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ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ 
 

CO SE DĚJE V CESTOVNÍM RUCHU 

Nora dolanská, metropolitní univerzita Praha 

Vrací se situace jara 2022 do starých "turistických " kolejí nebo si budeme muset ještě na příval turistů z domova i ze zahraničí 

počkat? Jak se projevuje udržitelnost cestovního ruchu v praxi a jaké si musíme nově klást požadavky na kvalitu služeb při tendenci 

zvyšování cen. To vše se jeví v regionálním turistickém průmyslu jako výzva pro nové post covidové období. 

 

PŘIROZENÉ TURISTICKÉ DESTINACE 

Jaroslav Krejčí, Sdružení turistických organizací 

Role destinačních společností v připravovaném Zákoně o podpoře cestovního ruchu v ČR. 

 

JAK SI STOJÍ KLADSKÉ POMEZÍ V KONKURENCI TURISMU? 

Petr Janeček, Institut turismu 

Představení oficiální čísel k výkonnosti destinace Kladské pomezí ve srovnání s podobnými destinacemi, informace o přípravě 

projektu e-turista.  
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SPOLEČNĚ ROZVÍJÍME CESTOVNÍ RUCH 

Markéta Venclová, Kladské pomezí, o.p.s. 

Aktivity a výsledky spolupráce destinačního managementu na území Kladského pomezí, představení nového směru marketingové 

komunikace a nového vizuálního směru.  

 

PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU 

Lenka Lembejová, Kladské pomezí, o.p.s. 

Přehled produktů cestovního ruchu, které se zrodily v KP za posledních deset let v číslech, co nám přinášejí, proč nám dávají smyl.  

 

ANI MALÉ OBCE NEZAHÁLEJÍ 

Dagmar Šimková, obec Žďárky 

Dokončená cyklostezka, turistické informační tabule, to vše navazuje na další trasy jak pro pěší, tak pro cyklisty. Ubytování, 

stravování, kultura aj. 

 

TREES PROSTOR PRO RODINU, ODPOČINEK A KULTURU 

Aleš Žďárský, TREES Červený Kostelec 

Jedenáctým rokem se Trees profiluje jako prostor, který se snaží být cílem těch, kteří mají blízko ke komplexnímu pojetí života. 

Příjemné prostředí zahrady, kavárna s dětským koutkem a pestrá nabídka koncertů, přednášek, výstav a dílen. Zajímavé místo 

přímo v srdci města, kde se dá najít velké množství inspirace, vědomostí a klidu. 

 

NOVÉ INTERAKTIVNÍ TABULE VE SVAZKU 1866 

Zdena Hovorková, DSO 1866 

Pořízení interaktivních prvků v obcích svazku. Zvýšení atraktivity v území. 

 

CO NOVÉHO VE MĚSTĚ NA SKÁLE 

Michaela Mináriková, Jiří Švanda, Nové Město nad Metují 

V létě se turisté u nás poprvé projdou geostezkou u Libchyňského potoka. Pro milovníky aktivní turistiky chystáme kurz Nordic 

Walking (severské chůze) s instruktorem. Dále představíme interaktivní sál Město hodinek a tematické komentované prohlídky. 

 

 



 

 

LÉTO V LÁZNÍCH VELICHOVKY 1897 

Pavla Šmídová, Lázně 1897, s.r.o. 

Léto v lázních pro aktivní i odpočinkový pobyt v krásném prostředí Lázní Velichovky 1897. Slatinné Lázně Velichovky 1897 

zaměřené na pohybové ústrojí. 

 

UŽIJTE SI POHODOVÉ LÉTO V MALÝCH LÁZNÍCH BĚLOVES 

Markéta Tomanová, Městské informační centrum Náchod 

Malé lázně Běloves se staly oblíbenou volnočasovou a relaxační zónou v Náchodě. Na letošní turistickou sezónu připravujeme 

bohatý kulturní program, ale také novinku v podobě možnosti uspořádat piknik v zahradě Vily Komenský. 

 

NAČERPEJTE HRONOV 

Šárka Čmelíková, Kulturní a informační středisko Hronov 

 

Nově rekonstruovaný Čapkův Mlýn - Papírna se připravuje k otevření expozice o Hronově, výrobě papíru a hlavně o životě 

sourozenců Čapkových, kteří tu o prázdninách pobývali u svých prarodičů Novotných. Od Čapkova mlýna vede Cesta psa Voříška a 

nejen poté se můžete v Hronově vypravit za poznáním, výhledy a odpočinkem. Přijeďte načerpat Hronov se vším co k němu patří, 

právě sem vedou všechny cesty. 

 

VE RTYNI NUDU NEZAŽIJETE 

Richard Švanda, město Rtyně v Podkrkonoší 

Letní sezóna nabídne ve Rtyni v Podkrkonoší pestrý program pro všechny generace. Od vlastivědných vycházek, přes večerní 

vycházky s ponocným po hudební koncerty. U nás nudu nezažijete! 

 

ČESKÁ SKALICE V ROCE 2022 

Martina Zálišová, město Česká Skalice 

Představíme novinky pro turistickou sezónu 2022, zajímavosti, atraktivity, které budou připraveny pro turisty a návštěvníky. 

 

HORNICKÝ SKANZEN V ŽACLÉŘI – 10 LET OD VZNIKU 

Karel Novotný, Důl Jan Šverma, o.p.s. 

Hornický skanzen v Žacléři letos oslaví 10 let od svého vzniku. Památkové soubory jámy Jan a Julie jsou na indikativním seznamu 

národních kulturních památek. Podle našeho názoru, ale i odborníků z NPU si zaslouží vyšší stupeň ochrany. Snad se tak v blízké 

době stane. 



 

 

 

KULTURA V ČERVENÉM KOSTELCI 

Tomáš Šimek, Městské kulturní středisko Červený Kostelec 

Představíme novinky v Domku Boženy Němcové, poodhalíme program Mezinárodního folklorního festivalu a pozveme na bohatý 

kulturní program v Červeném Kostelci. 

 

VÍZMBURK – NOVÝ PRODUKT CESTOVNÍHO RUCHU 

Lukáš Králík, Sdružení pro Vízmburk 

Opravený hrad Vízmburk se otevírá veřejnosti. Během léta se zde uskuteční několik akcí v rámci Vízmburského kulturního léta. 

Nabízíme též vzdělávací akce pro děti i dospělé. 

 

NOVINKY V ADRŠPACHU 

Lucie Krecbachová, Technické služby Adršpach 

V Adršpachu máme již druhým rokem rezervační systém, který je návštěvníkům skal mnohem více známý, než minulý rok. 

Rezervace na letní sezonu se nám již kupí. Zároveň je vidět, že systém splňuje účel rozložení návštěvnosti do celého dne. Dále 

máme ve skalách pár novinek, jako například geologické prohlídky skal nebo nové texty při plavbě na jezírku. Na adršpašském 

zámku se letos návštěvníci mohou těšit na novou výstavní místnost ze sbírek o historii Adršpachu a okolí Petra Hnyka. 

 

PEVNOST DOBROŠOV – ZNOVUOTEVŘENÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY 

Oldřich Schejbal, Muzeum Náchodska 

Pozvánka k prohlídce revitalizované pevnosti a nového návštěvnického centra s multimediální expozicí plnou interaktivních prvků. 

 

NOVINKY SEZONY 2022 

Vojtěch Dolana, Pevnost Josefov – Bastion No. I a podzemí 

Představení novinek letošní sezony a to především letní zážitkové hry Dezertér, obnovy informačních panelů, nové výstavy 

Jaroměř let minulých a spuštění nových internetových stránek. 


