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KRKONOŠE 
svazek měst a obcí

PROGRAM:

1.Úvod
2.Marketingová témata a plány

a. Krkonoše svazek měst a obcí – aktivity 2018, projekt „Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“
b. Královéhradecký kraj, Liberecký kraj (plánované aktivity)
c. Czechtourism – téma 2018 – zastoupení Krkonoš
d. Správa KRNAP – novinky 2018

3.Aktivity v oblasti cestovního ruchu jednotlivých členů skupiny v období roku 2018
Prezentace plánovaných aktivit v území

i. Mikroregion Tanvaldsko
ii. Město Harrachov
iii. Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Harrachov
iv. Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou
v. Jilemnicko – svazek obcí
vi. Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí
vii. Město Vrchlabí
viii.Město Hostinné
ix. Město Špindlerův Mlýn
x. Svazek obcí Východní Krkonoše
xi. Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou
xii. Město Trutnov

4.    Kategorizace organizací destinačního managementu



Aktivity 2018

Prioritní projekty na podporu cestovního ruchu

Krkonoše – lyžařský běžecký ráj

Krkonoše ze sedla kola

Krkonošské cyklobusy – 15. sezóna

Pohádkové Krkonoše

Labská stezka Od pramene Labe



Nástroje podpory cestovního ruchu
Online reklama
- www.krkonose.eu
- Facebook
- Instagram
- Seznam – Sklik – PR profilu, PR silného aktuálního tématu (cyklobusy, .)
- Google – PR profilu, PR silného aktuálního tématu (cyklobusy, ..)
- Newsletter
- Top Akce

Tiskoviny
- Krkonošská sezóna – léto, zima
- Letáky – Krakonoš, Cyklobusy, Pohádkové Krkonoše

Spoty
- Stream.cz pořad Výleťák (běžky, cyklobusy – díl z června 2017 sledovanost přes

80 tis.)

Aktivity 2018
- Cestovní ruch



Veletrhy a prezentace regionu 2018
- Holiday World Praha
- Infotour Hradec Králové
- MTT Wroclaw
- Reisemarkt Drážďany
- Konvent Löbau
- Utrecht
- Euroregiontour Jablonec nad Nisou
- For Bikes Praha
- Dovolená a region Ostrava
- Piknik nad Odrou Szczecin
- Krajský den Libereckého kraje
- Dožínky Hradec Králové
- Olympijský park Pardubice
- ITEP Plzeň
- Travel show Varšava – vyzkoušeno říjen 2017

Aktivity 2018
- Cestovní ruch

- Propagační materiály prostřednictvím krajů:
ITB Berlín,Opole, Sportlife Brno, TUC Lipsko,
Salzburg



S

Sociální sítě –

Facebook, Twitter, Instagram



Mobilní aplikace

KRKONOŠE



www.krkonose.eu
1 350 000 návštěv za rok

6.970.000 zobrazených stránek/rok



Newsletter – každý měsíc do emailové schránky – odebírá 2.756 osob



TOP Akce v Krkonoších každý měsíc + Kalendář akcí 2017



Aktivity 2018
- Cestovní ruch



Aktivity 2018
- Cestovní ruch

• Spolupráce s Hradec Králové
Region Convention Bureau

• Databáze všech vyhovujících
kongresových zařízení

• Přehled možností incentivy
v rámci jednotlivých lokalit

• Jaro 2018 Micetrip

Kongresová a incentivní turistika
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Projekt ČR – PR PO 4 „Síť hospodářského 
rozvoje česko-polského příhraničí“

• 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

• realizace jazykových kurzů polského jazyka, zajímavé
workshopy pro podnikatele (např. online reklama, měření
úspěšnosti reklamy, zkušenosti EET, poznávací cesty do
polské části Krkonoš apod…)



Setkání pracovní skupiny 
pro Regionální rozvoj a cestovní ruch

4.-5. 4. 2017
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Poznávací cesta 
pro české podnikatele a představitele 

samosprávy do polských Krkonoš
25.-26. 4. 2017



Výuka polského jazyka pro pracovníky 
v cestovním ruchu

KRKONOŠE 
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- Den spolupráce - setkání podnikatelského sektoru se samosprávou na téma: 
“Spolupráce v rozvoji   regionu Krkonoše v příštích letech v PL“   - 19. září 2017 –
zaměřeno na seznámení s projektem Hodnocení Národních parků, za účasti vedení správy 
obou NP, partnerů projektu

- 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 – účast partnerů z Fondu cestovního ruchu (zástupce
skiareálů a ubytovatelů), účast IC, destinačních společností, účast partnerů projektu;
přednášející: Pavla Bičíková (cestovatelka, IC Turnov, Sdružení ČR), Piotr Gryszel –
katedra marketingu Univerzita Wroclaw

- Poznávací cesta pro polské podnikatele a představitele samosprávy do české 
části Krkonoš - 16. – 17. října 2017
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Hlavním marketingovým tématem roku 2018 je 

100 let příběhu České republiky  (marketingový plán lze stáhnout na 
www.czechtourism.cz)

CzechTourism



Komunikace národních produktů v roce 2018

Příběhy architektury a designu 
Zlaté časy moderny 

Příběhy lifestylu 
Proměna veřejného života 

Příběhy českých značek a průmyslu 
Nadčasová kvalita 

Příběhy vzniku republiky 
Symboly nového státu 



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



Příběhy a destinace v kapitole Příběhy lifestylu
11.7.2017 

Příběhy Destinace 
Relax v lázeňských kulisách Lázně Luhačovice 
Rušný život pražských kaváren Praha 
Chmelařská velmoc Žatec 
Živá tradice – Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm 
Léčivé prameny v centru zimních spotů Janské Lázně 
Zrod sportovní tradice Pardubice 
Šlechta ve službách první republiky Hluboká, Orlík 
Kouzlo zmrazených okamžiků Český Krumlov 
Zrod Slovanské epopeje Zbiroh 
Rodiště Leoše Janáčka Hukvaldy 
Oživené židovské město Třebíč 
Kastelánem na vlastním hradě Český Šternberk 
Vesničky jako z obrázku – Ladův kraj Hrusice a okolí 
Mechanický zázrak Josefa Probošta Třebechovice pod Orebem 
Srdeční záležitost Lázně Poděbrady 
Nejstarší radonové lázně Jáchymov 
Fenomén sokolských sletů Praha, Pardubice 



Krásnou zimu Vám přeje
kolektiv pracovníků Svazku Krkonoše!


