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Pracovní skupina informačních center Krkonoš 
Zápis z jednání ze dne 9. listopadu 2021, v 13:30 h. v Horním Maršově na DOTEKU 

 
Přítomní pracovníci infocenter: RTIC Vrchlabí, IC Janské Lázně, TIC Špindlerův Mlýn, TIC 

Trutnov, VIM Lánov, IC Žacléř, IC KRNAP Vrchlabí, IC Pec pod Sněžkou, IC Rokytnice nad 

Jizerou, Infokoloniál DOTEK, IC Veselý Výlet, LBK – Jakub Šeps 

Host: Jakub Rus – SOVK, Renáta Portlová – SOVK  

Omluveni: TIC Harrachov, IC Benecko, IC Černý Důl, IC Malá Úpa, IC Jilemnice, SMO Krkonoše 

 

Bc. Klára Hančová 

• uvítání 

• prosba o zasílání informací k TOP akcím, Kalendáři událostí v Krkonoších 2022, Adventu 

v Krkonoších 2021 

• žádost o kontrolu aktuálních informací na www.krkonose.eu, zaslat chybějící fotografie 

infocenter (1x vnitřní prostor, 1x venkovní foto) 

• spolupráce s ubytovateli – zaslat zkušenosti s rozesíláním informací  

• poděkování za úspěšné uspořádání setkání ATIC v Trutnově 

• SmartGuide – audio průvodce po místech po celém světě, aktuálně info o 100 

destinacích, část by mohla být zpoplatněna, kdo by měl zájem o průvodce, pište na 

hancovaklara@muvrchlabi.cz 

• Via Czechia – severní a jižní stezka po ČR, autorem je Jan Hocek 

 

SMO Krkonoše 

• Pohádkové Krkonoše – v příštím roce budou pokračovat stejně jako v letošním, další rok 

proběhne aktualizace – nová místa, nová cena (box na svačinu od Zdravé lahve), 

podmínkou pro razítko bude návštěva atrakce se sníženou cenou (v jednání) 

• Alena Cejnarová během listopadu navštíví všechna razítkovací místa, vezme si zpět 

odměny a ústřižky 

• zimní Krkonošská sezona letos opět nebude 

• dotace, NPŽP, krajské dotace 

• proběhl workshop IG s @kopernikk pro správce profilů, byl by ze strany IC zájem o 

školení IG pro začátečníky? Odpovědi zasílejte hancovaklara@muvrchlabi.cz 

• úprava turistického webu www.krkonose.eu – zjednodušení navigace; mutace DE a PL 

budou spuštěny koncem roku 

• inzerce Moje Země a TIM 

• v jednání inzerce prostřednictvím ZZ CzT v Německu a Polsku 

• projekt SFŽP – Pohádkové Krkonoše, Krkonošská sezona, S Krkonoše na kole  

• Honest guide, TOP aktivity západních Krkonoš mimo sezonu (Areál U čápa, Rokytnice 

nad Jizerou – hlídka na Stráži, Harrachov – sklárna a Mumlava, Poniklá – Rautis) 

• setkání s DMO na území LK, představení plánů 2022 

• účast DMO na akci Canaleto v Drážďanech – velká účast a zájem 

• možnost zapojení DMO Krkonoše do aplikace Na kole i pěšky 

 

file:///C:/Users/uzivatel/Documents/Pracovní%20skupiny%20IC/2021/www.krkonose.eu
mailto:hancovaklara@muvrchlabi.cz
https://viaczechia.cz/
mailto:hancovaklara@muvrchlabi.cz


Krkonoše – svazek měst a obcí 
oblastní destinační společnost 
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 
IČ: 701 57 898 
svazek@krkonose.eu 
Turismus: www.krkonose.eu 
Rozvoj: www.rozvoj.krkonose.eu 
DMO: www.svazek.krkonose.eu 

 
 

        @Krkonoše.eu                 @krkonoseeu                 @krkonose_eu 

 

KHK 

• změna právní formy Centrály cestovního ruchu KHK na příspěvkovou organizaci 

• info o dotačním titulu pro IC bude na setkání v Neratově 

• pokračující práce na návrhové části Strategie rozvoje CR KHK 

• distribuce novin Východní Čechy – proběhla po jednání 

 

LBK – Jakub Šeps 

• data statistického úřadu pro 3. čtvrtletí – nárůst, CR se zvedá 

• Den pro TIC za odměnu se koná 16.11.2021 ve Cvikově 

• SmartGuide – v LBK si 5 měst navrhlo svoji trasu, turistovi v daném místě se v aplikaci 

zobrazí tipy na výlety; spolupráce s Krkonošemi, některé trasy by mohly být proplacené 

z rozpočtu LBK 

plány na příští rok: 

• marketingové plány – proběhlo setkání, témata rozdělena na zahraničí a ČR, na všechny 

roční období 

• projekt Hřebenovka – rozšíření, od Aše až k Pradědu (spolupráce s Janem Hockem – Via 

Czechia) 

• na začátku prosince bude k dispozici marketingový plán 

• dotisk materiálů – složená mapa, nebude klasická trhačka 

• dotace – pro infocentra, v řešení i pro mimokrajské IC; na karavanové stání; na regionální 

zážitek nebo spolupráci; dotační titul pro nadregion = mezidestinační produkt;  

 

KRNAP 

• akce Čisté Krkonoše v plánu na 20. 5. 2022  

• Vánoční výstava před čtyřmi historickými domky od 4. 12., součástí bude jarmark a 

vernisáž výstavy 

• otevření kláštera je v plánu na rok 2023 

 

Horní Maršov 

• návštěva DOTEKU je možná celoročně 

• od půlky prosince do Tří králů je možné navštívit vánoční stezku – Vánoční putování, 

téma: S dětmi před 100 lety 

• oběd pro návštěvníky je nutné předem objednat 

 

Vrchlabí 

• ulice Krkonošská se otevře 8. prosince 

• nově by letos, kromě světelného anděla a tetřívka, měl svítit krmelec se srnkou pod 

Liščím kopcem 

• v průběhu prosince bude nainstalován Poesiomat na náměstí Míru 

• začátkem prosince se kino z KD Střelnice přesouvá do Divadelního klubu 
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Rokytnice nad Jizerou 

• poslední přednáška horské služby 18. 11. 

• vánoční strom je již ozdoben 

• 4. 12. vánoční trhy 

 

Veselý výlet Pec pod Sněžkou 

• zimní Veselý Výlet bude 

• dokumentační středisko 

• parkoviště u Kapličky je zmenšeno, bude se zřejmě rušit, hlavní parkování v parkovacím 

domě 

 

Žacléř 

• Rýchorská bouda – nový majitel, v listopadu zavřeno, od prosince otevřeno denně 10–15 

hodin 

• výstavy v muzeu, fungují i dílničky, vhodné pro rodiny s dětmi 

 

Janské Lázně 

• Stezka korunami stromů otevřena 9:30–16:00 

• Čertovská stezka 5. 12. 

• adventní trhy 19.–21. 11. 

 

Špindlerův Mlýn 

• příprava na Winter hockey game 

• pro občany – veřejné kluziště na Bedřichově 

• příští rok začne stavba parkovacího domu 

• příprava akcí na příští rok 

• plánují zvelebit park – podium pro hudbu, divadélka 

 

Lánov 

• obnova prohlídky na Špičce 

 

Trutnov 

• zimní kino na Bojišti – sudy s ohněm, občerstvení, deky 

• nová galerie v EPU – otevřena na jaře 2023 

• otevřené hospody 20. 11. 

• výstava betlémů na Staré radnici 

 

Hostinné 

• Řemeslný trh pod obry 17. 11. 

• výstava betlémů 

• 2., 3. s 4. adventní neděli proběhnou benefiční koncerty na obnovu varhan 

• v únoru Hostinné promítne mezi prvními film Poslední závod, který se zde natáčel 

• letos otevřelo koupaliště, v jeho areálu se promítalo letní kino, plánují zde další akce 
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Zapsala: Alena Mrkvová, Klára Hančová 

 

Další setkání se vzhledem k aktuální pandemické situaci předpokládá nevýjezdní, 

 ve Vrchlabí ve čtvrtek 9. prosince 2021 v 13 hod. v malé zasedací místnosti na Zámku.  

Pozvání do Rokytnice nad Jizerou si ponecháme na jaro, snad příznivější období pro setkávání. 


