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Zápis 
 

z jednání Koordinační skupiny pro rozvoj cestovního ruchu regionu Krkonoše, dne              
26. 9. 2016 od 13:00 hod v hotelu Horizont, Pec pod Sněžkou 

 
 

Přítomni: 16 účastníků (viz prezenční listina). 
 
E. Šulcová, ředitelka svazku Krkonoše – svazek měst a obcí (dále SMO), setkání zahájila, 
přivítala přítomné, uvedla body programu. 
 
Program: 

1) Představení dokumentu „Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu Krkonoše 
2015-2025“. 

E. Šulcová popsala vývoj tohoto dokumentu: ve fázi připomínkování byl rozeslán partnerům 
(Asociace horských středisek, Horská služba Krkonoše a Správa KRNAP). Následně byly 
podněty zapracovány, dokument zfinalizován a schválen Radou svazku Krkonoše dne 8. 9. 
2016. 
 

2) Výměna informací o aktuálních záměrech svazku Krkonoše a jednotlivých účastníků 
porady, plán aktivit 2016,2017 

E. Šulcová uvedla, že aktivity SMO vycházejí ze schválené Strategie. Přiblížila návrh plánu 
činnosti pro rok 2017: 
 
a) Postupná realizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše, SMO bude 
koordinovat činnosti všech významných aktérů, kteří se na ni podílejí. Důležité informace, 
dokumenty z oblasti regionálního rozvoje jsou k dispozici na www.rozvoj.krkonose.eu  
 
b) Realizace prioritních projektů na podporu cestovního ruchu zaměřených na propagaci 
krkonošského regionu. Půjde zejména o: 

 naplňování Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu Krkonoše na léta 2015-
2025, upřesnění zaměření marketingového plánu podpory cestovního ruchu 
v regionu na rok 2017 a příprava plánu pro rok 2018,  

 prezentaci na veletrzích a výstavách, 

 realizace projektů Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, Krkonošské cyklobusy, 
Pohádkové Krkonoše, Labská cesta od pramene Labe, 

 distribuce propagačních materiálů, vydávání tiskových zpráv, vydání Krkonošské 
sezony, 

 aktualizace webových stránek, sociální sítě, newslettery, 

 press tripy, fam tripy, 

 koordinační aktivity Svazku. 
 

http://www.rozvoj.krkonose.eu/
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K. Hančová prezentovala realizované aktivity SMO v roce 2016: veletrhy, zahájení 
cyklobusů, zhodnocení zimní sezony s upravovateli, stav pokračování celokrkonošského 
projektu „Pohádkové Krkonoše“, editační a další aktivity na podporu cestovního ruchu 
v Krkonoších, rozšíření informací na webu, sociální sítě a další. 
 
3) Diskuse 
E. Šulcová požádala o možnost prezentovat práci SMO i na Valných hromadách 
sdružení,jednání v obcích a městech, tak aby se povědomí o jeho působení a tím i podpora 
potřeb cestovního ruchu  ještě rozšířila. 
 
P. Klapuš se podrobněji zaměřil na projekt Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, popsal princip 
rozdělování krajských dotací a zmínil výrazný finanční podíl jednotlivých upravovatelů.  
Informoval o jednáních a celkové situaci na MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), není 
vypsána podpora, která by pomohla cestovnímu ruchu nejen v Krkonoších ale ani v ostatních 
horských regionech. Zdůraznil nutnost setkávat se s hlavními aktéry cestovního ruchu 
v regionu Krkonoše, protože je třeba vystupovat jednotně, s jasnými záměry a požadavky, 
pak je šance dosáhnou určitého respektu a podpory cestovního ruchu ze strany MMR, krajů i 
dalších partnerů 
 
K. Hančová: pro následující rok nebude ani podpora evropských dotací, proto svazek 
financuje především z vlastních zdrojů, některé aktivity není možné realizovat v plné výši, 
například Krkonošská sezona, která již v letošním roce vyšla pouze 1x a pouze v češtině. 
 
R. Paulů (svazek Jilemnicko) uvítá setkávání této koordinační skupiny, hodnotí ho jako 
přínosné pro jejich práci, o činnosti svazku Krkonoše dosud měli nedostatečné informace, 
některé aktivity mohou být společné. 
 
Prostor pro svůj názor dostali všichni přítomní a shodli se na tom, že zlepšení komunikace je 
nezbytné, proto vítají pravidelná setkávání i snahu prosazovat záměry společně (ve vztahu 
ke krajským úřadům, MMR apod.) 
 
Zástupci jednotlivých sdružení, měst a obcí potvrdili možnost prezentace Svazku  na svých 
valných hromadách, zastupitelstvech obcí apod. 
Shrnutí spolupráce: 

- koordinační porady budou SMO svolány min. 2x za rok, 
- SMO bude předávat zásadní informace od Ministerstva pro místní rozvoj, 

CzechTourism, krajů,  apod.  
- Sdružení cestovního ruchu, obce a města poskytnou SMO možnost prezentace 

svazku na jejich jednáních (prezentace zaměřené na aktivity SMO), 
- vzájemná výměna  plánovaných aktivit na období 2017, 
- vzájemná výměna informací o prezentaci SMO, sdružení, měst a obcí, případně 

podnikatelů na veletrzích cestovního ruchu v roce  2017, 
- vzájemné odkazy na webových stránkách. 
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E. Šulcová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání. 
 
 
 
Přílohy 

1) „Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu Krkonoše 2015-2025“. 
2) Návrh zaměření aktivit Krkonoše- svazek měst a obcí v období 2016 – 2020 
3) Koncept plánu činnosti Krkonoše – svazek měst a obcí na rok 2017 


