Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z. 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 12. dubna ve 13 hodin v hotelu Horizont.
Přítomni: Jiří Matějů, Karel Rada, Michaela Boudová, Karolína Tomasová, Zina Plchová,
Jakub Rus, Martin Venglář, Eva Krejčí, Kateřina De Rijke, Marcela Boučková, Jiří Špetla,
Jakub Janda, Zdeněk Virt, Pavla Klimešová
Program:
1. Jakub Rus, SOVK - spuštění nové destinační karty
2. činnost SCRP (uplynulá i budoucí)
3. videoobsah - aktuální situace, nová videa
4. akce na rok 2022 - výsledná termínovka, organizace akcí
5. časté dotazy návštěvníků - zimní sezóna, návrhy změn
6. ostatní

1.

Jakub Rus: Posunutí termínu zahájení používání Karty hosta Krajiny pod Sněžkou, z. s. na podzim.
Testování i s výběrem poplatků od 1. 6. v průběhu celé letní sezóny v menších obcích Mladé Buky
apod.
Zároveň řeší problémy se čtečkami karet - například na parkovištích.
Zina: Budou mít výhody v Žacléři v porovnání se starým systémem v Peci?
Jakub Rus: Slevy, které byly dříve určeny pouze pro Pec pod Sněžkou, zůstanou pro Pec pod
Sněžkou, zbytek obcí bude mít v Peci menší výhody.
Tisk letních letáků Karty hosta proběhne tak, jako v minulých letech.

2.

Byly upraveny výhody členství (viz soubor ke stažení na webu SCRP). Změny v bodech 4 a 5
ohledně Facebookové propagace, k dispozici bude fotobanka na Google Disku fotografií s logem
Pece pod Sněžkou (budeme rozesílat pozvánku na disk). Fotografie bez loga budou k dispozici po
individuální žádosti, záleží na podmínkách daného fotografa. Další výhodou budou soutěže na soc.
sítích, díky kterým budeme propagovat členy SCRP. Člen nabídne službu a my vytvoříme soutěž.
Přibyly i nové propagační příspěvky členů na Instagramu.
SCRP se průběžně zabývá úpravami a revizí webových stránek Pece pod Sněžkou. Opravili jsme
mapy, které špatně stahovaly adresy v Peci pod Sněžkou a Velké Úpě. Záložka V Peci na běžkách
má novou vizuální podobu, upravené texty, mapy a výškové profily a přibyla i jedna kompletní
běžková trasa ve Velké Úpě. Byla aktivována nová podoba stránky Senior klubu a s paní
Horynovou řešíme jen předání administrace. Stránka Kostela ve Velké Úpě čeká na podklady od
paní Ficové.
Nadále se budeme věnovat revizím a úpravám záložek na webových stránkách (úpravy textů,
vizuálů, map, profilů tras, zjednodušení navigace webu, apod.). V současnosti pracujeme na nové
sekci Jeden den nestačí.

Mezi budoucí úkoly patří i stránka “Mapa”, která potřebuje kompletní změnu. Současně vítáme
podněty od členů i ostatních uživatelů, na chyby na webových stránkách, abychom je mohli
odstranit.
Herní Krajina - převedení domény hernikrajina.cz z majetku Skiresortu na město Pec pod Sněžkou.
Zároveň Herní Krajina potřebuje nové webové stránky (současné byly vytvořeny v rychlosti jako
provizorní). Cílená propagace na web Herní Krajiny je aktuálně kvůli zastaralému webu zbytečná.
Webové stránky se musí řešit dopředu kvůli rozpočtu. Řešení: Vytvoření nové funkční webové
stránky, navýšení rozpočtu SCRP (návrh p. Virta) o cenu za vytvoření stránek Herní Krajiny. Jiří
Matějů se dohodne s Michalem Bergerem, aby se převedení domény webových stránek na město
Pec pod Sněžkou dodělalo.
Herní Krajina se bude také propagovat v rádiu (díky spolupráci s Radiohouse), na Facebooku (+
nastavení kampaní na placenou propagaci), společenskou akcí Loučení s prázdninami - divadlo v
Herní Krajině. Další možnosti propagace (PR články, turistické portály apod.) jsou aktuálně
neefektivní - potřebujeme odkazovat na funkční, responzivní web, u kterého jsme schopni
sledovat návštěvnost a pracovat s daty.
SCRP navrhlo využití webových bannerů na stránkách města Pece pod Sněžkou a LD Sněžka pro
reklamní účely. Získané peníze by byly zpět investovány do marketingu obce (webové stránky
Herní Krajiny, PR články, bannerové reklamy na stránkách pro rodiny s dětmi atd.) SCRP
představilo návrh realizace městu, které využití zamítlo.
Ustálil se publikační plán u Facebookové i Instagramové stránky (pravidelné pozvánky na akce
konané v Peci pod Sněžkou, příspěvky členů SCRP, poděkování za návštěvu společenských akcí,
vizuálně atraktivní fotky, které zvyšují dosah stránky). Připravujeme serii příspěvků o filmových
lokacích, kapličkách, atd. Na sociální síti Instagram se vyjasnily cíle profilu. Primárně vizuálně
atraktivní obsah, ke kterému jsme přidali i graficky zpracované informační příspěvky (měsíční
programy, pozvánky na akce, propagační příspěvky členů SCRP). Díky tomu se sjednotil vizuál
profilu - informační obsah v jedné lince.
Tiskoviny - byly objednány nové propagační městské tašky (papírové). Byly definovány přesné
termíny vydání Peckého zpravodaje a jeho tisku. Díky posunutí termínu spuštění nové Karty hosta
budeme tisknout i klasické letáky Karty Hosta na letní sezónu 2022. Maily ohledně úprav informací
v letáku budeme rozesílat v následujících dnech.
Ve spolupráci s Radiohouse proběhnou rádiové spoty na Herní Krajinu a Jeden den nestačí, které
mají podpořit návštěvnost Pece pod Sněžkou na jaře a na podzim, dále pozvánky na akce
Krkonošský festival minipivovarů, Svatovavřinecká pouť, Loučení s prázdninami a zvažujeme
podzimní akci Ukliďme Sněžku i pod Sněžkou, která také dříve mívala reklamní spot.
Během roku je potřeba udělat nové fotografie některých lokací, parkovacího domu a fotografické
celky (např. herní krajina a roční období, společenské akce apod.).
3.

Pracovní skupina SCRP představila ukázku z natáčení zimního skialpového videa, které bude do
příští schůze rady SCRP kompletní. Dále představila rozpis termínů na další natáčení a tématické
okruhy pro budoucí videa.

4.

Akce termíny. Termín městského plesu byl stanoven na 10. 12. 2022 a byl přidán do rozpisu.

Termíny 2022
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30. 4. Čarodějnice - Velká Úpa
7. 5. 4th KRNAP skate cup - KlonDike
14. 5. Dejwyho horský běh
21. 5. Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou
28. 5. Na Sněžku pro Tomáška
18. 6. Krakonošův cyklomaraton
25. 6. Krkonošský festival minipivovarů
16. 7. Den IZS - Velká Úpa
10. 8. Svatovavřinecká pouť
27. 8. Loučení s prázdninami - divadlo na Herní krajině
3. 9. Krakonošův guláš
10. 9. Okolo Pece - cyklistický závod
1. 10. Závod novodobých horských nosičů
8. 10. Rubenczal - běžecký závod Portášky
8. 10. Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou
22. 10. 5th KRNAP skate cup - KlonDike
12. 11. Svatý Martin
25. - 26. 11. Zahájení adventu pod Sněžkou
10. 12. Adventní svařák pod Sněžkou?

Účastníci schůze rady se shodli na konání akce Adventní svařák, datum byl stanoven na 17. 12.
2022. Akce bude nastavena jako marketingová (v podobném duchu jako Krakonošův guláš) a měla
by podpořit návštěvnost před vánočními svátky (v tomto termínu jsou již v provozu vleky a běží
zimní mimosezóna). Je zapotřebí vymyslet koncept akce, dořešit technické zázemí a financování.
Akce by se měla konat na mostu u Penzionu Veronika. Akci by organizovalo a SCRP za pomoci
zúčastněných podnikatelských subjektů a technických služeb. Město Pec pod Sněžkou by akci
financovalo. Pracovní skupina SCRP vypracuje do příští schůze návrh realizace.
Karolína Tomasová nechá opravit v grafickém zpracování akcí malé “m” u akce “Svatý Martin”.
5.

Pracovní skupina SCPR řešila v průběhu zimy úpravy textu na webových stránkách kvůli častým
dotazům návštěvníků ohledně využití slevy na Kartu Hosta při parkování mimo Dopravní terminál
a další dotazy ohledně parkování. Použití slev je zatím možné jen v parkovacím terminálu, protože
v externím prostoru nefungují čtečky a v terminálu je obsluha.
Pracovní skupina SCRP navrhla umístění infocedule pro lepší orientaci na parkovišti U Kapličky.
Parkoviště je nepřehledné. Zdeněk Virt: Provoz parkoviště se bude v čase měnit v důsledku
stavebních prací v jeho blízkosti. Dlouhodobá infocedule nemá smysl kvůli změnám v provozu z
důvodů staveb. Zdeněk Virt souhlasí s umístěním prozatimní cedule k parkovišti U kapličky.
Je potřeba, aby všechny parkovací automaty braly platební karty. Michaela Boudová zavolá
provozovatelům parkovišť (město, Zdeněk Horák) a zjistí možnosti. Na městském parkovišti lze

platit pouze v mincích a vznikají tím problémy.
Jakub Janda: pro platbu kartou ideálně využít systém Sonet platební terminál a musí být napojený
na cokoliv kromě ČS, zavolat na Skiresort a zeptat se na tipy na využití platebních bran při
napojení na systém Green center.
Parkoviště pro obytná vozidla se nachází ve Velké Úpě pod hasičskou zbrojnicí. Nyní se nevybírají
poplatky za pobyt, kvůli chybějícím přípojkám a odpadům - až se postaví, lze vybírat poplatky.
Jakub Janda: obytná auta která parkují nahoře u Javoru způsobují často problémy a hrozí kolize se
skibusy. Zdeněk Virt navrhl kompletní zákaz vjezdu obytných aut do centra Pece pod Sněžkou
(obzvlášť v zimě zasekávají dopravu, když zapadnou nebo se nemůžou rozjet). Toto téma je
potřeba silněji komunikovat a přidat parkoviště ve Velké Úpě na mapy (pracovní skupina SCRP).

Příští termín schůze rady SCRP byl stanoven na 7. června ve 13:00 v Hotelu Horizont.

V Peci pod Sněžkou 12. 4. 2022

zapsala: Karolína Tomasová

