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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři zpravodaje, milovníci Českého ráje, v prosinci letošního roku mně končí
funkční období předsedy Sdružení Český ráj, což
mně dává možnost buď obracet se do vzpomínek, nebo se pokusit formulovat vizi. Ta druhá
možnost mě vždycky bavila víc. A tak pokračuji svojí představou budoucnosti Českého ráje
za deset let. Bez nároku na správnost, je to jen
názor, nástřel, představa, která třeba osloví, třeba zapadne.
Český ráj za 10 let. Území, kde se šetrně hospodaří v kulturní krajině, dobře žije, kde se turisté cítí jako hosté. Území, které má svůj střed, ve
kterém se nachází skvělé návštěvnické středisko,
které není ani turnovské, ani jičínské, ani mladoboleslavské nebo semilské, ale prostě českorajské. Takové návštěvnické středisko je vstupní
branou, kde se člověk dočká poučení o území,
vybere si z nepřeberné nabídky aktivit, zážitků,
ale i ubytování a stravování. A vždy s jistotou,
že dostane to nejlepší. Návštěvnické středisko,
kde se atraktivní muzejní formou dozví o historii
území, kde zhlédne krátký ﬁlm o tom nejlepším,
co Český ráj nabízí, kde pochopí, proč musí být
tak chráněn a proč ho musí chránit také. Bude
sloužit jako vzdělávací i ekologické centrum.
Návštěvnické středisko se stane scelujícím centrem Českého ráje, který leží na různorodém území třech krajů, kde se potkávají (a sídlí) stěžejní
organizace působící v území.
Návštěvník jednodenní dostane možnost
poznat Český ráj prostřednictvím několika málo
krátkých a bezbariérových okruhů - skalní města, hrady, technické památky - na jejichž nástupních místech pohodlně zaparkuje, bude se moci
občerstvit a nalezne i kvalitní sociální zařízení.
Český ráj ale uspokojí i návštěvníka, který bude
chtít vstřebat atmosféru místa v klidnějším tempu a užije si tak v poklidu několik dní v jedné
z českorajských chalup, a třeba se i zapojí do výroby některého z regionálních výrobků.
Pokračování na str. 2

Radní Libereckého kraje Ivana Hujerová s novými držiteli certiﬁkátu Regionální produkt Český
ráj. Setkání se uskutečnilo v Kamenářském domě v areálu Muzea Českého ráje v Turnově.

REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ:
PRESTIŽNÍ ZNAČKA MÁ NOVÉ NOSITELE
Na třicet řemeslníků, výrobců potravin, zemědělců a dalších příznivců lokálních produktů se
o svatomartinském úterním odpoledni (11. listopadu) sešlo v útulných prostorách Kamenářského
domu v areálu Muzea Českého ráje v Turnově. Regionální výrobci mezi sebou přivítali další tři
nové nositele této značky. V současnosti tak má prestižní označení „Regionální produkt Český
ráj“ již téměř 50 certiﬁkovaných výrobců, resp. pěstitelů či řemeslníků.
Z rukou radní Libereckého kraje Ivany Hujerové převzali certiﬁkát o propůjčení ochranné
známky: Mgr. Marek Vodička (dřevěné kliky, zakázková truhlářská výroba), Ing. Josef Wranovský (ruční výroba křišťálových lustrů a svítidel) a Jana Klazarová, zástupkyně ﬁrmy TYRES
Kněžmost s. r. o. (ekologicky pěstovaná jablka).
Na setkání regionálních výrobců byl shrnut vývoj projektu značení regionálních produktů
v uplynulém roce. Kladně byl hodnocen v květnu vydaný Katalog výrobců, který byl z větší části
spoluﬁnancován samotnými nositeli značky (nákup inzertních ploch).
Značka regionální produkt je prezentována na stránkách turistického regionu
Český ráj www.cesky-raj.info i samostatných internetových stránkách
www.regionalniprodukt.cz.
Pokračování na str. 2
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DO GRANÁTU PUTUJÍ DVĚ PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

ÚVODNÍK
Dokončení ze str. 1
Po celém území bude procházet po dobře
a jednotně značených udržovaných stezkách.
I mobiliář – lavičky, mostky, rozcestníky, mapy
- vše bude mít v celém území jednotnou úpravu,
která zjednoduší orientaci a dokreslí výjimečnost
území.
Český ráj v sobě ponese několik území pro
uspokojení různých hostů. Greenway Jizera na
západě s kaňonem Jizery a průjezdem textilní,
sklářskou, energetickou i kamenářskou epochou.
Území skalních měst a prvních obyvatel hradů
a zámků. Území Albrechta z Valdštejna na východě s tajemstvím. Území cyklo a hypostezek
v severní polovině plné hlubokých údolí a dalekých rozhledů.
Hosté v kraji budou mít možnost předávat jednoduše přes aplikaci svá doporučení na nejlepší
ubytování, stravování, atrakce. Hosté tak navštíví skutečně to nejlepší a nejlepší budou za svou
práci oceněni.
Možná to vypadá jako příliš vzdálený sen.
Nemyslím si to. V roce 2013 zprovozněná Greenway Jizera, která za rok přilákala 100 tisíc návštěvníků, ukazuje, že to jde.
Mgr. Jan Farský, předseda Sdružení Český ráj

Regionální produkt...
Dokončení ze str. 1
A dále také prostřednictvím outdoorových
a internetových bannerů, propagační rolety či na
tištěných materiálech vydávaných Sdružením
Český ráj.
Novinkou letošního roku je e-shop turistického regionu Český ráj, jehož prostřednictvím
bude možné nakupovat on-line i některé regionální produkty. Nabídka zboží v e-shopu je
v současné době ve fázi příprav a do konce letošního roku bude rozšířena. Výrobci byli osloveni s nabídkou prodeje výrobků také v novém
obchodu.
LIBERECKÝ KRAJ OPĚT PODPOŘÍ
REGIONÁLNÍ VÝROBCE
Radní Ivana Hujerová na jednání informovala
o další připravované výzvě z Dotačního fondu
Libereckého kraje zaměřené na podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel.
Třetí výzva k předkládání žádostí do tohoto
podprogramu je plánovaná od 1. prosince 2014
do 15. 1. 2015 (14.00 hodin). Výzva bude vyhlášena po schválení Zastupitelstvem Libereckého
kraje, které zasedalo 25. 11. 2014.
Výrobci tak budou moci žádat úhradu části
svých nákladů například na prezentační a předváděcí akce, atesty a zkoušky, pořízení strojů,
nástrojů a vybavení a jejich opravy. Podrobné
informace budou k dispozici po schválení výzvy
na www.kraj-lbc.cz.
Jitka Kořínková

Logo
regionální
značky

Jako každoročně se turnovské Družstvo
umělecké výroby Granát zúčastnilo největší
tuzemské výstavy šperků Hodiny a klenoty
2014, která se konala začátkem října na výstavišti v Praze - Holešovicích. Letos se uskutečnil již 13. ročník, v jehož rámci se tradičně
představili i designéři v oboru zlatnictví a klenotnictví. Soutěžilo se v kategoriích Studentský šperk, Umělecký šperk a Komerční šperk.
„Tohoto prestižního setkání se zúčastňujeme
od počátku a je pravda, že většinou do Turnova
přivážíme nějaké ocenění. Povedlo se to i letos, máme dvě první místa,“ shrnul předseda
představenstva Družstva umělecké výroby
Granát Turnov Ing. Miloslav Šorejs.
Konkrétně Turnovští získali 1. místo v kategorii Komerční šperk za náhrdelník, který se
sice pyšní dlouhým anglickým názvem, ale
v Granátu mu neřeknou jinak než „Bílý chřestýš“. Autory tohoto šperku jsou Milan Hejral
a Marek Duffek. Jako materiál bylo zvoleno
stříbro, šperk je osazen třinácti sty kusy signitů.
Ještě cennější je vítězství v kategorii Umělecký šperk. Hana Stehlíková a Martina Cymbálová jsou podepsány pod soupravou nazvanou
„Bublinky“. Jedná se o náhrdelník, náramek
a náušnice ze stříbra. Všechny tři kusy soupravy jsou osazeny českými granáty.
Na podzim také v turnovském Granátu připravují ceny ke každoročnímu vyhlašování
Českého slavíka. Kromě tradičních cen pro

absolutního vítěze, objev roku a další byla
letos předána také cena pro nejstahovanější
českou písničku. „O této nové ceně jsme se
dozvěděli na poslední chvíli, ale podařilo se
nám práci včas odevzdat. Je to trochu něco
jiného než ostatní ceny, sám jsem zvědav, jak
se bude líbit,“ uvedl Miloslav Šorejs.
Družstvo umělecké výroby Turnov v současné době zaměstnává 270 lidí. V posledních
letech zejména díky zájmu turistů o šperky
s českými granáty prožívá dobré období. „Začátek letošního roku byl velmi dobrý, potom se
vše bohužel zastavilo krizí na Ukrajině. Jezdí
méně turistů z Ruska, ale naštěstí nemůžeme
hovořit o nějakém zásadním propadu. Podle
stávajících čísel víme, že i tento rok pro nás
ekonomicky dopadne velmi dobře,“ hodnotí
předseda představenstva.
Vznik DUV Granát se datuje do roku 1953.
Tehdy byly do nově vzniklého družstva začleněny jednotlivé zlatnické a brusičské dílny
z Turnova, Rovenska pod Troskami, Lomnice
nad Popelkou, Dolního Bousova a Frýdštejna.
Družstvo mělo ústředí v turnovské ulici Sokolovo (dnes Trávnice). V nové budově na Výšince družstvo sídlí od roku 1960.
V České republice má Granát síť vlastních
obchodů, tři jsou v Praze, po jednom v Českém
Krumlově, Českých Budějovicích a Liberci,
dva obchody jsou v Turnově.
-pch-

Milan Hejral a Martina Cymbálová z DUV Granát Turnov. Vpravo jedna z oceněných prací (Bublinky). DUV Granát Turnov je držitelem značky Regionální produkt Český ráj.

NOVÁ CYKLOSTEZKA OTEVŘE V PŘÍŠTÍM ROCE OBYVATELŮM
VSTUP DO KRAJINY Z JIČÍNA PODÉL CIDLINY AŽ K ŽELEZNICI
Městu Jičín byla přiznána dotace za Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši
3.190.000 Kč na výstavbu cyklostezky Jičín
- Železnice. Nová bezbariérová stezka pro
cyklisty, chodce a bruslaře by měla vést starou
původní cestou jabloňovou alejí ze severního
okraje Čeřovky kolem Zebína až na stávající
komunikaci do Železnice. S výstavbou se počítá na jaře 2015.
Cesta leží na pozemcích Jičína a Železnice.
Po vzájemné dohodě byla vybrána jako nejlepší a nejbezpečnější řešení cyklodopravy pro
obyvatele obou obcí. Nabídne nový bezpečný
výjezd z města pro rekreační cyklistiku a jistě

tuto trasu ocení i rodiče začínajících cyklistů. Dosud byla cesta neudržovaná a nedala se
využít celoročně. Rekonstrukce cesty obsahuje
i výsadbu a úpravy zeleně (stromů) podél cesty. Stezka nebude osvětlená, takže nenaruší
přírodní scenérie. Stezka bude dlouhá 1853
metrů a široká 3 metry. Povrch cyklostezky
bude z hladkého asfaltu, aby ji mohli používat také bruslaři. Návštěvníci tak budou moci
jít od Čeřovky až k rekultivované skládce na
Zebíně a tudy cestou dolů do lip a zpět do
centra města, nebo lze pokračovat na Železnici po asfaltové cestě podél bývalé skládky až
k vlakovému nádraží, kde bude stezka končit.
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CHKO ČESKÝ RÁJ SE PŘIPRAVUJE NA OSLAVY VÝROČÍ SVÉHO VZNIKU
V roce 2015 oslaví Chráněná krajinná oblast Český ráj 60. výročí od svého vyhlášení. Jedná se o nejstarší CHKO
v České republice. Krajina mezi Turnovem a Jičínem fascinovala od pradávna, na přelomu 19. a 20. století ji rájem
českým pojmenovala v Lázních Sedmihorky skupina pražských literátů a vzdělanců. A u toho už zůstalo. Velký
rozvoj turistiky kraj pod Troskami zažil ve 20. a 30. letech 20. století, vznikly první větší hotely a penziony, skály
objevili horolezci, s prvními značenými cestami přicházeli první turisté. Za minulého režimu zejména estetická
kvalita krajiny utrpěla socialistickým zemědělstvím, silážní věže viditelné zdaleka podmanivé atmosféře mnoho
nepřidaly. Dosud se některé palčivé problémy odstranit nepodařilo. Správa CHKO má hlavní slovo v povolování
nových staveb a projektů, její pozice vyplývající z velké zodpovědnosti ve vztahu k budoucím generacím není právě
jednoduchá. A k tomu jsou zde i nové projekty na podporu ekologické výchovy, nové naučné stezky a mnoho dalšího. O pestrém světě kolem „chráněnky“ jsme si povídali s Janem Mockem, vedoucím Správy CHKO Český ráj.
* O vaší Správě CHKO není
v poslední době v médiích moc
slyšet. Předpokládám ale, že fungujete…
O co méně je o nás slyšet, o to
usilovněji pracujeme. Je to téměř
ideální stav. Prodávat práci veřejnosti budeme až příští rok, až bude
hotovo. Špička mediálních zpráv
skončila poté, co byla odsouhlasena trasa a druh nového dopravního koridoru od Jičína k Turnovu,
shodná s odborným názorem našeho pracoviště.
* Žádosti o výstavbu rodinných
domů či komerčních objektů - je
to pro Správu CHKO stále velký
problém, nebo ten největší boom
žádostí již pominul?
Nových stavebníků stále přibývá. Do atraktivního prostředí se
dobře investuje. Je to doklad dobré
péče o krajinu ze strany ochrany
přírody po dobu více než půl století. Lokalit na stavění je stále dost
v nově schválených územních plánech obcí.
* Je tu nějaký nový projekt,
který jste s radostí podpořili?
Projektů, do kterých jsme vstoupili, je celá řada. Už druhý rok
funguje unikátní dohoda o hospodaření v lesních porostech a loukách v přírodních rezervacích Údolí Plakánek a části Podtroseckých údolí s vlastníky Kinský
dal Borgo. Vůbec první takovýto
projekt v České republice stanoví způsob hospodaření i ﬁnanční
kompenzace. Projekt, jako jeden
z několika, byl dokonce navržen na
ocenění v Bruselu. Dominantním
projektem roku 2014 se stala realizace tzv. návštěvnické infrastruktury. Naše regionální pracoviště
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR připravilo zcela novou dětskou interaktivní naučnou stezku
v Příhrazských skalách. U rybníků
Žabakoru a Rokytnického vzniknou
dvě nepřehlédnutelné ornitologické pozorovatelny. Instalovali jsme
informační tabule u chráněných
území. Celkem dvanáct turisticky
frekventovaných míst jsme vybavili tzv. zastřešenými posezeními.

Je to například u Humprechtu,
v Besedických skalách nebo na Kozákově. Podílíme se na projektu
monitoringu návštěvnosti s Karlovou univerzitou, monitoringu kvarterních sedimentů s Muzeem Česká
Lípa a dalších.
* Celá léta platí, že především
v hlavní sezoně jsou přetížené
lokality Sedmihorky, Hrubá Skála, Trosky. Jaký by podle vás
byl ideální návštěvnický režim
v exponovaných místech Českého
ráje?
Nejvíce navštěvovaná místa regionu je nezbytné vybavit potřebnou
infrastrukturou. Větší komfort pro
turisty udrží návštěvníky v oblasti
delší dobu. Podílet by se na zkvalitnění služeb měli i podnikatelé. Těží
z atraktivní přírody nejvíce.

Jan Mocek

* Jak by podle vašeho názoru
měl vypadat ideální stav komunikace mezi Správou CHKO, návštěvníky a potenciálními stavebníky v dalších letech?
Forem komunikace je jistě více.
Začíná to u ekologické výchovy
a končí v přístupech u konkrétních
záměrů. Je to především o přímé
komunikaci a dodržování pravidel.
Pravidel, která vedou k zachování
unikátní kulturní krajiny, ve které
se cítíme dobře. Neutíkáme z ní do
světa.
Krajiny, v které se dobře bydlí,
rekreuje, hospodaří a je zde prostor pro zajímavé druhy živočichů
i rostlin.

* V roce 2015 čeká CHKO již
60. výročí od založení. Čím si
toto výročí připomenete?
Pro veřejnost budou připraveny
nové interaktivně pojaté naučné
stezky. V roce 60. výročí vyhlášení CHKO zpřístupníme zajímavými informacemi nové naučné
stezky, národní přírodní památku
Kozákov a přírodní rezervaci Klokočské skály. Tyto naučné stezky
byly budovány ve spolupráci se
Sdružením Český ráj. K realizaci je
připravena naučná stezka v Údolí Plakánku u hradu Kost. Zcela
nově pojatá činnost informačního
střediska v Arboretu na Bukovině v podání Střediska ekologické
výchovy Sedmihorky zaujme jistě
různé kategorie návštěvníků svými
pestrými programy o Českém ráji
v průběhu celého roku i originálním
informačním systémem. Naše pracoviště v roce 2015 bude zajišťovat
údržbu velkého množství biotopů
s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Uskuteční se řada akcí,
mj. výstava fotograﬁí spolu se ZO
ČSOP v Turnově i v Informačním
středisku na Věžáku, zpřístupníme
informace našich společných projektů - monitoringu návštěvnosti,
aktualizace biotopů, seznámíme
veřejnost se sledováním evropsky
významných lokalit i druhů Českého ráje. Rok 2015 vyvrcholí říjnovou konferencí o výročí chráněné
krajinné oblasti.
* V povídání pro zpravodaj
Sdružení Český ráj nemůžeme
opomenout ani tuto kapitolu spolupráce…
Já myslím, že naše vzájemná
spolupráce se rozvíjí slibně. Spolupracujeme při realizaci návštěvnické infrastruktury, pokračuje
spolupráce při certiﬁkaci regionálních výrobků, usměrňování turistických programů v terénu. Hledáme cesty k lepší nabídce atraktivit
a služeb pro návštěvníky a k využití
značného potenciálu unikátní krajiny. Perspektivu vidím v prolnutí
projektů SČR, našim regionálním
pracovištěm a útvary MAS.
* Děkuji za rozhovor.
-pch-

CHKO ČESKÝ RÁJ
V ŘECE ČASU
Zanedlouho to bude již 60
let, co se nadšencům kolem
MUDr. Jiřího Šolce podařilo mravenčím úsilím přimět
tehdejší státní orgány, aby
vyhlásily vůbec první chráněnou krajinnou oblast v České
republice.
Dnes je Český ráj jedním
ze symbolů naší země a zdejší chráněná krajinná oblast
patří mezi nejnavštěvovanější.
A zatímco původní „chráněnka“ byla vyhlášena na 95 čtverečních kilometrech, dnes, po
rozšíření v roce 2002, se rozprostírá na dvojnásobné ploše.
Dlouhá léta však CHKO byla
spíše symbolicky chráněným
územím, když se o ni starali
hlavně dobrovolní strážci a víc
než dvacet let měla v podstatě
jen jednoho pracovníka – konzervátora.
Tím prvním byl právě legendární turnovský lékař MUDr.
Jiří Šolc, dalším v pořadí byl
Miroslav Pojkar – teprve za
něho v roce 1975 vznikla Správa CHKO, ale prvním skutečným vedoucím, který měl pod
sebou nějaké zaměstnance,
byl až Jindřich Zeman, který
v čele CHKO stál v letech 1977
- 1990. Dalším vedoucím byl
RNDr. Zdeněk Mrkáček, který na Správě CHKO pracuje
dodnes, po něm Ing. Tomáš
Tomsa a v letech 2000 - 2007
RNDr. Lenka Šoltysová. Od
května 2007 je v čele „chráněnky“ Ing. Jan Mocek. Sídlo
Správy CHKO Český ráj je
v turnovské ulici A. Dvořáka
čp. 294.
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ROZVOJ TURISTICKÝCH NABÍDEK POKRAČUJE DÍKY NOVÉMU PROJEKTU
Sdružení Český ráj zahájilo
na základě schválené žádosti do
závěrečné výzvy ROP Severovýchod realizaci projektu „Český ráj
– nové trendy v cestovním ruchu“.
Projekt se zaměřuje na nové turistické nabídky a používá nové metody a technologie.
Předmětem projektu je rozvoj
a propagace témat, která jsou buď
nová, nebo jim dosud byl věnován
menší prostor. Jedná se především
o ﬁlmový turismus (Za ﬁlmem
a pohádkou do Českého ráje), bezbariérovou turistiku (Český ráj
bez bariér) a průřezové téma Zlaté
stezky Českého ráje.
V rámci projektu proběhnou
tematická setkání s partnery a pod-

nikateli (fóra CR), poznávací cesty
(press/fram tripy) a budou vydány tematické elektronické tipy na
výlety (ve formátu PDF, GPX) zobrazené v mapovém portálu. Hlavním výstupem bude nová mobilní
aplikace (interaktivní turistický
průvodce). Právě zaměření na elektronické formy propagace představuje nový trend, kdy se ustupuje od
papírových tiskovin ve prospěch
elektronických výstupů a forem
propagace.
Jednotlivé aktivity a kroky
budou začleněny v souběžné informační kampani a proběhnou v souladu s nově zpracovaným marketingovým plánem prezentace a propagace regionu.

Projekt s rozpočtem zhruba 2,3
mil. Kč bude realizován do konce
září 2015.
A jaké aktivity projektu se doposud uskutečnily?
V současné době byla vyhlášena výběrová řízení na „Reklamní
kampaň“, „Aplikace pro mobilní
telefony“ a „Tiskové a mapové produkty“ a byla zadána aktualizace

PROVOZ TURISTICKÝCH AUTOBUSŮ V SEZONĚ 2014
Projekt „Letní turistické autobusy Český ráj 2014“ již patnáctým rokem
provozuje Mikroregion Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi regionu. Další spolupráce probíhá s informačními centry a dalšími subjekty
k zajišťování propagace a informování o projektu Letních turistických
autobusů (dále jen LTA).
V letošním roce došlo oproti roku 2013 k menším změnám. Bylo
vynecháno město Bakov
nad Jizerou z důvodu rekonstrukce kanalizace; červená, žlutá a modrá trasa byla
v Jičíně vedena až na nádraží ČD; červená trasa byla
vedena z Libuně přes Kněžnici do Jinolic. Došlo také
k časovým úpravám pro
Přehled vytíženosti linek
lepší vazby na vlakové spojení, především v zastávce Jičín. I letos byla zajištěna přeprava zvýšeného
počtu koloběžek v úseku Malá Skála – Kozákov posilováním spojů na
základě telefonické žádosti.
Sezona LTA začala o víkendu dne 31. května červenou, žlutou a hnědou linkou, naplno byly LTA spuštěny o letních prázdninách. Provoz byl
ukončen o víkendu 31. srpna 2014. Celkem bylo letos turistickými autobusy na všech pěti linkách najeto 36.258 km, což je o 1.134 km více než

v r. 2013. Autobusy přepravily za
sezonu 14.949 cestujících a 586 kol
(o 1.752 cestujících více a o 224
kol méně než v roce 2013). Celkem
bylo provozováno 946 spojů.
Nejvíce využívaná byla tradičně
červená linka, která je páteří celého
systému autobusů Český ráj a vede kolem nejpřitažlivějších míst
Českého ráje.
Druhou nejvytíženější byla hnědá linka, která propojuje místa v západních částech Českého ráje a její
trasa začíná v Mladé Boleslavi.
Tento fakt vypovídá i o tom, že je
Český ráj významným místem pro
rekreaci obyvatel Mladé Boleslavi.
Projekt je podporován Královéhradeckým a Libereckým krajem.
Provoz linek tradičně zajišťují dopravci BusLine, a. s., a Dopravní
podnik Kněžmost s. r. o.
Luděk Láska

„Marketingového plánu“.
V listopadu proběhlo Fórum
cestovního ruchu, jehož hlavním
tématem bylo rozvinout diskuzi k rozvoji ﬁlmového turismu
v Českém ráji a 2. prosince se uskutečnila exkurze/presstrip zaměřená na Zlatou stezku Českého ráje
a zimní nabídku regionu.
Lucie Rakoušová

NOVÉ
STRÁNKY KIS
Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou v dohledné době plánuje spustit nové webové stránky,
které by měly díky propracovanější struktuře (a v novém
graﬁckém designu) poskytovat
kompletní informace o nabídce a činnosti KIS a kulturním
i jiném dění v Lomnici. Na
adrese www.kislomnice.cz, na
které je po spuštění naleznete
namísto stránek stávajících,
nebudou opět chybět články
a pozvánky na akce, odkazy na
rezervační systém vstupenek
nebo kalendář akcí, fotogalerie a jiné rubriky.
-zb-

OTEVŘENÍ
ALAINOVY VĚŽE
Po tříleté zásadní rekonstrukci byla na sv. Václava za
zvuku slavnostních fanfár trubačů otevřena Alainova věž
v lesním komplexu pod horou
Tábor.
Z kritického stavu se zásluhou šikovných kameníků dostala téměř do původní podoby.
Snahou je upravit i prostranství pod věží tak, aby zde
byla lesní louka a zároveň byl
umožněn alespoň částečný
výhled k Jičínu. Nově je zde
instalována informační tabule
o místě a okolí.
-aa-
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MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI STEZKY GREENWAY JIZERA

Stavba stezky Greenway Jizera
v úseku Turnov – Rakousy – Malá
Skála – Líšný byla dokončena
v roce 2013, cyklisté a pěší stezku
využívali již od letních měsíců. Na
pomezí srpna a září proběhl v roce
2013 i 2014 monitoring návštěvnosti stezky pomocí umístěného
sčítače návštěvníků. V roce 2013
bylo zjištěno 19 945 průjezdů/průchodů a potvrdil se tak velký zájem
o novou stezku mezi obyvateli
a návštěvníky území, a tím i smysluplnost celého projektu. V roce
2014 byl na stezku umístěn sčítač
TRAFx od společnosti Partnerství,
o. p. s. v období od 18. srpna do 5.
října. Ve sledovaném období bylo
na stezce zaznamenáno celkem 18
667 návštěvníků v obou směrech.
Monitoring návštěvnosti potvrdil
některá důležitá zjištění:
* Využití stezky je rozloženo
mezi pracovní dny (53 %) a nepracovní dny (47 %) rovnoměrně do
obou směrů.
* Denní průměr činí 381 uživatelů (o víkendech narůstá na 625).

* Většina (99 %) návštěvníků
využívá stezku od 5 do 22 hodin,
což mj. v pracovních dnech potvrzuje dopravní využití stezky.
* Ručním kontrolním sčítáním
byla zjištěna struktura návštěvníků
v poměru 78 % cyklisté, 13 % pěší
a 9 % koloběžky.

s poklesem návštěvnosti o zhruba
20 %). Zjištěná vysoká návštěvnost
i na konci turistické sezony potvrdila zájem o novou stezku a především smysluplnost celého projektu
a vynaložené investice. Nyní je nutné pokračovat především ve směru
z Líšného do Železného Brodu, kde

Malá Skála, Líšný) a v neposlední
řadě nové nabídky v podobě balíčků
služeb (spojení cesty lodí a na kole).
Zbývá jen vyčíslit ekonomický přínos do území a návratnost vložené
investice. Na to, zatím, v České
republice nebyla zavedena ověřená
metodika (jak je tomu např. v sou-

Při stejném celkovém počtu návštěvníků se došlo ke změně využití
stezky o víkendech (42 % v roce
2014 oproti 54 % v roce 2013)
a především nárůstu uživatelů na
koloběžkách.
Udržení návštěvnosti je dobrým
výsledkem vzhledem k běžnému
boomu návštěvnosti u nových staveb s prudkým nárůstem a následným prudkým poklesem zájmu (případ nové stezky u Hradce Králové

probíhá projektová příprava nového
úseku stezky.
Na základě zjištěných dat lze usuzovat, že v období od jara do podzimu využilo nově vybudovanou stezku Greenway Jizera zhruba 70 tisíc
uživatelů a za celý kalendářní rok se
toto číslo blíží pod sto tisíc.
Stezka Greenway Jizera představuje jeden z modelů rozvoje
cestovního ruchu. Vybudování veřejné infrastruktury z veřejných
prostředků vytváří mj. podmínky
pro rekreaci místních obyvatel
a rozvoj turistické nabídky v podobě rozšíření služeb. Již nyní je zde
široká nabídka půjčoven sportovního vybavení (především koloběžek
a lodí), rozšířená nabídka služeb
a občerstvení s potřebným zázemím
v okolí stezky (Dolánky, Křížky,

sedním Německu), ale blýská se na
lepší časy. O přínosu projektu pro
území, včetně ekonomického, však
nemůže být pochyb.
Projekt výstavby stezky Greenway Jizera v úseku Loužek – Líšný
byl podpořen z Evropského fondu
pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod.
Konečné náklady na výstavbu
nových úseků stezky mezi Loužkem a Líšným dosáhly 32,57 mil.
Kč s dotací ve výši zhruba 90 %.
Nositelem projektu (a investorem
stavby) bylo Sdružení Český ráj.
Partnery projektu jsou obce Líšný, Malá Skála a Rakousy a město
Turnov, kteří se podílejí i na spoluﬁnancování projektu.
Jiří Lukeš

Monitoring proběhl v letech 2013 i 2014 ve stejném období a bylo tak možné
provést srovnání za období 19. 8. - 8. 9. v obou letech:

ČESKÝ RÁJ MÁ NOVÝ E-SHOP
Projekt „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“ je spoluﬁ nancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS2 Severovýchod.

Projekt Greenway Jizera 2013 podpořila Nadace Partnerství z programu
Greenways, jehož generálním partnerem je Nadace České spořitelny.

Od 1. srpna mají uživatelé oﬁciálních webových stránek turistického
regionu Český ráj www.cesky-raj.info možnost využít nový elektronický
obchod (e-shop). Mohou v něm získat propagační materiály, mapy, upomínkové předměty pro děti a dospělé, regionální výrobky a třeba i balonové
letenky. Nabídka se bude postupně rozšiřovat. Cílem Sdružení Český ráj je
postupně nabídnout turistům, návštěvníkům a vůbec všem milovníkům kraje pod Troskami kvalitní mapy, regionální literaturu, propagační tiskoviny,
upomínkové předměty a regionální výrobky, vše spojené s regionem.
Do budoucna by měl obchod nabízet například i poukazy na služby
v cestovním ruchu nebo vstupenky na vybrané akce v regionu.
Nový e-shop bude zároveň sloužit jako nástroj, kterým SČR může
zajišťovat letákový servis v regionu i mimo něj a může tak pomoci propagaci turistické nabídky. V neposlední řadě chce SČR prostřednictvím nabídky e-shopu více rozšířit spolupráci s informačními centry, podnikateli
a dalšími aktéry na poli cestovního ruchu v regionu. Příjem z prodeje zboží
využije Sdružení Český ráj na provoz a další rozvoj internetové prezentace
regionu.
Lucie Rakoušová
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AKTUALITY Z REGIONU
Semilsko jako na dlani
Pro oblast Semilsko byla vydána zcela nová
mapa, která je turistům i místním k dispozici na
pultu Turistického informačního centra v Semilech.
Přípravné práce na tvorbě mapy
probíhaly od jara až
do konce července,
přičemž výsledkem
se stala mapa, která
detailně zobrazuje
členité a zajímavé
území, jehož centrem je údolí řeky
Jizery a dolní tok
řeky Kamenice s
tradičními turistickými cestami, jakými jsou Riegrova, Palackého
a Kamenického stezka. Přírodním zajímavostem
dále dominují nejvyšší vrchol oblasti Českého
ráje Kozákov s malým skalním městem Drábovna a Hamštejnským hřbetem, na druhé straně od
Jizery Bozkovské dolomitové jeskyně. Na mapě
najdeme obce i města Semily, Bozkov, Železný
Brod s mnoha památkami a zajímavostmi. Severovýchodní okraj mapy zobrazuje i rozhlednu
„U Borovice“ a Roztocký mlýn poblíž Vysokého
nad Jizerou.
Jedná se o nejpodrobnější mapu v oblasti Semilska s vyznačením cykloturistických tras, Semilských šlápot a možností lyžování v jednom.
Mapa je velice přehledná, v menším a šikovném
formátu. Na druhé straně nejsou uvedeny žádné
reklamy, ale texty v češtině, němčině a angličtině
doplněné obrázky staveb a přírodních zajímavostí. Rovněž byly přidány podrobnější výřezy centra města a Riegrovy stezky. Cena oproti klasické
mapě vyjde na polovinu, tj. na 49 Kč.
Věříme, že se nám podaří propagovat trošku
opomíjenou, ale velice krásnou oblast Českého
ráje, ke které Semilsko rozhodně patří.
TIC Semily

Víte, že lomnický zámek
má svého skřítka?
Je jím skřítek Suchárek, veselý průvodce krátkou zámeckou stezkou Kulturního a informačního střediska Města Lomnice nad Popelkou, která
seznamuje příchozí s historií výroby Lomnických sucharů. A kdo vlastně skřítek Suchárek je
a jak a kdy se na zámku v Lomnici objevil? O tom
vypráví pověst, do které se na prvním zastavení stezičky můžete začíst. Panely „sladké cesty“
zámkem byly na své místo nainstalovány během
letní sezony a do
konce prázdnin
si ji prošly na
tři desítky dětí
nejen z Lomnice
a okolí, ale také
např. z Jablonce,
Vrchlabí, Prahy
nebo Brna.
Zdeňka
Breuerová
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SEZNAMTE SE S KVALITOU – ČSKS
Pokud vám záleží na kvalitních službách, ať
už jste na straně klienta nebo poskytovatele, je
projekt Český systém kvality služeb určen právě vám!
Filozoﬁí projektu je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných
služeb v organizacích. Zapojeným subjektům
systém umožňuje postupně získávat odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality
ve službách a další odborné kompetence, které mohou využít při rozvoji svého podnikání.
Značka ČSKS není pouze sdělení klientům
o vysoké kvalitě a pozornosti, kterou jim organizace věnuje, ale také informací pro obchodní
partnery, dodavatele a odběratele, že je organizace spolehlivým partnerem dbajícím na
korektní vztahy.

Český systém kvality služeb má velký potenciál stát se jedním z hlavních orientačních
nástrojů při volbě a výběru klienta pro konkrétní zařízení či službu. Značku kvality Q získalo
už více než sto poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Více najdete na www.csks.cz.
Regionální koordinátorkou pro Královéhradecký kraj je Ing. Emilie Koťátková (tel. 607
978 465, emilie.kotatkova@csks.cz).

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY JIČÍNSKA
Mariánská a Valdštejnova zahrada jsou dvě
území v oblasti Jičínska, která, byť
nesou každé jiný
odkaz, se vzájemně doplňují. Jejich
společné největší
bohatství spočívá
v krajinném charakteru a množství
sakrálních památek.
Desítka nejvýznamnějších je také
předmětem nově
vytvořené turistické nabídky „Sakrální skvosty Jičínska“, v rámci které
byl vydán stejnojmenný informační materiál.
Ve tradičním formátu 1/3 A4 bylo vydáno 10
tisíc kusů české a 5 tisíc kusů polské jazykové mutace. Vybranými sakrálními památkami
jsou KOSTEL SV. JAKUBA V JIČÍNĚ, KOSTEL SV. IGNÁCE V JIČÍNĚ, KOSTEL PANNY MARIE DE SALE V JIČÍNĚ, ŽIDOVSKÁ
SYNAGOGA V JIČÍNĚ, LOKALITA ZEBÍN,
KOSTEL SV. VÁCLAVA VE VELIŠI, KAPLE
SV. JANA NEPOMUCKÉHO V BUKVICI,
LORETA U PODHRADÍ, KAPLE SV. ANNY
V DOLNÍM LOCHOVĚ a KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V OSTRUŽNĚ.
Skládačku vydalo Sdružení Český ráj ve
spolupráci s městem Jičín a svazkem obcí Mariánská zahrada v rámci projektu „Prezentace
kulturního dědictví Mariánské a Valdštejnovy
zahrady“. Informace z vydané tiskoviny budou

zveřejněny také na stránkách všech zúčastněných partnerů (www.cesky-raj.nfo, www.jicin.
org a www.marianskazahrada.cz).
V rámci uvedeného projektu se připravuje
zpracování studie rozvoje turistiky v Mariánské a Valdštejnově zahradě a soupisu kulturního dědictví. U obou dokumentů probíhá hledání
a výběr zpracovatele.
V rámci souběžného projektu „Rozvoj turistiky v Mariánské a Valdštejnově zahradě“ proběhlo v průběhu léta první setkání potenciálních
partnerů pro připravované „questy“ (hledačky)
na Jičínsku. Již nyní se rýsují zajímavá témata,
ze kterých by šest plánovaných virtuálních tras
mělo vzniknout.
V prosinci bude zahájena příprava a realizace
poslední aktivity v rámci uvedeného projektu,
kterou je vybudování informačního systému na
území Mariánské zahrady. U vybraných památek a turistických cílů budou umístěny informační tabule představující návštěvníkům Mariánské zahrady to nejcennější z území. Dosud
bylo vybrány následující památky:
Kostel sv. Jiří a zvonice (Psinice), pomník
Mistra J. Husa (Libáň), kostel sv. Ducha
(Libáň), kostel Nalezení sv. kříže (Zliv u Libáně), kostel sv. Jakuba (Kopidlno), zámek Kopidlno, kulturně-informační centrum (Kopidlno),
kaple sv. Anny (Dolní Lochov), zámek Vokšice,
kaple sv. Jana Nepomuckého (Bukvice), kostel
sv. Václava (Veliš), kostel sv. Prokopa (Nadslav), kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bystřice), kostel Nanebevzetí Panny Marie (Slatiny).
Z dalších uvažovaných jsou to např. Loreta kaple Nanebevzetí Panny Marie, kaple Svatých
andělů strážců v Podhradí a kaple Svaté Trojice
v Ostružně.
Jiří Lukeš

Oba projekty jsou spoluﬁnancovány z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční
skupiny Otevřené zahrady Jičínska a budou dokončeny v červnu 2015.
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ČESKÝ RÁJ JE ZASLÍBENÝM REGIONEM PRO FILMOVÝ TURISMUS
Území Českého ráje je vzhledem
ke své rozmanitosti a ideální dostupnosti z hlavního města zaslíbeným
regionem pro ﬁlmaře. Ve shrnující
studii, která vznikla před dvěma
lety, je uvedeno v tomto regionu
přes 40 míst, kde se v minulosti natáčela nějaká pohádka či ﬁlm, a to
české i zahraniční produkce. Celkem zde od 50. let minulého století
do současnosti vznikla skoro stovka ﬁlmů, resp. v tomto počtu ﬁlmů
či pohádek se Český ráj v nějaké
podobě objevuje. Proto byl region
vybrán Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism (dále
jen „CzechTourism“) mezi regiony,
o které se „opře“ kampaň, která
bude do naší země lákat zahraniční
turisty a Český ráj připomene i domácím návštěvníkům. „Británie má
svého Jamese Bonda, Francie Asterixe a Obelixe, Nový Zéland Pána
prstenů, Skotsko Statečné srdce, my
máme originální pohádky a ﬁlmy.“
To je jeden ze závěrů fóra cestovního ruchu a workshopu, který se
uskutečnil v pátek 21. listopadu na
zámku Hrubá Skála.
Jak uvedla Pavla Bičíková, spo-

MUZEUM
A GALERIE DETESK
V polovině září byl slavnostně otevřen celý nově upravený
objekt společnosti DETESK na
železnobrodském náměstí 3. května. Zpřístupněny byly prostory
ﬁremní prodejny v přízemí, galerie a muzeum. Součástí budovy je
také nová vinotéka. Vše můžete
navštívit denně od 9.00 do 17.00
hodin.
Muzeum představuje sbírku
železnobrodských ﬁgurek a sbírku uměleckého skla s důrazem
na železnobrodskou autorskou
tvorbu. V galerii budou pořádány
především výstavy výtvarného
umění.
Přehlídku zahájila retrospektivní výstava díla světoznámého
tvůrce skleněného šperku Svatopluka Kasalého, doplňuje ji
tvorba jeho blízkých spolupracovníků, fotografa Tarase Kuščynského a hudebního skladatele
Bohdana Mikoláška.
TIC Železný Brod

lupracovnice pořádajícího Sdružení
Český ráj, která se ﬁlmovým turismem zabývá, v současné době je
zmíněná studie ve formě výletů
a přehledu ﬁlmů a jednotlivých
lokalit prezentována na internetových stránkách www.cesky-raj.
info a www.ceskyrajdetem.cz. Zde
zájemci najdou jak popis jednotlivých ﬁlmových lokalit v Českém ráji, tak také databázi ﬁlmů
a pohádek, které zde v minulosti
byly natáčeny. Jak doplnil ředitel Sdružení Jiří Lukeš, v příštím
roce bude vydán nový propagační
materiál s přehledem výletů, který
podpoří právě putování za ﬁlmy
a pohádkami v Českém ráji. „V roce

štěvníkům představovat na pozadí
ﬁlmů Jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman ležící spící
a pohádky S čerty nejsou žerty,“
uvedl Dužár. Projekt bude také
pobídkou pro české a zahraniční
produkce, aby pro své ﬁlmy zvolily
jako ideální scenérie z České republiky. V nadcházejících týdnech například bude natáčet norská produkce na Kosti a v Prachovských
skalách ﬁlm Král Vánoc, který
vychází ze stejnojmenného veleúspěšného televizního seriálu. Premiéra v Norsku je plánována na
Vánoce 2015, v jednání jsou i další
trhy (zejména sousední Švédsko
a blízké Dánsko).

Zámek Hrubá Skála z horkovzdušného balonu (www.vyletbalonem.cz).

2013 jsme začali práce na projektu,
který dnes nazýváme kampaňovým
titulkem Česko – země jako z ﬁlmu.
Hlavní část kampaně spustíme na
jaře roku 2015. Smyslem je vzbudit
u diváků a potenciálních turistů
zájem vydat se na jednotlivá místa,
kde ﬁlmy či pohádky vznikaly,“ přiblížil nový projekt Jiří Dužár, hlavní
projektový manažer CzechTourism.
Vybrána byla zhruba padesátka
českých a zahraničních ﬁlmů, které
byly zařazeny do jednotlivých žánrů, jako jsou třeba Tajemno (Spalovač mrtvol), Kultovní (Pelíšky,
Samotáři…), Osudové (Tmavomodrý svět) a také Rodinné (Jak dostat
tatínka do polepšovny) a Pohádkové (S čerty nejsou žerty). Tyto ﬁlmy
budou představeny v krátkém spotu, který bude promítán v kinech,
prostřednictvím on-line reklamy
a na vybraných kulturních akcích.
K volnému stažení bude k dispozici
mobilní aplikace Czech Film App
pro chytré telefony s operačními
systémy iOS a Android.
„Z celkem sedmnácti turistických regionů České republiky bylo
vybráno sedm, které budou propagovány v rámci image kampaně
produktu. Jedním z těchto sedmi
regionů bude i Český ráj. Budeme
ho domácím i zahraničním náv-

Do ﬁlmové turistiky se chtějí
více zapojit památkové objekty v
regionu. Na rok 2016 se chystá připomínka výročí natáčení pohádky
Princ Bajaja (1971) na Hrubé Skále,
v příštím roce se zde má uskutečnit festival horolezeckých ﬁlmů.
Zkušenosti s turisty, kteří se zajímají právě o místa natáčení ﬁlmů
a pohádek, mají na Sychrově, ve
Vesci u Sobotky, na Kosti, kde se
v počtu natáčených ﬁlmů řadí hned
za republikově nejúspěšnější Křivoklát. Vyhledávané jsou také Prachovské skály. Ty v poslední době
posloužily i jako atraktivní kulisa
pro reklamy.
V rámci setkání na Hrubé Skále
zhruba pět desítek účastníků, kteří zastupovali informační centra,
památkové objekty, CzechTourism
i třeba ﬁlmové produkce, řešilo,
jak s tématem naložit v budoucnu. V rámci připravované mobilní
aplikace Českého ráje bude možné
zobrazit i informace o ﬁlmových
místech. Kromě celostátní kampaně CzechTourism se do budoucna
uvažuje i o „festivalu“ ﬁlmů natáčených v Českém ráji, světlo světa
možná spatří také propagační materiál, který nabídku ﬁlmové turistiky
v regionu kompletně shrne…
Zaznamenal Pavel Charousek
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LETECKÉ MUZEUM
V MLADÉ BOLESLAVI
PATŘÍ K PĚTICI
STAVEB ROKU
Letecké muzeum Metoděje
Vlacha v Mladé Boleslavi patří
k pětici staveb, které se mohou
pyšnit titulem Stavba roku 2014.
Výsledky této soutěže zveřejnila
Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství. Spolu s leteckým
muzeem cenu obdržely také
Středoevropský technologický
institut CEITEC v Brně, lanová
dráha na Sněžku, rodinný dům
„LF“ v pražských Nebušicích
a obchodní centrum Šantovka
v Olomouci.
Stavba leteckého muzea
se nejprve mezi zhruba šesti
desítkami přihlášených projektů probojovala spolu s dalšími
14 stavbami do ﬁnále soutěže.
Nyní se ocitla mezi pěti vítěznými projekty. Autory projektu
jsou Hlaváček - architekti s. r.
o., Michal Hlaváček, Ludvík
Holub, Daniela Šimková, Pavel
Lupač. Dodavatelem stavby je
společnost Energie - stavební
a báňská, a. s., a investorem
Středočeský kraj.
Motto této stavby: „Unikátnost projektu spočívá v tom,
že se jedná o živé muzeum s interaktivními prvky. Návštěvník
neuvidí jen mrtvé exponáty
jako v normálním muzeu, ale
živá historická letadla a jejich
repliky. Uvidí jejich startování,
nastupování pilotů do kokpitů a létání. Divák si také sám
zalétá na leteckém simulátoru. Nic podobného neexistuje
v Čechách ani ve většině zemí Evropy.” Stavba umístěná na
kraji města u mladoboleslavského letiště je sice dokončena, ale
stále se čeká na její dovybavení
a uvedení do provozu. Tyto fáze
závisí na Středočeském kraji
a zprovoznění muzea je reálné
nejdříve v příštím roce.
Pavel Šubrt
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OHLÉDNUTÍ ZA SEZONOU 2014
Návštěvnost turistického regionu Český ráj v uplynulé letní turistické
sezoně mírně klesla. To dokazují statistické údaje o návštěvnosti jednotlivých informačních center v regionu, které jsou každoročně monitorovány.
V průběhu sezony, tj. v době od června do září, navštívilo turistická
informační centra 138 176 turistů a místních obyvatel, což znamená přibližně 1 % pokles oproti roku 2013. Nejvyšší návštěvnost měla tradičně IC
v hlavních turistických městech regionu, tedy v Jičíně, Turnově a Mladé Boleslavi.
Co se týká turistů ze zahraničí,
návštěvnost byla oproti loňskému
roku o cca 1% vyšší, zaznamenán
byl nárůst mezi německy, holandsky
a polsky mluvícími turisty, kteří také tvoří skupiny s nejvyšším počtem
zahraničních návštěvníků v sezoně 2014.
Pro srovnání, návštěvnost internetových stránek www.cesky-raj.info za
stejné období činila 214 457 návštěv (nárůst o 18,23%). K tomu je nutné připočíst dalších 51 984 návštěv na tematických webech (regionalniprodukt.
cz, ceskyrajbezbarier.cz, albrechtzvaldstejna.cz, ceskyrajdetem.cz, zlatastezka.info). Nárůst téměř o 1/5 potvrzuje rostoucí význam internetu při prezentaci regionu.
Lucie Rakoušová
Přehled návštěvnosti v informačních turistických centrech za období
červen – září 2014:
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ČESKÝ RÁJ BYL PŘEDSTAVEN
NOVINÁŘŮM Z ČECH I SLOVENSKA
Sdružení Český ráj, jehož hlavním cílem je rozvoj a propagace regionu, připravilo ve spolupráci s partnery ve dnech 10. až 13. září t. r. dva
presstripy pro české a slovenské novináře. „Na jaře letošního roku jsme
byli osloveni zastoupením České centrály cestovního ruchu CzechTourism
v Bratislavě ohledně spolupráce při koordinaci několikadenního presstripu pro novináře ze Slovenska, jehož smyslem
bylo představit základní
nabídku a krásy našeho
regionu,“ uvedla Lucie
Rakoušová ze Sdružení
Český ráj. „Zároveň
jsme byli požádáni i zastoupením ČCCR CzechTourism v Praze v souvislosti s kampaní Česko
– země strhujících příběSnímek z prohlídky na hradu Kost.
hů o organizaci dalšího
presstripu, tentokráte pro české novináře,“ dodává Rakoušová.
Novinářům ze Slovenska byla představena hlavní nabídka regionu (hrady, zámky a další turistické cíle, lidová architektura, skalní města, aktivní turistika) a čeští novináři byli seznámeni s nabídkou v duchu „ﬁlmové
turistiky“ a putovalo se po místech natáčení nejznámějších a nejoblíbenějších českých i zahraničních ﬁlmů a pohádek.
„Novináři byli z nabídky regionu nadšeni a zůstáváme s nimi i nadále ve
spojení. O výstupech presstripu v podobě článků o Českém ráji v tištěných
či elektronických médiích budeme informovat,“ shrnuje Lucie Rakoušová.
Do budoucna chystá Sdružení Český ráj další tematické presstripy,
poznávací cesty a fóra cestovního ruchu určené pro novináře, podnikatele
v cestovním ruchu i odbornou veřejnost a další partnery z regionu. Cílem
těchto aktivit bude zaměřit se právě na jednotlivé tematické nabídky, jako je
zmiňovaná ﬁlmová či bezbariérová turistika, a více je rozšířit do povědomí
návštěvníků regionu, kteří by za ní mohli cíleně jezdit. Tyto aktivity budou
součástí realizace nového projektu „Český ráj – nové trendy v cestovním
ruchu“, který je spoluﬁnancován prostředky EU.
Velký dík patří všem našim partnerům, kteří se na organizaci presstripu
podíleli: Město Jičín, Turnovské památky a cestovní ruch - příspěvková
organizace města Turnova, spol. Sundisk s. r. o., NPÚ ÚPS na Sychrově,
NPÚ – Státní zámek Mnichovo Hradiště, spol. Kinský dal Borgo, a. s., Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi, Muzeum Českého ráje v Turnově, EA Hotels
– zámek Hrubá Skála, DUV Granát, J. M. Schlik s. r. o., Hotel Jičín, s. r. o.,
Hotel Karel IV. Turnov, Ing. Pavla Bičíková.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ
* Sídlo: Sdružení Český ráj, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, tel.:
481 540 253, e-mail: info@cesky-raj.info, http://www.cesky-raj.info.
* Ředitel SČR: Ing. Jiří Lukeš – manažer projektů, tel.: 739 611 493,
lukes@cesky-raj.info.
* Zaměstnanci:
- Lucie Rakoušová – administrátor projektů, marketing, tel.: 739 611

608, rakousova@cesky-raj.info.
- Alena Antošová – účetní, antosova@cesky-raj.info.
- Ing. Jan Mertlík – pracovník pro GIS a bezmotorovou dopravu,
tel.: 739 447 782, mertlik@cesky-raj.info.
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