
Centrála cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje, z.s. 

 

 

 

Výroční zpráva 2020 

 

 

  



2 
 

Obsah 
 

Profil organizace ...................................................................................................................................... 3 

Organizační struktura .............................................................................................................................. 3 

Organizace spolku ............................................................................................................................... 4 

Členové spolku .................................................................................................................................... 4 

Údaje o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji ............................................................................... 5 

Realizované projekty ............................................................................................................................... 7 

Cyklopecky východní Čechy ................................................................................................................. 7 

Turistické noviny východní Čechy – zima 2020/2021 ......................................................................... 7 

Realizované marketingové aktivity.......................................................................................................... 8 

Správa turistického webu www.hkregion.cz ....................................................................................... 8 

Správa sociálních sítí............................................................................................................................ 8 

Press trip ............................................................................................................................................ 10 

3K platforma .......................................................................................................................................... 10 

Realizované studie ................................................................................................................................. 11 

Ekonomické údaje o organizaci ............................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní informace: 

Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s. 

Pivovarské náměstí 1245/2 

500 03 Hradec Králové 

IČO: 09105247 

e-mail: info@ccrkhk.cz 

www.ccrkhk.cz 

www.hkregion.cz 

  

http://www.ccrkhk.cz/
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Profil organizace 

Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s. byla založena v roce 2020. 

Hlavní úkoly Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. (dále jen „CCR KHK“): 

• Zajišťovat pro Královéhradecký kraj marketing v oblasti cestovního ruchu. 

• Spolupracovat při tvorbě a provádění destinačního managementu v regionu. 

• Prosazovat společné zájmy v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 

• Tvorba produktů cestovního ruchu.  

Vize organizace: 

Královéhradecký kraj jako atraktivní a prosperující region se spokojenými obyvateli a s využitým 
potenciálem pro cestovní ruch, respektující principy udržitelného rozvoje. 

Hlavní činnosti CCR KHK:  

• výkon krajské destinační společnosti ve vazbě na Královéhradecký kraj 

• spolupráce s oblastními destinačními společnostmi 

• spolupráce s dalšími partnery spolku (ATIC, Fórem CR, ATUR, ACK, AHS ČR, AHR) 

• komunikace s agenturou CzechTourism a s jejími zahraničními zastoupeními 

• organizace vzdělávacích akcí v cestovním ruchu pro členy, partnery i odbornou veřejnost 

• organizace pracovních skupin odborníků v cestovním ruchu 

• PR aktivity – prezentace Královéhradeckého kraje na domácím i zahraničním trhu 
prostřednictvím prezentačních akcí, médií a on-line prostoru 

• organizace press tripů a fam tripů (poznávacích cest) pro novináře, influencery a zástupce 
tour operátorů 

• tvorba tištěných propagačních materiálů, tj. turistické noviny, propagační brožury, mapy, 
průvodce a jiné 

• shromažďování statistik a informací z cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji  

• zajištění provozu turistického portálu Královéhradeckého kraje www.hkregion.cz a 
sociálních sítí Facebook a Instagram 

• zajištění chodu královéhradecké pobočky filmové kanceláře East Bohemia Film Office 

 

 Organizační struktura 

 
Pavel Mohelník 

 

Jan Špelda 

 

Dominika Barešová 

Lukáš Voltr 
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Organizace spolku 

Orgány spolku: 
 
Ředitel:   Lukáš Voltr 
 
Správní rada:   Bc. Pavel Hečko 

Ing. Martina Saláková Šafková 
Mgr. Alexandra Jiřičková 
Mgr. Radek Zadrobílek  

 
Kontrolní komise:  Mgr. Alena Stillerová 

Milan Brandejs 
Ing. Hana Nýdrlová 
Ing. Jiří Adamec 
 

Členská schůze:  Členové spolku 
 

Členové spolku 

Královéhradecký kraj 
 
Oblastní destinační společnosti: 
Krkonoše – svazek měst a obcí 
Podzvičinsko, z. s.  
Sdružení Český ráj, z.s.  
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.  
Kladské pomezí, o.p.s. 
Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s.  
Orlické hory a Podorlicko 
  
Obce: 
Město Broumov 
Město Dvůr Králové nad Labem 
Město Hořice  
Statutární město Hradec Králové  
Město Jičín   
Město Náchod  
Město Nová Paka 
  
Asociace: 
Asociace turistických informačních center České republiky  
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 
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Údaje o cestovním ruchu v Královéhradeckém kraji 

Hromadné ubytovací zařízení 2020 

Počet příjezdů v hromadných ubytovacích zařízeních: 996 356 návštěvníků 

Průměrná doba pobytu: 4,44 dny 

Zdrojové země:  

1. Česká republika (849,5 tis.) 

2. Německo (57 tis.) 

3. Polsko (41,5 tis.) 

4. Slovensko (13 tis.) 

5. Dánsko (6, 25 tis.) 

 

 

Zdroj: Tourdata.cz 

Z grafů vyplývá uzavření ubytovacích zařízení v důsledku pandemie COVID-19. 
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TOP 5 turistických cílů za rok 2019 

1. Safari Park Dvůr Králové (541,9 tis.) 

2. Lanová dráha Sněžka (310 tis.) 

3. Stezka korunami stromů Krkonoše (305,3 tis.) 

4. Zámek Dětenice (265,7 tis.) 

5. Prachovské skály (169,5 tis) 

 

 

Zdroj: Tourdata.cz  

Podrobné údaje o statistikách cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici na: 

https://tourdata.cz/temata/regionalni-reporty/kraje/      
  

https://tourdata.cz/temata/regionalni-reporty/kraje/
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Realizované projekty 

Cyklopecky východní Čechy 

15 tras pro cyklisty po východních Čechách, razítkovací soutěž o věcné ceny realizovaná ve spolupráci 
s Destinační společností Východní Čechy. Součástí soutěže je i cyklistický web www.cyklopecky.info, a 
brožura s jednotlivými trasami.  

 

 

Turistické noviny východní Čechy – zima 2020/2021  

Společné vydání turistických novin za Královéhradecký a Pardubický kraj, na němž spolupracovala CCR 
KHK s oblastními destinačními společnostmi a s Destinační společností Východní Čechy. Část nákladu 
byla distribuována jako vklad do denního tisku, část byla distribuována na informační centra v kraji.       
V říjnu 2020 bylo vydáno zimní číslo a náhled novin je k dispozici ZDE.   

http://www.cyklopecky.info/
https://www.hkregion.cz/filemanager/pdf-viewer/html5/flipbook_new.inc.php?fileID=1067424&app=2431
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Realizované marketingové aktivity 
 

Realizace propagační online kampaně ve spolupráci s portálem Turistika.cz, spočívající v reklamních 

bannerech, a propagaci na sociálních sítích. Shrnutí této kampaně je k dispozici ZDE. 

Spolupráce na správě sociálních sítí Instagram a Facebook s agenturou PuRela 42 s.r.o. v rozmezí 

měsíce října až listopadu 2020. Shrnutí této kampaně je k dispozici ZDE.  

Správa turistického webu www.hkregion.cz 

Za rok 2020 celkem navštívilo 625 tisíc unikátních návštěvníků, vrchol návštěvnosti je v letních měsících 

z 80 % jsou to čeští návštěvníci, dále Poláci 9,6 % a Němci 4,5 %.  

Z českých regionů bylo nejvíc návštěvníků z Prahy 35 %, Královéhradeckého kraje 32 % a Pardubického 

kraje 6 %. CCR KHK zajistila pravidelnou aktualizaci obsahu webu a naplňování kalendáře akcí. 

Návštěvnost byla během roku 2020 podpořena RTB službou Sklik u firmy Seznam.cz.  

Nejčastěji návštěvníci hledali tipy na lyžování, koupání, cykloturistiku a na top výletní cíle v kraji.  

 

 

Zdroj: Google Analytics 

 

Správa sociálních sítí  

Facebookový profil facebook.com/hkregion.cz  
 

V průběhu roku 2020 se zvýšil počet fanoušků profilu z 3 201 na 5 709, tedy 78% meziroční nárůst 

sledovanosti. K tomu přispěla mimo jiné i propagační kampaň realizovaná v závěru roku. Celkový dosah 

stránky tak v prosinci 2020 činil 251 tisíc lidí. Nárůst popularity facebookového profilu je rovněž dán 

důkladným publikačním plánem realizovaným ve spolupráci s partnery CCR KHK.   

https://drive.google.com/file/d/13mzok0bScxZAfuGEcsOucPrzvrcYYGWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ysl-aOeH8dh2WnKQ_yBtQkfkTZKB-ICf/view?usp=sharing
http://www.hkregion.cz/
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Počet fanoušků stránky v roce 2020 

Zdroj: CCR KHK 

 

Instagramový profil instagram.com/hkregion 

V průběhu roku 2020 se zvýšil počet fanoušků profilu z 1 516 na 1 782. K tomu přispěla mimo jiné i 

propagační kampaň realizovaná v závěru roku. Celkový dosah stránky tak v prosinci 2020 činil 20,6 tisíc 

lidí.  

Počet fanoušků stránky v roce 2020 

Zdroj: CCR KHK 
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Press trip 

Ve spolupráci se zahraničním zastoupením Benelux agentury CzechTourism CCR KHK zajistila poznávací 

cestu holandských novinářů po Krkonoších, Podkrkonoší a Broumovsku.  Press trip se uskutečnil ve 

dnech 7. – 9. září 2020. Zpráva o cestě je k nahlédnutí ZDE.  

 

 

3K platforma 

Vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu za 
účelem podpory rozvoje cestovního ruchu v destinaci, kde dochází k výměně informací nezbytných pro 
koordinaci aktivit cestovního ruchu. 

Pro pravidelné předávání aktuálních informací a koordinaci plánovaných aktivit probíhá alespoň 
dvakrát ročně setkání s turistickými oblastmi Královéhradeckého kraje. 

 V rámci 3K platformy byla v roce 2020 uskutečněna tato setkání: 

10. 2020 Setkání oblastních destinačních managementů v Broumově 

On-line schůzky se zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism (26. 11. 2020 Japonsko, 
2. 12. 2020 Polsko, 16. 12. 2020 Německo) 

  

https://www.hkregion.cz/dr-cs/107996-krasy-kralovehradeckeho-kraje-poznavali-holandsti-novinari.html
https://ccrkhk.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zapis-ze-setkani-zastupcu-DMO-Kralovehradeckeho-kraje-se-zastupci-KHK-a-....docx.pdf
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Realizované studie 
 

Behavio 

Společnost Behavio zpracovala Brand Audit: Pozice kraje jako destinace, Analýzu symbolů a potřeb 
Královéhradeckého kraje. Analýza bude využita při tvorbě Strategie cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje, při tvorbě design manuálu a turistické značky kraje.   

Tato studie je k dispozici ZDE. 

 

BeSocial 

Společnost BeSocial provedla analýzu turistického portálu www.hkregion.cz a dále vytvořila drátěný 

model pro tvorbu/redesign nového turistického portálu.  

https://ccrkhk.cz/wp-content/uploads/2021/03/Kralovehradecky-kraj-AT-BA-report-FIN-1.pdf
http://www.hkregion.cz/
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Ekonomické údaje organizace 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2020 
Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. 

IČO: 09105247 
(v tis. Kč) 

Označení NÁKLADY   

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 226 

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace   

A. III. Osobní náklady 907 

A. IV. Daně a poplatky   

A. V.  Ostatní náklady 4 

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek   

A Náklady celkem 2 137 

      

Označení PŘÍJMY   

B. I. Provozní dotace   

B. II. Přijaté příspěvky 9 296 

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží   

B. IV. Ostatní výnosy   

B. V.  Tržby z prodeje majetku   

B Příjmy celkem 9 296 

     

C Výsledek hospodaření před zdaněním 7 159 

D Výsledek hospodaření po zdanění 7 159 

 

ROZVAHA 
Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s. 

IČO: 09105247 
(v tis. Kč) 

Označení AKTIVA   

A. Dlouhodobý majetek celkem   

B. Krátkodobý majetek celkem 7 398 

  Aktiva celkem 7 398 

      

Označení PASIVA   

A. Vlastní zdroje celkem 7 159 

B Cizí zdroje 239 

  Pasiva celkem 7 398 

 


