
Zhodnocení aktivit 2020
Krkonoše – svazek měst a obcí

destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše 



Krkonoše – svazek měst a obcí od roku 2000 sdružuje 40 členů v turistickém regionu. Rozkládá se

na území větším než 80 000 ha a má cca 100 000 stálých obyvatel. Je součástí Královéhradeckého a

Libereckého kraje od Kořenova na západě až po Žacléř na východě a každoročně jej navštíví několik

milionů turistů z České republiky a zahraničí.

Krkonoše – svazek měst a obcí směřuje v intencích svých stanov a Programu rozvoje cestovního ruchu k

všestranné podpoře předpokladů pro plnohodnotný život obyvatel Krkonoš. Zvláštní pozornost je

věnována rozvoji cestovního ruchu, jako jednomu z pilířů místní ekonomické stability, který má i

mimořádnou perspektivu. Svazek se soustředí především na řešení souvisejících problémů, které mají

celokrkonošský dosah. Pracovní tým tvoří vedení členských měst a obcí a interní i externí pracovníci

Svazku. Společně vedou, vytváří, koordinují a pečují o celokrkonošské projekty, společnou propagaci a

rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu.

Velkou oporou jsou Královéhradecký a Liberecký kraj. Spolupráce se Správou Krkonošského národního

parku a Horskou službou je významná především v rámci projektů: „Krkonoše ze sedla kola“ a „Krkonoše –

lyžařský běžecký ráj“.

Oporou pro jednotlivé aktivity jsou podnikatelé, mezi které patří skiareály, ubytovatelé a další poskytovatelé

služeb cestovního ruchu z celých Krkonoš. Významnými pomocníky jsou také blízké turistické regiony

Český ráj, Jizerské hory a Kladské pomezí.

Hlavní činností Svazku měst a obcí Krkonoše je uvádět do života projekty na podporu cestovního

ruchu v turistickém regionu a zajištění jejich financování.

Jsme certifikovanou oblastní destinační společností pro TO Krkonoše.

Destinační společnost turistické oblasti Krkonoše – svazek měst a obcí





Spolupráce s podnikateli

Myšlenka společné propagace turistického regionu Krkonoše není nová. Jedním z důležitých kroků bylo v

roce 2000 založení Svazku měst a obcí Krkonoše, který si předsevzal ujmout se tohoto nelehkého úkolu a

nastartovat spolupráci municipalit, podnikatelů v cestovním ruchu, Správy Krnap a dalších. Mnoho

překážek rozvojovým aktivitám a jejich financování přináší rozdělení Krkonoš do dvou územně správních

celků (Královéhradeckého a Libereckého kraje).

Účelem vzniku Fondu cestovního ruchu Krkonoš bylo zajištění společného postupu při péči o trvale

udržitelný rozvoj turistického regionu. Hlavní myšlenkou je vytvoření fungujícího systému společné

propagace, celokrkonošských projektů a prezentace na veletrzích doma i v zahraničí a s tím

spojené financování.

K tomuto účelu slouží Fond cestovního ruchu, který byl zřízen valnou hromadou Svazku dne 25. 6. 2002,

do kterého každoročně společně přispívají města, obce i podnikatelské subjekty. Fond je výhodný pro

všechny zúčastněné, spojuje finanční zdroje, šetří náklady přispěvatelů na samostatný postup a zvyšuje

efektivitu propagace Krkonoš jako celku.

Každý, kdo se podílí na tvorbě Fondu, pomáhá k realizaci projektů na podporu cestovního ruchu

(Krkonošské cyklobusy, Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, Krkonoše ze sedla kola, apod.).

Finanční prostředky získané prostřednictvím příspěvků do Fondu cestovního ruchu byly použity na kofinancování

vlastního podílu k získaným dotacím a na úhradu nákladů spojených s realizací celokrkonošských projektů na

podporu cestovního ruchu regionu KRKONOŠE.



Členové Fondu cestovního ruchu





Rada Fondu cestovního ruchu

Složení, zastoupení aktérů: 

- zástupci samosprávy

- Město Rokytnice nad Jizerou, Petr Kadavý

- Obec Paseky nad Jizerou, Hana Růžičková

- Obec Dolní Dvůr, Martin Bělovský

- Město Žacléř, Aleš Vaníček

- Město Trutnov, Tomáš Eichler

- zástupci podnikatelů

- Stezka korunami stromů Krkonoše, Marie Jarkovská

- Friesovy Boudy, Karel Polívka

- Hotel HARMONY, Jitka Hronešová

- SkiResort Černá hora – Pec, Petr Hynek

- hosté 

- Správa KRNAP, Radek Drahný

- MAS (Krkonošský originální produkt), Petra Hartmanová

Spolupráce s podnikateli

V rámci posílení rozhodovací pozice podnikatelských subjektů, schválila Valná hromada DMO založení Rady 

fondu cestovního ruchu. Hlavní náplní bude projednávání a schvalování marketingových aktivit, rozvoj 

témat a produktů turistické nabídky oblasti.

Rada Fondu cestovního ruchu byla zvolena dne 23. 11. 2020 na setkání partnerů z Fondu cestovního ruchu. 

Je devítičlenná, 5 zástupců obcí, 4 zástupci podnikatelské sféry. K jednání budou jako hosté přizváni např. 

Správa KRNAP (důležitý aktér cestovního ruchu, investice do doprovodné infrastruktury NP), zástupce MAS 

Krkonoše, která koordinuje značku „Krkonošský originální produkt“



- Obce členský příspěvek 10 Kč/obyvatele + příspěvky do Fondu cestovního

ruchu

- členské příspěvky – 619.000 Kč

- Příspěvky FCR – 381.000 Kč

- Podnikatelé příspěvky do Fondu cestovního ruchu (43 členů FCR)

- FCR – 606.000 Kč

- Kraje – přímé dotace na podporu destinačního managementu

- Královéhradecký kraj – 400.000 Kč

- Liberecký kraj – 1.000.000 Kč

- Kraje – přímé dotace na podporu aktivit z oblasti regionálního rozvoje

- Královéhradecký kraj – 300.000 Kč

- Liberecký kraj – 200.000 Kč

- Kraj – přímé dotace na podporu úpravy běžeckých tratí

- Liberecký kraj (100%) – 500.000 Kč

- Královéhradecký kraj (90%) – není přímou dotací, výše cca 576.000 Kč

Financování



Královéhradecký kraj

- Regionální rozvoj – 300.000,- Kč (100% dotace)

- Podpora rozvoje turistického regionu - 400.000,- Kč (100% dotace)

- Podpora svazku – 83.000,-Kč (70% dotace)

- Propagace cyklobusů – 189.000,- Kč (90% dotace)

- Úprava běžeckých tratí sezóna 2020/2021- 446.000,- Kč (89,29% dotace)

Liberecký kraj

- Regionální rozvoj – 200.000,- Kč (100% dotace)

- Podpora rozvoje turistického regionu – přímá dotace 400.000,- Kč (100% dotace)

- Podpora nadregionálních produktů (Nezámé Krkonoše) - 100.000 Kč (70% dotace)

- Podpora turistického regionu (online aktivity) 150.000 Kč (70% dotace)

- Úprava běžeckých tratí sezóna 2020/2021 – 500.000,- (100% dotace)

Město Trutnov

- Propagace cyklobusů 90.000,- Kč (100% dotace)

Přehled získaných dotací a grantů



Hospodaření k 31. 12. 2020





Celokrkonošské projekty na podporu cestovního ruchu – Krkonošské 

cyklobusy, Krkonoše lyžařský běžecký ráj, Pohádkové Krkonoše, Krkonošská 

pivní stezka, Neznámé Krkonoše, Pojizerský Pacifik

KRKONOŠKÉ CYKLOBUSY

Cestovní ruch

- 2020:

- spolupodíl na ztrátě 106.000,-Kč

- přepravených osob 39.819 (2019 - 41.804)

- kola 4.500 (2019 - 3.612)

- provozní km 73.200 km  (2019 – 74.900 km)



Cestovní ruch

KRKONOŠE-LYŽAŘSKÝ BĚŽECKÝ RÁJ

- koordinace upravovatelů, 

- více než 600 km upravovaných běžeckých 

stop,

- dotace na úpravu běžeckých tratí z rozpočtu 

krajů (v roce 2020 z rozpočtu KHK 576.000 

Kč a z rozpočtu LK 500.000 Kč)

- žádost o dotace na sezonu 2021/2022

- aktivní podpora otevření skiareálů



POHÁDKOVÉ KRKONOŠE

− zaměření na rodiny s dětmi, propojení míst a 

nabídkou pro děti (přírodní zajímavosti, 

zábava, historie, lokální řemesla),

− razítkovací hra,

− Web www.pohadkove.krkonose.eu

Cestovní ruch

KRKONOŠKÁ PIVNÍ STEZKA

- zážitková turistika – propojení lokálních

pivovarů

- 5 pivovarů (Hendrych, Medvěd, Fries, Pecký

Pivovar, Pivovar Trautenberk)

- parta lidí, teambuildingové akce na min. 2 dny

- DMO je partnerem – rozvoj, marketing,

- 5 pivovarů (Hendrych, Medvěd, Fries, Pecký

Pivovar, Pivovar Trautenberk)

- www.krkonoskapivnistezka.cz

http://www.pohadkove.krkonose.eu/
http://www.krkonoskapivnistezka.cz/


NEZNÁMÉ KRKONOŠE

- pokračuje spolupráce s Hanka Jampílková

– tvář Neznámých Krkonoš; spolupráce s 

dalšími cestovateli

- Hanka=persona☺

- #neznamekrkonose – 2,5K

- webu www.neznamekrkonose.cz

- platforma používaná i ve skupinách, 

doporučené trasy na Sněžku, jk se chovat v 

národním parku, kompletní nabídka výletů 

včetně dopravy, možnosti ubytování, gastro

- persona organizuje cestovatelské 

přednášky

Cestovní ruch

http://www.neznamekrkonose.cz/


POJIZERSKÝ PACIFIK

- jedinečný produkt pro Krkonoše (dle Behavio),

- spolupráce se Spolkem železničních nadšenců

Martinice,

- propojení:

• historie - hrabě Harrach,

• technické památky – trať, stanice, hornické

muzeum, DO retro vlak 810

• příroda (Neznámé Krkonoše),

• řemesla – sklo,

• turisticky zajímavá místa,

• parní jízdy

Cestovní ruch



Ediční činnost

Krkonošská sezóna léto, KLBR – mapy, Krkonoše s dětmi, Krkonošské cyklobusy

Aktivity destinačního marketingu



Online – nový turistický web spuštěn na konci června 



Statistika – web www.krkonose.eu



Nový destinační web www.svazek.krkonose.eu

Jedná se platformu pro informování

partnerů (obce, podnikatele, media)

- Projekty DMO

- 3K platforma

- Fond cestovního ruchu

- Výkaznictví

- Statistiky

- Monitoring,

- apod.

http://www.svazek.krkonose.eu/


Facebook @Krkonoše.eu



INSTAGRAM @Krkonoseeu



Aktivity destinačního marketingu

Press tripy

-7. - 9. 1. 2020 – polští novináři, SkiResort Černá hora – PEC

(Omnia)

-13. – 15. 1. 2020 – německá novinářka Špindlerův Mlýn

(Orea Resort Hotel Horal)+ řemesla

- 7. - 9. 8. 2020 – kluci ze sítě na insta trip na Krkonošské

pivní stezce

- přes léto, podzim Hanka Jampílková na Neznámé Krkonoše

- 6. 8. – 9. 8. – individuální trip anglický novinář

-22. - 26. 8. - individuální trip francouzský novinář,

- 14. 9. - Holandská TV

- 3. 10. – Insta trip kolem Rokytnice nad Jizerou - aktivity

Výstupy Francie: tištěný měsíčník GEO, který vychází

v průměrném nákladu 150 000 výtisků, hodnota celého

výstupu tak může být vyčíslena na 147 500 EUR; úvod

článku je věnován jilemnickému pohyblivému betlému, dále

Sebastien mluví o boudách, Krakonošovi, symbolice Krkonoš

pro Čechy, borůvkových knedlíkách i zrádném počasí.

Přehled press tripů a výstupů:

https://svazek.krkonose.eu/press-fam-tripy

https://svazek.krkonose.eu/press-fam-tripy


Aktivity destinačního marketingu

Mediální výstupy

- obecní zpravodaje – podpora

značky KOP, informace z DMO

- Francie - GEO,

- PL – Super Focus,

- TIM – Pivní stezka, Pohádkové

Krkonoše,

- Travel Life – Neznámé Krkonoše



Spolupráce s informačními centry

- pravidelné marketingové porady po území 

turistického regionu; prezentace turistické 

nabídky v místě

- Ediční činnost, organizace tripů

- statistická data návštěvnosti

Cestovní ruch



Projekt ČR – PR PO 4 „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-

českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš“

- zapojení řemeslné a zážitkové

turistiky do nabídky regionu,

- ukázky tradiční řemeslné výroby –

vytipování ve spolupráci s MAS,

- veletrh v Polsku,

- online podpora řemeslné výrobě,

- cesta po západní části Krkonoš;

seminář pro polské průvodce

- Partnery jsou Krkonošská regionální

rozvojová agentura, a.s. z polské Jelení

Hory s rozpočtem 136 564 EUR, www.karr.pl,

Okresní hospodářská komora v Jablonci

nad Nisou s rozpočtem 88 643,60 EUR,

www.ohkjablonec.cz a Krkonoše - svazek

měst a obcí, Vrchlabí, s rozpočtem 65 403,25

EUR, www.rozvoj.krkonose.eu.

Cestovní ruch

http://www.karr.pl/
http://www.ohkjablonec.cz/
http://www.rozvoj.krkonose.eu/


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

- data ČSÚ za turistickou oblast Krkonoše (kapacita, TOP 10 zemí původu; 3.q.2020)

- návštěvnost informačních center, návštěvnost turistických cílů

- zbytková data operátorů 2017, 2018, 2019 (polovina roku)

- Tourdata – CzechTourism – Marketingový informační systém

- data ze sčítačů Správy KRNAP

Data ČSÚ – Hromadné ubytovací zařízení (min.  5 pokojů a zároveň 10 lůžek)

1) 1) 1) 1)

Návštěvnost podle země původu nerezidentů (10 nejčetnějších skupin) 

ve vybraném území (TO Krkonoše) v roce 2019

Návštěvnost podle země původu nerezidentů (10 nejčetnějších 

skupin) ve vybraném území (TO Krkonoše) v roce 2018

Návštěvnost podle země původu nerezidentů (10 nejčetnějších skupin) 

ve vybraném území (TO Krkonoše) v roce 2017

Země původu nerezidentů Hosté Přenocování doba přenocování Země původu nerezidentů Hosté Přenocování doba přenocování
Země původu 

nerezidentů
Hosté Přenocování doba přenocování

Německo             11% nárůst 161 376 644 497 3,99 Německo 145 306 582 756 4,01 Německo 144 940 580 153 4,00

Polsko                    8% 72 758 241 707 3,32 Polsko 67 364 222 954 3,31 Polsko 62 142 211 976 3,41

Slovensko               7% 12 082 30 043 2,49 Slovensko 11 192 27 705 2,48 Nizozemsko 12 818 59 794 4,66

Nizozemsko 10 281 47 737 4,64 Nizozemsko 10 687 50 493 4,72 Slovensko 9 632 25 105 2,61

Dánsko                22% 9 601 42 849 4,46 Dánsko 7 844 32 354 4,12 Dánsko 7 434 30 125 4,05

Rusko 4 124 17 790 4,31 Rusko 3 995 17 861 4,47 Rusko 4 505 22 331 4,96

Izrael 3 399 12 448 3,66 Izrael 2 915 9 550 3,28 Spojené království 2 839 8 839 3,11

Spojené království 2 827 8 366 2,96 Spojené království 2 711 8 199 3,02 Belgie 2 163 9 059 4,19

Rakousko 2 545 7 573 2,98 Litva 2 274 5 708 2,51 Izrael 2 054 7 072 3,44

Litva 2 371 6 513 2,75 Belgie 2 232 9 425 4,22 Rakousko 2 051 4 946 2,41

Celkem 281 364 1 059 523 3,77 Celkem 256 520 967 005 3,77 Celkem 250 578 959 400 3,83

Cestovní ruch



Výzkum Behavio – mimo zimní období

1) 1) 1) 1)

Analýza trhu - podle čeho se klienti rozhodují (potřeby, jak se rozhodují, s kým jezdí na 

dovolenou, ...)

Brand audit a nastavení brandingu destinace - jaké asociace mají se značkou spojené, jak se 

jim líbí, co jsou klíčové asociace klientů, které by měl brand obsáhnout; pozitivní, negativní 

emoce

Vzorek 1.100 dotázaných, geografie, věkové skupiny

Výsledky ke stažení zde: https://svazek.krkonose.eu/sites/default/files/docs/behavio-

krkonose-vysledky.pdf



Krkonoše - svazek měst a obcí se stal jedním z hybatelů regionálního rozvoje regionu. K naplnění této

role trvale podporuje veřejnou diskuzi a sám se skrze své spolupracovníky zapojuje do koncepčních

diskuzí o budoucnosti regionu.

Svazek Krkonoše směřuje v intencích svých stanov a Programu rozvoje cestovního ruchu k všestranné

podpoře předpokladů pro plnohodnotný život obyvatel Krkonoš. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji

cestovního ruchu, jako jednomu z pilířů místní ekonomické stability, který má i mimořádnou perspektivu.

Svazek se soustředí především na řešení souvisejících problémů, které mají celokrkonošský dosah.

Mezi nejdůležitější realizované aktivity patří zpracování a spolupráce při tvoření rozvojových a

strategických dokumentů:

•Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše(odkaz je externí)

•Studie rozvoje turistické dopravy v regionu Krkonoše – mimo zimní období

•Propojování lyžařských areálů

•Zásady Péče KRNAP 2020+

Pro podporu regionálního rozvoje specifického území oblasti Krkonoše a rovněž jako platforma 

pro otevřenou diskuzi umožňující sdílení názorů a zkušeností regionálního rozvoje této oblasti jsou 

provozovány stránky www.rozvoj.krkonose.eu(odkaz je externí). 

Regionální rozvoj

http://rozvoj.krkonose.eu/cz/dokumenty/isrr-krkonose/
http://www.rozvoj.krkonose.eu/

