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Tisková zpráva
Pracovnice informačních center Krkonoš
na návštěvě ve Špindlerově Mlýně
„Po jednání, které proběhlo ve velice komorním počtu v Městské knihovně ve Špindlerově
Mlýně, se pracovnice krkonošských turistických informačních center vydaly na špindlerovské
autobusové nádraží. Jízdou výletním vláčkem si v rámci okružní vyhlídkové cesty prohlédly
centrum města, údolí Svatého Petra, projely kolem hotelu Horal a silničkami pod ní i další
místní hotely a penziony. Pod lyžařskou sjezdovkou Stoh z vláčku vystoupily a prošly částí
pěšího turistického „Mlynářova okruhu“ až na Biskupskou vyhlídku s panoramatickou
vyhlídkou na Špindlerův Mlýn. Odtud sešly do městského parku na vyhlídku u čedičových
kamenů nad dřevěným mostem přes Labe. Přestože počasí bylo vrtkavé, dešťovým kapkám se
vyhnuly,“ vylíčila cca dvouhodinovou trasu svých kolegyň po středisku zimních sportů
Karla Svatá, zastupující ředitelka Regionálního turistického informačního centra
Krkonoše, se sídlem ve Vrchlabí.
V rámci pracovní schůzky byla probrána řada informací. Ze setkání krátce vyjímáme:
Úspěšná razítkovací hra pro děti s rodiči „Po stopách Krakonoše“ zaznamenala nová pravidla.
Vytištěné mapky jsou platné, změnou je udělená odměna už za méně nasbíraných razítek pro
děti než v předešlých letech. K získání odměny stačí 3, 5 a 10 razítek.
Valná hromada Svazku Krkonoše byla uskutečněna v hotelu Horal ve Svatém Petru ve
Špindlerově Mlýně. Mj. proběhlo losování 5-ti výherců čtenářské soutěže ze zimního vydání
turistických novin Krkonošská sezona. Byly rozdány ceny: hlavní cena ubytovací voucher v
hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, voucher na stravování v restauraci Farma ve Vrchlabí,
dvě knihy a tričko. Zpětná vazba výherkyně ubytovacího voucheru na sebe nedala dlouho
čekat. Vítězka zaslala děkovný a pochvalný e-mail manažerkám Svazku Krkonoše.
Krkonošské cyklobusy mají z důvodu oprav a rekonstrukcí částí silnic do jisté míry omezený
provoz. Ten zatím probíhá bez stížnosti či připomínek pasažérů, pouze s občasnými dotazy na
druh autobusu v jednotlivých linkách a časy odjezdů. Turisté si nedočtou často informaci, že v
červnu jezdí jinak než v sezoně co do četnosti dnů. Místa v cyklobusech není možné
rezervovat. Letošní uzavírka na Benecku bude zřejmě pokračovat i příští rok, jen v jiné části.
V současné době probíhá soutěž o destinaci – DestinaCZE. Za oblast Krkonoše můžete
hlasovat pro Stezku v korunách stromů Krkonoše. Na „stezku“ jsou od návštěvníků a turistů
zaznamenány jak pozitivní, tak i negativní ohlasy.
Správa KRNAP plánuje opravy mnoha kilometrů cest, a také odbornou revizi krasových jevů,
dokumentaci vybraných jeskyní a vyhodnocení jejich vodního režimu, včetně propagace
podzemí Krkonoš.
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-2Proběhne aktualizace turistického průvodce vydavatelství „Soukup a David“, pravděpodobně
v září nebo říjnu t. r. Je žádoucí, aby se zapojila všechna informační centra a tak byla zajištěna
kontrola celého území Krkonoš.
Byl zahájen Mystery shoping – utajená kontrola od ATICu (červen-srpen) všech
certifikovaných IC. Bude zaměřena na kvalitu obsluhy IC, exteriér, interiér vč. vybavení
propag. materiály a přehlednost značení, která turisty do infocenter zavedou.
Byla zahájena soutěž popularity „Informační centrum 2018“, která probíhá do konce srpna
2018. Hlasovat pro IC je možné na stránkách KAM po Česku a ATIC, ovšem pouze 1x z
jedné IP adresy. Výherci jednotlivých krajů budou vyhlášeni na podzimním celorepublikovém
setkání IC.
Krkonoše - svazek měst a obcí aktuálně řeší dohody s upravovateli na úpravu běžeckých tratí
na zimu 2018/2019, zabývá se statistikou návštěvnosti od roku 2012 až 2017 v 59 obcích. Se
Správou KRNAP řeší sčítače procházejících do konkrétních turistických cílů. Do konce
června t.r. podá žádost o certifikaci „Lokální destinační společnost“. Řeší zlepšení spolupráce
s jednotlivými konkrétními turistickými informačními centry. Zveřejní anketu: „Absurdní
dotazy“. Svazek Krkonoše se stal partnerem „Krkonošské pivní stezky“ a finančně podpoří
jeho management.
Úspěch při T-BEX
Do Krkonoš zavítá návštěva z Libereckého i Královehradeckého kraje. Na přelomu prázdnin
se Liberecký kraj zúčastní kulturního tripu – Harrachov – sklárna, pivní lázně, Vítkovice –
Farma hucul, Poniklá – Rautis, Jilemnice – Metelkův pohyblivý betlém, Štěpánka, Maják,
Čertova hora. Hradecký kraj se zúčastní aktivního tripu - Stezka v korunách stromů, Černá
hora.
Přejeme všem krásné léto, úspěšnou turistickou sezonu a po ní se těšíme na shledání s novými
poznatky z proběhlého léta. Na podzim nás čekají poznávací výlety například do Vysokého
nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou… a třeba také k vám 😊
Z podkladů Aleny Mrkvové a Karly Svaté zpracovala D. Palátková, červen 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

