EVROPSKÁ STEZKA HRADŮ A ZÁMKŮ
Vzhledem k tomu, že východní Čechy jsou výjimečné vysokou
koncentrací hradů a zámků, rozhodla se Destinační společnost
Východní Čechy vytvořit samostatný produkt s východočeskými
hrady a zámky. Společně se svými partnery – turistickou oblastí
Orlické hory a Podorlicko a Dolnoslezskou turistickou organizací vytvářejí nový přeshraniční produkt
Evropská stezka hradů a zámků. Produkt Evropská stezka hradů a zámků v minulosti začala tvořit naše
partnerská organizace v Polsku Dolnoslezská turistická organizace za účelem jednotné prezentace
hradů a zámků na svém území, po mnoha jednáních se dohodla tvorba a rozvoj produktu na české
straně prostřednictvím Destinační společnosti Východní Čechy.
Upozornit na tuto skutečnost české a polské návštěvníky byl jeden z hlavních důvodů vzniku českopolského projektu Hrady a zámky nás spojují. V rámci projektu jsou plněny aktivity a prohlubuje se
další spolupráce s polskými partnery při tvorbě produktu. Projekt přispívá k upevňování vztahů
s Polskem a pochopitelně i k zvyšování povědomí o turistických atraktivitách na obou stranách
hranice. Propojuje stávající hrady a zámky, jejich specifickou nabídku a různé typy zážitků a rozvine je
o další doprovodné služby, čímž vznikne komplexní nabídka, která přispěje k prodloužení pobytu
turistů na daném území.
Do produktu hradů a zámků se na české straně zapojilo 25 památkových objektů z Východních Čech,
na území Polska pak 16 hradů a zámků.
1. Zámek Choltice
2. Zámek a hřebčín Kladruby nad Labem
3. Zámek Slatiňany
4. Hrad Lichnice
5. Hrad Kunětická hora
6. Zámek Pardubice
7. Zámek Nasavrky
8. Hrad Košumberk
9. Hrad Svojanov
10. Zámek Litomyšl
11. Zámek Moravská Třebová
12. Zámek Nové Hrady
13. Hrad Litice

14. Tvrz Orlice
15. Zámek Letohrad
16. Zámek Choceň
17. Zámek Lanškroun
18. Zámek Častolovice
19. Nový zámek Kostelec nad Orlicí
20. Zámek Doudleby nad Orlicí
21. Zámek Potštejn
22. Hrad Potštejn
23. Zámek Rychnov nad Kněžnou
24. Zámek Kvasiny
25. Zámek Opočno

Pro účely prezentace ucelené nabídky přeshraničního produktu „Evropská stezka hradů a zámků
Polsko-Česko” byly vytvořeny nové weby www.stezkahraduazamkue.eu a www.castlesandpalaces.eu
a profily na sociálních sítích na Facebooku Evropská stezka hradů a zámků a Instagramu
stezkahraduazamku. Prostřednictvím sociálních sítí jsou šířeny aktuální informace o otevřených
památkách a o konání akcí. Za každý hrad a zámek byl natočen propagační videospot v češtině
a polštině, který je umístěn na YouTube kanále Stezka hradů a zámků / Szlak Zamków i Palaców. Od
1.6. 2020 probíhá on-line kampaň (Google Ads, Sklik, sociální sítě). Kampaň je spojená s propagací

fotosoutěže, která byla spuštěna 15.7.2020. Partner OHP vytvořil mapu zapojených českých
a polských hradů a zámků.
V rámci produktu Evropská stezka hradů a zámků byly vytvořeny karty objektů v českém a polském
jazyce – karty poskytují základní informace o hradech a zámcích a jsou dostupné online pro
pracovníky turistických informačních center. Uskutečnila se dvě setkání turistických informačních
center. První 17.9.2020 v Kladrubech nad Labem, druhé 6.10.2020 v Palaci Lomnica. Setkání se
zúčastnili všichni partneři a společně prezentovali projekt Hrady a zámky nás spojují a představili
produkt Evropská stezka hradů a zámků Polsko-Česko. Partneři společně pracují na produktové kartě
a inspirativních programech. Byly nakoupeny fotografie pro rozšíření fotobanky hradů a zámků.

