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Pracovní skupina informačních center Krkonoš 
Zápis z jednání ze dne 2. listopadu 2022, v 9:30 v Roprachticích 

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

Trutnov, IC Hostinné, VIM Lánov, IC Černý Důl, TIC Malá Úpa, IC Jilemnice, IC Kořenov,  

IC Rokytnice nad Jizerou, TIC Harrachov, IC KRNAP Harrachov, IC Žacléř, HIC KRNAP Vrchlabí, 

Krkonoše – svazek měst a obcí 

Host: A. Ederová – Liberecký kraj, J. Kašpar – Správa KRNAP 

Omluveni: E. Marková (IC Vysoké n. J.) 

 

RTIC Vrchlabí 

• Dotace z KHK – budování dopravní infrastruktury (technické zázemí pro kola / 

elektrokola, karavanová stání) 

• Tisk propagačních materiálů – diskuze, drahý tisk, možnost zpoplatnění, budoucnost 

v online ke stažení 

• Přijímáme tipy na výjezdní setkání infocenter v roce 2023 

 

SMO Krkonoše 

• Aktivity na rok 2023  

• Školení (proběhlé školení podzim 2022, nápady na rok 2023) 

• Propagace perliček (Unesco)  

• Pojizerský Pacifik 

• Hra Pohádkové Krkonoše – pokračování, tvorba nové brožury 

• Krkonošské cyklobusy 2023 – forma propagace, zapojení LK a KHK 

• Úprava běžeckých tras – dotace z krajských grantů 

• Krkonošská sezóna – nový formát A4, bez cizojazyčné mutace, diskuze k mutacím – 

zpětná vazba od infocenter) 

• Vyhodnocení pivní stezky – odměny za absolvování, noví zájemci z řad pivovarů 

• Dotace na informační centra z KHK i LBK kraje nebudou (pouze Zážitková turistika v LBK 

či dopravní infrastruktura v KHK) 

 

ATIC  

• Školení ČOI v HK – velmi přínosné, potraviny, suvenýry, doplňková činnost 

• H. Nýdrlová jako radní za KHK kraj končí, nahradila jí R. Tobolková (TIC Jičín) 

 

Liberecký kraj 

• Polepy autobusů – plánováno dalších 30 motivů 

• Revitalizace datových skladů a obnova fotografii na webovém portálu, pozvolné 

odstraňování starších datových materiálů 

• Revitalizace portálu, nové logo, prezentace památek UNESCO 

• Návštěvnost Tik Tok    

• Prezentace bude rozeslána se zápisem 
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KRNAP Vrchlabí 

• Statistická data návštěvnosti regionu z dat mobilních operátorů budou k dispozici. 

Z prvních odhadů je návštěvnost v roce 2022 výrazně silnější oproti roku 2021, vrací se 

na úroveň předcovidových let 

• Téma dron – na území Krkonošského parku nepatří, povolenky se nevydávají 

• Edukační vstupy na budoucích setkáních infocenter k rezonujícím tématům národního 

parku – Tetřívek, Sněžka v síti, apod. (náměty lze zaslat emailem na 

hancovaklara@muvrchlabi.cz) 

• Nová spolupráce s Krajinou pod Sněžkou na téma Muttichovek  

• 60. narozeniny KRNAPU – nové logo, malé putovní festivaly v několika podhorských 

městech, narozeninový koncert v půli května ve Vrchlabí  

• Plánované otevření Krkonošského muzea v klášteře v září 2023 

 
 

 

Po ukončení jednání infocenter v Hospodě U Tichánků následovala prohlídka naučné stezky 

Vlček, který nekouše. 

Zapsala: Gabriela Králová, Klára Hančová 

 

 

Následující setkání informačních center je plánováno na začátek prosince ve Vrchlabí. Bude 

upřesněno emailem. 

. 


