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Zápis 
 

z jednání Koordinační skupiny pro rozvoj cestovního ruchu regionu Krkonoše, dne              
26. 5. 2017 od 10:00 hod v KCEV Krtek Správa KRNAP ve Vrchlabí 

 
 

Přítomni: 14 účastníků (viz prezenční listina). 
 
E. Šulcová, ředitelka svazku Krkonoše – svazek měst a obcí (dále SMO), setkání zahájila, 
přivítala přítomné, uvedla body programu, dále jednání probíhalo dle pozvánky. Prezentace 
k plánům a aktivitám, projektům pro rok 2017 jsou přílohou zápisu. Dále poděkovala za 
možnost prezentovat práci SMO na jednání Sdružení cestovního ruchu v Peci pod Sněžkou, 
Harrachově, na jednání Svazku obcí Východní Krkonoše a Svazku obcí Horní Labe. 
V proběhlém období navštívili pracovníci SMO na základě pozvání starosty Obec Malou Úpu 
a Benecko.  

Špindlerův Mlýn – představená hlavních aktivit na rok 2017, návštěvnost akcí zjištěna 
z údajů operátorů (více v přiložené prezentaci) 

Harrachov – informace o činnosti Sdružení CR, vývoj Harrachovcard 

Pec pod Sněžkou – paní Boudová požádala o zasílání informací určená IC (newsletter, 
marketingové porady, …), informace o činnosti Sdružení CR a plánovaných aktivitách 

Jilemnicko – svazek obcí – prezentace projektu (více v přiložené prezentaci), možnost 
navázání aktivit na Pohádkové Krkonoše. 

Vrchlabí – aktivity spojené s novým rezervačním systémem, který organizuje SMO, 
informace o realizace projektu z FMP, aktivity pro 2017, (více v přiložené prezentaci) 

Po prezentacích proběhla diskuze mezi přítomnými – využití karetních systémů (domovní 
kniha, cizinecká policie), SMO připravovaný rezervační systém (více info na  
https://goo.gl/3CdgJz ), propagace TOP Krkonoš, aktuální video (pokud Libereckému kraji 
schválí MMR dotaci v rámci NPPCR), prezentace Krkonoš na http://czechdays.cz/cz/ . 
E. Šulcová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání. Příští jednání se uskuteční 
na podzim 2017.  
 
 
 
Přílohy: prezentace  

- Krkonoše – svaze měst a obcí 
- Město Špindlerův Mlýn 
- Město Vrchlabí 
- Jilemnicko – svazek obcí 


