Informační bulletin Královéhradeckého kraje

Účast na akcích v prosinci
Fiets en Wandelbeurs Utrecht,
Holandsko 9. – 14. 1. 2018
Ve dnech 9. 1. – 14. 1. 2018 se v prostorách výstaviště Jaarbeurs Utrecht uskutečnil
mezinárodní veletrh cestovního ruchu VAKANTIE BEURS, kde se Královéhradecký kraj spolu
s DS Hradecko prezentoval pod záštitou agentury CzechTourism. Jedná se o nejvýznamnější
mezinárodní veletrh na území Holandska.
Nejvíce dotazů směřovalo ke kempům v Královéhradeckém kraji, dále na oblast Krkonoš,
Adršpašsko-teplické skály, Český ráj. Dále pak na aktivní dovolenou (cykloturistika, pěší
turistika, lyžování). Veletrhu se zúčastnili veškeré věkové skupiny.

Regiontour Brno, 18. – 21. 1. 2018
Brněnský veletrh turistických možností Regiontour navštívilo během čtyř dnů více než 30 tisíc
návštěvníků. Zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje zde pokřtili dvě nové
publikace a také představili novinky pro rok 2018 v oblasti turistického ruchu.
Více informací o veletrhu najdete zde.

CK Slovakiatour Bratislava, Slovensko 25. – 28. 1.
2018
Královéhradecký kraj nezapomíná ani na zahraniční turisty, a od 25. do 28. ledna se
prezentoval na turistickém veletrhu CR Slovakiatour v Bratislavě. Promotéři tu v čele s
radním Pavlem Hečkem, do jehož gesce regionální rozvoj a turistický ruch spadá,
prezentovali krásy našeho regionu s důrazem na novinky, které pro letošní rok turisty čekají.
Je to například nová brožura architektury 20. století, mapa regionálních pivovarů, informační
portál o sourozencích Čapkových www.karelcapek.cz, nebo plánované zahájení rekonstrukce
pevnosti Dobrošov. Tiskové konference, která se v rámci veletrhu uskutečnila, se zúčastnilo
přes 45 novinářů.
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Zájem o Královéhradecký kraj projevovali také návštěvníci veletrhu, za kterými jsme přijeli s
propagačními brožurami, které pokrývají všechny oblasti turistické nabídky, od památek,
kultury, zimních i letních zážitků, cykloturistiky, až po regionální produkty, včetně
gastronomie a nejzajímavějších atraktivit regionu. Velký úspěch přinesla nově vydaná mapa
pivovarů Východních Čech, ať už u starších ročníků, tak i studentů, kteří se zúčastnili veletrhu
zejména v pátek.
Tradičně byl velký zájem o skalní města, Krkonoše – letní turistiku, cykloturistiku (zvláště o
Labskou stezku), Kuks, ZOO a Safari, město Hradec Králové a další. A již tradičně se velmi
osvědčily mapy (mapa Královéhradeckého kraje a mapa kempů Východních Čech).
Slovenská turistická klientela patří k tradičním zdrojovým zemím nejen pro území
Královéhradeckého kraje, ale i pro celou Českou republiku. V Královéhradeckém kraji tvoří
třetí nejpočetnější klientelu co do počtu návštěvníků.

Informační bulletin Královéhradeckého kraje

Reisemarkt Drážďany, Německo 26. – 28. 1. 2018
Pult Královéhradeckého kraje byl umístěn v rámci expozice České republiky
(Czechtourism), spolu s ostatními kraji, městy a vybranými lázněmi a hotely. Na
prezentaci KHK se podílela též zástupkyně Města Jičín/regionu Český ráj Mgr.
Alena Stillerová.
Největší zájem byl o Krkonoše, zejména střediska Špindlerův Mlýn a Pec pod
Sněžkou. Starší ročníky preferovaly letní dovolenou, turistické cesty a lázeňství,
mladší lidé zase možnosti lyžování. Návštěvníci se také často dotazovali na
Labskou cyklostezku. Návštěvníci měli také zájem o skalní města na
Broumovsku. Často se návštěvníci dotazovali na ZOO Safari Dvůr Králové,
doporučovali jsme nový safari camp. Převážnou většinu návštěvníků tvořila
věková skupina 60+. Velký zájem byl o možnosti kempování, tj. o mapu kempů
Východních Čech.
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Projekt Čapek
S přispěním Královéhradeckého kraje byla u příležitosti letošního 100. výročí založení
Československé republiky spuštěna nová internetová stránka, tematicky nazvaná Čapek.
„Tento web je věnovaný životu a dílu Karla, Josefa a Heleny Čapkových. Na
adrese www.karelcapek.cz naleznete průvodce místy v Královéhradeckém kraji spjatými
se životem této známé sourozenecké trojice. S pomocí tohoto webu si budou moci
naplánovat výlet nejen fanoušci těchto autorů, ale i rodiny s dětmi. Nabídka zážitků je velice
široká,“ vysvětluje radní Pavel Hečko.
Turisté budou moci navštívit například rodiště sourozenců Čapkových (Hronov, Malé
Svatoňovice), místo, kde strávili dětství (Úpice a Žernov), studovali (Hradec Králové, Vrchlabí,
Žacléř) a také Špindlerův Mlýn, kam odcestoval Karel Čapek s budoucí manželkou Olgou
Scheinpflugovou a sestrou Helenou na dovolenou. Na těchto místech také turisté obdrží
v informačních centrech papírovou mapu, která jim zpříjemní nejen poznávání životních
osudů rodiny Čapkových, ale upozorní je i na další atraktivity v okolí.
www.karelcapek.cz

Nová příležitost pro organizace DM v programu
Interreg V-A ČR – Polsko
V programu Interreg V-A ČR – Polsko je ze strany žadatelů dlouhodobě nejvyšší zájem o prioritní osu
2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. Kromě standartních
projektů mohou nyní organizace destinačního managementu připravovat další projekty a to v rámci
specifické výzvy „projekty destinačního managementu/turistické značky“. Více informací najdete

v příloze číslo 1.
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Dotační programy KHK v oblasti cestovního ruchu
pro rok 2018 byly uzavřeny 31. 1. 2018.
Soutěž Zlatý erb
Dovolte, abychom vás upozornili, že je stále možné hlásit se do soutěže o Zvláštní cenu
ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, které je součástí 20. ročníku
soutěže Zlatý erb, finále celostátního kola se koná na konferenci ISSS v Hradci Králové,
tentokrát 9. dubna 2018.
Uzávěrka přihlášek je 15. února 2018. Více informací najdete v příloze číslo 2.

Tiskové a mediální prezentace
V měsíci lednu proběhla následující prezentace:
 Kam po Česku
 Prezentace novinek v CR na rok 2018 na Regiontour Brno 18. 1.
 Tisková konference na ITF Bratislava 25. 1.

Tiskové a mediální prezentace
V měsíci únoru proběhne následující prezentace:
 Křest brožury Labské stezky 2018 na veletrhu Holiday World 16. 2.
 Poznej regiony ČR na veletrhu Holiday World 16. 2.

Účast na akcích v únoru
 Komise cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 1. 2.
 Veletrh Holiday World 15. – 18. 2.

