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Tisková zpráva
Pracovní skupina informačních center Krkonoš nezahálí
Pravidelně měsíčně se pracovníci krkonošských informačních center v koordinaci a pod
taktovkou Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve
Vrchlabí setkávají, vzájemně diskutují, vyměňují informace a aktivně přispívají ke
společnému dílu. K podkladům dnešní tiskové zprávy posloužil zápis březnové porady.
Z textů jsme pro vás vybrali:
Plánované aktivity Svazku Krkonoše
Krkonoše – svazek měst a obcí přichází na základě dotací z česko-polského projektu s těmito
aktivitami: nové překlady textů motivujících turisty k návštěvě, vytvoření fotobanky,
propagaci regionu Krkonoše na turistických portálech a Facebooku, přípravy Newsletterů,
propagaci regionu v rádiu, soutěže a fotosoutěže, trhací mapu „To nejlepší z Krkonoš“,
videotrasy na kole a na běžkách, rozšířenou realitu do mobilní aplikace, trhací mapy
zpracované k tisku nebo v elektronické podobě na téma in-line trasy, tisícovky, filmové cíle,
církevní památky, technické památky, cesta česko-polského přátelství, cykloquesty.
Publicita projektu Pohádkové Krkonoše
Krkonoše – svazek měst a obcí se pro letošní rok chystá rozšířit propagaci projektu pro děti
s rodiči „Pohádkové Krkonoše“, především prostřednictvím základní škol a školáků. Budou
postupně seznamováni s razítkovací hrou a možnostmi poznání a turistiky v regionu.
Diskutována je možnost zavedení originálního razítka razítkovací hry Pohádkové Krkonoše.
Výstavy a veletrhy
Zástupci SMO Krkonoše představili turistických region a nejvyšší české hory: na Holiday
World Praha (18. - 21. 2. 2016), při Semináři pro odborníky v cestovním ruchu „Poznejte
regiony ČR 2016“ Praha (8. 3. 2016), na Infotouru Hradec Králové (11. -12. 3. 2016),
Euroregion Tour Jablonec nad Nisou (18. - 19. 3. 2016).
Výstavy a veletrhy, kterých se zástupci SMO Krkonoše zúčastní: For Bikes Praha (1. -3. 4.
2016), Tourtec Jelenia Góra - květen, Szczecin/Štětín - květen, Wroclaw - květen.
Turistické noviny Krkonošská sezona (celoroční)
V letošním roce bude vytištěno jedno vydání v českém jazyce, v nákladu 45.000 ks,
k rozdávání zdarma. Z tohoto množství bude 10.000 ks distribuováno dne 6. 5. 2016 jako
příloha deníku MF Dnes. Dalších 35.000 ks bude rozdáváno tradičním způsobem.
Krkonošské cyklobusy 2016
Stejně jako v minulém roce budou cyklobusy v provozu od 28. 5. 2016 do 29. 9. 2016. Jízdní
řád stejný jako v loňském roce, maximálně s 5 minutovým rozdílem. S největším
předpokladem bude posílena linka z Vrchlabí do Hradce Králové ve dnech svátků.
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Portál www.kultura.cz
Dalším „distributorem“ akcí v Krkonoších, který se postará o publicitu je webový portál
kultura.cz. Informace čerpá z oficiálních webových stránek www.krkonose.eu a
www.mestovrchlabi.cz. Jeho zpracovatelé se však budou obracet i na ostatní krkonošské obce
a města s cílem ještě více informační základnu rozšířit. V budoucnu by bylo možné odsud
čerpat akce např. na krkonose.eu, kudyznudy.cz ad., což by výrazně zjednodušila další šíření
informací na různé servery.
Newsletter z Krkonoš a Podkrkonoší
Obsahuje zajímavé tipy na duben a další měsíce
Špindlerův Mlýn připravuje hornickou stezku, Správa KRNAP oslavuje rok Františka
Kavána, v Trutnově proběhne oslava k 150. výročí bitvy u Trutnova (25.-26.6.2016),
v Horním Maršově proběhnou oslavy k 550. výročí založení města, v ZOO Dvůr Králové
proběhnou oslavy k 70. výročí otevření (8.5.2016), V Horní Malé Úpě proběhnou oslavy 450.
let od založení a zároveň tradiční Maloúpský jarmark (2.7.2016).
Spolupráce s CzechTourismem
Státní agentura zveřejnila svůj marketingový plán pro roky 2016 - 2019. Každý rok bude
věnovaný jednomu tématu. Rok 2016 – Karel IV., 2017 – Baroko a barokní krajina, 2018 –
Příběhy 20. století (Příběhy moderní architektury a českých značek, 100. výročí založení
Československa), 2019 – Příběhy současnosti (Připomínáme 30. výročí Sametové revoluce).
Web www.krkonose.eu je rozšířen
Během zimní sezony byla rozšířena databáze o další nabídky zimního vyžití v regionu
Krkonoš. Podrobné informace zde: http://krkonose.eu/cs/lyzarsky-raj
Aktualizace mobilní aplikace
Před letní sezónou opět proběhne aktualizace mobilní aplikace. Proto byli pracovníci
krkonošských infocenter požádáni o zaslání změn nebo aktualit, které by měli být na
webových stránkách www.krkonose.eu, z kterých mobilní aplikace získává údaje, opraveny či
doplněny. I vy můžete přispět svojí „špetkou“ a novinky zasílat na email info@krkonose.eu
nebo hancovaklara@muvrchlabi.cz.
Filmová turistika a s ní související propagace
Státní agentura CzechTourism vydala mapy filmových míst pro jednotlivé regiony ČR a také
mobilní aplikaci se stejným tématem. V obou případech je množství propagovaných filmů
skromné. Liberecký kraj vydal mapu filmových míst, která je vydařenější, co se týče množství
propagovaných filmů a zahrnuje celý region Krkonoše.
Královéhradecký kraj zakládá filmovou kancelář
Region Krkonoše má pro Královéhradecký kraj navrhnout 3 TOP filmy z území. Návrh
z pracovní skupiny ve Vrchlabí – S tebou mě baví svět, Hoří, má panenko!, Krakonoš a
lyžníci (další návrhy – Synové hor, Homolkovi, Dva lidi v ZOO).

Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel: 499 405 321, IČO 70157898
E-mail: svazek@krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu
Office: www.svazek.krkonose.eu

Virtuální prohlídky
Firma PANO3D i další firmy nabízí zpracování virtuální prohlídky městem. Například
Špindlerův Mlýn využil nabídky a již má zpracováno několik virtuálních prohlídek. Svazek
Krkonoše nijak nepropaguje a nepodporuje firmu PANO3D, pouze dostal nabídku ke
zpracování virtuální prohlídky, a tak o ní uvažuje. Do budoucna zvažuje, bez ohledu na
zpracovatelskou firmu, uveřejnění virtuálních prohlídek na webových stránkách krkonose.eu
Aktuální dění a novinky od přítomných účastníků schůzky
Minicyklobus Pašerák
V nadcházející letní sezóně opět vyjede minicyklobus Pašerák z Horní Malé Úpy do Polska
a Stráženský expres z centra obce k bufetu na rozcestí.
Malá Úpa
Obec má nové webové stránky www.malaupa.cz. Chystá vydání nových propagačních
materiálů. Cyklobus Pašerák bude mít pravděpodobně rozšířen jízdní řád a v sezóně bude
jezdit kromě soboty i ve středu. Bude napojen na linku Tourbusu a bude zajíždět do Pece pod
Sněžkou. V létě se konečně otevře nový minipivovar Trautenberk, včetně pivovarské
restaurace se zahrádkou. Letos slaví Malá Úpa 450 let od založení obce a při té příležitosti se
bude konat slavnostní Maloúpský jarmark (2.7.2016). Také se připravuje unikátní kniha
věnovaná historii Malé Úpy.
Horní Maršov
Maršovská pouť letos bude spojená s oslavou 550. výročí založení Horního Maršova, druhou
srpnovou sobotu. Již v pátek bude otevřen zrekonstruovaný maršovský kostel u Ekocentra
DOTEK. V červnu proběhne v areálu domu DOTEK již 14. ročník ekofestivalu DOTEKY se
skvělými kapelami a divadly. V termínu 24. 3. - 30. 4. 2016 můžete navštívit ve faře DOTEK
výstavu řemesel „Příběh krkonošské zručnosti“. Pracovníci domu DOTEK připravují Přehled
regionálních výrobců a prodejců. Po dokončení bude k dispozici všem informačním centrům
k dalšímu šíření.
Informační středisko Správy KRNAP
Jsou vydány nové knihy k prodeji – Luční bouda (dotisk), Martinova bouda, František Kavánživot a dílo. Výstava o Františku Kavánovi v jilemnickém muzeu je jedinečnou sbírkou jeho
děl a stojí za návštěvu.
Jilemnice
V letošním roce město slaví rok Františka Kavána a Jaroslava Havlíčka. Poprvé bude
v Jilemnici uveden festival alpinismu a dalekých cest Dech hor (23. - 24. 4. 2016,
www.dechhor.cz). Informační centrum připravuje kalendář akcí na léto.
Černý Důl
Vrcholí přípravy na oslavy Dny Městyse (21. 5. 2016). Městys bude vydávat nový propagační
materiál.
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Rokytnice nad Jizerou
Město chystá naučnou stezku pro děti.
Vrchlabí
Krkonošský betlém v zámeckém parku byl odvezen k drobné údržbě po zimě. Před vánočními
svátky bude opět umístěn v zámeckém parku. Informační centrum má nové webové turistické
stránky města www.mestovrchlabi.cz ve 4 dalších jazykových mutacích.
Trutnov
Mimo každoroční pravidelné akce se ve dnech 25. a 26. 6. připravují oslavy 150. výročí bitvy
u Trutnova 1866, jejichž součástí bude mj. i bitevní ukázka. Informační centrum se rovněž
podílí na přípravě hry Geofun v Trutnově.
ZOO Dvůr Králové: Koncem dubna budou spuštěny nové internetové stránky. Na začátku
letní sezony bude otevřena nová restaurace s terasou a nové informační centrum pro
návštěvníky nejen zoo. Dále se pracuje na nové celoroční expozici pro nosorožce a žirafy.
Dokončuje se letní expozice pro hrochy a západoafrická vesnice. V neděli 8. května
proběhnou oslavy k 70. výročí otevření zoo.

Z podkladů RTIC zpracovala D. Palátková, Duben 2016. Další informace o aktuálním dění z
turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu,
www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na facebookovém profilu:
www.facebook.com/Krkonose.eu

