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ZDARMA
Krkonoše - svazek měst a obcí
JARO, LÉTO, PODZIM

• Arrakis s.r.o., Skiareál Žacléř 

   www.arrakis-zacler.com

• DIKRAM s.r.o., Skipark Mladé Buky 

   www.skipark-mladebuky.cz

• Dolce - rekreační areál, Trutnov-Oblanov 

   www.camp-dolce.cz

• Erika s.r.o., Hotel Gendorf, Vrchlabí 

   www.gendorf.cz

• Erlebachova bouda, Špindlerův Mlýn 

   www.erlebachovabouda.cz

• Friesovy boudy, Strážné 

   www.friesovyboudy.cz

• Golf CLUB U Hrádečku, Mladé Buky 

   www.grundresort.cz

• Hotel Arnika, Rudník 

   www.arnika-rudnik.cz

• Hotel Horal, Trutnov 

   www.horal-trutnov.cz

• Hotel Labuť, Vrchlabí 

   www.hotellabut.eu

• Hotel pod Zvičinou s.r.o., Dolní Brusnice 

   www.hotelpodzvicinou.cz

• Hotel Večernice, Janské Lázně 

   www.vecernice.com

• Infocentrum Flora, Benecko 

   www.benecko.com

• Informační centrum Špindl.info, Špindlerův Mlýn 

   www.spindleruv-mlyn.com

• Informační centrum a cest. agentura Janské Lázně 

   www.janskelazne.cz

• Informační centrum a cestovní agentura 

   Michlův Mlýn, Špindlerův Mlýn 

   www.spindleruv-mlyn.cz

• KAD spol. s r.o., Vrchlabí 

   www.kad.cz

• Kolínská Bouda, Pec pod Sněžkou 

   www.kolinskabouda.cz

• Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s., Bratrouchov        

   www.udoli-bratrouchov.cz

• MAJA Sport , Špindlerův Mlýn 

   www.majasport.cz

• MEGA PLUS s.r.o., Janské Lázně 

   www.skiresort.cz

• Melida a.s., Ski areál Špindlerův Mlýn 

   www.skiareal.cz

• OREA HOTELS s.r.o., HOTEL HORAL - Šp. Mlýn 

   www.orea.cz/horal

• OREA HOTELS s.r.o., HOTEL SKLÁŘ - Harrachov 

   www.orea.cz/sklar

• OSNADO spol.s r.o., Svoboda nad Úpou 

   www.osnado.cz

• Penzion - Privát 108, Vrchlabí, Herlíkovice

   www.penzion-herlikovice.cz

• Penzion Zvonička, Pec pod Sněžkou 

   www.zvonicka.cz

• Pivovar Hendrych, Vrchlabí 

   www.pivohendrych.cz

• Rautis a.s., Poniklá 

   www.rautis.cz

Fond cestovního ruchu 
Krkonoše

• REGATA ČECHY a.s.

   Hotel Horizont Pec Pod Sněžkou

    www.hotelhorizont.cz

• Schronisko Odrodzenie, Przesieka - Podgorzyn 

    www.schroniskoodrodzenie.com

• Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 

   na Benecku a okolí 

   www.benecko.info

• Sdružení pro rozvoj cestovního 

    ruchu v Rokytnici nad Jizerou 

    www.rokytnice.com/sdruzeni

• SKIMU a.s., - Ski areál Malá Úpa 

   www.skimu.cz

• Služby Vítkovice s.r.o.

   Vítkovice v Krkonoších 

    www.skialdrov.cz

• Snowhill a.s., Herlíkovice 

   www.snowhill.cz

• Spartak Rokytnice a.s., Rokytnice nad Jizerou 

    www.skiareal-rokytnice.cz

• Sportovní areál Harrachov a.s. 

    www.skiareal.com

• Středisko služeb Benecko s.r.o., Skiareál Benecko 

   www.benecko.info

• TTC Hotel Vrchlabí 

    www.hotel-ttc.cz

• Turistické informační centrum Trutnov 

    www.ictrutnov.cz

• ZOO Dvůr Králové a.s.

  Dvůr Králové nad Labem 

  www.zoodvurkralove.cz

Krkonoše - svazek měst a obcí  (2000 – 2015)  15 let
Krkonoše - svazek měst a obcí letos připomíná 15 let od svého založení. Svazek a jeho manažeři uvedli do života projekty rozvoje krkonoš-
ského regionu, včetně projektů na podporu cestovního ruchu. Zajišťují jejich  koordinaci, realizaci i  fi nancování. Cílem dlouhodobého 
úsilí je společnými silami řešit potřeby lidí, kteří v tomto  regionu trvale žijí, pracují a navštěvují ho. Východiskem aktivit jsou dlouho-
dobé koncepční dokumenty jako „Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“, „Program rozvoje cestovního ruchu turistické oblas-
ti Krkonoše“, „Vize Krkonoše 2050“ a obdobné strategické krajské a celostátní dokumenty.

• Benecko, www.benecko.cz
• Bukovina u Čisté, www.bukovina.cz
• Čermná, www.obec-cermna.cz
• Černý Důl, www.cernydul.cz
• Dolní Branná, www.dbranna.cz
• Dolní Dvůr, www.dolnidvur.cz
• Dolní Kalná, www.dolnikalna.cz
• Dolní Lánov, www.dolnilanov.cz
• Harrachov, www.harrachov.cz
• Horní Branná, www.hbranna.cz
• Horní Kalná, www.hornikalna.cz
• Horní Maršov, www.hornimarsov.cz
• Hostinné, www.hostinne.info
• Jablonec nad Jizerou
   www.jablonecnjiz.cz
• Janské Lázně, www.janske-lazne.cz
• Jilemnice, www.mestojilemnice.cz
• Jestřabí v Krkonoších, 
   www.jestrabivkrk.cz
• Klášterská Lhota
   www.klasterskalhota.cz
• Kořenov, www.korenov.cz
• Košťálov, www.kostalov.cz
• Kunčice nad Labem, www.kuncice.cz
• Lánov, www.lanov.cz
• Malá Úpa, www.malaupa.cz
• Martinice v Krkonoších
   www.martinicevkrk.cz
• Mladé Buky, www.obecmladebuky.cz
• Paseky nad Jizerou, www.paseky.cz
• Pec pod Sněžkou
   www.pecpodsnezkou.cz
• Poniklá, www.ponikla.cz
• Prosečné, www.obecprosecne.cz
• Rokytnice nad Jizerou
   www.mesto-rokytnice.cz
• Roztoky u Jilemnice
   www.roztoky-u-jilemnice.cz
• Rudník, www.rudnik.cz

• Strážné, www.oustrazne.cz
• Studenec, www.studenec.cz
• Svoboda nad Úpou
   www.musvoboda.cz
• Špindlerův Mlýn
   www.mestospindleruvmlyn.cz 
• Vítkovice, www.vitkovicevkrk.cz
• Vrchlabí, www.muvrchlabi.cz
• Vysoké nad Jizerou, 
   www.vysokenadjizerou.cz
• Žacléř, www.zacler.cz

Regionální rozvoj
www.rozvoj.krkonose.eu 

V posledních letech byla pozornost ma-
nažerů Svazku Krkonoše soustředěna 
i na další pilíře místní ekonomické sta-
bility a řešení souvisejících problémů 
s celokrkonošským dosahem. Tedy nejen 
trvalá podpora cestovního ruchu, ale 
snaha o vznik dalších pracovních míst 
v průmyslu a službách v regionu. Pracov-
ní příležitosti. Pobídky investorům. Posí-
lení infrastruktury.

Strategické plánování podpoří Krko-
noše - Pod společným mottem: „Krkono-
še jedinečné navenek, přátelské uvnitř“, 
které ve zkratce vyjadřuje, jaké bychom 
si Krkonoše představovali a jak bychom 
tu chtěli žít, se v uplynulých čtyřech le-
tech scházela početná pracovní skupina 
odborníků. Cílem bylo, v součinnosti 
a ve spolupráci se subjekty v regionu 
(dobrovolnými svazky obcí, Správou KR-
NAP, hospodářskými komorami, eurore-
giony, partnery v Polsku a dalšími, kteří 

zde pracují), za podpory Královéhradec-
kého a Libereckého kraje, i celorepubli-
kových institucí, systematicky uchopit 
a defi novat základní témata v otázkách 
územního rozvoje a podpory projektů, 
které zlepší podmínky pro život, ochrání 
přírodu a životní prostředí, nabídnout 
nové pracovní příležitosti a návštěvní-
kům nevšední zážitky. Začalo se pracovat 
na Integrované strategii regionálního 
rozvoje Krkonoš (ISRRK), která byla, za 
účasti téměř sta odborníků z území v pěti 
pracovních skupinách (sociální soudrž-
nost a veřejné služby, doprava a dopravní 
dostupnost, ekonomika a lidské zdroje, 
životní prostředí, cestovní ruch) zamýšle-
li a defi novali problémy a následná opat-
ření. Dokončena byla v březnu 2013.

Součástí ISRRK je Akční plán - Akč-
ní plán je seznam projektů, které by 
měly být realizovány v blízkém hori-
zontu několika let. Je evidencí toho, co 
se v území výhledově chystá. Podkla-
dy k tématu regionálního rozvoje na-
leznete na www.rozvoj.krkonose.eu.

Podpora a rozvoj cestovního ruchu 
- Jde cestou posilování image – společ-
né prestižní značky „Krkonoše“ doma 
i v zahraničí. Dále organizací a fi nančním 
zajištěním realizace celokrkonošských 
projektů na podporu cestovního ruchu. 
Podporou místních iniciativ a aktivit 
(místních sdružení cestovního ruchu, 
mikroregionu, místních akčních skupin, 
výroby a prodeje regionálních výrobků, 
atd.). Spoluprací především se sousední-
mi turistickými regiony Podzvičinskem 
a Českým rájem při prosazování společ-
ných potřeb vůči krajům a republikovým 
institucím v grantových programech kra-
jů, státní agentury CzechTourism, MMR, 

MŽP a dalších institucí, s cílem jejich poli-
tické, organizační i fi nanční podpory.

Celokrkonošské projekty 
na podporu cestovního ru-
chu

Krkonoše ze sedla kola - Projekt pod-
statným způsobem postupně zlepšuje 
v horských, ale zvláště v podhorských 
oblastech Krkonoš podmínky pro cyklo-
turistiku. Jeho podstatou je zajistit péči 
o značení a vybavení mobiliářem (orien-
tační mapy, odpočinková místa) jednotli-
vých cyklotras a jejich propagaci.

Krkonošské cyklobusy - Zlepšení do-
stupnost krkonošských turistických 
středisek a dalších obcí v Krkonoších pro 
turisty i trvale žijící obyvatele. Rozšířená 
nabídka možností pro pěší turistiku, cyk-
loturistiku a další formy trávení volného 
času. Snížení zátěže území národního 
parku individuální automobilovou do-
pravou. Zvýšení spokojenosti návštěvní-
ků i obyvatelů regionu s dopravní obsluž-
ností.

Krkonoše – lyžařský běžecký ráj - 
Projekt zahrnuje péči více než 20 upra-
vovatelů (skiareály, obce, tělovýchovné 
jednoty i jednotlivci) o síť vyznačených 
a mobiliářem vybavených, strojově upra-
vovaných lyžařských běžeckých a turi-
stických tratí. Podílejí se na něm vedle 
Svazku Krkonoše také Správa KRNAP, 
Horská služba Krkonoše a další. V zim-
ních sezónách využívá nabídky více než 
jeden a půl milionů běžkařů.

Koordinace krkonošských informač-

ních center - RTIC Krkonoše je koordiná-
torem pravidelných schůzek pracovníků 
krkonošských informačních center, me-
todikem společné činnosti, systematické 
koordinace, rozvoje spolupráce, vzdělá-
vání, distribuce informací a informač-
ních materiálů.

Společná propagace a prezentace Kr-
konoš - Je jedním z prioritních dlouho-
dobých úkolů Svazku Krkonoše. Je pro-
vázána s projekty Královéhradeckého 
a Libereckého kraje, agentury Czech-
Tourism, konkretizuje je a dále rozvíjí. 
Vychází z monitoringu návštěvnosti 
krkonošského regionu, potřeb, možnos-
tí a předpokládaných zájmů hlavních 
cílových skupin (děti, mládež, rodi-
ny, senioři, zdravotně postižení, atd.).

Ediční a vydavatelská činnost - 
V průběhu uplynulých 15 let bylo vydáno 
cca 2,5 milionů kusů tištěných propagač-
ních materiálů. Součet zahrnuje turis-
tické noviny Krkonošská sezona, mapy, 
brožury, kalendáře a další informační 
a propagační tiskoviny. Tiskoviny v něko-
lika jazykových mutacích jsou pro zájem-
ce volně dostupné a vždy zdarma.

Distribuce materiálů - Propagační tis-
koviny jsou k dispozici na stáncích při 
veletrzích cestovního ruchu, akcích Svaz-
ku, v informačních centrech Krkonoš. Se-
tkají se s nimi návštěvníci informačních 
center a muzeí Správy Krkonošského ná-
rodního parku. Turistické noviny Krko-
nošská sezona jsou v informačních cen-
trech v Českém ráji, Jizerských horách, 
Východních Čechách a v dalších místech 
ČR. Materiály se distribuují do poboček 
v Polsku, Německu a Rakousku. 

Členskou základnu Svazku Krkonoše tvoří 40 měst a obcí, 

tj. cca 60 000 trvale žijících obyvatel

Pokračovní na straně 8.

www.svazek.krkonose.eu
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AQUA Park

• Koupání a skvělá zábava v aquaparku. 
• Relaxace ve whirlpoolech, saunách a solné jeskyni. 
• Výhodné rodinné balíčky. V letní sezoně děti do 11 let zdarma!
• Zdarma minigolf, hřiště na plážový volejbal, stolní tenis, dětské hřiště. 

KK áá íí kkkk ěěláálááá ááábááááá kkkkkkkk

www.aquaparkspindl.cz

+420 499 523 040                    info@aquaparkspindl.cz

Špindlerův Mlýn

Váš 
odpočinek 

v srdci 
Krkonoš

VRCHLABÍ • Tel.: + 420 731 750 876

VYHLÍDKOVÉ  LETY

Vítkovice jsou nejen zimním turistic-

kým střediskem, ale vzhledem ke své 

poloze jsou ideálním výchozím bodem 

pro pěší a cykolturistiku. Místa jako Dvoračky, Re-

zek, Rovinka, Horní Mísečky, Zlaté návrší, jsou do-

stupná jak na kole tak pěšky. Dostatek ubytovacích 

kapacit v klidném horském prostředí Vám zajistí 

ideální letní dovolenou.

Vítkovice v Krkonoších

MEBYS Trutnov s.r.o., provozovatel sportovních zařízení
Letní koupaliště: Na Lukách 461, Trutnov
Krytý bazén: Na Lukách 432, Trutnov

Letní vyhřívané

KOUPALIŠTĚ

Krytý BAZÉN
Provozní doba: červen 9 - 19 h I červenec, srpen 9 - 20 h

› plavecký a dětský bazén › sauny 
› solárium › vířivka › fi tness

plavecký bazén a sauna
multifunkční sportovní hala
atletický stadion
fotbalové hřiště
tenisové a volejbalové kurty

Příjďte nás navštívit!
Ideální místo pro sport a relaxaci po celý rok

mikroklimatická solná jeskyně

horská turistika...

pro celou rodinu
. . . s  pravým kouz lem hor!

Krkonošský parní víkend
Historická souprava v čele s parní lokomotivou 310.0134 přezdívaná „Kafemlejnek“ z roku 1913 bude 

od 17. do 19.července 2015 vozit cestující na trati Vrchlabí - Martinice v Krkonoších - Jilemnice - Rokyt-

nice nad Jizerou. Vlak s sebou poveze divadelní vůz, ve kterém zahraje LS Rolnička v Rokytnici nad 

Jizerou, Vrchlabí a Jilemnici loutková představení.

Bližší informace na www.3100134.cz
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Muzeum papírových modelů je jediným místem

svého druhu v České republice, kde papír ožívá

a vypráví příběhy o minulosti, současnosti i budoucnosti.

Otevřeno denně včetně pondělí
Děti do 6 let vstup zdarma www.mpmpm.cz

e-mail: info@mpmpm.cz, mobil: 777 828 657

Pohoda nad mraky
... balzám pro tělo, klid pro duši.

Krkonošská sezona
• Prostor pro prezentaci 

i vašich aktivit

www.krkonose.eu

Rodina a svět 
s Jaroslavem 

Duškem 
a dalšími

Akce na podporu fondu 

pro znevýhodněné rodi-

ny a rodiče samoživitelé.

17. - 19. 8. 2015 v prostorách 

zámku Bílé Poličany. Celoden-

ní program zdarma s beseda-

mi, divadlem, přednáškami, 

dílnami pro malé i dospělé. 

Završeno každý večer place-

ným představením Jaroslava 

Duška v šapitó. Čtyři dohody, 

Pátá dohoda, VIZITA. 

www.zen-sen.org

Milé děti, vymalujte barvičkami Krakonoše, Hanče, sojku 

a Pana lesního z Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší.

Bližší informace naleznete na 
www.pohadkove.krkonose.eu

Ilustrace Ak.mal. Renata Oppeltová    
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ZOO Dvůr Králové a.s., Dvůr Králové nad Labem 
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Skiareál Paseky, Paseky nad Jizerou

www.skipaseky.cz
Sportovní centrum - Bazén, Jilemnice

www.sport-jilemnice.cz
Aquapark, Špindlerův Mlýn

www.aquaparkspindl.cz
Skiareál Strážné

www.strazne.eu
Letecká škola Vrchlabí

www.letistevrchlabi.cz
Hotel pod Pralesem Mladé Buky

www.hotelpodpralesem.cz
Letní koupaliště Trutnov

www.mebys.cz
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Vážení čtenáři Krkonošské sezony. Mapa, kterou právě 
držíte v rukách, je pouze ilustrační. Představuje partne-
ry Krkonoš - svazku měst a obcí. Podrobnější informace 
o nich najdete na str. 1 přílohy. Doporučujeme vám za-
koupit turistickou mapu Krkonoš.

Fond cestovního 
ruchu Krkonoše
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Jaký byl premiérový rok kabin-
kové lanovky na nejvyšší čes-
kou horu očima náčelníka lano-
vé dráhy na Sněžku?

„Bezesporu dobrý. Jen když 

se podíváme na čísla: za 

rok 2014 jsme na Sněž-

ku vyvezli 141.000 lidí. 

Se starou lanovkou 

jsme jednou o kousek 

překročili stovku, jinak 

jsme se pohybovali kolem 

85 - 95.000. Kapacita přitom 

zůstala stejná, 250 osob/hod. 

Jednak byl o lanovku větší zájem, 

jednak nám přálo počasí. První rok byl tedy 

velice potěšující – pro návštěvníky, lanovku 

i samozřejmě město jako vlastníka. 

A samozřejmě ten dopad pociťuje celé měs-

to i na ubytování nebo v restauracích. Ná-

vštěvnický rekord za jeden den byl 2034 ná-

vštěvníků odbavených v Peci pod Sněžkou. 

Při oslavě získání titulu Stavby roku 2014 

dne 29. října, kdy jezdila lanovka zdarma, 

to bylo ještě o něco víc.“

I Krakonoš očividně přál první-
mu roku fungování lanovky na 
Sněžku, oceněné prestižním ti-
tulem Stavba roku 2014. Jak si ji 
užíváte vy?

„Udělení ceny nás samozřejmě potěšilo – 

nebyla to jednoduchá stavba, a myslím, že 

se podařila nejen po technické stránce. Vyš-

ší komfort si pochvalují zejména návštěv-

níci - vyšší pohodlí díky kabinkám, bližší 

a přístupnější spodní stanici, snadnější na-

stupování. A pak samozřejmě pří-

jemnější prostředí občerstvení 

nebo toalety. Ale samozřejmě 

i pro obsluhu lanové drá-

hy přinesla nová lanovka 

spoustu pozitiv. Prostor-

né, čisté denní místnosti 

a nocležny, ve všech stani-

cích sprchy a splachovací 

toalety. Kvalitní zázemí je 

důležité s ohledem na sku-

tečnost, že zaměstnanci na sta-

nicích lanovky vykonávají i noční 

pohotovost.“ 

Co plánujete s budovou 
původní dolní stanice 
lanové dráhy? 

„Objekt stanice byl po-

nechán pro zřízení mu-

zea - lanovky, Pece pod 

Sněžkou apod. Budova 

však potřebuje po těch více 

než šedesáti letech provozu 

lanovky celkovou rekonstrukci. 

Na realizaci společně pracujeme. 

Již bylo zadáno zpracování úvodní 

studie. Snad se nám tato myšlenka podaří 

realizovat v horizontu několika příštích let.“ 

Letos v zimě jsou nově upra-
vovány běžecké tratě od horní 

stanice na Růžové hoře 
směrem na Portášky 
přes Malou Úpu až 
do Žacléře. Pozoru-
jete nárůst zájmu 
běžkařů?

 „Běžkaři jezdí hodně, 

ale nedokážu říct, jestli jde 

o nějaký dramatický nárůst. 

Nově upravované tratě ale turis-

té chválí, úsek od Růžové hory ni-

kdy nebyl takhle kvalitní, navíc takhle často 

upravovaný. Hodně turistů ale jezdí také se 

sáňkami – obvykle sjíždějí směrem na Por-

tášky, Šramlem a zpátky až do Pece.“

Náčelnický tip: jak se vy-
hnout frontám.

Vyrazte na Sněžku lanovkou 

před půl desátou – nebo 

naopak až po třetí ho-

dině odpoledne. Zvlášť 

pokud se chystáte na 

zpáteční jízdu. „Pokud se 

někdo chystá na Sněžku, 

podívat se, vyfotit, dát si kafe 

a sjet dolů, pak doporučuju 

jet ráno nebo odpoledne po třetí 

hodině. Navíc, odpoledne, kdy slun-

ce osvě-tluje Obří důl, je tam nejkrásnější 

světlo.“ Pokud si ráno pospíšíte se snídaní, 

můžete si ušetřit spoustu času – v sezóně při 

dobrém počasí může fronta mezi desátou 

a druhou trvat i přes tři hodiny.

1. Kabinka. Nejenom že jsou cestující chráně-

ní před větrem nebo deštěm, ale také se prý 

míň bojí. „Dřív se občas stávalo, že se někdo při 

nastupování na starou lanovku zasekl s tím, že 

„na tuhle židli si teda nesednu.“ Myslím, že teď 

se cestující cítí daleko bezpečněji.“ Kabin-

ku si také oblíbili pejskaři se psy všech 

velikostí: kabinková lanovka zrušila 

diskriminaci větších plemen.

2. Přemístění spodní stanice.

Dříve byl pro někoho pro-

blém dostat se ke spodní 

stanici lanovky. „Mnohem 

přístupnější spodní stanici si 

lidé hodně chválí. Vysadí babičku 

u lanovky, dojedou zaparkovat a za 

chvíli mohou vyrazit.“

3. Nástup. „Nástup je nyní pohodlně v jedné 

rovině, jako do metra. Je to příjemné nejen 

pro starší návštěvníky, ale i pokud má někdo 

francouzské hole, kočárek nebo vozíček. Pro 

vozíčkáře jsme navíc na podzim vybudovali 

na výstupní stanici plošinu.“ Většina vozíčkářů, 

ale výlety podniká z Růžové hory, na Sněžce 

se bohužel zatím dál než na plošinu u lanovky 

nedostanou.

4. Rychlost. Místo 25 minut se dostanete na-

horu za 16 minut. Na tuto výhodu si ale občas 

návštěvníci žertem stěžují: „než prý vytáhnou 

foťák, už jsou nahoře.“ 

„Lanovka má zatím jenom výhody – až na 

omezenou kapacitu.“

Co si návštěvníci
nejvíce pochvalují?

Lanovka na Sněžku slaví 1. rok
Lanovka na Sněžku slaví první narozeniny. 20. prosince 2013 se rozjel první úsek na Růžovou horu,

22. února 2014 i druhý úsek až na vrchol Sněžky. O premiérovém roce kabinkové lanovky na nejvyšší

českou horu jsme si povídali s jejím náčelníkem Ing. Jiřím Martincem.

Pec pod Sněžkou
www.pecpodsnezkou.cz
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VÁS ZVE NA:
ZÁPASY 2. HOKEJOVÉ LIGY

ZÁPASY MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ HC KRKONOŠE

ŠKOLIČKU BRUSLENÍ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

My jsme hokej, buďte taky!
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www.krkonose.eu

KRKONOŠE
BENECKO (sezonní)
Infocentrum Flora
512 37 Benecko 200
Tel.: +420 481 582 606
info-fl ora@benecko.com, www.benecko.com 

ČERNÝ DŮL 
Turistické informační centrum
543 44 Černý Důl, Úřad městyse 48 
Tel.: +420 499 429 618
infocentrum@cernydul.cz, www.cernydul.cz 

HARRACHOV 
TIC Harrachov
512 46 Harrachov 150 
Tel.: +420 481 529 600
tic@harrachov.cz, www.harrachov.cz

HORNÍ MARŠOV 
IC Veselý výlet
542 26 Horní Maršov, Temný Důl 46 
Tel.: +420 499 874 298
info@veselyvylet.cz, www.veselyvylet.cz 

HOSTINNÉ 
Informační centrum
543 71 Hostinné, Náměstí 70 
Tel.: +420 499 404 746
infocentrum@muhostinne.cz
infocentrum.hostinne.info

JANSKÉ LÁZNĚ 
Informační centrum a cestovní agentura
542 25 Janské Lázně, Černohorská 265 
Tel.: +420 499 875 186
info@janskelazne.cz, www.janskelazne.cz 

JILEMNICE 
Informační centrum
514 01 Jilemnice, Masarykovo nám. 140 
Tel. 481 541 008
info@jilemnice.cz, www.mestojilemnice.cz

KOŘENOV 
Informační centrum Jizerky pro Vás
468 48 Kořenov 480 
Tel.: +420 725 805 266
ic@jizerkyprovas.cz
www.jizerkyprovas.cz

Turistická informační centra
LÁNOV 
Venkovské infocentrum mikroregionu
543 41 Lánov, Prostřední Lánov 39
Tel.: +420 499 432 083
infocentrum@lanov.cz, www.lanov.cz 

MALÁ ÚPA 
Infocentrum Malá Úpa
542 27 Malá Úpa, Horní Malá Úpa 129 
Tel.: +420 499 891 112
info@malaupa.cz
www.malaupa.cz 

PEC POD SNĚŽKOU 
Infocentrum Turista
542 21 Pec pod Sněžkou 337 
Tel.: +420 499 736 280
turista@turistapec.cz
www.turistapec.cz

Městské IC Veselý výlet
542 21 Pec pod Sněžkou 196 
Tel.: +420 499 736 130
info@veselyvylet.cz
www.veselyvylet.cz 

ROKYTNICE NAD JIZEROU 
Informační centrum 
Města Rokytnice nad Jizerou
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197 
Tel.: +420 481 522 001
infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.mesto-rokytnice.cz 

STRÁŽNÉ (sezonní) 
Informační centrum Strážné
543 52 Strážné, Strážné 129
Tel.: +420 734 621 861
info@strazne.eu
www.strazne.eu

SVOBODA NAD ÚPOU 
Turistické informační centrum
542 24 Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 527 
Tel.: +420 499 871 167
info.ets@tiscali.cz
www.svobodanadupou.eu

ŠPINDLERŮV MLÝN 
Turistické informační centrum
543 51 Špindlerův Mlýn, Svatopetrská 173 
Tel.: +420 499 523 656
tic@mestospindleruvmlyn.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz

Na snímků kolektiv pracovníků Krkonoš - svazku měst a obcí a Regionálního turistického informačního centra Krkonoše.        

Krkonoše – svazek měst a  obcí organizuje setkání se spolupra-
covníky, podikateli a partnery na různých úrovních. Mezi pravi-
delné pracovní schůzky patří například Fóra cestovního ruchu, 
dále setkání Marketingové skupiny sestavené z pracovníků kr-
konošských turistických informačních center, Řídící skupiny 
Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš, pracovních 
skupin k různým oblastem Rady Svazku Krkonoše a Valné hro-

mady Svazku Krkonoše.

Po komunálních volbách v roce 2014 se starostové krkonoš-
ských měst a obcí sešli a potkali poprvé všichni společně při 
Valné hromadě Svazku Krkonoše v Orea Hotelu Horal**** ve 
Špindlerově Mlýně. 

Propagační materiály jsou volně 
ke stažení na www.krkonose.eu/cs/
propagacni-materialy.

Webové stránky krkonose.eu - Péče 
o aktuálnost, rozvoj a naplňování ofi ci-
álních webových stránek turistického 
regionu Krkonoš ve čtyřech jazykových 
mutacích. Rozvoj moderních způsobů 
propagace, nových technologií ve pro-
spěch zvyšování povědomosti a infor-
movanosti o regionu Krkonoše. 

Mobilní aplikace - Je rozšířená propa-
gace Krkonoš prostřednictvím tzv. mo-
bilního průvodce pro chytré telefony. 
Prezentuje region a zároveň pomáhá 
návštěvníkům s orientací. Informace 
sbalené na cesty v češtině, němčině 
a polštině, obsahují množství užitečných 
dat i důležité kontakty.

Sociální sítě – Facebook, Twitter, ad. – 
Neustálá péče o profi l Krkonoš. 

Mediální servis - Tvoří nedílnou 
a dlouhodobou součást marketingového 
mixu prezentace Krkonoš doma i do za-
hraničí. Jde o soustavnou komunikaci se 
sdělovacími prostředky, tiskové zprávy 
pro regionální i celostátní media, Fam 
a Press tripy atd.

Poznávací cesty pro starosty českých 
a polských obcí, pracovníky infocen-
ter – Jsou organizovány zahraniční 
studijní a poznávací cesta pracovní-
ků informačních center a pracovníků 
v cestovním ruchu za přírodními zají-
mavostmi do polských Krkonoš i pozná-
vací cesty pro starosty a zastupitele měst 
a obcí do polských měst.

Fóra cestovního ruchu - Jednou z fo-
rem, jak pracovat s přispěvateli Fondu 
cestovního ruchu, a nejen s nimi, je 
pořádání Fór cestovního ruchu. Bývají 
zaměřena na širokou škálu témat podpo-
rujících turistický ruch v regionu.
 
Fond cestovního ruchu Krkonoše - Byl 
založen Svazkem Krkonoše v roce 2004. 
Cílem je propagovat krkonošský region, 
podporovat realizaci celokrkonošských 
projektů. Fond je důležitým prostřed-
kem k vytváření sounáležitosti všech, 
kteří se jakýmkoliv způsobem na něm 
podílejí. Kromě členských obcí a měst 
Svazku Krkonoše do Fondu cestovního 
ruchu, na spolufi nancování a podporu 
veřejně prospěšných aktivit, fi nančně 
přispívají podnikatelé – krkonošské ski-
areály, ubytovatelé a poskytovatelé dal-
ších služeb. Aktuální seznam naleznete 
na webových stránkách.

Financování - Je tvořeno z více zdrojů 
na zajištění aktivit regionu. 20 % ročních 

rozpočtů v průměru tvoří příspěvky od 
členských obcí a 80 % z dotací, grantů 
a od podnikatelských subjektů. Mzdové 
prostředky na kmenové zaměstnance 
jsou zajištěny z běžného rozpočtu Svaz-
ku. Pokud dochází k navýšení stavu, je to 
vždy v souvislosti s přijatými dotacemi 
a možností uplatnit zvýšené mzdové ná-
klady v projektu. 

Regionální turistické informační cen-
trum Krkonoše (RTIC) - RTIC Krkonoše 
je garantem poskytovaných informací 
z celého území nejvyšších českých hor, 
včetně pohoří na polské straně. Kontakt: 
Regionální informační centrum, 
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí, 
Tel.: + 420 499 405 744, 
E-mail: info@krkonose.eu, 
www.mestovrchlabi.cz

Krkonoše – hory bez hranic - přeshra-
niční spolupráce - Ofi ciálním partne-
rem Krkonoš – svazku měst a obcí na 
polské straně Krkonoš je Zwiazek Gmin 
Karkonoskich. Byl založen v roce 1992. 
Zahrnuje obce ležící v Dolnoslezském 
vojvodství a v Jelenohorském okrese.

Členské obce: 

• Janovice Wielkie

   www.janowicewielkie.pl

• Jelenia Góra, www.jeleniagora.pl

• Jezów Sudecki, www.jezowsudecki.pl

• Karpacz, www.karpacz.pl

• Kowary, www.kowary.pl

• Myslakowice, www.myslakowice.pl

• Piechowice, www.piechowice.pl

• Podgórzyn, www.podgorzyn.pl

• Szklarska Poreba

   www.szklarskaporeba.pl

• Stara Kamienica

   www.starakamienica.pl

Kontakt - Zwiazek Gmin Karkonoskich, 

Bukowiec, ul. Robotnicza 6, 

58-533 Myslakowice, Polská republika, 

Tel.: +48/75/718 24 15, 

E-mail: biuro@zgk-karkonosze.pl, 

www.karkonosze.eu

Partneři

• Związek Gmin Karkonoskich 

  www.karkonosze.eu

• Královéhradecký kraj 

  www.kralovehradeckyregion.cz

• Liberecký kraj

   www.liberecky-kraj.cz 

• Ministerstvo pro místní rozvoj 

   www.mmr.cz

• Státní agentura CzechTourism 

   www.czechtourism.cz

• Správa Krkonošského 

   národního parku

   www.krnap.cz

• Horská služba Krkonoše 

   www.horskasluzba.cz

• UNIQA pojišťovna, a.s., 

   www.uniqa.cz

• SITOUR Česká republika, s.r.o.

   www.holidayinfo.cz

• Nadace ČEZ

   www.nadace-cez.cz

• Místní akční skupina (MAS) 

   Krkonoše

  www.mas-krkonose.cz

• Místní akční skupina (MAS) 

   Přijďte pobejt!

   www.maspridtepobejt.cz

• Krkonoše – originální produkt

• Hospodářská komora ČR

• Úřad práce ČR

• Euroregion NISA 

   www.neisse-nisa-nysa.com

• Euroregion GLACENSIS 

   www.euro-glacensis.cz

• Birell

   www.prazdroj.cz

Pokračovní ze strany 1.

TRUTNOV 
Turistické informační centrum
541 01 Trutnov, Krakonošovo nám. 72 
Tel.: +420 499 818 245
info@ictrutnov.cz, www.ictrutnov.cz

VRCHLABÍ 
Regionální turistické informační centrum Krkonoše
543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8
Tel.: +420 499 405 744
info@krkonose.eu
www.mestovrchlabi.cz 

Hlavní informační středisko Správy KRNAP
543 01 Vrchlabí, nám. Míru 223 
Tel.: +420 499 421 474
his@krnap.cz, www.krnap.cz

VYSOKÉ NAD JIZEROU 
Informační centrum
512 11 Vysoké nad Jizerou, nám. Dr. Kramáře 227 
Tel.: +420 481 593 283
g.havel@seznam.cz, www.vysokenj.cz 

ŽACLÉŘ 
Turistické informační centrum
542 01 Žacléř, Rýchorské nám. 10 
Tel.: +420 499 739 225
muzeum@zacler.cz, www.zacler.cz 


