


SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO 

RUCHU A PROPAGACE 

PECE POD SNĚŽKOU



ze stanov SCRP

Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s. (dále jen 

„sdružení“) je samosprávným a dobrovolným společenstvím fyzických a 

právnických osob, které mají zájem podporovat a koordinovat rozvoj 

cestovního ruchu ve městě Pec pod Sněžkou, jakož i v celém turistickém 

regionu Krkonoše. 

Účelem sdružení je rozvíjet, podporovat a koordinovat aktivity v oblasti 

cestovního ruchu a služeb s ním spojených ve městě Pec pod Sněžkou, 

jakož i v celém turistickém regionu Krkonoše, a účelně využívat přírodní a 

kulturní bohatství tohoto regionu. 



hlavní činnost
• propagace a prezentace města Pec pod Sněžkou a okolí pro potřeby členů 

sdružení

• výměna informací v oblasti propagace, prezentace, marketingu a financování 

služeb cestovního ruchu, mezi členy sdružení

• podpora vytváření základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu ve 

městě Pec pod Sněžkou a v okolí

• vyhledávání a poskytování informací v oblasti služeb cestovního ruchu 

členům sdružení

• podpora rozvoje stávajících informačních středisek

• další činnosti napomáhající členům sdružení při poskytování a rozvíjení služeb 

cestovního ruchu

Cílem hlavní činnosti sdružení je v neposlední řadě vyhledávání a získávání 

veřejných finančních podpor a sponzorských darů k financování činnosti.



dílčí činnosti

• pořádání kulturních, sportovních, tělovýchovných i vzdělávacích akcí 

podporujících cestovní ruch a jeho rozvoj pro členy sdružení

• příprava a zpracování marketingových studií, koncepčních a strategických 

rozvojových dokumentů cestovního ruchu pro potřeby členů sdružení

• zjišťování veřejně dostupných informací v oblasti cestovního ruchu a jejich 

poskytování členům sdružení

• rozvoj a údržba turistické infrastruktury

• podpora a koordinace aktivit vyvíjených subjekty stojícími mimo sdružení (tedy 

osobami, které nejsou členy sdružení) v souladu s cíli sdružení a v zájmu 

rozvoje cestovního ruchu, kultury, tělovýchovy, sportu a vzdělávání v turistickém 

regionu Krkonoše



konkrétní činnost
• pravidelné zasílání aktuálních informací prostřednictvím informačního emailu

• správa sociálních sítí (Facebook, Instagram)

• správa webových stránek (www.pecpodsnezkou.cz, www.snezkalanovka.cz)

• sledování trendů v turistickém ruchu a turistickém marketingu

• příprava, organizace a realizace schůzí SCRP

• zpracování a aktualizace strategických dokumentů

• analýza všech komunikačních kanálů a interpretace výsledků členům SCRP

• organizace vzdělávacích seminářů a přednášek

• zajištění dostatku a dostupnosti propagačních materiálů

• správa lokálních komunikačních ploch (info panel, TV kiosky, nástěnky, …)

• správa placené inzerce na internetu (FB, Google ads, …)

• zpracování grafických materiálů

• vydávání městského zpravodaje

• aktualizace letáku karty hosta

http://www.pecpodsnezkou.cz/
http://www.snezkalanovka.cz/


členská základna

Členská základna sdružení 

cestovního ruchu a propagace čítá 

34 členů.

Z veřejného sektoru je členem 

město Pec pod Sněžkou. Ostatní 

členové sdružení jsou z oblasti 

privátního podnikatelského 

sektoru a jedna nezisková 

organizace.



výhody členství

1/ větší viditelnost na webových stránkách www.pecpodsnezkou.cz

2/ webová vizitka - rozšíření stávajícího webového profilu

3/ možnost inzerce v letáku Karty Hosta

4/ možnost využití fotografií z fotogalerie na stránce www.pecpodsnezkou.cz

5/ zpracování grafiky pro členy sdružení zdarma 

6/ propagační materiál doručený na provozovnu

7/ možnost ovlivňovat činnost sdružení

8/ možnost volit a být volen

Tento seznam je průběžně doplňován a upravován.

http://www.pecpodsnezkou.cz/
http://www.pecpodsnezkou.cz/


organizační struktura

a) valná hromada sdružení

b) rada sdružení

c) předseda sdružení, místopředseda sdružení

d) revizní a rozhodčí komise sdružení

Do organizační soustavy sdružení patří také odborné komise sdružení, kancelář 

spolku a tajemník sdružení.

Rada sdružení se schází pravidelně 4x do roka. Vždy po zimní sezóně, před letní 

sezónou, po letní sezóně a před zimní sezónou (schůzka je spojena s valnou 

hromadou sdružení). Kromě rady sdružení se v průběhu roku setkává pracovní 

skupina, která řeší aktuální provozní záležitosti.



pilíře vzájemné spolupráce
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pod Sněžkou
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SDRUŽENÍ



spolupracujeme

• Krkonoše – svazek měst a obcí

• Svazek obcí východní Krkonoše

• Mega plus, a.s. – SkiResort Černá hora - Pec

• LD Sněžka

• Veselý výlet – informační centrum, galerie

• Infocentrum Turista

• KRNAP

• Agentura CzechTourism

• Český systém kvality služeb



(spolu)pořádané 

akce

• Velikonoční víkend v Peci

• Na Sněžku pro … (KlapeTo)

• Čisté Krkonoše (KRNAP)

• Krkonošský festival minipivovarů (město)

• Svatovavřinecká pouť (město)

• Krakonošův guláš (město)

• Ukliďme Sněžku


