

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

(Zpracování rozvojového dokumentu pro Český ráj. Cíl: vytvoření sdílené platformy pro efektivní 

koordinaci aktivit různých subjektů a efektivní využití finančních zdrojů. Prosazení Českého ráje jako 



   

   

celistvého regionu, potlačení negativních dopadů administrativního rozdělení do tří krajů. Cílová 

skupina: místní obyvatelé, podnikatelské subjekty, veřejná správa, neziskové organizace) 

Odhad finanční náročnosti: 600 000 Kč 

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

spolupráci s AOPK, NPÚ a krajskými úřady, realizace: 2013 - 2014) 

(Cíl: Ovlivňování chování návštěvníků a vzbuzení jejich zájmu, ochrana místního dědictví, 

povzbuzení lokálního patriotismu, rozvoj cestovního ruchu – rozšíření nabídky, rozvoj místní 

ekonomiky. Cílová skupina: místní obyvatelé, aktéři CR, návštěvníci) 

Odhad finanční náročnosti: 500 000Kč 

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

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

2013 – 2014) 

Odhad finanční náročnosti: 100 000 Kč 

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

realizace: 2013 – 2014) 

 Rekonstrukce Zlaté stezky Českého ráje (zpracování studie, projektu, realizace) 

(nositel/koordinátor SČR ve spolupráci s vlastníky, realizace 2013 – 2016)  

 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) 

(Cíl: zatraktivnit mimosezónní nabídku a nabídku v okrajových částech TRČR) 

 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)  

Odhad finanční náročnosti: 50 000 Kč 

 Evaluace a revize naplňování střednědobého plánu URCR v TRČR (podzim 2013) 

Odhad finanční náročnosti: 20 000 Kč/rok 

 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…) 

- Reklamní katalog Dovolená Český ráj – 2012/2013 

- Katalog regionálních kulturních akcí v Českém ráji – každoročně 



   

   

- Turistické noviny Český ráj – vydavatel RTIC 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) 

 

 


