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TISKOVÁ ZPRÁVA
První konzultace „koordinační skupiny“ cestovního ruchu v Krkonoších
Z iniciativy Krkonoš - svazku měst a obcí nedávno vznikla „Koordinační skupina pro
cestovní ruch regionu Krkonoše“. Jejími členy jsou lidé z krkonošských středisek, aktivně
pracující a angažující se ve městech a obcích, ve sdruženích a komisích cestovního ruchu.
První setkání proběhlo v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou za přítomnosti zástupců
z Vrchlabí, Harrachova, Rokytnice nad Jizerou, Špindlerova Mlýna, Benecka, Pece pod
Sněžkou a svazků Východní Krkonoše a Jilemnicko. Poradu řídila Ing. Eva Šulcová, ředitelka
krkonošského svazku měst a obcí.
Cestovní ruch má v resortech národního hospodářství nulovou pozici
Přestože turismus v Česku svými aktivy významným způsobem financemi přispívá do
státního rozpočtu, nemá legislativní podporu. Každý region pracně hledá své cesty realizace
veřejně prospěšných projektů a jejich spolufinancování.
Krkonoše - svazek měst a obcí dlouhodobě vytváří podmínky pro systematické konzultace
a výměny názorů s cílem uplatnit je při kontaktech a komunikaci nejen se zákonodárci.
K tomu Eva Šulcová ze Svazku Krkonoše, jako hlavní koordinátor setkání, upřesnila
a vysvětlila: „Hledáme cesty, jak sladit představy a potřeby aktérů v Krkonoších. Partnery
Svazku Krkonoše musí být odborníci v cestovním ruchu ze středisek, ve kterých hraje turismus
významnou roli. Jednotlivá sdružení, pracovníci obcí, či komise cestovního ruchu by se měly
v koordinaci Svazku sdružit. Proto musíme najít společnou neformální a pravidelně
konzultující platformu, která bude reflektovat na to, co napomůže jednotlivým místům.
Společně budeme schopni více provázat cestovní ruch s dalšími potřebami rozvoje celého
regionu.“
Základem je domluvit se „doma“
Krkonoše – svazek měst a obcí řeší kromě turismu otázky např. širší dopravní obslužnosti,
zaměstnanosti i další priority, které považuje za potřebné. „V úzké spolupráci se všemi se jistě
podaří významnější tlak „na vyšší místa“ a podpora toho, co Krkonoše potřebují,“ uvedla
dále E. Šulcová. „Cestovní ruch bohužel „vypadl“ z dotačních titulů s evropským
financováním. Může být ale spolufinancován dílčím způsobem, pokud ty projekty budou
odpovídat celostátní koncepci. Hory se však v celorepublikově vyhlášených tématech
propagace regionů neobjevují cca tři – čtyři roky. Proto se musíme najít v tom, co zamýšlejí
Královéhradecký a Liberecký kraj, na co se chce ve svých marketingových plánech zaměřit
státní agentura CzechTourism, respektive Ministerstvo pro místní rozvoj, případně další
instituce. Na tyto záměry navazují a v podmínkách Krkonoš konkretizují dokumenty „Strategie
rozvoje cestovního ruchu v regionu Krkonoše 2015 – 2025“, „Zaměření aktivit Krkonoše svazek měst a obcí v období 2016 - 2020“ i „Návrh plánu činnosti krkonošského svazku měst
a obcí na rok 2017“. Všechny podklady členové pracovní skupiny obdrželi. Bylo by potřebné,
aby jejich priority využili v příštím období ve své práci. K tomu se vrátíme jak v osobních
konzultacích, tak i při dalším jednání koordinační skupiny.“
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-2V té souvislosti Miroslava Chaloupská, manažerka Svazku Krkonoše a Klára Hančová,
ředitelka Regionálního turistického informačního centra Krkonoše, některé části informací
blíže specifikovaly a konkretizovaly v oblastech, ve kterých pracují.
Krkonošský apel: „...držme se pohromadě a spolupracujme,…“
V závěru jednání manažer Pavel Klapuš ze Svazku Krkonoše apeloval: „Vzájemně o sobě
musíme vědět. Musíme si ujasnit, co jsme schopni si zajistit sami. Musíme se snažit si
pomáhat a také využívat vazeb na Královéhradecký a Liberecký kraj. Budeme společně a ve
spolupráci posuzovat to, co cítíme jako důležité. Proto naší výzvou je: „…držme se
pohromadě a spolupracujme,“ uzavřel Pavel Klapuš ze Svazku Krkonoše.
V závěru jednání jeho účastníci ocenili uspořádání koordinační schůzky a vyslovili se
v této praxi výměny zkušeností a názorů pokračovat i nadále, pravděpodobně čtvrtletně,
nebo podle aktuální potřeby.

Září 2016, Dáša Palátková

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
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