
 

 

Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s. 

Pec pod Sněžkou 230, IČO: 22672494 DIČ: CZ22672494 

Kontakt: tel.: +420 777 801 050, 728 502 738 

e-mail: sdruzeni@pecpodsnezkou.cz, propagace@pecpodsnezkou.cz 

http://www.pecpodsnezkou.cz 

 
 

Zápis jednání rady Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s. 
konané dne 29. 4. 2020 ve 13 hodin v hotelu Horizont. 
 
Přítomni: Jiří Matějů, Karel Rada, Michaela Boudová, Libor Pelikán, Zina Plchová, Eva 
Krejčí, Lenka Klimešová, Alan Tomášek, Jiří Špetla, Kateřina De Rijke, Jiří Martinec, Jakub 
Rus 

 
Program: 

1. Jakub Rus: prezentace k systému Karty hosta 
2. Nastavení komunikace SCRP - MÚ - LD Sněžka atd.  
3. Aktuální leták Karty hosty (léto 2020)  
4. Shrnutí činnosti SCRP v zimní sezóně  
5. Marketingový plán na letní sezónu  
6. Propagace Herní krajiny Pecka  
7. Revize turistických / běžkařských / cyklistických tras  
8. Vaše názory a nápady na oživení turistického ruchu v tomto období (diskuse)  
9. Nastavení komunikace Pece pod Sněžkou vůči veřejnosti a turistům (vzhledem k aktuální 

situaci)  
 

1. Jakub Rus: nová karta hosta, kterou připravuje Malý Svazek obcí, bude realizována ve spolupráci 
se společností Skitour (Feratel). Karta bude spojená se systémem online ubytovací knihy. Nosič 
karet bude externí (telefon), zároveň bude možné využívat papírovou formu (QR kód). 
Alan Tomášek: je potřeba řešit napojení karty hosta na platební terminály u parkovišť, které se 
připravují. Zařídit, aby pan Valenta řešil napojení s firmou Green. 
Jakub Rus: Spuštění nové Karty Hosta je plánováno až v příštím roce a nejdříve bude spuštěn 
testovací provoz (domluveno v Malé Úpě). Systém bude poskytovat přesná data, evidence hostů. 
Fakturace bude stále pod správou města. Propojení s cizineckou policií by mělo být 
implementováno do systému karty. 
KH bude následně napojena na webshop, kde bude možné služby koupit s předstihem, zároveň 
bude fungovat pre check-in.  Ubytovatel pouze validuje, že ubytovaný přijel. 
Pokud bude dobře nastaven systém softwaru, tak se dá nastavit různý hardware nosič. 
Testovací režimem v Malé Úpě by mohl být spuštěn v září 2020. Od 1. 1. 2021 by mohl být systém 
v běžném provozu – termín se následně bude řešit tak, aby vyhovoval i zimním střediskům. 
Řešíme napojení na konkrétní rezervační systémy. 
Řeší se systém napojení Feratelu na cizineckou policii a přímé odesílání .unl souborů. 
Správu celého systému bude řešit Malý Svazek obcí.  
Dají se přidat služby do webshopu – běžkaři ve skibusech, dají se vyrábět balíčky (parkoviště, 
lanovka, údržba tratí). Záleží na následné konkrétní domluvě. 
Proběhla prezentace nových tiskových materiálů – kvízy, pexeso, brožura. Bude distribuováno 
příští měsíc do jednotlivých měst. Následně budou k dispozici tisková data pro dotisk.  



 

 
2. V aktuální situaci narážíme na komunikační nedostatky mezi SCRP, MÚ. K nám chodí dotazy na 

jednotlivé termíny otevírání od turistů a potřebujeme mít podklady pro odpovědi. 
LD Portášky pojede 6. 6. 2020 – neoficiální informace. Budeme řešit individuálně dle situace ve 
SkiResortu (oprava lanovky), Herní Krajinu, která otevírá 18. 5., budeme (v případě bez lanovky) 
komunikovat pouze jako „otevřeno na vlastní dobrodružství“ 
LD Hnědý Vrch od července  

 
3. Máme připravený aktuální leták KH. Je schválený jednotlivými provozovateli, zpracovaná grafika a 

je upravený sytém zobrazení na webu. Do 22. 5. budou české verze tištěných letáků dodány na 
MÚ. Jazykové mutace budou doplněny dle uvolňování hranic. 

 
4. Zimní činnost: propagace KH, správa sociálních sítí, správa a úpravy webových stránek, 

komunikace, schůze pracovní skupiny, interní komunikace, komunikace se členy SCPR, propagace 
lokálních akcí, správa lokálních ploch atd. 
Dále pokračujeme v propagaci KH – zvýšila se návštěvnost stránky KH.  
SKRYTÉ PŘÍBĚHY: novinka, hra, která provází lidi po různých místech. Jsme domluveni na 2 trasy: 
Portášky – malá trasa, Hnědý Vrch – velká trasa. Dají se využít samostatně, ale jsou na sebe 
napojené. Trasy jsou vybrané, ale stále ještě řešíme obsah příběhů. Jinak si organizátoři řeší obsah 
sami. 
Trasa Portášky:  Dořešit cestu přes louku u Šimůnků, Míša se zastaví u p. Šimůnka a domluví se 
s ním, zda trasa vyhovuje. S tvůrci Skrytých příběhů řešíme, ať mají informace, že se pohybují 
v KRNAPu, a je potřeba respektovat nastavená pravidla. 
Spolupráce s rádiem Blaník měla být realizována od dubna. Vzhledem k dané situaci aktuálně 
měníme nastavení a domluva je pozastavená. 
Máme 4 nové vlajky „Pec pod Sněžkou“, které budou k zapůjčení stejně jako stany. 
Zpracovaly se webové nálepky pro poskytovatele slevy Karty Hosta. 
Připravujeme video do televizí dle předchozí domluvy. 
Řešíme umístění billboardu ve Vidochově, Svobodě nad Úpou a Nové Pace. 
Připravujeme stylizované vícedenní pobyty – 3, 4, 5 dní. Aktuálně byl na tyto připravené výlety 
požadavek i ze strany Velkého svazku obcí. Budeme k tomu řešit napojení na webové stránky, 
tiskoviny. 
Přeposlat p. Rusovy info od Velkého svazku. 
Propagace v rádiu by měla propagovat výše zmíněné. 
 

5. Spojení Gulášů a Na Sněžku pro Filípka nechceme. Budeme řešit s organizátory, aby se akce 
nespojovali.  
Domluvit s Jardou Petroušem na posunutí termínu a zmírnění nároků na zázemí. 
Svatovavřinecká pouť bude bez organizovaného začátku, pouze jako samostatná pouť na Sněžku. 
Herní Krajina bude bez konkrétních akcí kromě „Ukončení léta“ s divadlem, které bude poslední 
víkend v srpnu. 
 

6. Propagace Herní Krajiny bude nadále dělat SCPR a bude nadále komunikována v rámci rozpočtu 
SCRP. Ve sdružení pro letošní rok máme peníze na marketing Herní Krajiny a pro budoucí rok 
budeme řešit navýšení rozpočtu SCRP o částku pro chod propagace Herní Krajiny.  
Zina Plchová: průzkum ubytovatel a služeb (zda používají pro marketing Herní Krajinu Pecka). 
Instituce (kraje, infocentra, weby pro rodiče): 27 míst; ubytovatelé 30 míst (v nejbližším okolí), ale 
i vzdálenější. Je to důležitý turistický cíl. 
Zároveň by se měly využívat pro propagaci HK billboardy, chceme více podporovat, aby místní 
ubytovatelé a služby také Herní Krajinu propagovali. 
Alan: Herní Krajina je zdarma a propagovat ji chceme i nadále a investovat do toho. 
 



 

7. Potřebujeme zrevidovat turistické trasy, které nejsou responzivní a na mobilních telefonech se 
špatně zobrazují. Budeme řešit opravu s firmou, která je posledně realizovala.  
Pokud máte fotky k turistickým trasám, tak oceníme, pokud nám je pošlete.  
Jinak budeme řešit fotografa, který by trasy nafotil. 
Trasa okolo Pece: řešit s panem Skalkou značení. 
 

8. Budeme jako SCRP zvát lidi do Pece pod Sněžkou a na hory.  
Podněty ke komunikaci: 
Karel Rada: Czech Turism dělá kampaň Světové Česko, bylo zasláno Liborovi emailem. Bylo by 
dobré tam poslat turistické cíle 
Karel Rada: využít systém „zachranhospodu“ – poslat do informačního emailu a případně přidat na 
webové stránky Pece pod Sněžkou. 
 
Pec pod Sněžkou se bude nadále propagovat a „vítat“ turisty. 

 
 

 

 

V Peci pod Sněžkou 29. 4. 2020   zapsala: Mgr. Michaela Boudová 


