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1.

Vlastní propagace Královehradeckého kraje

Tento dokument zpracovává propagaci Královehradeckého kraje v rámci České republiky se zaměřením na
kulturu.

1.1 Turistické noviny Východní Čechy, léto/podzim 2020
Cílem analýzy Turistických novin Východní Čechy je zjistit, v jaké míře je kultura zastoupena v propagaci
Královehradeckého kraje a jakými tématy se kraj prezentuje navenek.
Tabulka č. 1: Kulturní atraktivity v Královehradeckém kraji
Kapitola

Téma

Atraktivita

Marketingový produkt

Aktuality Hradecko

Fenomén Gočár –
slavný architekt slaví
140. narozeniny

Architektura Josefa
Gočára

Webová stránka fenomengocar.cz,
akce, projekty, aktivity – nový
prohlídkový okruh Bílá věž, turistické
informační centrum prohlídky
s Josefem Gočárem, cesta poznáním
J. Gočára

Aktuality Hradecko

V Chlumci se můžete
stát četníky

Četnická stanice
Chlumec nad
Cidlinou

Staňte se četníky. Expozice
s dobovými stejnokroji, dobové
místnosti, fotografie v uniformě,
interaktivní zážitek

Aktuality Hradecko

Pokochejte se
betlémy i mimo
vánoční čas!

Třebechovické
muzeum betlémů

Výstava odhalující betlémářskou
historii Králicka

Aktuality Hradecko

K čemu sloužily
mlátičky či žentour?
Poznáte ve skanzenu

Podorlický skanzen
Krňovice – lidová
architektura

Netradiční odpočinek v klidném
prostředí, možnost ubytování,
dobové vybavení, restaurované vozy

Aktuality Hradecko

Uprostřed Koruny
české. v Muzeu
východních Čech

Muzeum východních
Čech – Hradec
Králové

Unikátní výstava Uprostřed Koruny
české – ucelený pohled na bohatství
regionu Východních Čech 13.–16.
století, gotické a raně renesanční
umění, online výstavy

Aktuality Hradecko

Co nového slibují
oblíbené prohlídky
Hradce Králové?

Prohlídky Hradce
Králové

Okruh moderním městem s J.
Gočárem, pohádkové putování,
noční prohlídky s překvapením

Aktivní odpočinek

Prodloužené víkendy
v Jičíně?
Komentované
prohlídky a mnohem
víc!

Projekt prodloužené
víkendy –
červen–září

Komentované prohlídky – historie
města, památky, příroda

Aktivní odpočinek

Po stopách rodiny
Čapkových do
Žermova

Výletní stezka
inspirována historií
rodiny Čapkových,
rozhledna, zbytky
hradu

Mapa Čapek na webu karelcapek.cz,
historické informace k místům, kde
Čapkovi vyrůstali

Aktivní odpočinek

Po stopách Karla
Jaromíra Erbena a
sladkých modlitbiček

Miletín na Hořicku a
okolí

Miletínský zámek, české muzeum
amatérského divadla, naučná stezka
K. J. Erbena, domek K. J. Erbena,
klášterní sklepy
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Jičín jako pohádkové město – pro
nejmenší, Cipískova stezka
prováděna postavičkami
z večerníčku, interaktivní úkoly

Tipy pro rodiny s
dětmi

S čím si hrály děti?
Vzácné panenky,
autíčka i vláčky
v muzeu hraček

Muzeum hraček
v Novém Bydžově

Starožitné porcelánové panenky
z přelomu 19. a 20. století, starožitné
vláčky, funkční repliky historických
sporáků pro děti, francouzské hrací
strojky

Tipy pro rodiny s
dětmi

Staré Hrady: 450
pohádkových bytostí
na jednom místě

Staré Hrady – gotický
hrad s renesančním
zámkem u Libáně

Interaktivní pohádkové aktivity pro
děti, kouzelnická show, rytířské
souboje, expozice z dob Habsburské
monarchie pro dospělé

Aktuality
Podkrkonoší

Zažijte rozšířenou
realitu na Kuksu

Barokní areál Kuks

Aplikace Rozšířená realita – virtuální
průvodce, procházkové okruhy
s postavou hraběte Šporka

Aktuality
Podkrkonoší

Borovnice má novou
dominantu. Větrný
mlýn

Stezka Cesta kamene,
Borovnice

Borovnický mlýn, barokní kostel sv.
Víta, hudební koncerty v restauraci
U Myšáka

Aktuality Krkonoše

Vypravte se za
řemesly do Krkonoš

Značka Krkonoše
-originální produkt

výrobky vysoké kvality, možnost
koupit online a na místě, možnost
výroby

Aktuality Krkonoše

Trutnov? Srdce
severovýchodních
Čech

Trutnov

Mezinárodní festival Jazzinec, festival
Cirk-Uff, areál Bojiště, tvrz
Stachelberg, Muzeum Podkrkonoší,
Tkalcovské muzeum, hudební a
divadelní akce vybírané
Společenským centrem Trutnovska
UFFO.

Aktuality Krkonoše

Vydejte se do
Žacléře po stopách
Učitele národů

Naučná stezka Po
stopách Učitele
národů Jana Amose
Komenského, Žacléř

Komenského pomník, Historie města,
Městské muzeum Žacléř, hornický
skanzen, tvrz Stachelberg

Evropská stezka
hradů a zámků

Hrady a zámky nás
spojují – projekt
Východních Čech a
Polska s cílem
propojení hradů a
zámků a vzniku
kompletní nabídky

V Královohradeckém
kraji se projektu
účastní:

Webové stránky
castlesandpalaces.eu, social media
cesta hradů a zámků

Zámek Častolovice

Vybrané tipy na výlety:

Nový zámek Kostelec
nad Orlicí

Nový zámek Kostelec nad Orlicí –
empírový styl, původní majetek,
zámecká expozice Život
v Biedermeieru, Galerie Kinský, různé
výstavy několikrát do roka prohlídky
s majitelem

Zámek Doudleby nad
Orlicí
Hrad a zámek
Potštejn
Zámek Rychnov nad
Kněžnou
Zámek Kvasiny
Zámek Opočno

Aktuality Orlické
hory a Podorlicko

Zastavte se a
vnímejte stopy
historie a stále
živých tradic

Historie, umění a
tradice regionu:
1.
2.

Vamberecké
muzeum
Tvrz
Hanička
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Zámek Opočno – obrazárna s kolekcí
holandského a italského malířství,
sbírka historických zbraní, knihovna,
arkádové nádvoří, lesopark, africké a
indiánské sbírky
1.

2.
3.

Vamberecké krajkářství,
stále expozice, výstava
krajkářky Emilie Paličkové
Obnovený dělostřelecký
srub
Interaktivní expozice,
předení na kolovratu, práce

3.

4.

Aktuality Orlické
hory a Podorlicko

Objevte perlu
Podorlicka, zámky na
Orlici

Městské
muzeum
Ústí nad
Orlicí
Po stopách
známých
osobností

4 zámky a 2 hrady
podél toku Orlice

4.

se stavem, výroba vlastního
koberečku
Rodný domek Františka
Vladislava Heka – Dobruška,
Karel Poláček – Rychnov
nad Kněžnou, František
Kupka – Opočno, rodný
domek Prokopa Diviše s
bleskosvodem – Žamberk,
malíř Max Švabinský –
Kozlov

Častolovice – zámecké interiéry
a park s růžovou zahradou
Kostelec nad Orlicí – prohlídky
s majitelem zámku, kulturní akce
Doudleby nad Orlicí – renesanční
sgrafita, farmářské trhy
Potštejn – kostýmované prohlídky,
prohlídka sklepení Bubákov
Litice – doba Jiřího z Poděbrad,
Hradozámecká noc na konci srpna

Aktuality Kladské
pomezí

Papírové léto na
novoměstském
zámku

Zámek Nové Město
nad Metují, Muzeum
papírových modelů

Výstava Lepidlo, nůžky, papír –
modely zámků a hradů ČR
a Slovenska, architektura Náchodska,
tradice vystřihovánek v Čechách,
např. z časopisů ABC

Aktuality Kladské
pomezí

Úpická naučná
stezka v novém hávu

Úpická naučná
stezka

Web stezkaupice.cz a mobilní
aplikace s historií města a okolí,
domy 16.–17. století

Aktuality Kladské
pomezí

Hronovské
devadesátky

Festival amatérského
divadla Jiráskův
Hronov

Akce 90 let od postavení Jiráskova
divadla, prvního ročníku festivalu
Jiráskům Hronov a úmrtí spisovatele,
nejstarší festival svého druhu
v Evropě

Aktuality Kladské
pomezí

Malé lázně a Vila
Komenský

Malé lázně a replika
Vily Komenský

Odpočinková zóna s pítky v areálu
lázní, Vila Komenský je kulturní
prostor otevřený veřejnosti s expozicí
lázeňství

Aktuality Kladské
pomezí

Novinky ve Rtyni

První Rtyňský Quest,
městské muzeum,
amfiteátr

Quest – průvodce okolím
Městské muzeum – unikátní zvonice
Amfiteátr – letní kino, 28. ročník
country-folk-bluegrass festivalu Nota
2020

Aktuality Kladské
pomezí

Božena Němcová a
její „příliš dobrá“
babička

Propagační materiál
o Boženě Němcové
v regionu Kladské
pomezí

Brožura k inspiraci vyrazit na výlet na
místa spjatá s Boženou Němcovou
a jejími pohádkami

Aktuality
Broumovsko

Za barokními zážitky
do broumovského
kláštera

Barokní broumovský
klášter

Barokní komplex broumovského
kláštera – architekti
Dientzenhoferové, nově opravené
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prostory, možnost ubytování
v mnišských celách
Interaktivní prohlídky klášterní
písárny
Open air koncerty v zahradě, festival
klasické hudby v barokních kostelech
Aktuality Český ráj

Objevte skryté
skvosty!

Zříceniny hradů
Kumburk a Bradlec

n/a

Aktuality Český ráj

Loupežník Rumcajs
a jeho Jičín

Jičínský zámek,
Rumcajsova
ševcovna

Interaktivní expozice Rumcajsův svět
Radka Pilaře

Aktuality Český ráj

Ve znamení
Valdštejnů – lvů ve
službách císařů!

NPÚ projekt Po
stopách šlechtických
rodů – 2020
Valdštejnové

Valdštejnské slavnosti každý druhý
rok

Aktuality Český ráj

Objevte Novopacko!
Poznejte unikátní
geopark, klenotnici
i pivovar.

Muzeum
a Klenotnice drahých
kamenů a historický
pivovar

Expozice spiritismu a medijních
kreseb, muzejní kavárna Germanův
dům – národní kulturní památka
Exkurze vaření piva, tradice

1.1.1 Aktuality Hradecko
Je zajímavé, že celá stránka aktualit z Hradecka je zaměřena na kulturní akce a památky.

1.1.2 Aktivní odpočinek
V rubrice aktivní odpočinek se královehradecký kraj snaží spojit přírodní turistiku s kulturním obohacením
formou naučných výletů po stopách historických osobností.

1.1.3 Aktuality Podkrkonoší
Z krátkého článku Zažijte rozšířenou realitu na Kuksu, kapitola Aktuality Podkrkonoší, je zprvu nejasné, že se
jedná o aplikaci, článek rovněž neuvádí nic, co by čtenáře motivovalo k stažení aplikace. Není jasné, zda se
aplikace používá při návštěvě objektu nebo jestli se jedná o plně virtuální prohlídku, kterou se dá návštěva
Kuksu kompenzovat. Článek se v půlce oddělí od tématu a věnuje se cyklo muzeu v obci Žireč, které má
s původním tématem slabou souvislost. Podobně je na tom druhý zmíněný článek z Podkrkonoší, borovnická
nová dominanta je zde zmíněna jen v první půlce článku, druhá půlka se zaměřuje na atraktivity okolí, které
svou důležitostí zastiňují téma borovnického mlýna.

1.1.4 Aktuality Krkonoše
Článek Trutnov? Srdce severovýchodních Čech z rubriky aktuality Krkonoše propaguje město Trutnov jako
kulturní turistické centrum a srdce regionu. Článek Vydejte se do Žacléře po stopách Učitele národů se na
osobnost Jana Amose Komenského soustředí jen málo, místo toho vyjmenovává atraktivity města Žacléř, což
působí nekompletním dojmem.

1.1.5 Evropská stezka hradů a zámků
Projekt Evropské stezky hradů a zámků se pokouší mezinárodní spolupráci navázat vztah i se zahraničními
turisty a celkově zvýšit povědomí o hradech a zámcích východních Čech.

1.1.6 Aktuality Orlicko a Podorlicko
Region Orlicko a Podorlicko se snaží zmínit co největší rozsah atraktivit, jejich stránka aktualit uvádí hned dva
články, které sepisují zajímavá kulturní místa v regionu, bohužel bez detailů. Zbytek článků je strukturován
podobně, více než konkrétní témata zpracovávají jen obecné tipy na návštěvu. Článek Pochutnejte si na
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regionálních pokrmech z místních produktů doporučuje historické interiéry a venkovní posezení kaváren zámků
Potštejn, Doudleby a Kostelec and Orlicí.

1.1.7 Aktuality Kladské pomezí
Článek hronovské devadesátky předpokládá, že čtenář je s festivalem Jiráskův Hronov již obeznámen a nedává
jasně najevo co je „selling point“ festivalu. Festival má letos 90. výročí vzniku, článek ovšem nezmiňuje žádné
speciální plány. Novinky ve Rtyni mluví o novém Rtyškém Questu, ale nevysvětlují, co přesně je Quest. Všechny
příspěvky v aktualitách Kladského Pomezí jsou spjaté s kulturou.

1.1.8 Aktuality Český ráj
Článek Ve znamení Valdštejnů – lvů ve službách císařů! působí více jako pouhá aktualita než turistický tip,
Valdštejnské slavnosti jsou první uvedeny jako atraktivita Jičína, následně je prohlášeno, že je akce pro rok
2020 zrušena. Nabízí se tedy otázka, co vedlo autora k výběru tohoto tématu pro aktuality Českého ráje, když
se akce nakonec neuskuteční. Je možné, že město Jičín nechtělo přijít o spojitost s akcí, která se kvůli situaci
bude konat dvakrát za sebou ve Frýdlantu.

1.1.9 Cyklopecky
Většina navrhovaných okruhů v rubrice Cyklopecky obsahuje alespoň jednu kulturní zastávku po cestě,
většinou zámek či muzeum. V Turistických novinách jsou zmíněny dva hradozámecké okruhy, které jsou na
kulturní atraktivity přímo zaměřené, bohužel jsou oba jen v Pardubickém kraji.

1.1.10 Shrnutí
Každá rubrika zmiňuje alespoň jednu kulturní aktivitu, což působí dojmem, že se autor Turistických novin snaží
zahrnout co nejširší výběr atraktivit okolí. Není však zcela jasné, zda se na kulturu opravdu soustředí, nebo zda
se jedná o shodu náhod, především v přírodně atraktivních regionech jako Krkonoše a Podkrkonoší.
Závěrem se dá shrnout, že se Královehradecký kraj prezentuje svou historií a místní kulturou, mnoho měst
nabízí prohlídky a tematická muzea, často s interaktivními expozicemi, které mají lákat mladší návštěvníky.
Důraz je kladen na jedinečnou architekturu a památky včetně hradů a zámků. V regionech zaměřených na pěší
turistiku jsou časté naučné stezky po stopách historických osobností spjatých s místem. Festivaly a akce jsou
v celém regionu prezentovány málo.

1.2 Turistické noviny pro Východní Čechy, léto/podzim 2019
https://www.vychodni-cechy.info/turisticke-noviny-leto-2019/
Analýza tohoto dokumentu se bude soustředit především na zmínky o kulturních akcích a festivalech, cílem je
zjistit, zda se kulturní akce málo prezentují pouze v ročníku 2020, nebo i předchozích publikacích turistických
novin.
Tabulka č. 2: Kulturní akce a festivaly v Královehradeckém kraji, ročník 2019
Kapitola

Téma

Atraktivita

Marketingový produkt

Aktuality Hradecko

Festivaly, kam se
podíváš, hudba,
divadlo i letadla

1 – Festival Romantický
Hrádek

1 – Hrádek u Nechanic – festival
romantické a klasické hudby

2 – Folklorní festival
Pardubice-Hradec
Králové

2 – 28. ročník folklorního festivalu,
tanec, hudba

3 – Smiřický hrnec 2019
4 – Divadlo evropských
regionů
5 – Rock for People
6 – Hip Hop Kemp
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3 – Hudební festival – kapela
Marien, zpívající právník Ivo
Jahelka
4 – bez detailů
5 – Hvězdné obsazení zahraničních
i tuzemských hvězd

7 – Czech International
Air Fest
8 – Fišerův Bydžov

Aktuality
Podkrkonoší

Aktuality
Podkrkonoší

Do Holovous nejen
na malináče

Tak jde čas.
Slavnosti koní,
historie a řemesel
2019 už po osmé
na Kuksu

6 – bez detailů
7 – Letecký svátek CIAF
8 – Festival dechových orchestrů
Nový Bydžov

Slavnosti holovouských
malináčů

Tradice ovocnářství, zjistit co jsou
to malináče?

Slavnosti svatého
Bartoloměje

Bohatý kulturní program, jarmark

8. ročník slavností koní,
historie a řemesel Tak
jde čas

Ukázka práce s koňmi a související
řemesla – sekání sena, těžba
dřeva, využití koní, workshopy a
přednášky, envirokoutek s včelaři,
kominíci, možnost vyzkoušet si
řemesla pod dohledem
Soutěž o vstupenky na Facebooku

Aktuality Orlické
hory a Podorlicko

Putujte s námi po
zámcích na Orlici

Zámek Kostelec nad
Orlicí – Food festival
a Cestovatelský festival

Aktuality Kladské
pomezí
a Broumovsko

Festival zážitků se
hlásí o slovo. Co
bude hrát letos
prim? Vojenská
historie

Druhý ročník Festivalu
zážitků –
zábavně-naučný
program

Způsob obrany měst od
středověku po druhou světovou
válku, interaktivní aktivity

Aktuality Český ráj

Prodloužené
víkendy v Jičíně
s Rumcajsem,
Mankou
a Albrechtem
z Valdštejna

Letní projekt města –
divadelní představení,
koncerty různých žánrů

Divadlo a koncerty ve Valdštejnské
lodžii, hudební odpoledne
a podvečery v zámecké zahradě,
letní kino

Rodiny s dětmi

Zažijte pohádkové
léto v Brodíkově
ráji

1 – Vodnické slavnosti

1 – Soutěže pro děti, živá kapela,
Trojboj pro děti a dospělé,
ohňostroj s hudbou

2 – Sraz veteránů

Web festivalzazitku.cz, sociální
média, katalog festivalu
v infocentrech

2 – Motorky a auta, doprovodný
program

1.2.1 Aktuality Hradecko
Článek Festivaly, kam se podíváš vyjmenovává všechny festivaly v okolí Hradecka od června do začátku září, jde
spíše o rychlé seznámení s nabídkou regionu.

1.2.2 Aktuality Podkrkonoší
Článek o Holovousech je více zaměřen na propagaci vesnice a zmíněné slavnosti tomu odpovídají.

1.2.3 Aktuality Orlické hory a Podorlicko
Ve článku o zámcích je pouhá zmínka o festivalech, které se na jednom z nich odehrávají, bez bližších detailů,
článek je věnován tématu všech zámků na Orlici.
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1.2.4 Aktuality Kladské pomezí a Broumovsko
Festival zážitků je program celkem osmi zážitků odehrávající se během července a srpna. Nabízí
zábavně-naučný program, v roce 2019 na téma vojenské historie a obrany měst, každý týden představí nové
téma zblízka. Informace jsou dostupné přes sociální sítě, webové stránky a v katalogu festivalu u informačních
center.

1.2.5 Aktuality Český ráj
Článek představuje komplexní letní program města Jičín, kde zahrnuje i akce, především hudební koncerty
a divadlo.

1.2.6 Rodiny s dětmi
Brodíkův ráj nabízí kompletní program pro rodiny s dětmi, hlavní událostí léta bude víkend Vodnických slavností,
které lákají turisty na soutěže pro děti i rodiče, hudební vystoupení a ohňostroj. Později se v areálu odehraje
i sraz veteránů s doprovodným programem.

1.2.7 Kalendář nejvýznamnějších akcí
Na konci turistických novin jsou sloupky nejdůležitějších akcí podle regionu, viz obrázky 1 a 2.
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Obrázek č. 1: Kalendář nejvýznamnějších akcí, Hradecko, Podkrkonoší, Krkonoše
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Obrázek č. 2: Kalendář nejvýznamnějších akcí, Orlické Hory a Podorlicko, Kladské pomezí a Broumovsko, Český
ráj

1.2.8 Shrnutí
Turistické noviny pro Východní Čechy 2019 se festivalům a akcím věnují mnohem více než Turistické noviny
z roku 2020. Aktuality Hradecko věnují první článek výčtu všech festivalů, které se v regionu odehrávají, ostatní
regiony už zastupují festivaly a akce spíše jako doprovodná lákadla k návštěvě konkrétních míst. Většina článků
nevěnuje konkrétním příkladům větší pozornost, ale aspoň je dostává do povědomí čtenáře. Nejvýraznějším
prvkem je shrnutí akcí podle regionu na konci novin. Je škoda, že tato část v roce 2020 chybí.
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2

Propagace Královéhradeckého kraje společností Czech Tourism

Následující část se bude soustředit na propagaci Královehradeckého kraje na stránkách společnosti Czech
Tourism, která nabízí české atraktivity pro mezinárodní turismus. Analýza se narozdíl od předchozí části
nesoustředí pouze na kulturu, ale na všechny propagované atraktivity z Královehradeckého kraje s cílem zjistit,
co všechno se o Královehradeckém kraji dostane do světa.
Informace vycházejí z webové stránky Czech Tourismu pro cizince https://www.czechtourism.com/home/

2.1 Destinations (Destinace)
Při kliknutí na první položku hlavního menu se zobrazí hledání podle destinací. Česká republika je zde rozdělena
na sedm částí, Královehradecký kraj je zastoupen v části East Bohemia (Východní Čechy).
Hned při prvním pohledu se zobrazí Adršpašsko-teplické skály (Adršpach-Teplice Rocks), Kuks a Krkonoše (The
Krkonoše Mountains). Destinace jsou doplněny obrázky. Na úvodní stránce Východních Čech Královehradecký
kraj převládá nad Pardubickým, ze kterého je na úvodní stránce uvedena pouze Litomyšl. Pro komplexní dojem
jsou názvy destinací a atraktivit uváděny i v angličtině, aby odpovídaly uvedení na webových stránkách.

2.1.1 Adršpach-Teplice Rocks (Adršpašsko-teplické skály)
Po rozkliknutí se zobrazí krátký popis Adršpašsko–teplických skal, web používá slova „weird and wonderful rock
formations.“ Článek se dále rozvíjí a doplňuje detaily adršpašských skal, konkrétně vodopád a názvy některých
útvarů. Dále stránka nabízí doplňující produkty k návštěvě, konkrétně adršpašské lanové centrum, možnost
lezení na skalách s instruktorem nebo jízda na kole.

2.1.2 Hospital and Church of Holy Trinity in Kuks (Hospitál a kostel Nejsvětější Trojice Kuks)
Kuks je uveden jako ojedinělé barokní lázně a nejkrásnější barokní komplex v České republice.

2.1.3 Krkonoše National Park (Národní park Krkonoše)
Krkonoše jsou popsány slovy „Arctic island in the middle of Europe“, vévodí jim „Český Matterhorn“ Sněžka a
jsou unikátní svou krajinou a ledovcovým původem. Stránka z aktivit dále nabízí lyžařské centrum Špindlerův
mlýn.

2.1.4 Interaktivní mapa atraktivit
Pod hlavní nabídkou je interaktivní mapa zajímavostí ve Východních Čechách. Následující tabulka uvádí počet
uvedených atraktivit pro Východní Čechy a konkrétně pro Královehradecký kraji.
Tabulka č. 3: Atraktivity v Královehradeckém kraji
Places

Uvedeno celkem

Královehradecký kraj

Culture (Kultura)

11

0

Landmarks (Památky, významná
místa)

24

8

Experiences (Zážitky)

7

(Hradec Králové, Krypta v broumovském
klášteře, Krkonoše v létě, Krkonoše v zimě,
Orlické hory a Podorlicko, pevnost Josefov,
dělostřelecká tvrz Stachelberg, folková
architektura, Krkonoše)
3
(Adršpašské lanové centrum, boudy
Dvoračky, Krkonoše, Dvůr Králové zoo
a safari)

Gastronomic tourism
(Gastronomický turismus)

1

1
(Hořické trubičky)
14

Summer sports (Letní sporty)

7

6
(Špindlerův Mlýn a Luční bouda, Bobová
dráha Špindlerův Mlýn,

Nature (Příroda)

8

6
(Sněžka, Krkonoše v létě, Dvůr Králové zoo
a safari, folková architektura Krkonoše,
boudy Dvoračky, Krkonoše, Orlické hory a
Podorlicko)

Spa and wellness (Lazebnictví)

1

0

Accomodation (ubytování)

1

1
(boudy Dvoračky, Krkonoše)

V celkovém počtu uvedených atraktivit na mapě zdaleka převládá Pardubický kraj, občas je uveden i kraj
Liberecký. Z článků je zřejmé, že Czech Tourism se nezaměřuje na obecnou propagaci zajímavostí v kraji, spíše
cílí na individuální města, ve Východních Čechách konkrétně Litomyšl. Jen o Litomyšli je na stránkách 9
individuálních článků, které detailně propagují zámek, barokní divadlo či orloj, zatímco Hradec Králové je shrnut
v jednom článku bez většího množství doprovodných detailů. Problémem je rovněž formát webové stránky,
která najednou ukazuje pouze 4 články, zatímco Litomyšl se nabízí sama, dostat se k informacím o Hradci
Králové vyžaduje hledání.

2.2 Activities (Aktivity)
Záložka Activities je rozdělena na kategorie Cultural Heritage (kulturní dědictví), Active holiday (Aktivní oddech)
a Health and Spa (Zdraví a lázně), každá položka má pod sebou ještě podrobnější kategorizaci. Následující
tabulka uvádí zmínky o Královehradeckém kraji napříč kategoriemi a porovnává je s celkovým počtem
dostupných článků. Pro jednodušší orientaci jsou kategorie rozdělené do jednotlivých tabulek.

2.2.1 Kategorie kulturní dědictví (Cultural heritage)
Tabulka č. 4: Atraktivity Královehradeckého kraje, kategorie Activitites – Cultural Heritage
Podrobnější kategorie

Nejpodrobnější
kategorie

Celkem
uvedeno aktivit

Z toho v Královehradeckém kraji

UNESCO

-

14

0

Spiritual Czechia

Church monuments

62

3

(Duchovní Česko

(Kostely)

Spiritual Czechia

Jewish monuments

Duchovní Česko

(Židovské památky)

Historical towns
(historická města)

-

Castles and Chateaux
(hrady a zámky)

-

Broumovské kostely, Benediktinský
klášter Broumov, Mariánská zahrada
u Jičína
40

0

59

2
Jičín, Hradec Králové

132

14
Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí,
Potštejn zámek, Častolovice, Kost, Kuks,
Dětenice, Hrádek u Nechanic, Náchod,
Opočno, Potštejn hrad, Ratibořice,
Karlova Koruna

15

Intangible heritage
(nehmotné dědictví)

-

Museums and galleries
(muzea a galerie)

8

0

71

2
Tvrz Hanička, Třebechovické muzeum
betlémů,

Architecture
(architektura)

Discover famous czech
villas (Navštivte známé
české vily)

-

Villa Čerych, Česká skalice

Architecture
(architektura)

Baroque (Baroko)

-

Benediktinský klášter Broumov, Kuks

Architecture
(architektura)

Wandering in search of
Santini (Po stopách
Santiniho)

-

Karlova Koruna Chlumec nad Cidlinou

Architecture
(architektura)

Outstanding
personalities of czech
baroque (Výjimečné
osobnosti českého
baroka)

-

Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové
– Broumovský klášter
Jan Blažej Santini-Aichel – Chlumec nad
Cidlinou
Mathias Bernard Braun a Maxmilian
Brokoff – sochy ctností a neřestí Kuks

Architecture
(architektura)

Art Nouveau

-

Budovy na levém břehu Labe v Hradci
Králové

Culture and
entertainment (kultura
a zábava)

Top 2020 events (Top
akce roku 2020)

-

Rock for People

Culture and
entertainment (kultura
a zábava)

Castles and chateaux to
visit in winter (Hrady
a zámky, které stojí za to
navštívit v zimě)

-

Dětenice

Culture and
entertainment (kultura
a zábava)

Take Your Children into
the Best Known Czech
Zoos (Vezměte své děti
do nejlepších českých
zoo)

-

Dvůr Králové nad Labem – jediná lví
safari v centrální Evropě

Culture and
entertainment (kultura
a zábava)

Film locations in the
Czech Republic (Filmová
místa v české republice)

-

Josefov (Jaroměř) – The Zookepers Wife

Culture and
entertainment (kultura
a zábava)

7 Excellent summer
festivals (7 skvělých
letních festivalů)

-

Culture and
entertainment (kultura
a zábava)

Bring home a quality
souvenir (Přineste si
domů kvalitní suvenýr)

-

Prachovské skály – historický seriál
Britannia
Rock for People
Brutal Assault
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Článek označuje Hradec Králové
a Pardubice za centra Východních Čech,
dále zmiňuje Kuks

Culture and
entertainment (kultura
a zábava)

Keeping the children
entertained – Zoos,
science parks and
sporting activities in the
Czech Republic (Zabavte
své děti – Zoo, vědecká
centra a sportovní
aktivity v Čechách)

-

ZOO Dvůr Králové

Christmas (Vánoce)

Visit the Most Famous
Nativity Scenes
(Navštivte nejznámější
betlémy)

--

Muzeum betlémů Třebechovice

Christmas (Vánoce)

Traditional Czech
Christmas Decorations
(Tradiční české vánoční
ozdoby)

-

Ozdoby ze skleněných korálů
z Podkrkonoší

Lego Špindlerův Mlýn

Glassworks Cooperative – ozdoby Dvůr
Králové
Muzeum Dvůr Králové – stálá expozice
ozdob a tradice jejich výroby
Jičín – HAN company, prohlídka ozdob,
možnost vlastní dekorace skleněných
ozdob

Christmas (Vánoce)

Czech Christmas
traditions: Nativity
Scenes, Superstition and
Carp

-

Třebechovické muzeum betlémů

Christmas (Vánoce)

New Year’s Eve in the
Czech Republic (Nový
rok v České republice)

-

Špindlerův mlýn v Krkonoších

Christmas (Vánoce)

Looking for a Perfect
Christmas Gift? How
abut a Valentine’s
Package? (Hledáte
vánoční dárek? Co třeba
valentýnský balíček?)

2.2.1.1

Lyžování v Krkonoších

Duchovní Česko – židovské památky

Většina článků v této kategorii se zabývá židovskou Prahou (12 článků), dále je zastoupena Plzeň, Boskovice,
Mikulov, Brno a Třebíč, každému místu se věnují alespoň dva články.

2.2.1.2

Hrady a zámky

Kuks je uveden na úvodní straně, dále seznam uvádí 13 dalších hradů a zámků v Královehradeckém kraji.

2.2.1.3

Nehmotné dědictví

Kategorie obsahuje osm článků o Českém kulturním dědictví, které je pro zahraniční turisty zajímavé. Jde
o celkový dojem z českých tradic, například sokolnictví či výroba loutek. Žádný článek se nevztahuje přímo ke
Královehradeckému kraji.
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2.2.1.4

Muzea a galerie

Tvrz Hanička je uvedena hned v úvodním panelu pěti obrázků. Dále se v seznamu nachází pouze Muzeum
Betlémů v Třebechovicích, v porovnání s celkovým počtem 72 je to malé číslo.

2.2.1.5

Architektura

Tato kategorie je strukturována jinak než předchozí a obsahuje 16 článků o architektonických stylech
a zajímavostech v České republice. V tabulce jsou vypsány zmínky o Královehradeckém kraji z jednotlivých
článků, nejvýznamnější pro Královehradecký kraj jsou články Baroko a Výjimečné osobnosti baroka, které
zmiňují Kuks a klášter Broumov a Chlumec nad Cidlinou ve spojení s Janem Blažejem Santinim.

2.2.1.6

Kultura a zábava

Na úvodní stránku se dostala zoo a safari ve Dvoře Králové. Kategorie se snaží shrnutou nejlepší místa na
zábavu a kulturní vyžití v České republice, články jsou tudíž velmi rozdílné. Tabulka zpracovává články
věnované Královehradeckému kraji i zmínky o Královehradeckém kraji v ostatních, často více obecných článcích.
Opakuje se Rock for People, zoo ve Dvoře Králové a Kuks.

2.2.1.7

Vánoce

Kategorie Vánoce je strukturována jako Kultura a Zábava, přímo Královehradeckému kraji se nevěnuje žádný
článek, avšak v několika jsou atraktivity regionu vyzvednuty. Opakuje se muzeum betlémů v Třebechovicích,
zajímavý je článek o tradičních českých ozdobách, který uvádí celkem tři místa tradiční výroby
v Královehradeckém kraji.

2.2.2 Kategorie Aktivní oddech (Active Holiday)
Tabulka č. 5: Atraktivity Královehradeckého kraje, kategorie Activitites – Active Holiday
Podrobnější kategorie

Nejpodrobnější kategorie

Celkem
uvedeno aktivit

Z toho v Královehradeckém kraji

Summer activities
(Letní aktivity)

Cycling experiences
(Zážitky na kole)

17

5

Summer activities
(Letní aktivity)

Hiking (chození)

20

Winter activities
(Zimní aktivity)

Cross-country skying
(běžky)

6

Winter activities
(Zimní aktivity)

Downhill skying
(sjezdovky)

28

Stezka pro horská kola
Špindlerův Mlýn, Cesta po
hřebenech Orlických hor, Cesta
podél Labe, Na kole podél Tiché
Orlice, Na kole skrz
Adršpašsko-teplické skály
6
Adršpach, pramen Labe, Sněžka,
Český ráj, Adršpašsko-Teplické
skály, stezka kolem Zemské brány
1
Krkonošská magistrála
8
Špindlerův Mlýn – Medvědín,
Špindlerův Mlýn – Svatý Petr,
Deštné v Orlických horách, Velká
Úpa, Špindlerův Mlýn, Říčky,
Herlíkovice, Černá Hora – Pec
pod Sněžkou

18

Winter activities
(Zimní aktivity)

Winter fun (Zimní
radovánky)

9

Natural heritage
(Přírodní památky)

Mountains (Hory)

23

Natural heritage
(Přírodní památky)

Rivers and lakes (řeky
a jezera)

13

0

Natural heritage
(Přírodní památky)

Protected areas (Chráněná
území)

14

2

Natural heritage
(Přírodní památky)

Caves (jeskyně)

14

0

Natural heritage
(Přírodní památky)

Observation towers and
lookout points (rozhledny
a vyhlídky)

3

0

Natural heritage
(Přírodní památky)

Rock towns (Skalní města)

5

3

2.2.2.1

3
Lanovka na Sněžku, Tradiční
Krkonoše – mnoho menších
měst, Orlické hory
3
Zima v Krkonoších, Letní
Krkonoše, Orlické hory
a Podorlicko

Český ráj, Národní park
Krkonoše,

Broumovské stěny,
Adršpašsko-Teplické skály, Český
ráj

Letní aktivity

Hned na úvodní stránce se nabízí Český ráj, v textu pod obrázky jsou zmíněny Krkonoše. Z doporučených 17
cest na kole se 5 nachází v Královehradeckém kraji, podobně z 20 pěších túr jich je uvedeno 6, což poukazuje na
v poměru lepší reprezentaci sportovních aktivit v Královehradeckém kraji než kulturních atraktivit.

2.2.2.2

Zimní aktivity

V úvodu jsou uvedeny Orlické hory, při rozdělení na běžky a sjezdovky má Královehradecký kraj v obou
kategoriích poměrně dobré zastoupení, přibližně jedna pětina všech uvedených středisek se nachází
v Královehradeckém kraji. Článek Tradiční Krkonoše zve návštěvníky i do dosud nezmiňovaných Janských Lázní,
Malé Úpy či na Labskou boudu, podobně článek Snové a opevněné Orlické Hory nabízí návštěvníkům kulturní
pohled na Deštnou a místní muzeum zimních sportů, dále Muzeum krajek ve Vamberku a tvrz Haničku.

2.2.2.3

Přírodní památky

Úvod uvádí Krkonoše a Broumovské stěny, dále se v několika kategoriích opakují i Adršpašské skály a Český ráj.

2.2.3 Kategorie Health and Spa (Zdraví a lázně)
Tabulka č. 6: Atraktivity Královehradeckého kraje, kategorie Activitites – Health and Spa
Podrobnější kategorie

Nejpodrobnější
kategorie

Celkem uvedeno aktivit

Z toho
v Královehradeckém
kraji

Medical Spas (Léčebné
lázně)

-

20

1
Janské lázně

19

Wellness in and out of
spas (Wellness v lázních
i mimo ně)

Active Wellness (aktivní
wellness)

-

Hotel Praha, Špindlerův
Mlýn

Wellness in and out of
spas (Wellness v lázních
i mimo ně)

Wellness for the whole
family (Wellness pro
celou rodinu)

-

Hotel a zámek Hrubá
skála u Českého ráje
s wellness

2.2.3.1

Lázně

Janské lázně jsou jediné zmíněné léčebné lázně v Královehradeckém kraji. V podkategorii wellness v lázních
i mimo ně je uveden Hotel Praha ve Špindlerově Mlýně, spojen s aktivní turistikou po okolí, a Hotel a zámek
Hrubá skála s wellness programem pro rodiny s dětmi.

2.3 Stories (příběhy)
Kategorie stories ukazuje v obrázcích 20 destinací v České republice, dá se předpokládat, že jsou tyto destinace
podle Czech Tourism nejvíce atraktivní pro zahraniční turisty. Z Královehradeckého kraje je uveden Kuks –
„ostrov barokního umění“ a Český ráj – „dobrodružné srdce Čech“.

2.4 Shrnutí
Královehradecký kraj je poměrně dobře zastoupen společností Czech Tourism z hlediska outdoorové turistiky
a přírodních památek. Z hlediska kultury už je zastoupení slabší, ovšem zmínky o místech a akcích
v Královehradeckém kraji se daly najít ve většině kategorií. Největší kulturní předností kraje jsou hrady a zámky,
Czech Tourism jich uvádí 14 z 132, což je nadprůměrné zastoupení, návštěvník stránky ovšem musí být ochoten
na stránce hledat, aby se ke všem informacím dostal, protože stránka není databázová a upřednostňuje
důležitější atraktivity.
Přes celou webovou stránku jsou z outdoorových aktivit Královohradeckého kraje nejvíce propagovány
Krkonoše a Špindlerův Mlýn, Český ráj, Adršpašské skály, Broumovská stěna a ZOO Dvůr Králové. Z kulturních
památek potom Kuks, Broumovský klášter, tvrz Hanička a Třebechovické muzeum betlémů. Všechny uvedené
atraktivity jsou často opakovány v kategoriích a obecných článcích.
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3 Návštěvnost turistických cílů 2019 v Královehradeckém kraji
https://www.ccrjm.cz/wp-content/uploads/2020/05/CzT_Report_navstevnost2019_0400_20_CZ_XX_bez-barie
r.pdf
Tato část analyzuje návštěvnost turistických cílů v Královehradeckém kraji v porovnání s celou Českou
republikou, data vychází z reportu o návštěvnosti společnosti Czech Tourism. Data byla sbírána ve spolupráci
s destinačními společnostmi a krajskými úřady všech krajů.

3.1 Top 50
Začátek reportu o návštěvnosti tvoří seznam top 50 turistických cílů roku 2019 dle jejich návštěvnosti.
Konkrétní turistické cíle s počtem návštěvníků jsou uvedeny pro top 10 a Královehradecký kraj a blízké okolí
(Liberecký, Pardubický a Středočeský kraj).
Tabulka č. 7: Top 50 turistických cílů v ČR podle návštěvnosti 2019
Kraj

Počet
turistických
cílů v top 50

Pořadí turistických cílů v top 50

Počet
návštěvník
ů 2019
(tis.)

Královehradecký

4

13 - Safari Park Dvůr Králové, Dvůr Králové nad
Labem

541,9

33 – Lanová dráha Sněžka, Pec pod Sněžkou
35 – Stezka korunami stromů Krkonoše, Janské Lázně

310,0
305,3
265,7

48 – Zámek Dětenice, Dětenice
Praha

14

1 – Pražský hrad

2587,5

2 – Lanová dráha na Petřín

2230,4

3 – Zoologická zahrada hl. m. Prahy

1456,5

7 – Petřínská rozhledna

701,6

8 – Staroměstská radnice

695,2

10 – Pinkasova synagoga

640,8

Dále 16, 22, 23, 29, 31, 42, 44, 47
Středočeský

4

5 - AquaPalace Praha, Čestlice

1013,9

15, 26

Liberecký

2

45 – ŠKODA muzeum, Mladá Boleslav

274,2

18 – Zoologická zahrada Liberec

402,2

21 – iQLandia science center, Liberec

382,0

Ústecký

5

30, 34, 38, 38, 46

Karlovarský

0

-

Plzeňský

2

11, 14

Jihočeský

4

20, 32, 40, 43

Vysočina

1

27

Jihomoravský

5

6 – Aqualand Moravia, Pasohlávky

-

19, 28, 41, 49

21

806,1

Zlínský

4

9 – ZOO Zlín

682,6

17, 24, 50
Moravskoslezský

3

4 - Dolní Vítkovice, Ostrava

1370,4

12, 36
Olomoucký

1
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Pardubický

1

37 – Stezka v oblacích Dolní Morava, Dolní Morava

300,0

Nejvíce zastoupen je kraj Praha se 14 top turistickými cíli, z toho i šesti v první desítce. Mimo Prahu má každý
kraj průměrně tři turistické cíle v top 50, Královehradecký kraj je tedy zastoupen nadprůměrně.
V top 50 je zastoupeno 12 turistických cílů z kategorie Zoo, zahrady a akvária, Safari Park Dvůr Králové, celkem
13. nejnavštěvovanějším turistickým cílem, je rovněž čtvrtou nejnavštěvovanější zoo v ČR, hned za
Zoologickou zahradou hl. m. Prahy, ZOO Zlín a Zoologickou zahradou Ostrava. Safari Park se v propagaci
Královehradeckého kraje společností Czech Tourism objevoval opakovaně, je tudíž možné, že se návštěvnická
čísla týkají i zahraničních turistů.
Z devíti turistických cílů v kategorii věda a technika je Lanová dráha Pec pod Sněžkou v návštěvnosti šestá, na
webu Czech Tourism byla propagována Sněžka jako ideální místo pro outdoorovou turistiku v zimě v kategorii
Winter activities, winter fun (zimní aktivity, zimní radovánky). Stezka korunami stromů nebyla stránkou Czech
Tourism konkrétně zmíněna, ale Krkonoše byly opakovaně propagovány, z osmi turistických cílů v kategorii
zábavní turistické cíle je Stezka korunami stromů šestá.
Kategorie hrady a zámky má v top 50 pouze pět zástupců, pátým je zámek Dětenice. Web Czech Tourism
Dětenice zmiňuje dvakrát, ve článku, který zámek představuje, a ve článku o zámcích, které stojí za to navštívit
v zimě. Vzhledem k výraznější propagaci Kuksu je tento výsledek překvapivý. Je ovšem také pravděpodobné, že
velkou část návštěvníků tvoří domácí turisté.

3.2 Top 10 Královehradeckého kraje
Následující tabulka srovnává top 10 turistických cílů v Královehradeckém kraji s top 10 turistickými cíli napříč
Českou republikou, rozdělených na kategorie.
Tabulka č. 8: Top 10 turistických cílů Královehradeckého kraje podle návštěvnosti 2019
Turistický cíl

Počet
návštěvníků
2019 (tis.)

Kategorie

Umístění v top
10 z kategorie

1. Safaripark Dvůr Králové, Dvůr
Králové nad Labem

541,9

Zoo, zahrady a akvária

4.

2. Lanová dráha Sněžka, Pec pod
Sněžkou

310,0

Věda a technika

6.

3. Stezka korunami stromů
Krkonoše, Janské Lázně

305,3

Zábavní turistické cíle

6.

4. Zámek Dětenice, Dětenice

265,7

Hrady a zámky

5.

5. Prachovské skály, Prachov

169,5

Přírodní turistické cíle

7.

6. Hospitál Kuks, Kuks

158,4

Sakrální památky

10.

7. Hrad a zámek Staré hrady, Libáň

145,0

Hrady a zámky

-

8. Pěší turistická trasa z Jelení
boudy směr Sněžka, Špindlerův
Mlýn

87,6

Přírodní turistické cíle

-
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9. Zámek Častolovice – zvěřinec
Častolovice

87,5

Hrady a zámky

-

10. Hrad Kost, Libošovice

72,5

Hrady a zámky

-

Z top 10 turistických cílů Královehradeckého kraje se šest umístilo i v top 10 jednotlivých kategorií.
V Královehradecké top 10 převládá kategorie hrady a zámky se čtyřmi objekty, spolu se sakrální památkou
Hospitál Kuks je top 10 Královehradeckého kraje rovnoměrně rozdělena na kulturní a přírodní/zážitkovou
turistiku

3.3 Top 10 turistických cílů dle kategorie
Tato část sleduje výskyt atraktivit Královehradeckého kraje v top 10 nejnavštěvovanějších turistických cílech
Česká republiky podle kategorií.
Tabulka č. 9: Top 10 turistických cílů podle kategorie
Kategorie

Královehradecký kraj top
10?

Počet
návštěvníků
2019 (tis.)

Nejdominantnější kraj

Počet
turistických
cílů

Architektura

-

-

Jihomoravský kraj

5

Pietní místa

-

-

Jihočeský kraj,
Jihomoravský kraj

2

Osobnosti

8. Muzeum bratří Čapků,
Malé Svatoňovice

11,3

Středočeský kraj

4

Hrady a zámky

5. Zámek Dětenice,
Dětenice

265,7

Jihočeský kraj,
Středočeský kraj

2

Muzea a galerie

-

-

Hlavní město Praha

6

Lidová kultura

-

-

Ústecký kraj

3

Přírodní turistické
cíle

7. Prachovské skály, Prachov

169,5

Ústecký kraj

8

Zábavní turistické
cíle

5. Stezka korunami stromů
Krkonoše, Janské Lázně

305,3

-

1

Věže a rozhledny

9. Bílá věž, Hradec Králové

40,4

Hlavní město Praha

3

Vojenské
turistické cíle

4. Pevnost Josefov, Jaroměř

25,5

Pardubický kraj

3

8. Muzeum Pevnost
Hanička, Rokytnice
v Orlických horách

17,7

Věda a technika

5. Lanová dráha Sněžka, Pec
pod Sněžkou

310,0

Hlavní město Praha

3

Sakrální památky

10. Hospitál Kuks, Kuks

158,4

Hlavní město Praha

5

Zoo, zahrady a
akvária

4. Safaripark Dvůr Králové,
Dvůr Králové nad Labem

541,9

Hlavní město Praha

2

Ostatní turistické
cíle

8. Valdická brána, Jičín

24,0

Hlavní město Praha

5

V top 10 jednotlivých kategorií je Královehradecký kraj prezentován dostatečně, většinou ale ve spodní části
top 10. Z celkového pohledu opět převládá Praha, Ústecký kraj naprosto převažuje kategorii Přírodní turistické
cíle díky Českému Švýcarsku. Královehradecký kraj má největší zastoupení v kategorii Vojenské turistické cíle,
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kde je často navštěvována pevnost Josefov a tvrz Hanička. Obě tvrze byly zmíněny na webové stránce Czech
Tourismu mezi významnými místy kraje.
Je zajímavé, že se na návštěvnosti neprojevila důsledná propagace broumovských klášterů, Broumovské stěny,
Adršpašsko-teplických skal, Špindlerova Mlýna nebo Třebechovického muzea betlémů a Safari Parku.

3.4 Shrnutí
V počtu turisticky nejvíce navštěvovaných cílů nad všemi kraji značně převládá Hlavní město Praha, které
uvedlo 14 atraktivit v top 50, ze kterých je 6 v top 10 České republiky. Ostatní kraje mají průměrné zastoupení
tří turistických cílů v top 50, Královehradecký kraj je zastoupen čtyřmi turistickými cíli. V top 10 jednotlivých
kategoriích je Královehradecký kraj zastoupen v 10 ze 14 kategorií, bohužel není zastoupen ve většině
kulturních kategoriích.
Z dat o návštěvnosti roku 2019 vyplývá nejvyšší zájem o Safari Park Dvůr Králové, Lanovou dráhu na Sněžku
a Stezku korunami stromů Krkonoše. Všechny tyto atraktivity se dají pokládat za přírodní/zábavní turistiku, což
podporuje dosavadní výsledky analýzy, že Královehradecký kraj se více soustředí na outdoorovou a zážitkovou
turistiku než kulturní a poznávací turistiku a je tak i propagován.

3.4.1 Porovnání s propagací Czech Tourism
Webová stránka Czech Tourism se zaměřuje na Safari Park Dvůr Králové, vysoká návštěvnost tudíž může být
i zásluhou zahraniční propagace. Lanová dráha Sněžka je na webu zmíněna jen okrajově a Stezka korunami
stromů vůbec, Krkonoše však jsou jedním z hlavních témat na webu. Z kulturní složky je nejvíce zastoupen
zámek Dětenice, který se na stránkách Czech Tourismu objevuje méně, zajímavé je, že tolik propagovaný
Hospitál Kuks má podstatně nižší návštěvnost, a značně propagované broumovské kláštery nejsou
v dokumentu návštěvnosti turistických cílů 2019 uvedeny vůbec. Podobně jsou na tom i Adršpašsko-teplické
skály, Český ráj, Špindlerův Mlýn, Broumovská stěna a Třebechovické muzeum betlémů, kterým Czech Tourism
věnuje hodně pozornosti, avšak ve výsledku návštěvnických dat se to neprojevilo.

3.4.2 Porovnání s propagací Turistických novin
Turistické noviny léto/podzim 2019 uvedly v rubrice Aktuality Krkonoš hlavní článek o Stezce korunami stromů
Krkonoše, který mohl mít vliv na značnou návštěvnost tohoto turistického cíle. Prachovské skály, sedmý
nejnavštěvovanější přírodní turistický cíl, byly turistickými novinami doporučeny jako ideální zastávka při
cyklovýletu.
Turistické noviny léto/podzim 2020 propagují většinu stávajících nejvíce navštěvovaných turistických cílů
Královehradeckého kraje, například Kuks a jeho novou aplikaci virtuálních prohlídek, hrad a zámek Staré hrady,
7. nejnavštěvovanější cíl Královehradeckého kraje a jeho program pro rodiny s dětmi. Dále také propagují Safari
Park Dvůr Králové, lanová dráha Sněžka je zmíněna v rámci podpory pěší turistiky v okolí Pece pod Sněžkou.
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