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Tisková zpráva 

Exkurse ve Špindlerově Mlýně 

 

První pracovní setkání krkonošských „infocenter“ pod taktovkou Regionálního turistického 

informačního centra Krkonoše z Vrchlabí a Krkonoš – svazku měst a obcí po prázdninové 

hlavní letní sezoně se uskutečnilo ve Špindlerově Mlýně. Tentokrát své kolegyně na výjezdní 

zasedání pozvalo Turistické informační centrum při MěÚ ve Špindlerově Mlýně.  

Schůzka, při které byla probrána aktuální témata a shrnuta právě uplynulé léto, proběhla 

v městské knihovně. V rámci programu byla připravena prezentace novinek na nadcházející 

zimní lyžařskou sezonu ve špindlerovském skiareálu.  

Skupinka cca dvou desítek zástupkyň infocenter z Vrchlabí, Trutnova, Lánova, Rokytnice nad 

Jizerou, Správy KRNAP a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, pokračovala řízenou 

exkursí ve skiareálu ve Sv. Petru, která zahrnovala jízdu šestisedačkovou lanovkou na Pláň a 

z vrcholu pěší procházkou částí naučné stezky Mechová pěšinka a Stezka stopaře.  

 

Ohlédnutí za letní sezonou 

Vzájemně sdílené informace o právě uplynulé letní sezoně vytvořily obraz neobvykle 

povedeného turistického období. Do nejvyšších českých hor se vrátili Češi a Slováci. 

Početnými návštěvníky byli Holanďané, Poláci, místy Izraelci, Francouzi. Shoda byla 

v poznání z úbytku Němců. 

V Turistickém informačním centru Krkonoše ve Vrchlabí (RTIC) zaznamenali např. za srpen 

téměř 40% nárůst tržeb. K 31. srpnu RTIC Krkonoše navštívil stejný počet zájemců, jako 

v loni po celý rok.  

V některých informačních kancelářích evidují dokonce fronty čekajících zájemců o informace 

a radu, co jak podnikat při dovolené. Postřehem je i návrat k zájmu o tištěné propagační 

materiály. Velký úspěch v poptávce zaznamenávají tištěné mapy Krkonoš (tzv. trhačky) 

s tématicky zaměřeným obsahem jako jsou Tipy na čtyři dny, Co dělat v Krkonoších, když 

prší, Program pro děti s rodiči, Letní sporty, apod.    

Každá pracovnice pultu z informačního centra se podělila o své postřehy a poznatky. Setkání 

tak vedou ke vzájemné živé debatě a faktickému vyhodnocení pracovní praxe. 
 

 

 

 

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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