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dá radu, jak 
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-Karel Polá ek-

Vítejte 
ve frýdlantském 
vévodství

Historie vzniká 
v budoucnosti

ZDARMATuristický magazín ročník VII., červen 2017
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PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

30 Kč www.kampocesku.cz
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S námi máte přehled!

LETNÍ  SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 2017

GENERÁLNÍ PARTNER UVÁDÍ

|  27. 6. – 9. 9. | 
vstupenky: www.shakespeare.cz
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S námi víte kam

KAM po Česku
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OPEN Czechia
(polsky, slovensky)

KAM na výlet
(česky)

Travel EYE
(německy, anglicky)

Pražský přehled 
kulturních pořadů 
(česky)
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Specifi kace podkladů pro tisk
– podklady v elektronické podobě (e-mail či pomocí služby letecká pošta, úschovna apod.)

–  formáty fotografi í, ilustrací, tabulek a log: bitmapy (obrázky a fotografi e) – JPEG (maximální kvalita – minimální komprese), TIFF, EPS, 

BMP, PNG; logotypy – vektorové formáty EPS, Ai, CDR (do verze 8), barevnost CMYK, písma v křivkách

– nelze použít loga ve formátech: DOC, PPT, GIF…, v případě podkladů v barevném prostoru RGB nelze zaručit správnou barevnost

– minimální rozměr fotografi e 800 x 600 pix; minimální velikost fotografi e 350 kB

–  hotové vizuály – PDF v tiskové kvalitě (čistý formát na zrcadlo nebo se spady 3 mm), CMYK, obrazy min. 300 dpi, při dodání 

podkladů v Ai musí být texty v křivkách

O nás
Redakce KAM po Česku se dlouhodobě věnuje podpoře, 
propagaci, popularizaci a rozvoji domácího cestovního ruchu. 
Díky vysokému nákladu vydávaných magazínů, jejich periodicitě, 
rozsáhlé distribuční síti doma i v zahraničí a návštěvnosti webového 
portálu www.kampocesku.cz zaujímá dlouhodobě čelné místo 
mezi vydavatelstvími se zaměřením na cestování a kulturu. 

Redakce je tradičním partnerem významných tuzemských 
veletrhů cestovního ruchu. Dlouhodobě také podporuje 
charitativní projekty zaměřené na děti a rodiny s dětmi. 
Je partnerem několika národopisných muzeí, řady 
festivalů a také řady projektů se zaměřením na kulturu, 
památky, regionální zpravodajství, zdraví či rodinu. 

Našimi hlavními cílovými skupinami jsou rodiny s dětmi, aktivní 
turisté, senioři a všichni se zájmem o cestování a kulturu.

Proč KAM po Česku?
  serióznost a profesionalita
  kvalitní redakční servis
  5 magazínů v 5 jazycích 

pro 5 zemí střední Evropy
  distribuce doma i v zahraničí 
  dostupnost magazínů ZDARMA
  portál www.kampocesku.cz

2 500 přístupů/den
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KAM na výlet 
s rodinou

a jinou zvířenou

Lucemburkové

Habsburkové

knížata 
z Münsterberku Jagellonci

Jiří
*1431 (1435)
†16. 2. 1435

Anna
*12. 4. 1432
†14. 11. 1462

Alžběta
*1436 (1437)
†30. 8. 1505

Alžběta
*28. 2. 1409
†19. 12. 1442

Vilém
*1410/†2. 6. 1410

Alžběta (Eliška)
*asi září 1390

†3. 8. 1451

Jiří – nemanž. syn 
benediktinský mnich

*?/†1457

Johana
*1356

†31. 12. 1386

Alžběta
*19. 4. 1358
†4. 9. 1373

Žofi e
*1376

†26. 9. 1425

Anna
*11. 5. 1366
†7. 6. 1394

Zikmund
král uherský
*14. 2. 1368
†9. 12. 1437

Jan Zhořelecký
*22. 6. 1370
†1. 3. 1396

Karel
*13. 3. 1372
†24. 7. 1373

Jan Soběslav
markrabě moravský

*1355 (1352)
†12. 10. 1394

Prokop
markrabě moravský

*1354 (1355/58)
†24. 9. 1405

Anna
*?

†před 1405

Alžběta
*1355
†1400

Jan – nemanž. syn
probošt vyšehradský

*?/†?
Markéta
*29. 9. 1373
†4. 6. 1410

Kateřina
*únor 1353

†před 17. 7. 1378
Jošt

markrabě moravský
*1351 (1354)

†1411

Jindřich
*1377 (1378)

†1378

Kateřina
*1342

†20. 5. 1386

Markéta
*24. 5 1335
†7. 9. 1349

Jan
vévoda dolnobavorský

*29. 11. 1329
†20. 12. 1340 Karel V. Moudrý

král francouzský
*1338/†16. 9. 1380

Ludvík I. 
vévoda z Anjou

*1339/†1384
Blanka z Valois

*1316
†1. 8. 1348

Anna Svídnická
*1339

†11. 7. 1362

Alžběta 
Pomořanská

*1347
†14. 2. 1393

Karel IV. 
*14. 5. 1316

†29. 11. 1378

Přemysl
Otakar

*22. 11. 1318
†20. 4. 1320

Markéta
Korutanská

zv. Maultasch
*1318

†3. 10. 1369

Eliška
*27. 3. 1323
†srpen 1324

Jan Jindřich
markrabě moravský

*12. 2. 1322
†12. 11. 1375

Anna
*27. 3. 1323

†3. 9. 1338 (?)

Bona
*?/†? Václav

vévoda lucemburský
*25. 2. 1337

†7. (8.) 12. 1383

Mikuláš
nemanželský syn

*1322/†29. 7. 1358

Ermengarda
jediná dcera

*?/†1282

Kateřina
*?/†?

Anežka
*?/†?

Beatrix
Lucemburská

*asi 1305
†asi 11. 11. 1319

Beatrix
Bourbonská

*?
†23. 12. 1383

Jan 
Lucemburský

*10. 8. 1296
†26. 8. 1346

Eliška 
Přemyslovna

*?/†?
Marie

*asi 1304
†26. 3. 1324

Jindřich 
a Baldvin

*?/†5. 6. 1288

Philippa
*?

†1311

Markéta
řeholnice kláštera 

v Lille *?/†?

Felicitas
převorka 

v Beaumontu
*?

†6. 10. 1336

Markéta
převorka 

v Marienthalu
*?

†14. či 16. 2. 1337

Jindřich VII. 
(IV.)

hrabě lucemburský
*12. 7. 1275 (1276)

†24. 8. 1313

Walram
*asi 1280

†26. 7. 1311
Baldvin

arcibiskup trevírský
*1285

†21. 1. 1354
Walram IV. 

*?
†1280

Jindřich IV.
Limburský

prvoroz. syn Walrama
*?/†1247

Filipina
*?/†6. 4. 1311

Walram
pán z Ligny

*?/†5. 6. 1288

Jindřich III. 
hrabě lucemburský

*1240 (?)
†5. 6. 1288

Jindřich II. 
řečený Veliký

hrabě lucemburský
*1217

†24. 12. 1281

Markéta
*?/†?

Isabella
*?/†?

Felicitas
*?/†?

Isabella z Baru
*?/†? Ermesinda

jediná dcera
Jindřicha I. 

*1186?
†13. 2. 1247 (9. 5. 1246)

Walram III. 
vévoda z Limburgu

*1180/†1226

hrabata ze Salmu

dědictví po přeslici 
přešlo do vlastnictví 

hrabat z Namuru

Jindřich I. 
řečený Slepý
*1138/†1196

Ermesinde I. 
*?/†24. 6. 1143 Mathilda

*?/†?

Irmingard
*?/†1035

Otgiva
*?/†? Voda

*?/†?

Kunigunde
*?/†8. 8. 1037 Luitgard

*?/†?
Eva
*?/†?

Wilhelm
*?/†1130 (1127/31)

Hermann
*?/†28. 9. 1088

Konrád I. 
*?/†8. 8. 1086

Jindřich
*?/†4. 10. 1047

Friedrich
*?/†1065

Jindřich
*?/†1096 (95)

Adalbero
*?/†?

Rudolf

*?/†1099

Adalbero
*?/†?

Konrád II. 
*?/†1136

Adalbero
*?/†1037

Jindřich
(Heinrich)

*?/†1026

Adalbero
*?/†13. 11. 1072

Theoderich
*?/†?

Ermentrud
*?/†?

Giselbert
hrabě ze Salmu

*?/†14. 8. 1056/65

Giselbert
*?/†?

Friedrich
(Frederic)
*?/†1019

Siegfried
(Sigefroi)

*?/†13. (15.) 8. 998(7)

V roce 963 získal do vlastnictví hrad Lusenburk (Luxemburk) a založil dynastii lucemburskou. Oženil se s Hedwig v. Elsass. 

Upravené, rozšířené vydání © Redakce KAM po Česku (2016); redakce: Luděk Sládek, Marie Kulinkovská; grafi cká úprava: Luděk Dolejší; jazyková korektura: Marcela Wimmerová; kresba © Jaromír Novotný; AUTORKA RODOKMENU © PhDr. Naďa Kubů 

Theoderich
*?/†1046

Jan
*1340/†1416?

Anna Falcká
*1329

†2. 2. 1353

Jitka 
(Guta, Bona)

*21. 5. 1315
†11. 9. 1349

Markéta
*8. 7. 1313
†11. 7. 1341

Václav
*17. 1. 1350

†28. 12. 1351

Václav IV. 
král český

*26. 2. 1361
†16. 8. 1419

Ladislav
Pohrobek
*22. 2. 1440
†23. 11. 1457
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250 Kč

99 Kč 99 Kč

Prague Castle,
In and Out without Hassle
Die Prager Burg,
durch die Burghöfe in die Gärten
Пражский Град,

  

Lud k Sládek
František Kadlec

Pražský hrad,
nádvo ími do zahrad

Vzpomínky

250 Kč

50 Kč

vyprodáno

vyprodáno

99 Kč

PŘIPRAVUJEME

KAM edition
Ediční řada KAM edition nabízí publikace se zaměřením na podporu 
rozvoje domácího cestovního ruchu. Neotřelým pohledem se věnuje 
historii i současnosti, stejně jako zajímavostem či atraktivitám regionů 
České republiky. Cílem edice je přinášet takové tipy na výlety, které 
osloví rodiny s dětmi, aktivní turisty a seniory. 

  Zajistíme redakční zpracování, předtiskovou přípravu 
a tisk také vaší knihy. 
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magazín KAM po Česku  12. ročník

Měsíčník KAM po Česku přináší tipy na výlety napříč regiony Čech, 
Moravy a Slezska, stejně jako v příhraničních oblastech ČR. 

KAM po Česku 

periodicita měsíčník ČESKY 9x ročně

zaměření cestování, turistika, kultura, akce

cílové skupiny rodiny s dětmi, aktivní turisté, senioři

náklad 20 000 měsíčník / 25 000 dvojčíslo

distribuce infocentra po celé ČR

vychází na www 25. dne předchozího měsíce

vychází v infocentrech 1. pracovní den aktuálního měsíce

předplatné (poštovné) SEND; www.periodik.cz 28 Kč

cena ZDARMA

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.kampocesku.cz.
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(+ 3 mm spad)

22 000 Kč
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2/3
131 x 256 mm

16 000 Kč

1/1
199 x 256 mm

(zrcadlo)

22 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)

30 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)

40 000 Kč
1/2

199 x 125,5 mm

12 500 Kč

1/3
131 x 125,5 mm

8 500 Kč

1/6
63 x 125,5

5 000 Kč 

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

Témata a termíny vydání ročníku 2018
UZÁVĚRKA VYDÁNÍ: vždy 15. dne předchozího měsíce

LEDEN–ÚNOR   PROČ V ROCE 2018 
PRÁVĚ K NÁM

  Výročí, festivaly, akce 2018
  Zimní střediska a zimní dovolené
  Navštivte náš stánek na 
Regiontour a Holiday World

Veletržní dvojčíslo

vychází: 

 22. 12. 2017 

i 29. 12. 2017

BŘEZEN   KAM NA ŠKOLNÍ VÝLET
  Interaktivní a edukační programy 
pro školy

  Návštěvnická karta – co získáte? 
  Velikonoce, tradice, jarmarky… 

Předjarní vydání

vychází: 

 23. 2. 2018

i 1. 3. 2018

DUBEN   ZAHÁJENÍ SEZONY NA 
PAMÁTKÁCH 

  Památky – technické, přírodní, 
sídla a skanzeny 

  Rozhledny a vyhlídkové věže
  Tradiční řemesla – originální 
produkty 

Památkové vydání

vychází: 

 23. 3. 2018

i 28. 3. 2018

KVĚTEN   ZAHÁJENÍ 
TURISTICKÉ SEZONY

  Zahájení lázeňské sezony
 Muzejní noc  Noc kostelů
  Historické město roku 2017

Zážitkové vydání

vychází: 

 24. 4. 2018

i 30. 4. 2018

ČERVEN   KAM NA VÝLET S DĚTMI
  Vše pro děti  Letní tábory
   Dětské dny
  Zoologické zahrady 
a zážitkové parky 

  Zábavní, interaktivní a IQ centra

Rodinné vydání

vychází: 

 25. 5. 2018

i 30. 5. 2018

ČERVENEC–SRPEN   DOVOLENÁ A PRÁZDNINY
 Městské slavnosti, festivaly, 
sportovní akce

  Srpen 1968 (výročí 50 let) – 
výstavy, akce 

  Památky s programem a letní 
divadelní scény 

Prázdninové dvojčíslo

vychází: 

 25. 6. 2018

i 29. 6. 2018

ZÁŘÍ   PRODLOUŽENÍ 
TURISTICKÉ SEZONY

  Svatováclavské a vinařské 
slavnosti 

  Dny evropského dědictví (EHD)
  Zahájení divadelní sezony

Babí vydání

vychází: 

 28. 8. 2018

i 31. 8. 2018

ŘÍJEN   VÝLETY ZA KAŽDÉHO POČASÍ
  Výročí vzniku 
Československa 1918

  Partnerská města – 
spolupráce, akce 

  Výlovy rybníků  Česká kuchyně

Podzimní vydání

vychází: 

 24. 9. 2018

i 1. 10. 2018

LISTOPAD–PROSINEC   ROZSVÍCENÍ STROMEČKŮ 
NA NÁMĚSTÍCH 

  Betlémy, vánoční trhy, koncerty
  Svatomartinské slavnosti
  Noc divadel 2018

Adventní dvojčíslo

vychází: 

 26. 10. 2018

i 1. 11. 2018

Distribuce na veletrzích, které podporujeme:

REGIONTOUR, Brno Veletržní dvojčíslo

ITF SLOVAKIA TOUR, Bratislava Veletržní dvojčíslo

Holiday World, Praha Veletržní dvojčíslo

For Bikes, Praha Předjarní vydání 

ITEP, Plzeň Babí vydání 

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XI., červenec–srpen 2017

Svatá pravda – a  
je zima, a  je šero, 
a  je koneckonc  
trošku smutno, ale 
jen když je veselo.

-Ji í Voskovec-

Udělejte
si čas 

na léto…

PRAHA

JIHOČESKÝ
KRAJ

KRAJ
VYSOČINA

PARDUBICKÝ
KRAJ

LIBERECKÝ
KRAJ

ÚSTECKÝ
KRAJ

KARLOVARSKÝ
KRAJ

PLZEŇSKÝ
KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ

OLOMOUCKÝ
KRAJ

ZLÍNSKÝ
KRAJ

15

22

37

29
47

9

24

22

30

35

20

22

28

32

Slevy z cen prezentací
počet prezentací sleva v %

2× za rok 10 %

3× za rok 20 %

4× za rok a více 30 %
uvedené slevy lze kombinovat s dalšími tituly redakce

Distribuce magazínu KAM po Česku
372 distribučních míst
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PAMÁTKY

Kolowratský zámek
Základní kámen byl položen v roce 1676. Později byl ba-
rokně přestavěn podle návrhu J. B. Santiniho. V obrazové 
galerii zámku se nacházejí obrazy kolowratských předků 
z 16. a 17. století, sbírka vynikajících děl českého a evrop-
ského malířství převážně z doby baroka.

Kostel Nejsvětější Trojice
V letech 1594–1602 jej postavil tehdejší majitel rychnov-
ského panství Kryštof Betengel z Neuenperku. V době tři-
cetileté války byl kostel značně poškozen, teprve v letech 
1713–1843 byl postaven do dnešní barokní podoby podle 
plánů J. B. Santiniho a poté znovu zařízen.

Zvonice
Východně od kostela Nejsvětější Trojice leží renesanční 
zvonice (1604), kam byl zavěšen třetí největší zvon v Če-
chách Kryštof (7,2 tuny), odlitý mistrem zvonařem Janem 
Benešovským z Moravské Třebové. Na zvonici je umístě-
na pamětní deska varhanního mistra a skladatele doby 

renesanční – Jiřího Rychnovského. V roce 2002 byl zvon 
restaurován.

Židovský hřbitov
S pietní síní židovské rychnovské obce byl založen roku 
1616 a je umístěn nad městem s výhledem na zámek. 
Poslední pohřeb se zde konal v roce 1938.

Kostel Sv. Havla
Farní kostel ze 13. století je nejstarší dochovanou stavbou 
ve městě. Podle pověsti ze 14. století jezdíval přes Rychnov 
nad Kněžnou do Kladska první pražský arcibiskup Arnošt 
z Pardubic. Kostelu věnoval vlastnoručně vyřezanou sošku 
Panny Marie, kterou místní velice uctívali a připisovali jí 
ochranu nad městem.

Synagoga
Původní synagoga ze 17. století byla zničena požárem, 
nově byla postavena v roce 1782. Za okupace byla syna-
goga i s vnitřním zařízením znovu zpustošena. Celkové 
rekonstrukce se dočkala až v roce 1995. kdy byl vybudován 
i pomník 58 rychnovským obětem holocaustu.

oby
i

TIPY NA VÝLETY

Po městě
Projděte si městský vycházkový okruh městem  s jedenácti zasta-
veními. V Městském informačním centru si můžete vyzvednout 
soutěžní otázky a zodpovíte-li je za pomoci infopanelů správně, 
dostanete malou odměnu. V červenci a srpnu vždy v pátek v pod-
večer vás městem provedou hrdinové románu Bylo nás pět. Vstu-
penky na tuto interaktivní hranou prohlídku zajistíte v infocentru.

Častolovice
Nachází se zde renesanční zámek s rodovou galerií českých 
panovníků. V areálu zámku je anglický park, obora s bílými daňky, 
minizvěřinec, zahradní výstava, dětské hřiště a jezírko.

Dobruška
Mezi památky patří radnice, kde jsou ve věži instalovány expozice 
muzea věnované dějinám města a hrdelnímu právu. Dále je to 
rodný domek F. V. Heka, který se proslavil Jiráskovým literárním 
zpracováním F. L. Věka. Za návštěvu stojí také stálá expozice Židé 
v dějinách Dobrušky na Šubertově náměstí, součástí je i mikve 
(rituální očistná lázeň) z 18. století.

Vamberk
Město je proslulé výrobou krajky. Nachází se zde Muzeum krajky 
s expozicí historie a současnosti krajkářské výroby. Krásný výhled 
na Krkonoše a Orlické hory je od chaty Na vyhlídce. Dochoval se 
také židovský hřbitov s 500 náhrobky barokního a klasicistního 
typu. V létě je otevřeno koupaliště s padesátimetrovým bazénem, 
dětským bazénem a brouzdalištěm.

Tvrz Hanička
Pevnost (1936–1938) nedaleko Rokytnice v Orlických horách 
patřila do systému předválečného opevnění budovaného ve tři-
cátých letech minulého století. Dnes se zde nachází muzeum, kde 
můžete vidět moderní plně vybavený úkryt i povrchové objekty.
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KALENDÁŘ AKCÍ

Březen
  Velikonoční výstava – výstava se koná ve Společenském centru v Rychnově nad 

Kněžnou. Návštěvníci se dozvědí o původu Velikonoc, uvidí pečivo, které na 

Velikonoce pekli naši předci, jaké zvyky dodržovali, či jakými technikami se zdobila 

velikonoční vejce.

Duben
  Šlitrovo jaro – setkání přátel a příznivců Jiřího Šlitra a Semaforu spojené 

s koncertním vystoupením.

  Svátky knihy – Knižní veletrh – akce pro odbornou i laickou veřejnost, jejímž 

posláním je představit knihu jako unikátní umělecký objekt. Během Knižního 

veletrhu se představí také regionální vydavatelství.

  O Rychnovský pohárek – velká soutěžní přehlídka tanečních skupin z celé České 

republiky (www.deckoviny.cz).

Květen
  Bambiriáda – společná prezentace volnočasových aktivit spolků a organizací 

pracujících s dětmi a mládeží (www deckoviny.cz).

Červen
  Řezbářské sympozium a na něj navazující Rychnovské dřevořezání – veletrh 

dřevozpracujících řemesel, netradiční prohlídky zámku a bohatý doprovodný 

program.

  Týden dobrot paní Dobromily – týden kulinářských specialit podle kuchařky 

M. D. Rettigové.

  Poláčkovo léto – tradiční divadelní prestižní festival pořádaný na počest 

rychnovského rodáka, spisovatele a novináře Karla Poláčka.

Červenec a srpen

  Pohádkové pátky – Pohádkové pátky od 17 hodin v amfi teátru Pelclova divadla 

přinášejí pro děti, rodiče a prarodiče možnost setkání převážně s loutkovými 

pohádkami.

  Večerní putování se Zilvarem – prázdninové pátky od 18 hod. Procházka po 

historických místech města, která jsou spjata s Karlem Poláčkem a jeho dílem Bylo 

nás pět. Interaktivní formou se podíváte k zámku, kostelu Nejsvětější Trojice a do 

budovy zvonice. Nutno se předem objednat v informačním centru nebo na 

tel. +420 494 539 027.

  Rychnovský jarmark – živé ukázky tradičních lidových i uměleckých řemesel, 

ochutnávky staročeské kuchyně i dobrého moku. Bohatý kulturní program.

Září 
  Rychnovská osmička – nejstarší amatérská fi lmařská soutěž 

ve východní Evropě. 
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Rychnov 
nad Kněžnou

Městské 

informační centrum

Staré náměstí 68

516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: +420 494 539 028, +420 739 019 331

www.rychnovsko.info
www.mojeorlickehory.cz
www.facebook.com/mestskeinformacnicentrumrychnovnadkneznou

Otevírací doba: Po–Pá  8:00–17:00 hod.

od 15. 5. do 15. 9. So–Ne 9.00–15.00 hod.

HISTORIE

Už z archeologických nálezů můžeme sledovat velmi dávné osídlení na 
severovýchodu Čech, ohraničené pásmem Orlických hor. Trvalé osídlení 
podhůří začíná od 10. a 11. století, kdy docházelo k zakládání osad, 
především při zemských stezkách a při řekách. V lesnaté, málo přístupné 
kotlině vznikl i Rychnov (Richenau, Riche Aue). Z nejstarších známých 
historických zpráv z roku 1258 se dovídáme, že majitelem hradu 
s velkými lesy a polnostmi byl Heřman z Drnholce. Obyvatelé se kromě 
lesních a zemědělských prací a chovu dobytka živili drobnými řemesly 
a obchodem. To vše ovlivnilo charakter a růst městečka. Nejvíce vynikli 
soukeníci, kteří své výrobky dodávali po několik století na všechny 
středoevropské trhy. Teprve mechanizace přelomu 19. a 20. století tuto 
tradiční výrobu zahubila.
Udělením znaku roku 1488 se stal Rychnov nad Kněžnou městem. 
Doba náboženských přeměn na počátku novověku měla značný vliv 
na rychlé střídání majitelů panství. Od roku 1640 patřilo zdejší panství 
rodu Kolowratů Libštejnských, kteří obohatili město o honosný raně 
barokní zámek a řadu dalších památek. V interiéru zámku nashromáždili 
Kolowraté vynikající evropská a česká malířská díla. Založením 
piaristického gymnázia v roce 1714 získali obyvatelé širokého okolí 
příležitost k dosažení vyššího vzdělání. Řemeslná výroba ustoupila 
v počátku 20. století průmyslu, hlavně textilnímu, výrobě zámků (FAB) 
a stavebnictví, které však neovlivnily převážně zemědělský a lesní 
charakter krajiny. Teprve vznikem samostatného Československa se 
podstatně změnilo sociální postavení zdejších obyvatel i formy bydlení 
a celková životní úroveň.

PŮVOD NÁZVU MĚSTA

Místní jméno Rychnov vzniklo počeštěním německého jména 
Reichenau, jež má původ ve spojení z der richen Ouwe – bohatá niva 
(luh). Další možná varianta se přiklání k slovanskému původu jména 
a vychází ze slova rajnava (odtud reichnava, richnava) s významem 
lučinaté lesní údolí. V 16. století bylo připojeno k jednoslovnému 
Rychnov ještě slovo Soukenický, to podle kvalitního a žádaného 
sukna. Teprve až polovina 19. století nahradila Rychnov Soukenický 
Rychnovem nad Kněžnou. Řece se říkávalo různě – Voda, voda 
Rychnovská, řeka Rychnovská, ale také Kněžská a později (od 18. století) 
Kněžná, snad že protékala územím, které patřilo buď světské vrchnosti, 
nebo církvi. Současná podoba Kněžna se užívá asi od 19. století.

Rychnov 
nad Kněžnou

Turistické infolisty & infoKAM.cz
Základem projektu infoKAM jsou TURISTICKÉ LISTY. Jedná se 
o komplexní a především levné řešení propagačních materiálů 
s ohledem na jejich vysoký standard vypovídací hodnoty. Získáte 
řadu možností jejich využití, především pak v informačních centrech, 
na veletrzích, při prezentacích a v neposlední řadě také na interne-
tu. Materiály jsou také zveřejněny ZDARMA na turistickém portálu 
WWW.INFOKAM.CZ.

infoKAM

Základní SET CENA

oboustranný materiál A3 (120 g/m²) 100 ks

oboustranný materiál A4 (120 g/m²) 50 ks

oboustranné vizitky 50 ks

samolepka s QR kódem (350 g/m²) 6 ks

lístkový kalendář (350 g/m²) 50 ks

CELKEM 3 900 Kč

Základní SET + rozšíření

+ DL 4/4 (1/3 formátu A4) 100 ks 4 390 Kč

+ skládačka 4/4 (2 lomy, formát A4) 100 ks 4 720 Kč

+ DL 4/4 + skládačka 4/4 100 + 100 ks 5 210 Kč

Rychnov 
nad Kněžnou

1/1
220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)

22 000 Kč
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2/3
131 x 256 mm

16 000 Kč

1/1
199 x 256 mm

(zrcadlo)

22 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)

30 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)

40 000 Kč
1/2

199 x 125,5 mm

12 500 Kč

1/3
131 x 125,5 mm

8 500 Kč

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

magazín KAM na výlet 8. ročník

Podrobně mapuje téma dané redakcí nebo klientem, jako například 
kraj, turistickou oblast, město, památky, turistiku, sport atd. 

KAM na výlet 
periodicita občasník ČESKY 1–2x ročně
zaměření cestování, turistika, kultura, akce
cílové skupiny rodiny s dětmi, aktivní turisté, senioři
náklad min. 15 000 výtisků
distribuce infocentra po celé ČR
vychází na www 25. dne předchozího měsíce
vychází v infocentrech 1. pracovní den aktuálního měsíce
předplatné (poštovné) SEND; www.periodik.cz 28 Kč
cena ZDARMA

Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.kampocesku.cz.

Historie vzniká 
v budoucnosti

ZDARMATuristický magazín ročník VII., červen 2017

NA VÝLET
ZA HISTORIÍ  SpeciálSpeciál

Když
medvědi 
spí…

ZDARMATuristický magazín ročník V., listopad 2015

  SpeciálSpeciál
ZIMA 2015/2016

NA VÝLET

ZDARMATuristický magazín ročník IV., květen–září 2014

  SpeciálSpeciál

 Katčina šumavská
pozvánka

                     Na kole za Kelty

                     Tajemný 
cyklovýlet

Pozor! Jedu!

Cyklo 2014 
NA VÝLET

1/6
63 x 125,5

5 000 Kč 

Slevy z cen prezentací
počet prezentací sleva v %

2× za rok 10 %
3× za rok 20 %

4× za rok a více 30 %
uvedené slevy lze kombinovat s dalšími tituly redakce

Cena zahrnuje: grafi cké zpracování, předtiskovou přípravu, jazykové 
korektury, tisk a dopravu PPL.

Nabízíme zpracování, tisk a dodání všech částí SETU – SAMOSTATNĚ.

Dotisk jednotlivých částí SETU
bez změny grafi ky  obratem
se změnou grafi ky  do pěti pracovních dní
.



www.kampocesku.cz

Ke každé plošné inzerci – banner na jeden měsíc ZDARMA 
hlavní stránka www.prazskyprehled.cz (165 × 165)

Pražský přehled 66. ročník

kulturních pořadů 
aneb KAM za kulturou nejen v Praze

Měsíčník s nejdelší tradicí přináší nejobsáhlejší informace o kulturním 
životě v hlavním městě Praze a pozvánky na významné akce v ČR. Cí-
lem je nabídnout čtenářům programy městských částí, divadel, kon-
certů, klubů, kulturních domů, kin, galerií, muzeí i zájmových klubů 
pro děti a dospělé. 

Pražský přehled... 

periodicita měsíčník ČESKY 12x ročně

zaměření kultura, volný čas

cílové skupiny aktivní lidé se zájmem o kulturu 

náklad 10 000 výtisků

distribuce PNS – trafi ky, obchodní centra, nádraží 

vychází na www 23. dne předchozího měsíce

vychází na pultech viz tabulka Termíny vydání ročníku 2018

předplatné SEND; www.periodik.cz

cena pultový prodej 30 Kč předplatné 26 Kč

titulní strana
124 x 124 mm

24 000 Kč

1/2
57 x 182 mm

7 500 Kč

1/4
57 x 90 mm

4 250 Kč

slevový kupon

250 Kč

obálka 2 a 3
1/1

145 x 210 mm
(+ 3 mm spad)

20 000 Kč

zadní obálka
1/1

145 x 210 mm
(+ 3 mm spad)

22 000 Kč

vnitřní strana
č. 1 a č. 3

1/1
145 x 210 mm
(+ 3 mm spad)

15 000 Kč

1/1
vnitřní strana

145 x 210 mm
(+ 3 mm spad)

14 000 Kč

podval 120 x 50 mm

5 500 Kč

1/2
120 x 90 mm

7 500 Kč

Formáty a ceny inzercí
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

Řádková inzerce

text 1 sloupec = 1/2 strany A5 
včetně loga 

500 Kč 

text 1 sloupec = 1/2 strany A5 
včetně loga a fotografi e 

500 + 400 Kč

za každý další započatý sloupec textu 500 Kč

za každou další fotografi i 400 Kč

Termíny vydání ročníku 2018
uzávěrka   vždy 10. dne předchozího měsíce 

(termín pro dodání podkladů a objednávek)
tisk poslední korektury – do 15. dne předchozího měsíce
distribuce v síti trafi k a prodejen s tiskem – viz tabulka

ročník 2018 uzávěrka jde do tisku v prodeji
leden 10. 12. 2017 19. 12. 2017 čt 28. 12. 2017
únor 10. 1. 2018 19. 1. 2018 st 24. 1. 2018
březen 10. 2. 2018 20. 2. 2018 út 27. 2. 2018
duben 10. 3. 2018 20. 3. 2018 út 27. 3. 2018
květen 10. 4. 2018 20. 4. 2018 st 25. 4. 2018
červen 10. 5. 2018 21. 5. 2018 so 26. 5. 2018
červenec 10. 6. 2018 21. 6. 2018 út 26. 6. 2018
srpen 10. 7. 2018 20. 7. 2018 st 25. 7. 2018
září 10. 8. 2018 20. 8. 2018 so 25. 8. 2018
říjen 10. 9. 2018 20. 9. 2018 út 25. 9. 2018
listopad 10. 10. 2018 19. 10. 2018 st 24. 10. 2018
prosinec 10. 11. 2018 19. 11. 2018 út 27. 11. 2018

Slevy z cen plošné inzerce
počet prezentací sleva v %

2× za rok 10 %
3× za rok 20 %

4× za rok a více 30 %
uvedené slevy lze kombinovat s dalšími tituly redakce

 

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

30 Kč www.kampocesku.cz

04*2017

65. ročník

soutěže o vstupenky na koncert a do Muzea pražského vodárenství

12. 5. – 2. 6. 2017

Generální mediální partner
General Media Partner

Partner festivalu
Festival Partner

Za fi nanční podpory
Financial Support

Generální partner
General Partner

72. mezinárodní hudební festival www.festival.cz
PRAŽSKÉ JARO

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

30 Kč www.kampocesku.cz

06*2017

65. ročník

S námi máte přehled!

LETNÍ  SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 2017

GENERÁLNÍ PARTNER UVÁDÍ

|  27. 6. – 9. 9. | 
vstupenky: www.shakespeare.cz

PREMIÉRA HAMLET
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PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

30 Kč www.kampocesku.cz

07*2017

65. ročník

S námi máte přehled!

S NEBO BEZ ?S NEBO BEZ ?

WWW.DIVADLOPALACE.CZ

(S)LADÍME KULTURU

PATRICK HAUDECOEUR                                                                                DANIELLE NAVARRO-HAUDECOEUR

REŽIE
VANDA HYBNEROVÁ
JAKUB ČERMÁK

VANDA HYBNEROVÁ
KAIRA HRACHOVCOVÁ-HERČÍKOVÁ   

JAKUB ŽÁČEK
VOJTĚCH ZÁVESKÝ

RICHARD TRSŤAN
TOMÁŠ GRÚZ

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

30 Kč www.kampocesku.cz

05*2017

65. ročník

S námi máte přehled!

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD



www.kampocesku.cz

magazín Travel EYE  12. ročník

Magazín Travel EYE podporuje příjezdový cestovní ruch z Německa, 
Rakouska a dalších zemí západní Evropy. Informuje o turistických 
atraktivitách našich regionů. Distribuci v příhraničních oblastech ne-
nabízí žádné jiné české periodikum věnované incomingu. Část ná-
kladu je určena zahraničním návštěvníkům a cizincům žijícím v ČR. 

Travel EYE vydání III–VI; VII–X; XI–II
periodicita NĚMECKY, ANGLICKY 3x ročně
zaměření pozvánka do České republiky
cílové skupiny návštěvníci z Německa a Rakouska 
náklad 10 000 výtisků

distribuce
ČR, Německo, Rakousko – 
196 distribučních míst

vychází na www 25. dne předchozího měsíce
vychází v infocentrech 1. pracovní den aktuálního měsíce
předplatné (poštovné) SEND; www.periodik.cz 28 Kč
cena ZDARMA

 
UZÁVĚRKY VYDÁNÍ: 8. 2.  12. 6.  5. 10.

Slevy z cen prezentací
počet prezentací sleva v %

2x za rok 10 %
3x za rok 20 %

4x za rok a více 30 %
uvedené slevy lze kombinovat s dalšími tituly redakce

 
Všechny otištěné prezentace jsou automaticky, trvale a bezplatně, 
jako bonus, zveřejněny na turistickém portálu www.kampocesku.cz.

magazín OPEN Czechia  8. ročník

Magazín OPEN Czechia podporuje příjezdový cestovní ruch z Polska 
a Slovenska. Informuje o turistických atraktivitách našich regionů. 
Distribuci v příhraničních oblastech nenabízí žádné jiné české perio-
dikum věnované incomingu. Část nákladu je určena zahraničním ná-
vštěvníkům a cizincům žijícím v ČR. 

OPEN Czechia vydání III–VI; VII–X; XI–II
periodicita POLSKY, SLOVENSKY 3x ročně
zaměření pozvánka do České republiky
cílové skupiny návštěvníci z Polska a Slovenska
náklad 10 000 výtisků

distribuce
ČR, Polsko, Slovensko – 
164 distribučních míst

vychází na www 25. dne předchozího měsíce
vychází v infocentrech 1. pracovní den aktuálního měsíce
předplatné (poštovné) SEND; www.periodik.cz 28 Kč
cena ZDARMA

1/1
220 x 280 mm
(+ 3 mm spad)

10 000 Kč
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56
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m
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0 

Kč
 

2/3
131 x 256 mm

7 000 Kč

1/1
199 x 256 mm

(zrcadlo)

10 000 Kč

1/1
vnitřní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)

20 000 Kč

1/1
zadní obálka

220 x 280 mm
(+ 3 mm spad) 
199 x 256 mm

(zrcadlo)

30 000 Kč
1/2

199 x 125,5 mm

5 500 Kč

1/3
131 x 125,5 mm

4 000 Kč

Formáty a ceny prezentací
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

Wiosna
Zaproszenie
do Czech

Jarná pozvánka
do Českej republiky

Rocznik 7 / Ročník 7 | Marzec–Czerwiec / Marec–Jún 2017www.openczechia.eu

ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín 

Czechia

Year / Jahrgang 11 | März–Juni / March–June 2017www.travel-eye.eu

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS

Tourist magazine / Reisemagazin

EYETR
AV

EL

Frühlingseinladung
in die Tschechische Republik
Spring invitation
to the Czech Republic

1/6
63 x 125,5

2 500 Kč 



www.kampocesku.cz

Webový portál přináší placené i redakční příspěvky z regionů České 

republiky. Nabízí tipy na výlety, akce, premiéry, knižní recenze, soutě-

že, významná výročí, aktuality a ubytování.

 průměrná návštěvnost 2 487/den 

 vydávaná periodika zdarma – on-line

 30 % příspěvků je anglicky, německy, polsky a slovensky

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

PRAHA

JIHOČESKÝ
KRAJ

KRAJ
VYSOČINA

PARDUBICKÝ
KRAJ

LIBERECKÝ
KRAJ

ÚSTECKÝ
KRAJ

KARLOVARSKÝ
KRAJ

PLZEŇSKÝ
KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ

OLOMOUCKÝ
KRAJ

ZLÍNSKÝ
KRAJ

3,47 %

7,43 %

8,99 %

5,09 %
10,98 %

11,34 %

7,15 %

5,31 %

6,35 %

6,19 %

4,49 %

3,65 %

14,95 %

4,61 %

Reakce čtenářů (soutěže, ankety, ohlasy) leden–říjen 2017
celkem: 30 800

Návštěvnost portálu www.kampocesku.cz

zastoupení mužů
44 %

Návštěvy

185 998

Uživatelé

143 074

Zobrazení stránek

436 631

Počet stránek 
na 1 návštěvu

4,35

Prům. doba trvání 
návštěvy

00:16:46

Míra okamžitého 
opuštění

34,42 %

% nových návštěv

65,90 %

 

Návraty návštěvníků 
44,10 %

zastoupení žen
56 %

 do 19
7,04 %

20–40
21,07 %

41–60
30,75 %

nad 60
41,14 %

banner hlavní stránka (165 x 165)

 1 měsíc 5 000 Kč

 3 měsíce 8 000 Kč

 6 měsíců 12 000 Kč

12 měsíců 18 000 Kč

banner hlavní strana (1 140 x 140) napříč stránkou

 1 měsíc 9 000 Kč  6 měsíců 16 000 Kč

 3 měsíce 12 000 Kč 12 měsíců 22 000 Kč

VIP BANNER

foto v záhlaví s prolinkem

 velký (foto na šířku) 9 000 Kč/1 měsíc

 malý (foto na šířku) 7 000 Kč/1 měsíc

banner v sekcích (165 x 165)

 1 měsíc 1 000 Kč

 3 měsíce 2 000 Kč

 6 měsíců 3 000 Kč

12 měsíců 5 000 Kč

tipy na výlety
hlavní lišta
500 Kč/rok

za zveřejnění jednoho výletu
bez omezení rozsahu

aktualita 
hlavní stránka

300 Kč

za zveřejnění jedné aktuality
bez omezení rozsahu

kalendář akcí
hlavní stránka
1 800 Kč/rok

 sleva 50 % při objednávce 
do 31. 12. 2017

ubytování 
hlavní lišta

cena=cena pobytu 
osoba/noc/zařízení

Přehled publika

15. 6. 2017 - 31. 8. 2017

Přehled

Návštěvy

29. 6. 13. 7. 27. 7. 10. 8. 24. 8.

2 5002 500

5 0005 000

Všichni uživatelé
100,00 % Návštěvy



www.kampocesku.cz

tiskoviny letáky | plakáty | pozvánky | ankety (do formátu A3) 
  brožury | zpravodaje | noviny | publikace | výroční zprávy 
  skládačky (2–7 lomů do formátu A3) | DL oboustranné 
  pohlednice všech formátů | pexesa | leporela
  vizitky | diplomy | vouchery | certifi káty
  kalendáře lístkové | plánovací | sběratelské  
  další tiskoviny formátů A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3
grafi cké zpracování – cena dle rozsahu 
tisk – na vyžádání (redakce@kampocesku.cz) 
  – kalkulačka tisku na www.kampocesku.cz/infokam 
 

Státní zámek Hořovice, Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice

email: horovice@stc.npu.cz, telefon: 311 512 479

� � �

www.zamek-horovice.cz

Zámek postavený na počátku 18. století vlastnili do roku 

1852 páni z Vrbna a Bruntálu, poté byl v majetku rodiny 

hesenského kurfi řta Friedricha Wilhelma I. z Hanau.  
Posledním majitelem byl Jindřich ze Schaumburgu, 

který zámek vlastnil až do roku 1945. Zámecký park 
se sochařskou výzdobou a Sluneční branou.

I. okruh: Reprezentační prostory – zámecké interiéry 
od 18. do 20. století

II. okruh: Soukromá apartmá – soukromé pokoje posledních 

majitelů zámku, interiéry zařízené ve stylu 30. a 40. let 20. století

III. okruh – Hry a hračky malých aristokratů – výstava hraček 

šlechtických dětí ze sbírek českých hradů a zámků

Zámek dále nabízí možnost svatebních obřadů, pikniky v parku, 

útulnou kavárnu přímo v zámku a další.Otevírací doba:Duben a říjen  soboty, neděle 10:00–16:00

Květen – září  denně kromě pondělí 10:00–17:00

Horovice_zamek_DL.indd   1
mek_DL.indd 1

22.3.2012   18:28:05

Roll-up reklamní stojan 

Digitální tisk – levný i při malém nákladu

m 

Zámek postavený na počátku 18. sto
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efektivní prezentace 
složený do 30 vteřin 
snadno vyměnitelný motiv

rozměry 85 x 200 cm | 1 700 Kč

 100 x 200 cm | 2 300 Kč

grafi ka dodaná | 0 Kč

 dodaná, námi upravená | 800 Kč

 námi zpracovaná | 1 000 Kč 

CELOROČNÍ AKTUALIZACE – 1 Kč/den = 365 Kč/rok 

bez omezení rozsahu 

aktualizace městského zpravodaje = 50 Kč/za nové vydání 

Co virtuální TIC nabízí 
soubor informací 

o TIC v České republice
digitální materiály TIC 

s možností tisku
městské zpravodaje – 

aktualizovaná vydání
video i audiosoubory 

o dění v místě

virtuální prohlídky 
místa či oblasti 

on-line kamery 
24 hodin denně

Virtuální Turistické Informační Centrum

parku, 
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Kostel sv. VáclavaMěsto Výsluní je prvně připomínané roku 1547. Bylo vy-

stavěné na čtvercovém půdoryse s náměstím uprostřed. 

Dominantami městečka jsou empírová radnice z roku 

1846 a Kostel sv. Václava.

Kostel sv. Václava

Hlavní loď kostela sv. Václava

Vysluni DL.indd   2dd   2
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