
 

 

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 6. 9. 2021 ve 13 hodin v Hotelu Horizont. 
 
Přítomni: Jiří Matějů, Michaela Boudová, Karolína Tomasová, Lenka Klimešová, Zina 
Plchová, Jiří Špetla, Zdeněk Virt, Karel Rada, Kateřina De Rijke, Marcela Špačková, Jakub 
Rus, Kamila Votavová 

 
Program: 

1. personální změny v SCRP 
2. Jakub RUS a činnost SOVK 
3. činnost v uplynulém období 
4. Ukliďme Česko + ostatní akce 
5. sociální sítě 
6. aktuální projekty 
7. webové stránky města 
8. ostatní 

 
1. Libor Pelikán ukončuje spolupráci se SCRP. Jeho činnost přebírá Michaela Boudová ve spolupráci s 

Karolínou Tomasovou a Klárou Prokopcovou. 
 
Aktuální činnost SCRP zůstává téměř beze změn: 
- správa sociálních sítí Pece pod Sněžkou a Herní krajiny Pecka 
- komunikace na sociálních sítích a mailech 
- správa obsahu webových stránek 
- rozesílání infomailů 
- tiskoviny (plakáty na akce, dotisky brožur a letáků) 
- správa infopanelů 
- tvorba programu (Velká Úpa a Pec pod Sněžkou) 
- pořádání akcí atd.  

 
2. Karta hosta pro východní Krkonoše 

Spuštění příští léto ve spolupráci se společností SiTour (Feratel). 
Slovenská firma  Cardberg nebyla vybrána z důvodu slabého technického zázemí. 
Projekt bude financován přes Czech Tourism a následně bude využitý i v jiných regionech ČR. 
Náš projekt se spustí jako první v ČR. 
Projekt karty hosta má sjednocený název Krajina pod Sněžkou (Sněžka důležitá součást názvu, 
stejně jako krajina, na kterou název upozorňuje a nabádá k cestování v krajině pod Sněžkou, nejen 
v exponovaných místech). SOVK připravuje německý překlad a na dalších jazykových mutacích se 
bude pracovat v zimě. 
Součástí projektu je nakonec jen 8 obcí. Z Černého Dolu se připojí pouze soukromý subjekt Resort 
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Aurum Černý důl, v jednání jsou i další soukromníci. 
 
Řeší se i spolupráce s dalšími regiony v okolí s dojezdovou vzdáleností okolo 1 h, včetně polské 
strany Krkonoš. 
 
V průběhu října Jakub Rus osloví velké hotely ohledně spolupráce s rezervačními systémy. Na jaře 
2022 bude spuštěn testovací režim. Předpokládané spuštění karty hosta pro celý region je léto 
2022. 
Pro nadcházející zimní sezónu bude využita stávající Karta hosta beze změny. 
 
Podobný projekt je k vidění v rakouském středisku Ötztal. 
 
Financování projektu: 
Město schválilo jednorázový příspěvek 500 tisíc korun na počáteční výdaje. Od spuštění projektu v 
létě 2022 bude město platit SOVK 5 korun z vybraného rekreačního poplatku. 
Město navýší rekreační poplatek o pět korun na osobu. Rozpočet města tak zůstává stejný. 
 

3. Probíhá běžná správa sociálních sítí a webových stránek a správa placené reklamy (podpora akcí, 
podpora brandu, podpora HK Pecka). 
Připravovala se rádiová propagace jednotlivých akcí i dlouhodobá propagace Herní krajiny a hesla 
„Jeden den nestačí“. 
 
Byla založena uzavřená facebooková skupina pro provozovatele a místní obyvatele jako další 
komunikační kanál, kde se dají jednoduše zjistit aktuální informace o dění v Peci pod Sněžkou, 
rozvíjet debatu apod. Do skupiny budou rozeslány pozvánky. 
 
Venkovní TV panel u LD Sněžka byl naceněn na cca 120 tisíc. V rámci komunikace s městem bylo 
rozhodnuto TV neumisťovat. 
 
Proběhla revize textů a infomrací a následný dotisk brožury „Pec pod Sněžkou vás vítá“ v nákladu 
15 000 ks. 
 
Vznikly nové panoramatické fotky ze vzletu dronu se zimní tématikou. Letní varianta je v řešení. 
Jiří Matějů bude kontaktovat zhotovitele, zároveň vyřeší nefunkční odkaz na virtuální prohlídku 
Sněžky. 
 

4. Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou: 
Pro účastníky je zajištěna LD Sněžka a vláček na Kolínskou boudu zdarma. 
Partnerské slevy na pobyt cca 20 % a sleva na jídlo dle možností stravovacích zařízení. 
Partneři projektu budou zmíněni v propagačních materiálech a ostatní komunikaci k akci. 
 
Novinka: Vláček zajišťuje úklid nové oblasti. 
 
Jiří Matějů: Příjemný marketing pro Pec i provozovatele. 
Je potřeba domluvit sobotní svoz odpadků. Michaela Boudová dořeší s Liborem Vodseďálkem. 
 
Novinka: pravidelný  soupis programu ve formátu .pdf k dispozici na webových stránkách 
v „ostatních informacích“. Soupis bude pravidelně zasílán v Peckém infomailu a umístěn na 
sociálních sítích. 
 
Prosíme všechny, aby nám zasílali podklady k akcím (termín, název, popisek a grafiku). 



 

 
Rozsvícení Vánočního stromu: 
Zdeněk Virt: Bude nový Vánoční stromek u penzionu Veronika. 
Domluvili jsme se na zachování tradiční akce Rozsvícení Vánočního stromu ve Velké Úpě a 
případné doplnění o novou akci u peckého stromu. Například ochutnávka svařeného vína nebo 
vánoční jarmark. Pracovní skupina SCRP zpracuje návrhy do příští schůze rady. Termín akce 18. 12. 
Ostatní pošlou případné návrhy na koncept vánoční akce na propagace@pecpodsnezkou.cz. 
 

5. Sociální sítě: 
Rada SCRP se shodla na navrácení reklamních příspěvků jednotlivých členů SCRP na Facebooku i 
Instagramu (s covidem byly příspěvky přerušeny) 
Všem členům  SCRP bude zaslán publikační plán s termíny a žádost o poskytnutí podkladů 
k příspěvkům. Kdo nedodá podklady, nebude zveřejněn. 
 
Nadále se budeme více věnovat propagaci na Instagramu. 
 

6. Je potřeba doplnit polskou brožuru Pec pod Sněžkou. Revize textů proběhne na základě CZ brožur 
(pouze jako překlad). 
Možné využití peněz z dotací přes SFŽP – Michaela Boudová domluví s Jakubem Rusem. 
 
Stezka přímo k lanovce – po ukončení udržitelnosti projektu má nefunkční QR kódy s odkazem na 
web. 
Stezku ideálně nerušit, ale přepracovat se zachováním herních prvků. 
Jiří Matějů se domluví na možnostech s Liborem Vodseďálkem. 
varianty: 
Domluvit spolupráci s aktuálním provozovatelem webových stránek na pokračování spolupráce. 
Přepracovat obsah informačních tabulí a ponechat herní prvky. 
Upravit QR kódy a přenést obsah nefunkčních webových stránek na webové stránky Pece pod 
Sněžkou.  
 
Videoobsah: 
Původní varianta s volným zadáním neměla úspěch u tvůrců. 
Pracovní skupina SCRP připraví přesné zadání obsahu na dlouhodobou spolupráci a nechá si jej 
nacenit od jednotlivých tvůrců. 
 

7. WEB 

 webové stránky zastarávají a neodpovídají novým strandardům 

 v roce 2021 nový standard CWV, Pec spadla v hodnocení googlu na 22% 
 
aktuální problémy: 
developer se průběžně webu nevěnuje, neadaptuje ho 
chybí některé obsahové stránky, trvá je vytvořit 
chybí wysiwyg editor pro snadnou editaci obsahu 
přechod na modernější technologie 
špatné výsledky v organickém vyhledávání z mobilů 
 
Jiří Matějů bude kontaktovat Jana Linharta ohledně domluvy nápravy stávající situace.  
 
Varianta nové webové stránky: 
Zůstane stávající grafická podoba webu, ale je potřeba modernizovat technologii. 
Město musí odsouhlasit finanční náklady. 
Jakub Rus – možnost dotace na webové stránky 85 % ze SFŽP. 



 

Je potřeba zvolit stabilní velkou firmu, která zajistí kontinuální správu, komunikaci a aktualizace.  
 
Pracovní skupina SCRP osloví možné dodavatele nového webu ohledně nacenění práce a termínu. 
Předpokládaný rozpočet cca 350 tisíc. Zároveň pracovní skupina připraví podklady nutných změn 
oproti současnému fungování webových stránek. 
 

8. Diskuze 
Pro příští ročník je potřeba upravit organizaci prodeje lístků a následné vyhodnocení u akce 
Krakonošův guláš. (málo lístků, kvůli vyprodaným lístkům návštěvníci odcházeli, neprůhledné 
hlasování atd.) 
 
Návrhy řešení: 
Prodej pouze jednoho lístku na osobu. 
Online hlasování. 
Lístek je neplatný, pokud neohodnotí alespoň 7 gulášů. 
Vyhlašovat pouze první 3 místa, zbytek odměnit za účast. 
 
Pracovní skupina SCRP připraví možné návrhy řešení a bude je následně komunikovat 
s organizátory akce. 
 
 
Termín příští schůze SCRP bude rozeslán po domluvě emailem. Předpokládáme v druhé polovině 
října. 
 
V Peci pod Sněžkou 06. 09. 2021   zapsala: Karolína Tomasová 


