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Vážení čtenáři, 

nadcházející jaro 
a s ním spojený 
začátek turistické 
sezóny budou letos 
pro Královéhradecký 
kraj opět nabité. 
Už 11. března 
odstartuje největší 
východočeský veletrh 
cestovního ruchu, 
Infotour 
a Cykloturistika. 
O pár dní později své 
brány otevřou hrady 
a zámky a v závěru 
měsíce května se 
svezeme prvními 
cyklobusy. Přejme si, 
aby nová sezóna 
byla, co se 
návštěvnosti našeho 
kraje týče, alespoň 
stejně tak úspěšná, 
jako ta minulá. 
Krásné jaro 
v Královéhradeckém 
kraji přeje 
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Příjezdový cestovní ruch ze 
strany dánských turistů za 
poslední dobu výrazně vzrostl. 
Podle průzkumu agentury 
CzechTourism jsou dokonce
v České republice Dánové na 
Královéhradecku raritou. 

Ačkoliv nejpočetnější skupinu 
zahraničních návštěvníků tvoří 
téměř ve všech krajích naši nejbližší 
sousedé, tedy Němci, Poláci, Slováci 
a Rakušané, na pátou příčku se 
v loňském roce dostali v našem 
kraji Dánové. „Vysoké zastoupení 
počtu přenocování dánských turistů 
v Královéhradeckém kraji je dáno  
především návštěvností Krkonoš. 
Ty jsou u zahraničních turistů
 

nejoblíbenějším pohořím,“ uvedla  
ředitelka Institutu turismu 
agentury CzechTourism Markéta 
Vogelová. Královéhradecký kraj se 
rozhodl příjezdový cestovní ruch 
z Dánska  podpořit.

 Na konci února se zúčastnil 
veletrhu cestovního ruchu 
v dánském Herningu a v dubnu 
přivítá při několikadenním press 
tripu dánské novináře.  

KHK, COT Business 

Infotour a Cykloturistika: nové 
materiály i společná expozice
17. ročník největšího veletrhu 
svého druhu
v Královéhradeckém 
i Pardubickém kraji je tady. 
Kromě nepřeberné nabídky 
turistických destinací a subjektů 
z  tuzemska i zahraničí se letos ve 
dnech 11. – 12. března můžeme 

   v královéhradeckém Aldisu těšit

Oba kraje nyní prezentují svou  
nabídku v expozici pod společnou 
značkou Východní Čechy. 
Spolupráce se odrazila do různých 
oblastí. 

 

Na veletrhu bude například 
pokřtěna společná mapa kempů 
a v květnu se čtenáři mohou těšit 
na Východočeské turistické noviny. 

www.facebook.com/kralovehradeckykr
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Seriál akcí k Prusko-
rakouské válce

70 let od založení
ZOO Dvůr Králové

Sezóna cyklobusů
začíná

Kongresová tu-
ristika v Králové-
hradeckém kraji 

Dánští turisté berou útokem 
Královéhradecký kraj 

Váš redakční tým

 opět na bohatý doprovodný 
program, jehož významná část 
bude věnována 150. výročí bitvy 
u Hradce Králové. Podpisem 
Memoranda o spolupráci 
v cestovním ruchu navíc v lednu 
Královéhradecký kraj spojil síly se 
sousedním krajem Pardubickým. 



Seriál akcí k Prusko-rakouské 
válce 1866 pokračuje

Pro letošní rok připravuje 
ZOO Dvůr Králové spoustu 
novinek.  Tou největší bude 
na přelomu května 
a června návrat hrochů. 
Druhou květnovou neděli 
se zde navíc uskuteční 
velkolepé oslavy 70 let od 
založení ZOO Dvůr Králové.

Jakkoliv se v minulosti zdálo téma 
války a cestovního ruchu 
neslučitelné, ukazuje se, že 
v Evropě je o historické 
připomínky někdejších konfliktů 
velký zájem. Právě velký časový 
odstup umožňuje vidět v těchto 
událostech zajímavé souvislosti a je 
atraktivní příležitostí pro nabídku 
produktů cestovního ruchu pro 
širokou veřejnost.
Až do 16. března je možné 
navštívit také výstavu studentských 
fotografií „Němá vzpomínka 1866” 
na Filozofické fakultě Univerzity  

 

Další vybrané akce: 

26. března 2016 
Muzeum války 1866 na Chlumu
Zahájení sezóny 
2. dubna 2016 
Otevírání pevnosti Josefov
23. dubna 2016 
Městské muzeum v Jaroměři
Výstava "Již nabíjejí kanóny, již 
nakusují patrony …" 
Připomínka Prusko-rakouské 
války roku 1866 na Jaroměřsku
13. května 2016 
Městské muzeum Nové Město nad 
Metují 
Přednáška - Bitva na Dobeníně

www.koniggratz1866.eu

ZOO Dvůr Králové slaví 70 let od založení

V druhé polovině července pak 
pozve zoo své návštěvníky na 
oblíbený Africký festival, který 
naplní zahradu africkými rytmy, 
uměním a gastronomií. U výběhu 
slonů vyroste také západoafrická 
vesnička znázorňující typický život

 a architekturu západní Afriky. 
V průběhu roku 2016 se otevře 
také nová expozice nosorožců 
a krytý výběh žiraf. Návštěvníci 
tak nebudou ochuzeni o výhled na 
tato krásná zvířata ani 
v nepříznivém počasí. 
ZOO Dvůr Králové patří mezi 
nejnavštěvovanější zoologické 
zahrady v České republice. Pyšní 
se jedinečnou kolekcí afrických 
zvířat a patří mezi nejúspěšnější 
chovatele nosorožců na světě.  Jako 
jediná zoo ve střední a východní 
Evropě nabízí projížďku po safari 
ve vlastních autech nejen mezi 
antilopami a zebrami, ale dokonce 
i mezi volně vypuštěnými lvy.
 

Ocenění pro Královéhradecký kraj 
Do Španělského sálu 
Pražského hradu si dne 19. 2. 
2016 zástupci úseku 
cestovního ruchu 
Královéhradekého kraje přišli 
pro významné ocenění. V 
prestižní anketě TTG (Czech 
Travel Awards 2015) 

vybojoval kraj 3. místo v 
kategorii „Kraj v České 
republice, který nejlépe 
dokáže využít svůj potenciál 
k rozvoji cestovního ruchu“. 

který se konal na pražském 
Výstavišti v Holešovicích ve dnech 
18. – 21. února 2016, ocenila 
Incheba Expo Praha 
Královéhradecký kraj v  kategorii 
„Nejlepší propagační materiál“. 
S mapovým cyklokompletem, 
který kraj vydal v loňském roce, 
se umístil na třetím místě. 
Cyklokomplet přitom bodoval už 

podruhé. V loňském roce získal 
první místo v mezinárodní 
kartografické soutěži Tourmap. 
Také ocenění od pražské Incheby 
Expo přišlo již poněkolikáté. 
V loňském roce získal 
Královéhradecký kraj cenu za 
nejlepší stánek s plochou nad 
80 m. 

KHK

www.zoodvurkralove.cz
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V rámci seriálu 
vzpomínkových akcí k 150. 
výročí války 1866 v našem 
kraji se i v těchto dnech 
koná řada akcí. Do 
několika obsahových bloků 
je rozdělena konference 
„Válka 1866 – potenciál 
pro cestovní ruch 
a vzpomínkové akce k 150. 
výročí“,  která proběhne 
v rámci veletrhu Infotour 
a Cykloturistika, 11. 
března 2016. 

Hradec Králové. Jak si připomenou 
výročí bitvy v Kladském pomezí se 
dočtete na dalších stránkách 
Newsletteru.

Úspěchy na poli cestovního ruchu 
v únoru navíc ještě pokračovaly.  
V rámci veletrhu Holiday World, 
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Cyklobusem do Krkonoš, do skal i do podhůří

Jak a čím se ve středověku 
psalo? Jak se vyráběly 
pergameny a přírodní barvy? 
Jak vznikaly knihy a herbáře?

Například v Krkonoších vyjedou linky 
do terénu v sobotu 28. května už po 
třinácté. Přívěs umožní přepravu až 
38 jízdních kol. Cyklobusy zlepšují
podstatným způsobem dopravní

BŘEZEN 2016

Z  Hradce Králové každou sobotu 
a svátek, o letních prázdninách i ve 
čtvrtek, jede cyklobus směrem do 
Vrchlabí, kde je možný přestup na 
další linky, např. do Špindlerova 
Mlýna a dále na Špindlerovu boudu.

 obslužnost celého regionu jak  pro 
turistiku, cykloturistiku, tak i trvale 
žijícím obyvatelům. Kromě páteřní 
linky, která protíná celé pohoří od  
západu na východ, bude jezdit linka 
z Úpice přes Trutnov, Pec pod 
Sněžkou  až na Horní Malou Úpu. 
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Skriptorium a Expozice Infobod v broumovském klášteře

ČESKÝ RÁJ

KLADSKÉ POMEZÍ

KRKONOŠE

PODKRKONOŠÍ

ORLICKÉ HORY

www.cesky-raj.info

www.kladskepomezi.cz

www.krkonose.eu

www.podkrkonosi.eu 

www.mojeorlickehory.cz 
www.euro-glacensis.cz

Změna sídla 
Destinačního 
managementu 
Hradecko 
Od 1. 1. 2016 sídlí Destinační 
management Hradecko na nové 
adrese. 
Nově jej najdete v budově Městské 
hudební síně v Hradci Králové.
Kontakt: 
Zieglerova 91
500 03 Hradec Králové
 

www.hradecko.eu
HK

Informace o 
cyklobusech v 
dalších regionech 
naleznete zde: 

To vše odhaluje nový 
vzdělávací program 
Skriptorium, který od poloviny 
ledna funguje ve Vzdělávacím 
a kulturním centru Klášter 
Broumov. 
Program chce ukázat jedinečnost 
Broumovska a podpořit u žáků 
a návštěvníků pozitivní vztah k 
přírodě a přírodnímu dědictví. Je 
zatím určen školním a předškolním 
kolektivům v rámci  pobytových 
programů. Časem bude Skriptorium 
zpřístupněno také 

veřejnosti, jako letošní novinka 
prohlídkových okruhů kláštera. 
Od minulého roku je zpřístupněna 
také nová interaktivní výstava 
představující geologické i biologické 
zajímavosti broumovského regionu. 
Její součástí je například  velká skála 
s ochozem, která umožnuje unikátní 
pohled do krajiny Broumovska, 
obrazová kronika, informační panely 
ukazující příchod benediktinů, ukázky 
lidové a sakrální architektury nebo 
fenomény broumovské fauny a flory 
a další zajímavosti. 

KP 

Velká cena cestovního ruchu pro Kladské pomezí 

V závěru prvního dne 
mezinárodních veletrhů 
cestovního ruchu GO & 
REGIONTOUR 2016 byla na 
brněnském výstavišti 
slavnostně předána ocenění v 
devátém ročníku prestižní 
soutěže Velká cena 
cestovního ruchu, kde 
odborná porota hodnotila 
projekty přihlášené do čtyř 
kategorií. 
Letos se této soutěže účastnila 
i Branka, o.p.s., a to s novými 
webovými stránkami 
www.kladskepomezi.cz. V kategorii 
Nejlepší elektronická komunikace si 
za ně odnesla pomyslné zlato! Porotci 
webové stránky označili jako 
prezentaci, která vyčnívá v konkurenci 
a ocenili především jejich intuitivní 
navigaci, ovládání, moderní prvky, 

umístění všech potřebných informací 
pro uživatele na jednom místě 
a vhodné napojení na sociální sítě. 
Smyslem soutěže Velká cena 
cestovního ruchu je každoročně 
upozornit na výjimečné projekty 
z různých segmentů turismu

a poukázat na atraktivní novinky 
z oboru. Vyhlašovatelé z 
vydavatelského domu C.O.T. media 
a ze společnosti Veletrhy Brno chtějí 
soutěží přispět ke zkvalitnění nabídky 
a úrovně služeb v cestovním ruchu 
České republiky.

Zatímco hrady a zámky 
odstartují sezónu většinou už 
začátkem dubna, cyklobusy 
se v Královéhradeckém kraji 
chystají do terénu až koncem 
měsíce května. Výlet 
cyklobusem můžete 
naplánovat v Krkonoších, 
Orlických horách, Kladském 
pomezí, Českém ráji 
i v Podkrkonoší. Linky budou 
v provozu až do velkých 
prázdnin většinou jen 
o víkendech. 

KP 

www.muzeumpodcepici.cz
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V Kladském pomezí letos vzniká 
nový turistický cíl. Jedná se o 
interaktivní muzeum chytré zábavy 
Pod čepicí v Hronově, které se 
bude během jara 2016 nově 
otevírat. 
Stálé i proměnlivé výstavy 
s doprovodnými programy 
zaměřené na smyslové vnímání, 
zázraky přírodních jevů, důvtip 
různých vynálezů, kreativní tvorbu 
a především hru čekají na 
návštěvníky na ploše cca 200 m. 
Prostor zde bude také pro relaxaci 
a workshopy v tvořivých dílnách, 
setkání se zajímavými hosty 
z různých oborů a mnoho dalšího.

2

Nové interaktivní 
muzeum mají 
v Hronově
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Gastronomická olympiáda začíná 14. dubna 
Prestižní celonárodní soutěž 
kuchařů a cukrářů 
s mezinárodní účastí 
odstartuje už 14. dubna 2016 
na přehlídce Gastrohradec 
2016 v královéhradeckém 
Aldisu. 

Olympiáda je zároveň první přípravou 
na letošní olympiádu - IKA v Erfurtu. 
Řada medailí z Hradce Králové byla 
již několikrát potvrzena medailemi ze 
zahraničí, nehledě na velké 
mezinárodní úspěchy domácích 
kuchařů při akcích v celém světě.  
V loňském roce slavila přehlídka 20ti

 leté výročí. Nejedná se přitom už jen o přehlídku prací, ale o souboj různých 
specialistů své profese. V rámci akce letos proběhne například i  soutěž přípravy 
sushi, soutěž o nejlepší šípkovou omáčku nebo soutěž o nejlepší cukrárnu či 
kavárnu. www.gastrohradec.cz

Konference Internet ve státní správě a samosprávě se opět 
dotkne i oblasti cestovního ruchu 

Ve dnech 4. – 5. 4. 2016 se v 
kongresovém centru Aldis v 
Hradci Králové uskuteční již 
19. ročník renomované 
konference zaměřené na 
reformu veřejné správy, rozvoj 
e-governmentu 
a informatizaci společnosti. 
Celá konference je 
v posledních letech stále  

Akce se koná pod záštitou premiéra, 
ministra vnitra, několika dalších 
ministrů a Asociace krajů ČR.  Chybět
nebudou ani témata o cestovním 
ruchu. Těšit se návštěvníci mohou 
například na informace o nových 
trendech v e –turismu.  

vyhledávanější příležitostí pro 
prezentaci firem, produktů 
a služeb či úspěšných projektů.

Mezi dalšími tématy budou například 
problematika elektronické identity, 
transparentnost veřejné správy, otázky 
spojené s financováním projektů 
a veřejnými zakázkami.  Zmíněny 
budou též nové trendy v oblasti 
technologií, kybernetické bezpečnosti 
či odborné bloky zaměřené na 
specifické oblasti veřejné správy jako 
např. elektronizace zdravotnictví 
a sociálních služeb. 

www.isss.cz

HK

Hradec Králové 
Region Convention 
Bureau
Od ledna naplno funguje nová 
regionální kancelář 
kongresové a incentivní 
turistiky – Hradec Králové 
Region Convention Bureau.

Činnost zajišťuje Hradecká kulturní 
a vzdělávací společnost s.r.o., respektive 
Destinační management Hradecko 
a Královéhradecký kraj. Subjekt si klade 
za cíl zejména vytvořit souhrnnou 
prezentaci zařízení nabízejících zázemí 
pro kongresovou, výstavní a incentivní 
turistiku (tzv. MICE – Meetings, 
Incentives, Conventions, Exhibitions) 
v kraji a jejich následnou marketingovou 
propagaci a navýšení počtu MICE akcí. 
V současné době probíhá sběr informací 
a mapování vhodných subjektů 
a rozbíhají se další aktivity. Činnost 
kanceláře probíhá ve spolupráci 
s agenturou CzechTourism a jejím 
projektem Czech Convention Bureau.

HK, KHK

Výročí bitvy 1866 
v Kladském pomezí 
Akcemi připomínající 150. výročí 
prusko-rakouské války ožije také 
Kladské pomezí.  Během tří červnových 
dnů roku 1866 se u Náchoda, České 
Skalice a Svinišťan střetlo ve třech 
bitvách více než 100 tisíc vojáků a na 
jejich památku zde vzniklo několik 
desítek pomníků. 
Ve dnech 4. – 5. června proběhne ve 
Vysokově a ve Václavicích vzpomínková 
akce, jejíž součástí budou kromě 
tradičního pietního aktu také bojové 
ukázky, historické tržiště, módní 
přehlídka dobových šatů a další kulturní 
program. Za účasti vojenských 
historických jednotek z celé ČR se bude 
28. června konat také bitevní ukázka na 
Husově náměstí v České Skalici. Také 
zdejší Muzeum Boženy Němcové chystá 
na červen výstavu Skalické bojiště 1866. 
Boje bude připomínat i Městské muzeum 
v Novém Městě nad Metují, které v době 
letní sezony pořádá výstavu s názvem 
Krev a bolest 1866. 

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ  AKCE 

20. – 25. 3. 2016 

Mistrovství světa alpských lyžařů 
v kategorii Masters, 36. ročník. 

FIS World Criterium Masters
Špindlerův Mlýn

24. – 28. 3. 2016   

www.sramkuvstatek.cz

Velikonoce na statku
Šrámkův statek, Piletice u HK

26. 3. 2016
 

www.hradpecka.cz
Otvírání hradu Pecka

2. 4. 2016

Přichystány závody 
„Zkus maraton Kuks“, „Běh safari“ a další. 
www.tjdk.cz
www.rungorun.cz

Běhy Královédvorskem
Kuks, ZOO Dvůr Králové

14. 4. 2016
 

Největší gastronomická 
soutěž kuchařů a cukrářů
www.gastrohradec.cz

Gastro Hradec
Hradec Králové, Aldis

22. 4. 2016

Oblíbený hudební festival

Královéhradecký Majáles
Hradec Králové

23.4. 2016 (Zámecký park) 

30. 4. 2016 (rybník u letiště)  

Podle nosa poznáš kosa, 
podle zpěvu poznáš ostatní. 
Poslech ptačích hlasů, 
objevování ptačích hnízd, 
kroužkování, hry pro děti. 
www.krnap.cz

Vítání ptačího zpěvu
Vrchlabí

Ojedinělá slavnost připomenutí 
legend o založení města s bohatou 
nabídkou kulturních pořadů. 

7. 5. 2016  

 

Kulturní program. V rámci akce se 
bude konat 49. ročník Běhu na 
Zvičinu a 12. ročník závodu MTB/kola

Vítání jara v Podkrkonoší
Vrch Zvičina, Hotel pod Zvičinou

.

21. – 22. 5. 2016

54. ročník slavného motocyklového 
závodu na městském okruhu.
www.amkhorice.cz

300 zatáček Gustava Havla
Hořice v Podkrkonoší

28.5.2016 

www.mestospindleruvmlyn.cz 

Otevírání špindlerovského léta 
Špindlerův Mlýn

6. - 7. 5.2016 

Už ho nesou – legenda draka
Trutnov 

Na přípravě článků se podílely tyto destinační společnosti

Český ráj: www.cesky-raj.info /  Sdružení Český ráj (CR) 
Hradecko: www.hradecko.eu /  Hradecká kulturní a vzdělávací společnost (HK) 
Kladské pomezí: www.kladskepomezi.cz /  Branka o.p.s. (KP)  
Krkonoše: www.krkonose.eu /  Krkonoše – svazek měst a obcí (KRK) 
Orlické hory: www.mojeorlickehory.cz /  DS Orlické hory a Podorlicko (OH) 
P odkrkonoší: www.podkrkonosi.eu /  Spolek Podzvičinsko (PKRK)

Vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací (KHK)

kontakt: Mgr. Petra Stárková 
e-mail: pstarkova@kr-kralovehradecky.cz 
tel.: 495 817 271 / web: www.hkregion.cz 
Graficky upravila: / Iveta Strnadová 

Hradec Králové Region
Convention Bureau

KP

Broumovsko: www.broumovsko.cz/   DS Broumovsko(BRO)
777 838 343
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