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Pracovní skupina informačních center Krkonoš 
Zápis z jednání ze dne 7. dubna 2022, ve 13 h. v Rokytnici nad Jizerou 

 
Přítomni pracovníci infocenter: RTIC Vrchlabí, IC Rokytnice nad Jizerou, IC Janské Lázně, TIC 

Špindlerův Mlýn, TIC Trutnov, IC Hostinné, IC Žacléř, Krkonoše – svazek měst a obcí 

Omluveni: VIM Lánov, IC Jilemnice, TIC Černý Důl, IC Malá Úpa, TIC Harrachov  

 

RTIC – Krkonoše, Klára Hančová 

• Přivítání 

• Termíny setkání, diskuze o časové vhodnosti dopoledních či odpoledních setkání. Termín 

dalšího setkání, které bude distribuční, je 24.5.2022 ve Vrchlabí. Další připravovaný 

termín v Horním Maršově, Veselý výlet. Projekt Paměť Krkonoš s účastí historika. 

• Školení na Instagram v KCEV Krtek Vrchlabí 12. 4, od 9:00. 

• Statistika návštěvnosti infocenter s pětiletou historií. 

• Razítkovací hra Po stopách Albrechta z Valdštejna. Razítkovací místa Krkonoše: 

Františkánský klášter Hostinné, Krkonošské muzeum Vrchlabí, Zámek Horní Branná. 

• Shrnutí zimní sezony ve Vrchlabí – výrazný pokles tržby a lidí. Skiareály hlásí dobrou 

sezonu. 

• Malá Úpa v sezoně méně lidí i menší tržba. Mimosezonu duben–červen IC zavřeno, 

otevřeno až na letní sezonu. 

 

SMO Krkonoše 

• Zpráva o činnosti SMO Krkonoše 2021 

• DMO – Oblastní destinační společnost 

• Pohádkové Krkonoše  

Nová místa, celkem 30 míst, webové stránky a brožura, vyhodnocení roku 2021. 

Doporučeno předzásobení brožurami a odměnami na měsíc dopředu. 

Pro tento rok prodejní cena brožury 70 Kč, pro IC nákupní cena stejná jako loňský rok. 

Příští rok budou zařazena nová razítkovací místa. 

• Pojizerský pacifik 

I v tomto roce pokračuje. Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších zajistí dva 

víkendy nostalgických vlaků (pohádkové představení, hrabě Harrach). Připravuje se 

zážitkový den s Jabloncem nad Jizerou, Rautis, MAS Krkonošský produkt.  

• Promo: inzerce – noviny, časopisy, zpravodaje, obsahové a vyhledávací kampaně, 

facebook, úpravy webu, newsletter v nové podobě. 

Instagram – Pokračování spolupráce J. Řeháčkem, @kopernikk. 

Videa – Kluci z Prahy v Krkonoších. 

Presstripy 

Spolupráce Vanlife, Asociace karavanů, Via Czechia, Stezka Českem. 

• Novinka: Podcast Naše Krkonoše. První díl s Jiřím Loudou. 

• Monitoring destinace – data ke stažení zde: https://svazek.krkonose.eu/statistika 

• Spolupráce s informačními centry 

• Distribuce materiálů 

Razítkovací hra - Albrecht z Valdštejna, Cyklopecky, Labská stezka, IQ landie. 

https://svazek.krkonose.eu/sites/default/files/docs/navstevnost-ic-krkonose-2017-2021.pdf
https://svazek.krkonose.eu/sites/default/files/docs/zhodnoceni-aktivit-za-rok-2021.pdf
https://svazek.krkonose.eu/statistika
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Závoz materiálů dle objednání z Libereckého kraje. 

V řešení je do budoucna zpoplatnění tištěných průvodců a materiálů (brožury). 

• Průzkum zájmu o prodej regionálních produktů z Biofarmy v Horní Branné, zapůjčení 

malé ledničky. 

 

RTIC Vrchlabí 

• Poesiomat – umístěný před kostelem sv. Vavřince. 

• Otevřené nové prostory pro Kino a komorní divadlo Kartonka 1904 v bývalém Divadelním 

klubu. Prodej vstupenek do kina online. 

• Dlouho překládané představení Jiřího Suchého zrušeno, vrací se vstupenky. 

• Z plánovaných akcí: 19. 4. Úsměvy Zdeňka Trošky, 17. 5. Motorkářské požehnání. 

 

IC Hostinné 

• Pokles návštěvnosti, nyní se to zlepšuje. 

• Zima nepřála provozu kluziště. 

• Natáčení filmu v ulicích města Poslední závod 

 

Janské Lázně 

• Dobrá sezona i přes nárůst cen za skipasy s online prodejem. 

• Chyběly propagační materiály skiareálu, mapy běžeckých tras, tištěný harmonogram 

skibusů. Materiály k dispozici pouze online. Požadavky na materiály v mutacích. 

• Skibusy ke stažení do telefonu, odkazy na stránky areálu a města. 

• Stížnosti na vysoké ceny skipasů.  

• Od města není podpora na tištěné materiály. 

 

Rokytnice nad Jizerou 

• Menší pokles návštěvnosti (zahraniční turisté). 

• Skibus bez zajížďky do Horní Rokytnice. 

• Úprava běžeckých tratí městem. Chvála na údržbu tratí Rokytnice a Harrachov. 

• Řešení ukrajinských uprchlíků. 

• Tradiční akce na Dvoračkách Never Summer.  

 

Špindlerův Mlýn 

• Úbytek zahraničních turistů. Více informací pro běžkaře, navýšení dotazů po telefonu.  

• Pokles na FB za špatné hodnocení skiareálu. Levnější skipasy online oproti hotově na 

kase. Složitá spolupráce skiareálu a města. 

• Běžecká trasa Buď fit chválena, Magistrála a trasa na Pláň málo upravovaná.  

• Využíván autobus na Špindlerovku a Sáňkařská dráha. 

• Špindlerův Mlýn Pošta přechází pod Pošta partner. 

• Medvědín provoz o Velikonocích 15.–18. 4. za ceny letního provozu. 

 

Trutnov 

• O sezoně méně turistů, především zahraničních. 

https://biofarma-pod-hajkem-cz.webnode.cz/
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• Vydělává provoz Balíkovny, Zásilkovny a Sazky. 

• Nová Dračí hledačka pro děti i dospělé, letáky. 

• Chystá se nová velká hledačka Trutnovští Němci (14 osobností). 

• Zájem o procházky s odměnou. 

• Nová skupina Bav se – oživlé postavy v lese, workshopy, masky… 

• Dubnové akce: Velikonoce – jarmark. V květnu Věšení draka a Den pro rodinu. 

 

Žacléř 

• V létě velká návštěvnost, zima menší. Hodně školy v přírodě. 

• Expozice Stachelberg bude otevřena do 10. července, pak uzavřena z důvodu opravy 

silnice. Plánovaná uzavírka do 30. října 2022. 

• Rýchorská bouda funguje velmi dobře. 

• Akce: Zahájení cyklosezony, Muzejní noc, výstava. V létě opět po dvou letech Den 

lidových řemesel. 

 

ATIC 

• Podzimní setkání – Žďár nad Sázavou nebo Rumburk. 

• Plánované školení: doklady, prodej zboží, ČOI, Hygiena… 

• Hana Nýdrlová již nebude kandidovat, bude volba nového radního za Královéhradecký 

kraj. 

 

 

Po ukončení jednání infocenter následovala prohlídka radniční věže a výstavy místního umělce 

Roberta Konečného a procházka na nově otevřenou Hlídku na Stráži. 

 

Zapsala: Dagmar Vokatá, Klára Hančová 

 


