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VÍTÁME VÁS!



Aktivity 2017
- Regionální rozvoj

Schválený Akční plán pro období 2017-2018 tvoří 23 prioritních projektů z
oblastí:

• Doprava, dopravní dostupnost a telekomunikace – infrastruktura, rozsah dopravní
obslužnosti území

• Sociální soudržnost a veřejné služby – zdravotnictví, sociální služby, legislativa

• Ekonomika a lidské zdroje – školství, podpora místních podnikatelů (spolupráce s
hospodářskými komorami, pořádání odborných seminářů k aktuálním tématům např. EET)

• Cestovní ruch – podpora celokrkonošských projektů (Krkonoše od jara do podzimu, Krkonoše na
sněhu, Krkonošská tradice a řemesla, Monitoring cestovního ruchu, V hlavní roli Krkonoše)

• Životní prostředí a přírodní zdroje – projekty Správy KRNAP – Rekonstrukce
Krkonošského muzea, Analýza odtokových poměrů, socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš



www.rozvoj.krkonose.eu

Informační web „Regionálního rozvoje – region KRKONOŠE“



Aktivity 2017
- Regionální rozvoj

• Pracovní skupina k přípravě Plánu 
péče KRNAP 2020, cestovní ruch 
(propojování areálů)

- Skupina vznikla pod hlavičkou svazku Krkonoše -
svazek měst a obcí za účelem přípravy návrhu 
řešení (sjednocení zájmů skiareálů, obcí) pro 
jednání se Správou KRNAP

- Výstupem bude geografické zpracování rozvoje a 
propojení skiareálů,

- Vrstva sjezdového lyžování bude doplněna o 
běžecké lyžování, pěší zimní turistiku, cyklodopravu

- Komplexní podklad za oblast cestovní ruch pro 
přípravu Plánu Péče KRNAP 2020



Realizované a připravované projekty Svazku Krkonoše

Aktivity 2017
- projekty

• Fond malých projektů – Krkonošské tradice a řemesla ožívají – žádost 
podána v březnu 2017

- hodnota projektu 490.590 Kč, dotace 85 %, partner Jeleniogorsky powiat Jelení Hora

- realizace společné marketingové kampaně partnerů, která má za cíl ukázat Krkonoše jako jeden celek
přinášející návštěvníkům nové možnosti (krkonošské tradice, regionální výrobu, tradiční budní hospodaření či
představení typických roubenek, jako kulturního dědictví)

• Projekt ČR – PR PO 4 „Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“ 
– projekt schválen

- hodnota naší části 90.101,7 Eur, dotace 85 %, vedoucí partner - KARR (Krkonošská agentura regionálního
rozvoje Jelení hora), Okresní Hospodářská komora Jablonec nad Nisou, Krajská Hospodářská komora Hradec
Králové, Izba Gospodarcza "Śląsk", Sudecka Izba Przemysłowo -Handlowa w Świdnicy

- Projekt se uskutečňuje v krajích Jeleniogórském, Královéhradeckém, Libereckém, Opolském a Walbrzyském.



Aktivity 2017
- projekty

Projekt „Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“ –
realizace v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

-v souladu s ISRRK – projekt Podpora místního trhu a místních produktů
prostřednictvím osvěty a propagace (např. prostřednictvím krajů, Svazu
měst a obcí ČR apod.), podpora podnikatelům (např. prostřednictvím
spolupráce s hospodářskými komorami, apod.)
-cílem projektu je zajistit systematickou a dlouhodobou spolupráci orgánů
státní správy, samosprávy, podnikatelského sektoru a dalších partnerů v
česko – polském příhraničí v oblasti rozvoje krkonošského regionu, včetně
cestovního ruchu



Aktivity 2017
- projekty

Aktivity svazku
- Prezentace na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha 16. 

– 19.2.2017 a na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu MTT Wroclaw - 24. –
26. února 2017

- Setkání pracovní skupiny pro Regionální rozvoj a cestovní ruch - 4. - 5. dubna 
2017 

- Poznávací cesta pro české podnikatele a představitele samosprávy do polské 
části Krkonoš - 25. – 26. dubna 2017

- Den spolupráce – setkání podnikatelského sektoru se samosprávou na české 
straně Krkonoš na  téma “Spolupráce v rozvoji regionu Krkonoše v příštích letech 
v ČR – 21. dubna 2017

- Diskusní fórum podnikatelů v cestovním ruchu a návazných službách na téma 
„Jak nastavit efektivní marketingovou kampaň.“ - 6. června 2017



Aktivity 2017
- projekty

Aktivity svazku
- Den spolupráce - setkání podnikatelského sektoru se samosprávou na téma: 

“Spolupráce v rozvoji   regionu Krkonoše v příštích letech v PL“   - 19. září 2017

- Diskusní fórum českých a polských podnikatelů v cestovním ruchu a návazných 
službách na téma „Jakou nabídku očekává česky a polský turista ve své zemi.“  -
26. září 2017

- Poznávací cesta pro polské podnikatele a představitele samosprávy do české 
části Krkonoš - 10. – 11. října 2017

- Výuka polského jazyka pro pracovníky v cestovním ruchu - 12. ledna – 21. 
prosince 2017

- Press trip na české a polské straně Krkonoš



Aktivity 2017

Prioritní projekty na podporu cestovního ruchu

1) Naplňování Strategie rozvoje CR

2) Marketingový plán podpory CR v regionu na 2017 - http://rozvoj.krkonose.eu/docs/143-
281/P03_Marketingovy_plan_regionu_KRKONOSE_2017.pdf

3) Příprava marketingového plánu podpory CR v regionu na 2018

4) Prezentace na veletrzích a výstavách

5) Krkonoše – lyžařský běžecký ráj

6) Krkonoše ze sedla kola

7) Krkonošské cyklobusy – 14. sezóna zahájení 3. 6. 2017

8) Pohádkové Krkonoše – pokračování akcí pro ZŠ a MŠ



Aktivity 2017

9) Labská cesta Od pramene Labe

10) Distribuce propagačních materiálů

11) Tiskové zprávy

12) Informační regionální turistický portál www.krkonose.eu, www.pohadkove.krkonose.eu, 
sociální sítě, mobilní aplikace, newsletter, Top akce

13) Turistické noviny Krkonošská sezona – vyjde konce května 2017

14) Press tripy, fam tripy – realizován v únoru 2017 – zážitky na sněhu

15) Koordinační aktivity Svazku



Nástroje podpory cestovního ruchu
Online reklama
- www.krkonose.eu – sledovanost 2 mil. návštěvníků za posledních 10 měsíců
- Facebook
- Instagram
- Seznam – Sklik – PR profilu, PR silného aktuálního tématu (cyklobusy, .)
- Google – PR profilu, PR silného aktuálního tématu (cyklobusy, ..)
- Deník – PR Profilu
- Newsletter
- Top Akce
Tiskoviny
- Krkonošská sezóna
- Letáky – Krakonoš, Cyklobusy, Pohádkové Krkonoše
Spoty
- Stream.cz pořad Výleťák (v roce 2016 krajem zapadlých vlastenců, 2017 –

Žacléřsko, cyklobusy)

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



Veletrhy a prezentace regionu 2017
- Holiday World Praha
- Infotour Hradec Králové
- MTT Wroclaw
- Euroregiontour Jablonec nad Nisou
- For Bikes Praha
- Piknik nad Odrou Szczecin
- Krajský den Libereckého kraje
- Dožínky Hradec Králové
- Olympijský park Pardubice
- ITEP Plzeň
Presstrip, fam trip
- V únoru 2017 realizován presstrip dánských 
novinářů  - zážitky na sněhu, gastronomie, lázně

Aktivity 2017
- Cestovní ruch

- Propagační materiály prostřednictvím krajů:
Reisemarkt Drážďany, ITB Berlín, Konvent
Löbau, Opole, Sportlife Brno, TUC Lipsko,
Utrecht, Salzburg



Krkonošské cyklobusy – svazek je koordinátorem projektu 

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



Krkonošské cyklobusy 2016

V roce 2016 přepraveno 37.173 osob 
a 4.358 kol

Financuje:

 Královéhradecký kraj

 Liberecký kraj

 Krkonoše – svazek měst a obcí

 Sdružení Podzvičinsko

 Město Trutnov

 Svazek obcí Jestřebí hory

Rok 2016 – 13. ročník

V provozu od 28.5. do 29.9.2016





Zhodnocení zimní sezóny 2016/2017 s upravovateli lyžařských běžeckých 
tras a příprava sezóny 2017/2018

Aktivity 2017
- Krkonošský běžecký ráj



www.krkonose.eu/cs/bezky 
www.bilestopy.cz

Aktuální přehled o upravenosti běžeckých tratí
- data jsou přenášena z GPS 



Projekt Pohádkové Krkonoše – zesílená propagace projektu formou zábavně-
naučného programu pro děti ZŠ a MŠ

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



Ediční, tiskové a další aktivity 
na podporu CR v Krkonoších

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



 Trhací informační mapy – Zima v Krkonoších

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



 Trhací informační mapy – Cykloturistika v Krkonoších

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



 Trhací informační mapy – Letní sporty v Krkonoších

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



 Trhací informační mapy - Tipy na výlety pro rodiny s dětmi

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



 Trhací informační mapy - Tipy na výlety na 4 dny

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



 Trhací informační mapy - Co dělat když v Krkonoších prší

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



Elektronická publikace Lázeňství v Krkonoších

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



Elektronická publikace Pivovarnictví v Krkonoších

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



Ediční, tiskové a další aktivity na podporu CR v Krkonoších

• nově zpracované Zimní zážitky – nabídka atraktivit a služeb na 
www.krkonose.eu/cs/lyzarsky-raj

• nové zobrazení upravených běžeckých tratí na krkonose.eu
• vydávání newsletteru – každý měsíc
• vydávání TOP akcí Krkonoš – každý měsíc
• vydání celoročního kalendáře událostí za celé Krkonoše
• zpracování tiskových zpráv a jejich distribuce
• aktualizace mobilní aplikace – 2x ročně před sezonou
• aktualizace webového portálu krkonose.eu – průběžně
• aktualizace webového portálu pohadkove.krkonose.eu – průběžně
• administrace profilu na Facebook, Google+, Twitter, Instagram
• prezentace Krkonoš na Semináři pro odborníky v CR v Praze
• fotosoutěž Selfie z Krkonoš – zima 2016, léto 2017… 

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



www.krkonose.eu
Sledovanost 2 mil. návštěv za 10 měsíců

+ TOP Akce 
každý měsíc



NEWSLETTER každý měsíc do emailové schránky – odebírá 2.756 osob.



Stream.cz – Pořad Výleťák
- 41,7 tis. zhlédnutí
- v roce 2017 podpora cyklobusů, pěší výlet 

Žacléřsko

Aktivity 2017
- Cestovní ruch



Děkujeme za spolupráci a Vaši podporu!

KRKONOŠE 
svazek měst a obcí



Aktivity 2017
- Liberecký kraj

Marketingová témata pro rok 2017

a) „PESTRÝ LIBERECKÝ KRAJ“

b) Aktivní léto – cykloturistika, pěší turistika (Hřebenovka)

c) Sklářství a šperkařství, tradice

d) Filmová turistika 

e) Rozvoj bezbariérové turistiky

f) skalní města 

g) Liberecký kraj je trend – mobilní aplikace 



Aktivity 2017
- Liberecký kraj

Aktivity

• prezentace na akcích - zejména jednodenní - Liberecký jarmark, krajské 
slavnosti, oslavy ještědu, atd

• Na podzim nemecke veletrhy-erfurt,lipsko,dny sasu
• Dotisk brožur - rozhledny, venkov, sklo
• Nové mapy trhačky - cyklo/region-pro ic, tematicke letáky pro ic
• Natáčení snídaně s novou – na nabídku reagoval Harrachov-lanovka
• Přiloha MF dnes
• Realizace projektu - ds, web, videospoty, překlady a grafika vašich novin
• Dotacni titul - řemesla, ic, regiony. Uvažuje se o druhé výzvě, nebo se spoji 

pro rok 2018



Aktivity 2017
- Královéhradecký kraj

Hlavní marketingová témata pro rok 2017
a) Loutkářství ve východních Čechách 

b) Gastro (regionální potravina, regionální produkt ) 

c) Skalní města 

d) MICE 

e) Rodiny s dětmi/senioři 

f) Cykloturistika 

g) Turistika pro osoby s omezenou schopností pohybu a jiným zdrav. omezením/ 
seniory 

h) Filmová turistika 

i) Vojenská turistika – navázání na rok 2016 – spolupráce s CzT 

j) Spolupráce s CzT - baroko, lázeňství a medicínský turismus , golfová turistika, 
kulturní turismus 



Aktivity 2017
- Královéhradecký kraj

Aktivity
• Newsletter Královéhradeckého kraje 

• Turistické noviny Východních Čech  - letní – květen 2017, zimní –
listopad 2017 

• Tisková média – MF dnes, SME, Deníky Bohemia, COT, Kam po Česku

• TV a rádio – regionální televize, Rádio Černá Hora 

• Online – FB, web, Turistika, Seznam, Idnes 

• Materiály – Mapa pivovarů, Mapa/brožura – Rodiny s dětmi, 
Mapa/brožura – Filmová turistika, Mapa/brožura – Gastro, Dotisk 
cyklosouborů/brožurky + mapy, Letáky v rámci projektu Česko jede -
„Tipy na výlet v KHK“ , Spot/film KHK 

• Tisky a spoty v rámci MICE 
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Příběh baroka je napsán v městských 
palácích, šlechtických sídlech a 
církevních stavbách. Architektura je v 
harmonii s přírodou, rodí se fenomén 
barokní krajiny, který v ní čteme 
dodnes.

Hlavním marketingovým tématem roku 2017 je barokní krajina a 
její stavitelé

CzechTourism



Komunikace národních produktů v roce 2017
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Cesty za poznáním Cesty krajinou Cesty pro zdraví MICE

• Praha

Barokní krajina a její 
stavitelé

• Kulturní cesty 
(tematické cesty)

Barokní krajina a její 
stavitelé

• Kulturní krajina 

Barokní krajina a její 
stavitelé

• Letní cesty

Barokní krajina a její 
stavitelé

• Zimní cesty

Snow and Fun

• České lázně  

Barokní krajina a její 
stavitelé  

• Zdravě a zodpovědně 
(zdravý životní styl) 

Barokní krajina a její 
stavitelé  

• ČR atraktivní M.I.C.E. 
destinace

• Mezinárodní a národní 
meetingy

• (Asociační a korporátní)

• Incentivní turismus

• Aktivní sales destinace

(kampaně kandidatur)

Téma Barokní krajiny je v souladu se všemi produkty a je regionálně velmi 
dobře uchopitelné. Stabilní výjimkou jsou výkonnostní sporty a B2B, které si 

drží vlastní komunikační linku.
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Komunikační téma 2018: příběhy 20. století

Příběhy moderní architektury a 
českých značek.
Připomínáme si 100. výročí 
založení Československa. 



Návrhy 2018 za Krkonoše

Název příběhu Lokality spojené s příběhem

Masaryk v Hořicích - příběh věže Hořice

Příběh lyžování Jilemnice + Krkonoše

Příběh krkonošského skla Harrachov + Poniklá
Příběh opevnění v Krkonoších Žacléř, Jilemnice + Krkonoše

Příběh pravého krkonošského piva
Trutnov, Harrachov, Luční bouda, Friesovy
boudy, Malá Úpa, Vrchlabí

Příběh textilu Hořice + Trutnov
Příběh tradiční i moderní architektury Krkonoš Krkonoše



Návrhy 2018 za Krkonoše

Název lokality Kategorie

Jilemnice muzeum

Hořice muzeum

Hořice Masarykova věž samostatnosti

Janské Lázně lázně

Dvůr Králové nad Labem galerie + muzeum

Harrachov
muzeum a skokanské můstky, muzeum skla a expozice do sklárny, 
pivovar František a pivní lázně

Pevnost Stachelberg pevnost
Masarykova silnice z 
Jilemnice na Zlaté návrší

silnice

Poniklá výrobna perličových ozdob
Luční bouda minipivovar a pivní lázně
Pec pod Sněžkou lanovka a poštovna
Vrchlabí KRTEK a minipivovar
Dům pod jasanem tkalcovské muzeum



Krásné léto Vám přeje
kolektiv pracovníků Svazku Krkonoše!


