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 Úvod 

 Sdružení Podzvičinsko 

 Správní rada – hlasování – odstoupení pana Bušáka 

 Projekty v roce 2014 

 Projekty v roce 2015 

 Hospodaření za rok 2014 

 Rozpočet na rok 2015 

 Krátké jednání k Meziobecní spolupráci pro obce spadající do ORP Hořice 

 

 

 

 

 

 

 



Mikroregion – spolupráce obcí na území Podchlumí 



MAS Podchlumí – finanční podpora obcí, drobných podnikatelů, neziskových organizací formou 
přerozdělení finančních prostředků z EU, „podpora zdola“ 



Podzvičinsko – spravuje cestovní ruch v Podkrkonoší, aktivity s tímto spojené 



Proč lákáme turistu do 
Podkrkonoší? 

Tradice kamene a ovoce 

Historie – baroko, secese  

Církevní památky 

Technická památka 

Naučné stezky 

Cyklostezky 

 Lázeňství, gastronomie 

 ZOO Dvůr Králové 

Významné osobnosti 
 

TVÚ Podkrkonoší 



Neziskové sdružení 38 obcí, měst a městysů a 13 PO 

Rozloha cca 700 km2  

Počet obyvatel cca 55 000 

 Správa cestovního ruchu v Podkrkonoší, koordinace, 
propagace, poradenství, vytváření žádostí o grantovou 
podporu, inzerce…. 

Členství: 6,- Kč za obyvatele / 2 000,- Kč PO ročně 

 Spolupráce: KHK, DS, Czech Tourism, MAS Podchlumí, MAS 
Královédvorsko, IC, PO, členové sdružení, tiskoviny a média… 

Sdružení Podzvičinsko 





PŮVODNÍ Správní rada 
 Ivan Doležal - předseda 

 Bc. Miroslav Nosek - 
místopředseda 

 Ing. Josef Bušák 

 Hana Štěrbová 

 Ing. Pavel Šubr 

 Matěj Hlavatý 

 Ing. Martin Puš 

 Mgr. Alexandra Jiřičková 

NÁVRH NOVÉ Správní rady 
 Ivan Doležal - předseda 

 Bc. Miroslav Nosek - 
místopředseda 

 Hana Štěrbová 

 Ing. Pavel Šubr 

 Matěj Hlavatý 

 Ing. Martin Puš 

 Mgr. Alexandra Jiřičková 

 



Dozorčí rada 
 Ing. Jaroslav Krkonoška  

 Petr Baudyš 

 Lenka Šedivá 





zadavatel: město Hořice 

realizace: 24 měsíců: listopad 2013 – říjen 2015 

zaměstnanci: K. Stannerová (do ledna 2015), K. Karešová, K. 
Burianová 

 
Celorepublikový projekt (ORP Hořice, ORP DK, ORP Jičín….) 

 Výstupem projektu je Strategie území správního obvodu ORP Hořice 
v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, 
odpadového hospodářství a volitelného tématu 

možná spolupráce obcí, příprava akčních plánů v souladu s dotačními 
možnostmi, řešení problémů, příprava pro další období, efektivní 
meziobecní spolupráce atd.  



dotační titul: SZIF (MAS Podchlumí – LEADER) Program  rozvoje  
  venkova, Realizace místní rozvojové strategie, Rozvoj 
  cestovního ruchu – pěší trasy, hippostezky 

realizace: březen 2013 – únor 2014 

celkové náklady: 204 604,78,- Kč (max. možné 200 000,-) 

dotace:  90 % 

spoluúčast Podzvičinska: 24 604,78,- Kč 

 

 Pokračování naučné stezky vede z Miletína až do městečka Lázně Bělohrad (k.ú. 
Lázně Bělohrad do projektu nespadá, dvě informační tabule na naučné stezce si 
město Lázně Bělohrad hradilo samo). Stezka má edukativní charakter, kdy 
představuje další zajímavosti ze života a díla K. J. Erbena, má celkem 10 zastavení.  

 

 





dotační titul: účelová neinvestiční finanční podpora od   
  Královéhradeckého kraje – plnění Datového  
  skladu KHK 

realizace: 1. ledna 2014 – 31. prosince 2014 

obdržená dotace: 147 434,- Kč 

dotace:  100%  

 

 Do Datového skladu sdružení vkládá veškeré informace o oblasti Podkrkonoší 
(akce, aktuality, atraktivity, ubytování a stravování, fotografie atd.). Finanční 
podpora je plně využita pro mzdové náklady.  

 www.kralovehradeckyregion.cz  

http://www.kralovehradeckyregion.cz/




dotační titul: Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 

žadatel:  SMO Krkonoše 

realizace:  leden – listopad 2014 

doplatek pro KHK:    75 300,- Kč 

doplatek Podzvičinsko: 18 074,- Kč 

    

 Linka na území Podkrkonoší jezdila 
v měsících červenec – srpen vždy 
čtvrtek a sobota, na trase HK – 
Sadová – Milovice – Hořice – 
Miletín – Kuks – Choustníkovo 
Hradiště – Dvůr Králové nad Labem 
– ZOO Dvůr Králové – Bílá Třemešná 
– přehrada Les Království – Dolní 
Brusnice – Zvičina – Mostek – 
Hostinné atd.  

 

Přislíben dar:  město Hradec Králové 15 000,- 

  město Hořice 5 000,- 

  město Miletín 2 000,- 

  město Jaroměř 2 000,- 

  obec Bílá Třemešná 4 000,- 

  obec Mostek  2 000,- 

  obec Sadová 2 000,- 

Celkem 32 000,- 



dotační titul: finanční dar od Královéhradeckého kraje (de minimis) 

realizace: květen 2014 – prosinec 2014 

celkové náklady: 30 303,- Kč 

obdržená dotace: 30 000,- Kč 

dotace:  100%  

 Finanční dar od Královéhradeckého 
kraje pro pořádání akcí Otevírání 
turistické sezony na Zvičině dne 3. 5. 
2014 a Zavírání turistické sezony na 
Zvičině dne 27. 9. 2014. 



 Žadatel: SMO Krkonoše 

 Partneři: sdružení Podzvičinsko, ZOO Dvůr Králové a.s., Revitalizace Kuks 
o.p.s. 

 Celkové náklady: 3 239 508,- 

 Dotace: 100% 

 Podkrkonoší: 0,- 

 Realizace projektu: červen 2014 – září 2015 

 Aktivity pro nás: reklama na FB, newsletter, reklama PASEO, razítkovací hra 
Podkrkonoším, quest v Hořicích, geofun ve Dvoře Králové n. L., tiskovina v 
jazykových mutacích, propagační desky a igelitové tašky a další 

 



 Žadatel: Královéhradecký kraj 

 Partneři: DM KHK 

 Aktivity pro nás: příspěvky v Turistických 
novinách KHK a newsletteru, cyklokomplet, 
brožury, propagační předměty, kalendář 

 



 Zmíněné projekty a činnost sdružení Podzvičinsko byly zpracovány v 
Závěrečné zprávě Podzvičinska 2014 

 ZZ byla uveřejněna na www.podzvicinsko.cz + odeslána e-mailem členům 

http://www.podzvicinsko.cz/


Národní knihovna ČR 

Nadace Partnerství – smlouva o spolupráci 

Poradenská činnost v rámci dotačních grantů (obec Úhlejov) 

Konzultace a vedení závěrečných prací (NS Údolím Bystřice) 

Marketingová skupina 

Veletrhy a další kulturní, sportovní a společenské akce 

Komise pro cestovní ruch 

Kalendáře akcí a Zpravodaj Podkrkonoší 

… 





Realizace projektů 

 MOS – bude ukončen v říjnu 2015 

 Rozvoj DM v Podkrkonoší – podpora DM od KHK  

 Cyklobusy – projekt se SMO Krkonoše 

 Akce Vítání jara/Zavírání sezony  

 Balíček služeb 

Plánované projekty 

 Česko-polská spolupráce (Borovnice – Větrný mlýn, Rozhledna Zvičina) 

Dle možností   - Cesta kamene – páteřní trasa 

  - tiskovina Cykloprůvodce Lázně Bělohrad 

  - MMR ČR – Cestování dostupné všem – příprava projektu pro 
   podání zima 2015/2016 

   

Další možné náměty prosíme zasílat na info@podkrkonosi.eu  

mailto:info@podkrkonosi.eu


dotační titul: dotace Královéhradeckého kraje (de minimis) 

realizace: leden 2015 – prosinec 2015 

celkové náklady: 309 852,- Kč 

obdržená dotace: 278 000,- Kč (červenec/srpen 2015) 

dotace:  90%  

 

 

 

 Reklama na facebooku – propagace akcí 

 Infotrip – pro pracovníky IC a DM KHK 

 Dotisk propagačních materiálů - image 

 Mobilní aplikace – průvodce Podkrkonoším 

 Seminář pro VOŠ Hořice 

 Aktualizace webových stránek 

 Překlad webových stránek 

 Otvírání a Zavírání turistické sezony na Zvičině 

 Mzdy 

 

 

 

 

Rozvoj destinačního managementu v Podkrkonoší 



dotační titul: Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech 

žadatel:  SMO Krkonoše 

realizace:  leden – listopad 2015 

Přislíben dar:  od obcí a měst na trase, děkujeme všem, kteří přispěli  
   

 Linka na území Podkrkonoší jezdí v 
měsících červenec – srpen vždy čtvrtek 
a sobota, v červnu a v září v sobotu,  
na trase HK – Sadová – Milovice – 
Hořice – Miletín –Dvůr Králové nad 
Labem – ZOO Dvůr Králové – Bílá 
Třemešná – Dolní Brusnice – Mostek – 
Hostinné atd. Další trasa je HK – 
Holohlavy – Jaroměř - Heřmanice – 
Kuks – Choustníkovo Hradiště – Dvůr 
Králové n. L. – Les Království - Zvičina 

 



 

 



2. Marketing 

 Kalendář akcí – elektronicky, čtvrtletně (+Vánoční, Letní) 

 Podkrkonošský zpravodaj – pololetník, elektronicky 

 Veletrhy – Praha – FOR BIKES, Holiday World, HK – Infotour 

 Weby + web KHK – aktualizace, překlady, akce, mapový portál 

 Inzerce v periodikách zdarma: Krásy Česka, Krkonošská sezona, Jičínský deník, Místní 
kultura (elektronický magazín MK ČR) a další 

 Tiskové zprávy 

 

3. Analytická činnost 

• Návštěvnost oblasti, IC, webu www.podkrkonosi.eu  

 

4. Spolupráce 

• Spolupráce s podnikateli – balíček služeb 

• Spolupráce se členy sdružení 

• Cyklisté vítáni 

• Czech Tourism  

• MAS Podchlumí, MAS Královédvorsko 

• KHK a ostatní DS – Komise pro CR KHK 

http://www.podkrkonosi.eu/




• Podrobnosti v příloze 

 

 Výdaje :   525 228,78 

Příjmy:   607 704,- 

--------------------------------------------- 

 Rozdíl       145 475,22 

 

 Stav účtu k 31. 12. 2014  287 508,41 Kč 
   

 

  



• Podrobnosti v příloze 

 

Výdaje :  518 600,- 

Příjmy:   614 104,- 

-------------------------------------------- 

Rozdíl          114 504,- 
 

Stav účtu k 31. 5. 2015  461. 077,8 Kč 



 

Ing. Kateřina Karešová  
Sdružení Podzvičinsko  

Holovousy 39 
 508 01 Hořice 

www.podzvicinsko.cz, www.podkrkonosi.eu  

info@podkrkonosi.eu  

tel.: 608 906 142, 493 691 031 

http://www.podzvicinsko.cz/
http://www.podkrkonosi.eu/
mailto:info@podkrkonosi.eu

