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Tisková informace
Z dění krkonošských infocenter
Setkání v Horní Branné
Výjezdní marketingové zasedání pracovníků krkonošských informačních center, pod
taktovkou Karly Svaté z Regionálního turistického informačního centra (RTIC)
Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí, se na pozvání pana starosty Luboše Zimmermanna,
uskutečnilo v Horní Branné. K tomu K. Svatá doplnila: „Pan starosta Luboš Zimmermann
nás velice vřele uvítal a věnoval nám svůj čas. Provedl nás naučnou stezkou „Poznej Horní
Brannou, krásu a tajemství ukryté mezi kopci“, jejíž počátek je v nádvoří zámku a je
přístupná i pro vozíčkáře, maminky s kočárky. Představil místní expozici v zámku „Život pod
horami“, bývalý špitál, Harrachovu hrobku.
Zdejší cyklostezka z Horní Branné přes Martinice do Mříčné byla prezentována na
videospotu. Pokud se chcete seznámit s podrobnostmi, naleznete je na
www.hbranna.cz/naucna-stezka/,“ pozvala do podhorského městečka Karla Svatá.
Setkání zástupkyň jednotlivých koutů nejvyšších českých hor vyhodnocuje pořadatel a
organizátor schůzek RTIC Krkonoše a koordinátor Svazek Krkonoše za velmi užitečné, jak z
pohledu osobních kontaktů, tak především systematické vzájemné informovanosti o dění v
regionu.
Krátce ze schůzky
Karla Svatá, zástupkyně RTIC Krkonoše informovala o jednání členského fóra ATIC, které
proběhlo 19. - 20. 4. 2018 v Hranicích na Moravě. Shrnula užitečnost školení připravovaného
GDPR – ochrany osobních údajů v Lysé nad Labem, přičemž celou prezentaci je možné
stáhnout z webu www.aticcr.cz/. V rámci ohlédnutí také připomněla vyhlášení Tourist propag
v Lysé nad Labem, kde TIC Trutnov získal několik ocenění.
Soutěž o „informační centrum roku 2018“ s „Kam po Česku“
bude probíhat v letních měsících oficiálním hlasováním přes web Kam po Česku je v
přípravách – aktualizace stránek jednotlivých IC na webu www.kampocesku.cz/informacnicentrum-roku/355/kraj/kralovehradecky.
Krkonošská IC v této době také žádají o zařazení do televizní „Prázdninové hry s televizí
Déčko“. O výsledku zařazení a účasti budou informována. Bližší podrobnosti ke hře uvedeme
v některé z dalších TZ.
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zahájí provoz od soboty 2. 6. 2018. Na stejný den je Svazkem Krkonoše plánována výjezdní
zahajovací cesta k prameni Labe.
Z důvodu rekonstrukcí silnic letos dojde k malé změně jízdních řádů a uzavírce v na trase
Dolní Štěpanice – Horní Štěpanice. Objízdná trasa vede přes Vrchlabí, Kněžice, Benecko.
Další změna v jízdním řádu je v odjezdu z Harrachova, který bude posunut o 30 minut
později.
"Odliš se v cestovním ruchu"
„Dne 3. 5. 2018 proběhlo v centru KCEV KRTEK Správy KRNAP školení, při němž se
přítomní učili rozlišovat přednosti místa, ve kterých působí. Jak udělat zajímavé a vděčné
propagační a dárkové předměty, jak zaujmout vlastním webem. Ujasňovali si náhled na
tvorbu produktů ze strany, pro koho tvoří, tzn. třeba i zapojením osoby, pro jejíž skupinu
produkt vzniká, … využívání sociálních sítí v komunikaci s turistou, zákazníkem…, apod.,“
upřesnila K. Svatá.
Královéhradecký kraj spolupracuje
Paní Jana Chmatilová, koordinátorka destinačních společností a TIC, informovala o přípravě
pořádaného presstripu ve dnech 16. – 18. 5. 2018 pro nizozemského novináře ve spolupráci se
Správou KRNAP i o změně propagace cestovního ruchu a turismu v České republice na
zahraničních trzích agenturou CzechTourism.
Aktuálně ze života Svazku Krkonoše
Ředitelka Eva Šulcová seznámila přítomné s prezentacemi regionu Krkonoše na veletrzích
For Bikes v Hradci Králové ve spolupráci s LBK i KHK, Löbau a v dalších místech.
Propagační „tripy“ (cesty)
Ve druhé polovině června 2018 proběhne InfluencerTrip v rámci „Krkonošské pivní stezky“.
Zakončení putování po regionálních minipivovarech a místech s regionálními produkty
vyvrcholí kulturní akcí ve Vrchlabí se živou hudbou, letním kinem a dalším programem.
V termínu 20. - 21. 6. 2018 se uskuteční presstrip pro novináře ve spolupráci se Správou
KRNAP, zaměřený na tradiční turistiku s batohem na zádech. Trasa vede z Harrachova po
hřebenech hor s noclehem na Erlebachově boudě a pokračuje dále na východ k Peci pod
Sněžkou na Pomezní boudy.
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Pořady pro turisty a cykloturisty
Svazek Krkonoše plánuje natáčení pěšího „Výleťáku“ ve Strážném a jeho okolí s propagací
regionálních produktů, a také „Cyklo-výleťák“ se zapojením Krkonošských cyklobusů.
V přípravách je „Kalendář tradičních krkonošských akcí“ pro rok 2019, tak 2020 a možná i
déle ☺.
Svazek Krkonoše a marketingové plány
V souvislosti s tvorbou strategických rozvojových materiálů shromažďuje Svazek Krkonoše
užitečná data. Pracovnice infocenter byly požádány o spolupráci při získávání statistik
návštěvnosti nejenom v IC, ale i v expozicích muzeí, skiareálech, turistických stezkách, apod.
Vrcholí přípravy nových propagačních tiskovin
Krkonošská sezóna a Krkonošské cyklobusy budou distribuovány koncem května na dalším
setkání infocenter ve Vrchlabí, které je plánováno na 29. 5. 2018 v rekonstruovaném prostoru
zákristie klášterního kostela sv. Augustina ve Vrchlabí.

Z podkladů RTIC Krkonoše zpracovala D. Palátková. Květen 2018. 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

