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Pracovní skupina informačních center Krkonoš 
Zápis z jednání ze dne 24. května 2022, v 9:30 ve Vrchlabí – velká zasedací 

místnost 
 

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, VIM 

Lánov, IC Jilemnice, TIC Černý Důl, TIC Harrachov, IC Horní Maršov 

Host: LBK Kateřina Horáčková 

Omluveni: Eva Šulcová 

 

RTIC – Krkonoše, Klára Hančová 

• Přivítání 

• Nová kolegyně Gabriela Králová vystřídá v infocentru Alenu Mrkvovou 

• V KRNAPu nová posila Petra Holubcová 

• Rozeslána pozvánka na školení k newsletteru, které se koná 3. 6. 

• 14. 6. proběhne valná hromada SMO 

• Příští setkání proběhne 16. 6. v 9:30 v Horním Maršově – Paměť Krkonoš 

• Školení: na podzim se chystá školení Krizová komunikace, bude vytvořen a rozeslán 

dotazník s nápady na další školení 

 

SMO Krkonoše 

• Od ledna vytváří reporty, které rozesílají emailem 

• Stále se pracuje na zákonu o CR, v roce 2024 vznikne návrh, v roce 2025 by měl vejít 

v platnost 

• Rozeslán dotazník pro rezidenty 

• Statistiku návštěvnosti najdete na webu, probírala se na minulém setkání 

• SmartGuide: mezinárodní a široce rozšířená aplikace, nově Svazek řeší provozní náklady 

za aplikaci centrálně, IC se mohou přidat se svými trasami a projit se k turistické oblasti za 

poplatek pro rok 2022 ve výši 4 tis. Kč. Vrchlabí se chystá připojit s prohlídkami památek 

s průvodcem v mutacích. Výhodou přihlášení do aplikace je přístup do statistických údajů, 

informace o návštěvnosti a další.  

• Tématem Krkonošské sezony jsou pěší toulky, putování a turistika. Letos vyšla v malém 

množství i v němčině a polštině. Pro příští rok se uvažuje o změně formátu na velikost 

A4.  

 

Pohádkové Krkonoše 

• Pohádkové Krkonoše fungují od května, razítkovací místa jsou stejná (Medvědína a 

Marienka v Peci pod Sněžkou – ještě nejsou v provozu), pravidla jsou stejná. QR kód 

odkáže na web s informacemi a provozní dobou jednotlivých míst. 

• Pohádkové Krkonoše získaly 2. místo v soutěži TOUR PROPAG v kategorii nejlepší 

turistický produkt. 

• Zlatý erb – 3. místo za turistický web www.krkonose.eu. 

• Přes léto navštíví Pohádkové Krkonoše se stanem některé akce, na podzim je možné 

domluvit účast na akci v dalších městech. 
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• Jsou k dispozici plastové stojany velikosti A5 na brožury Pohádkové Krkonoše s logem 

Pohádkových Krkonoš a postava Krakonoše (120 cm), kterého můžete umístit ve vašem 

IC, děti se s ním mohou fotit. Zájemci se mohou ozvat Aleně Cejnarové 

acejnarova@krkonose.eu. 

 

Turistické autobusy s přepravou kol (Krkonošské cyklobusy) 

• V KHK velký materiál, u nás klasický formát. 

• Nově jsou mezi jízdními řády i linky pro pěší turisty. Počet přepravených cyklistů 

meziročně klesá. Turistické linky: Harrachov – Rokytnice – Zlaté návrší a Vítkovice – 

Horní Mísečky – Zlaté návrší. 

• QR kód na letáčku na zadní straně odkáže na web www.krkonose.eu s jízdními řády. 

• Ceny jízdného dle jednotlivých dopravních společností. Cena kola 30 Kč.  

• Přestupní lístek pro kolo lze koupit s kartou IREDO za 70 Kč na den.  

• Informace o jízdních řádech podávají společnost IDOL a IREDO. Autobusy na sebe 

čekají max. 10 minut. 

• Elektrokola si cestující nakládají sami, bez vložené baterie. 

• Skupina nad 15 osob se musí nahlásit nejpozději 7 dní před přepravou pomocí 

formuláře na www.iredo.info, tel. +420 491 580 333. 

 

Pojizerský Pacifik 

• Termíny sobot s programem 16. a 30. 7., 13. a 27. 8. v Martinicích nebo Jablonci nad 

Jizerou. 2x pojede parní vlak a 2x zvláštní vagon Hurvínek.  

• Program: perličkové ozdoby z Rautisu, Polívková pohádka, po předložení dětské jízdenky 

vstup do Rautisu pro děti zdarma. 

• Trasa Martinice v Krkonoších – Jablonec nad Jizerou. 

 

LBK 

• Klíčové cíle LK 2022.  

• Poděkování za čistku datového skladu. 

• Jako první organizace má profil na TIK TOKU – Region Liberec (už ne Liberecký kraj). 

• Více informací v přiložené prezentaci. 

 

ATIC 

• Práce na strategii. 

• Nové podmínky certifikace – jen drobné úpravy. 

• Účast na členských fórech bude povinná. Další členské fórum se bude konat 13.–14. 10. 

2022 ve Žďáru nad Sázavou. 

• Na podzim se budou konat volby, Hana Nýdrlová už kandidovat nebude. 

 

Hostinné 

• Porciunkule 5.–7. 8. – po 2 letech ve velkém rozsahu, program na webu 

www.porciunkule.cz 

• Chystají se akce na koupališti, v parku, v klášteře. 

mailto:acejnarova@krkonose.eu
https://www.porciunkule.cz/
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• Galerie antických umění je opět otevřena. 

• Koupaliště se otevře zřejmě koncem června. 

• 3. 6. Plavci, 18. 6. Krkonošské dobroty a medobraní, Tóny v parku, 2.7. Klášterní struny. 

 

Janské Lázně 

• Lanovka na Černou horu v provozu. Zatím mnoho turistů není.  

• Zahájení Lázeňské sezony – kapela Slza, Lenny, kyvadlová doprava Lubawka. 

• 4. 6. se otevírá Emilův Lesní svět na Stezce korunami stromů. 

 

Špindlerův Mlýn 

• Hodně turistů, kteří se diví, že je ještě sníh       

• 27. 5. Zelený Špindl – otevírání letní sezony. 

• Lanovka Medvědín v provozu. 

• Autobus na Špindlerovku jezdí, cena 60 Kč, děti a senioři 30 Kč. 

• 24.–26. 6. Špindlerovská pouť 

• Bike park se otevře dle počasí. 

• Lanovka Pláně začne jezdit v červnu. 

• Pramen Labe je ještě pod sněhem, suchou nohou je možné dojít na Vrbatovu boudu. 

• Pančavský vodopád krásně teče, ale je namrzlo. 

 

Vrchlabí 

• 11. 6. Festival Sůvička a Víkend otevřených zahrad, 11.–12. 6. Hartecká pouť. 

• 25. 6. začíná Vrchlabské hudební léto. 

• Prohlídky začínají 4. 7. 

• Řemeslnické léto 5. 7. – 31. 7. 

 

Jilemnice 

• Proběhl Májový jarmark. 

• Na léto chystají divadla, letní kino, taneční a plesové akce. 

• 14.–16. 7. Krakonošovy letní podvečery. 

• Pracuje se na novém webu. 

 

KRNAP Vrchlabí 

• Otevírání srubu na Buďfitce. 

• Dokončení nového srubu u Zlatého návrší asi v roce 2023. 

 

Harrachov 

• Sportovní akce budou probíhat celé léto – Gladiator, běžecké závody, kola, kánoe na 

koupališti. 

• Na kulturní akce je nedostatek financí. 

• 4. 8. Keltská noc. 

• Probíhá rekonstrukce lanovky. 
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Rokytnice nad Jizerou 

• V infocentru nový program, čtečka. 

• Vyšla dotace SFŽP – modernizace infocentra, chystají environmentální hru pro děti. 

• Otevřena věž i s výstavou. 

• Nová výstava Milujeme staré časy ve Starém kravíně. 

• 11. 6. Řepočetův výběh a Pochod pro hospic Hořice. 23. 7. Krkonošská kuchyně, 13. 8. 

Letní příroďák. 

• Letní kino. 

• Vyhlídky na Stráži. 

 

Žacléř 

• Výstava 140 let lokání železnice Královec – Žacléř. 

• 5. 7. Dny lidových řemesel, 25.–26. 6. Cyklovýlet údolím Bobru. 

• Zavřena silnice do 30. 10. Stachelberg je otevřen do 10. 7.  

 

Černý Důl 

• Proběhl Den Městyse. 

• 20. 8. letní kino, 4. 6. Dětský den v Autokemp Slunečná Čistá v Krkonoších. 

 

Trutnov 

• 1.–5. 6. CIRK–UFF, 18. 6. Krakonošův cyklomaraton, 11. 6. Pivofest. 

• V červenci zahájí letní kino UFFO a Bojiště. V srpnu proběhne akce Artu–kus. 

• Nulté číslo newsletteru CIRK–UFF bude rozesláno na zkoušku. 

• Hra Putování s Krakonošem stále probíhá, stojí 250 Kč a sbírají se mince. 

• Komentované prohlídky Po stopách války 1866 proběhnou 27. 6., 11. a 25. 7., 8. a 22. 8. 

 

Lánov 

• 25. 6. Výstup Lánovských na Sněžku, 6. 8. Krkonošské klání. 

• Buduje se cyklostezka směr Čistá v Krkonoších. 

• Buduje se edukační a zábavná stezka Horní Lánov – Vrchlabí, vede podél cyklostezky. 

• Letiště: lety fungují. 

 

MAS Krkonoše 

• Nové omalovánky Maskované Krkonoše vznikly ve spolupráci s B. Kučerovou z Oblaku. 

• Nová stezka mezi Stezkou korunami stromů a Bolkovem. Má 11 zastavení a na konci 

naleznete truhlu. Stezku je možné projít s chytrým telefonem, letáčky se chystají. 

 

Horní Maršov 

• O prázdninách budou řemeslné dílničky každý čtvrtek. 

 

Další setkání se uskuteční na podzim v Dolní Branné, navštívíme Expozici historie bílého sportu 

v podkrkonoší. 
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Po ukončení jednání infocenter následovala procházka k Poesiomatu, okolo nové kavárny 

LAFFKA ke kinu Kartonka a proběhla distribuce materiálů – Krkonošská sezona a Turistické 

autobusy s přepravou kol a další. 

 

Zapsala: Alena Mrkvová, Klára Hančová 

 


