
 

  
 

Výzva pro poskytovatele služeb - Šanon Český ráj 

 

Sdružení Český ráj připravuje vydání propagačně informačního šanonu Český ráj (manuál pro 

návštěvníky turistického regionu Český ráj), který budou návštěvníci regionu využívat při pobytu v území 

(na  informačních centrech, v ubytovacích zařízeních a v dalších službách cestovního ruchu atd.). Šanon 

návštěvníkům poskytne úplný přehled aktuální nabídky v území a umožní jim rychle se v nabídce 

zorientovat a maximálně ji využít.  

Výroba propagačního materiálu je součástí projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Materiál bude vydán 31. 5. 2013 a následně bude distribuován na turistická informační centra, ubytovací 

zařízení, turistické cíle atd. 

Vyzýváme tímto všechny subjekty, nabízející služby cestovního ruchu v níže specifikovaných oblastech na 

území turistického regionu Český ráj, ke spolupráci při zmapování turistické nabídky. Tyto informace budou 

v materiálu prezentovány zdarma. 

Prosíme o předání informací na adresu projektového manažera: Lucie Rakoušová,  

e-mail:rakousova@cesky-raj.info, tel.481 540 253 do 7. 4. 2013 s níže uvedenými údaji. 

 název subjektu (objektu),  

 adresu (kde se objekt nachází), lokalizace 

 kontaktní e-mail na majitele či provozovatele (pro naši korespondenci),  

 adresu internetových stránek,  

 stručnou charakteristiku turistické nabídky. 

Jedná se o tyto oblasti služeb: 

Oblast nabídky a služeb: Podmínky pro uveřejnění: 

Přírodní zajímavosti – např. 

jeskyně, naučné stezky, údolí, 

významné geologické lokality 

Zajímavý turistický cíl pro návštěvníky Českého ráje, který je přístupný 

veřejnosti.  

Rozhledová místa, rozhledny a 

vyhlídkové věže 

Přístupné veřejnosti minimálně během turistické sezony, s vyhlídkou do 

kraje. 

Archeologické lokality Přístupné veřejnosti. 

Hrady, zámky, zříceniny hradu 
Objekt je přístupný veřejnosti. Návštěvník zde může shlédnout expozici, 

či se seznámit s jinou nabídkou, která se k objektu nebo regionu váže. 

Památky vztahující se k postavě 

Albrechta z Valdštejna a Mariánské 

zahradě 

Objekty a lokality, které mají pro návštěvníka vypovídající hodnotu, na 

kterých najde odkaz Albrechta z Valdštejna a Mariánské zahrady. 

Lidová architektura – lidové stavby, 

venkovské památkové rezervace a 

zóny, dřevěné zvonice, drobné 

stavby atd. 

Objekty přístupné veřejnosti a lidové stavby s vysokým kulturně-

historickým potenciálem. 

Sakrální památky 
Objekt je přístupný veřejnosti během turistické sezony i v době mimo 

mše a církevní obřady. Dále architektonicky významné stavby 

nadregionálního významu (kulturní dědictví). 

Prusko-rakouská válka 
Objekty a lokality, které mají pro návštěvníka vypovídající hodnotu 

tématiky Prusko-rakouské války (naučná stezka, památníky, informační 

panely atd.). 

Technické památky a zajímavosti 
Přístupné veřejnosti během turistické sezony. Další významné industriální 

stavby, které osloví turistu. 

Další historické památky Objekt s tematickou expozicí, či zážitkovým (vzdělávacím) programem, 



 

  
 

je přístupný veřejnosti během turistické sezony. 

Muzea  
Objekt je přístupný veřejnosti během turistické sezony. Návštěvník zde 

může shlédnout stálou expozici, výstavu. 

Nabídka pro rodiny s dětmi – např. 

volnočasové areály 

Expozice a programy pro děti i dospělé. Dále lokality, kde byly natáčeny 

známé filmy a pohádky. 

Expozice s tradičními výrobky 

Českého ráje 
Nabídka je přístupná veřejnosti během turistické sezony. 

Exkurze (prohlídky) do výroben, 

řemeslných dílen. Prodejny 

s tradičními a regionálními výrobky 

(značka Regionální produkt Český ráj) 

Služba je přístupná veřejnosti během turistické sezony.  

Významné kulturní a sportovní 

akce v regionu 

Akce se musí každoročně opakovat a mají nadregionální charakter. 

Konaly se již minimálně 2 ročníky a osloví turisty. Např. významné 

turistické pochody, řemeslné trhy, akce pro rodiny s dětmi, akce 

s historickým programem, mezinárodní sportovní akce. 

Služby pro cyklisty 
Služba je nabízena veřejnosti během turistické sezony (např. servisní 

místa). 

Vodní sporty – koupaliště, bazény, 

aquaparky, přírodní koupání, 

půjčovny lodí 

Místo přístupné veřejnosti během turistické sezony. Musí splňovat 

příslušné normy, předpisy, zákony. 

Adrenalinové sporty – např.: lanová 

centra, lanové parky, umělé 

horolezecké stěny, koloběžky, 

segway, tříkolky, potápěčská centra, 

střelba, motosport 

Služba je přístupná veřejnosti během turistické sezony.  

Paragliding, letecké sporty 
Služba je přístupná veřejnosti (na základě objednání) během turistické 

sezony. 

Jízdárny Možnost objednání pro veřejnost během turistické sezony. 

Golfová hřiště, odpaliště, golf indoor Pravidelná otevírací doba během sezony. 

Relaxace, oddych 
Služby zaměřené na turisty. Je přístupná veřejnosti během turistické 

sezony. 

Jiná sportoviště (např. hřiště, kurty, 

bowling, squash, ricochet, tenis, 

fitness, půjčovny in-line bruslí) 

Služba je přístupná veřejnosti během turistické sezony. 

Zoologické a botanické zahrady Služba je přístupná veřejnosti během turistické sezony. 

Zimní sporty – např. lyžařské 

lanovky a vleky, udržované běžecké 

tratě, kryté zimní stadiony 

Oficiálně označená a vyhrazená místa, která jsou přístupná veřejnosti. 
(Tuto podmínku nesplňují lyžařské vleky, které jsou součástí penzionů či hotelů a 

jsou k dispozici pouze ubytovaným hostům.) 

Český ráj bez bariér 
Služby, které jsou bezbariérové (turistické atraktivity, sportovní nabídka 

atd.). 

Český ráj v zimě Turistická nabídka, kterou mohou využívat turisté v zimních měsících.  

Český ráj za deště 
Turistická nabídka, kterou mohou využívat turisté během hlavní a 

vedlejší sezóny za špatného počasí. 

Turistická informační centra 
Jejich hlavní náplní je bezplatné poskytování informací o turistické 

nabídce Českého ráje. Centra jsou v provozu minimálně 6 dní v týdnu po 

celou hlavní turistickou sezonu. 

 

Sdružení Český ráj si vyhrazuje právo, v případě překročení únosné kapacity, prezentace 

v propagačním materiálu krátit.  



 

  
 

 


