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1. BRANKA, O. P. S.
1.1 Poslání společnosti

1.2 Základní údaje o Brance,

Posláním o. p. s. Branka je rozvoj

o. p. s.

cestovního ruchu v turisticky význam-

Branka, o.p.s. byla v roce 1997 založe-

ném území (TVÚ) Kladské pomezí.

na jako Nadace Branka a měla 19 čle-

Branka, o.p.s. jako organizace cestov-

nů. Podnět k založení dal Okresní úřad

ního ruchu vyvíjí činnost na celém

Náchod, za účelem rozvoje cestovního

území Kladského pomezí, zastává

ruchu v okrese a finanční dotací tuto

funkci společnosti destinačního ma-

činnost podporoval do konce roku

nagementu pro TVÚ a věnuje se dalším

1999. Vzhledem k omezeným možnos-

aktivitám zaměřeným na cestovní ruch

tem členství a formy činnosti byla v

a jeho rozvoj v daném území, které

roce 2000 nadace transformována na

vyplývají z poslání společnosti:

Svaz cestovního ruchu BRANKA a



zprostředkovávání spolupráce mezi

BRANKA, obecně prospěšná společ-

organizacemi, které jsou činné

nost.

v cestovním ruchu, sportu a kultuře

V roce 2010 měla celkem 40 členů,

koordinace činnosti informačních

z toho: 15 měst a obcí, 5 svazků obcí,

center v TVÚ

4 nestátní neziskové organizace a

prezentace TVÚ Kladské pomezí na

16 soukromých subjektů.




veletrzích cestovního ruchu a při
podobných příležitostech jako turistický cíl návštěvníků










příprava a vlastní realizace projektů

Sídlo společnosti
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod
IČ 259 150 96

Zápis v rejstříku o. p. s.
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl O,
vložka č. 54 pod.čj. F 340/99/26, dne
7.ledna 1999. Změna provedena dne
18.srpna 2003 pod čj. F 18757/2003 a
F 22150/2003. (Týká se změny sídla :
místo Krámská 29 je Masarykovo náměstí 1, Náchod)

Správní rada o. p. s.:
Mgr. Ida Seidlmanová, předsedkyně:
starostka Police n. M., zástupce DSO
Policko

Orgány společnosti Branka, o.p.s. jsou:

Petr Hable, člen:

správní rada, dozorčí rada a ředitel

místostarosta Nového Města n. M.,

společnosti.

zástupce SO Novoměstsko
Ing. Jaroslav Rohulán, člen:

a využívání grantů souvisejících

Činnost se řídí vždy podle ročního plá-

s rozvojem turistiky

nu schváleného valnou hromadou Sva-

provoz webových stránek

zu cestovního ruchu Branka, která je

www.kladskepomezi.cz

nejvyšším orgánem, a která se skládá

Dozorčí rada o. p. s.:

a http://ski.kladskepomezi.cz

ze všech registrovaných členů.

Petr Mědílek - starosta města Červený

vydávání propagačních materiálů

Hlavním zdrojem příjmů jsou členské

zprostředkování a propagace

příspěvky, získávání finančních pro-

možností pro turistiku a volný čas

středků z grantů a projektů, prodej

ediční, osvětová a vzdělávací činnost

vlastních propagačních materiálů a

spolupráce s dalšími subjekty (kraj,

map.

předseda KČT Náchod

Kostelec
Eva Hylmarová - starostka obce Malé
Svatoňovice, zástupce Muzea Bratří
Čapků
Ondřej Daněk - správce zámku Nové
Město nad Metují

ostatní TVÚ, polští partneři, média
apod.)
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Personální obsazení
Daniel Denygr nastoupil do funkce výkonného ředitele od 1. ledna 2010.
Lenka Lembejová nastoupila do funkce
administrativní pracovnice od 7. července 2010. Pracovní místo bylo vytvořeno v rámci projektu ROP 3.2.
„Kladské pomezí—krajina příběhů“.

Zakladatelé společnosti:
Ing. Miroslav Houštěk (Hronov)
Petr Mědílek (Červený Kostelec)
Jiří Ducháč (Machov)

Dohoda o převedení zakladatelských
práv:
Zakladatelé společnosti BRANKA,
o.p.s. (IČO: 25915096) převedli svá
zakladatelská práva na Svaz
cestovního ruchu BRANKA (IČO:
70151105).
Příkazní smlouva k vykonávání
dohodnutých činností byla uzavřena
dne 2. 1. 2006.
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2. HLAVNÍ AKTIVITY BRANKY, O. P. S. V ROCE 2010
2.1 Destinační management
BRANKA o.p.s. jako organizace cestov-

Královéhradeckého kraje v rámci pro-

Projekt „Kladské pomezí—krajina pří-

ního ruchu zastává funkci organizace

jektu CRDM 2010 činnost destinačního

běhů“

destinačního managementu pro TVÚ

managementu.

Projekt spolufinancovaný v rámci ROP

Kladské pomezí.
V roce 2010 realizovala aktivity uvedené v této výroční zprávě, za dodržování
daných principů činnosti:



koordinované plánování, organizace,
komunikace a rozhodování v TVÚ



Závěrečná zpráva „Destinační management Kladského pomezí“ byla rozeslána elektronickou poštou členské základně Svazu CR Branka a partnerům
BRANKY, o. p. s.

management destinace v oblasti

Jednotlivé aktivity jsou blíže rozepsány

vytváření a prosazení TVÚ a jejích

v dalších částech výroční zprávy.

produktů cestovního ruchu na trhu



respektování a podpora principu



Výběrové řízení v červnu 2010 vyhrála
paní Lenka Lembejová z Hronova, která 7. července nastoupila do funkce.
Projekt byl oficiálně schválen v říjnu
2010.

týmů

finanční plán projektu.

vztahů, struktur a dělby práce

Projekt „Letní turistické noviny česko-

Projektový tým v roce 2010 pracoval ve

v cestovním ruchu v TVÚ

polského pohraničí léto—zima 2010“.

společně sdílené logo, společné

Projektový tým se podílel na přípravě

webové stránky, sběr dat

letního a zimního vydání novin. Členy

respektování a podpora fungujících,

iniciace partnerství soukromého a
a organizací



nice.

pravoval dokumentaci, harmonogram a

veřejného sektoru, podpora sdružení



pracovní místo—administrativní pracov-

Projektový tým během roku 2010 při-

pozitivní výsledky přinášejících



V rámci projektu bylo vytvořeno nové

2.2 Vznik a činnost projektových

partnerství



Severovýchod v období 2010—2013.

orientace na shodný přístup při

týmu byli:

Lenka Lembejová—administrativa
Květa Ležovičová
Martina Tauchmanová
Jana Rutarová

Jana Rutarová—redaktorka a manažer-

Markéta Machová

ka projektu

ruchu v TVÚ

Martina Tauchmanová—redaktorka

orientace na ucelený (celoúzemní)

Lucie Nývltová—redaktorka

a jeho potřeby

Daniel Denygr—manažer projektu

Pavla Špačková—šéfredaktorka

řešení otázek rozvoje cestovního

pohled na sektor cestovního ruchu

složení:

Petra Kuřátková—redaktorka
Pavla Voborníková—redaktorka

Aktivity realizované v rámci destinační-

Markéta Machová—redaktorka

ho managementu byly v roce 2010

Daniel Denygr— koordinátor

Projekt „47 výletů za poznáním Kladského pomezí“
Ing. Vlastïmil Hurdálek—garant projektu
Lenka Lembejová - technická podpora

spolufinancovány z prostředků
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2.3 Ediční činnost

Seznam tištěných materiálů v roce 2010

Nové logo a grafický manuál se

Letní a zimní noviny česko—polského příhraničí

podařilo v roce 2010 využívat na

Projekt spolufinancován prostřednictvím Euroregionu Glacencis.

veškerých tiskovinách vydávaných

Letní výtisk vyšel v nákladu 25 000 kusů a zimní vydání 10 000 kusů

BRANKOU, o. p. s.
Kladským pomezím na kole a pěšky
Turistická mapa pro pěší a cykloturisty v měřítku 1:100 000 na mapovém
podkladu Schocart. Prodejný materiál.
Cyklomapa s profily
Trhací mapa s vyznačením cyklotras na formátu A4 v
měřítku 1:130 000. Mapový podklad dodal Miloš Kaválek.
Mapa obsahuje profily hlavních cyklotras. Náklad: 5 000
kusů
Samolepy „Kladské pomezí
Samolepy k propagaci regionu a loga Kladského pomezí.
Distribuovány městům, obcím, TIC a ubytovatelům. Náklad: 1 000 kusů
Image materiál—Přírodní zajímavosti a Kulturní památky
Dotisk skládaček (tvorba 2009) pro účely prezentací na veletrzích a pro
potřeby TIC, náklad: 20 000 kusů
Katalog ubytování
Tradiční přehled ubytovacích kapacit v Kladském pomezí. Brožura určená
k propagaci ubytovatelů na veletrzích a TIC.
Náklad: 3 000 kusů
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2.4 Koordinace činnosti informačních center v TVÚ, spolupráce s IC
V roce 2010 působilo na území TVÚ
Kladské pomezí celkem dvanáct informačních center, která dlouhodobě a
úzce spolupracují s Brankou o.p.s.
Jedná se o spolupráci zejména na poli
propagace TVÚ Kladské pomezí,
přípravě nových propagačních materiálů a shromažďování údajů pro ně,
spolupráci na tvorbě webových stránek,
zajišťování kvalitního a profesionálního
servisu a informací pro návštěvníky
Kladského pomezí, přípravě a realizaci
dílčích aktivit v rámci jednotlivých
projektů, účast na veletrzích a dalších
akcích na podporu cestovního ruchu,
spolupráce při tvorbě a aktualizaci
databáze turistických informací, sběr
potřebných dat a informací (např. pro
přípravu propagačních materiálů,
katalog ubytování, pro poskytování dat
a informací pro potřeby Královéhradeckého kraje apod.) atd.
V roce 20010 proběhla 3 setkání informačních center Kladského pomezí a
BRANKY, o. p. s. První se uskutečnilo
v únoru v Polici nad Metují, druhé v záři
v Hronově a závěrečné v listopadu v
České Skalici. Setkání v České Skalici
bylo doplněno zkušeností s vedením
TIC ve Vrchlabí.
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2.5 INTERNETOVÁ PREZENTACE

Webová prezentace www.kladskepomezi.cz
celkový počet návštěv:

60 232
Počet unikátních přístupů:
31 219
Nejvíce v měsíci prosinci:
6 955
Připojení z jednotlivých domén:
USA, 770
Polsko, 616
Německo, 342
Spojené arabské emiráty, 219
Slovensko, 155
Rusko, 139
….
V září 2010 došlo k personální změně na pozici webmastera stránek www.kladskepomezi.cz. Jakuba Míška vystřídal pan Petr
John. Modernizace stránek byla financována prostřednictvím projektu Destinační management Kladského pomezí a v další fázi
z projektu ROP „Kladské pomezí—Krajina příběhů „.
Úkolem webové prezentace je poskytnout klientům co nejširší spektrum informací. Administrátorem je paní Jana Rutarová,
která zodpovídá za obsahovou stránku. Prezentace se doplňuje a rozšiřuje od října roku 2010.
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2.6 Prezentace Kladského pomezí na výstavách a veletrzích cestovního ruchu
V roce 2010 se Branka o. p. s. přímo účastnila veletrhů Regiontour Brno, Expo Tourism Olomouc, Euroregion Tour Jablonec
nad Nisou a Info Tour v Hradci Královém.
Prvním prezentací byl tradiční veletrh Region Tour v Brně.
Návštěvnost tohoto veletrhu překročila hranici 30 000 návštěvníků. Kladské pomezí se prezentovalo společnou
expozicí s Královéhradeckým krajem. Doprovodný program
zajistilo TIC Jaroměř ve spolupráci s Městem Jaroměř ,
Muzeum Jaroměř a Muzeum magií a kouzel Jaroměř. Díky
doprovodnému programu byl stánek Kladského pomezí
velký zájem.
BRANKA, o. p. s. prezentovala turistické možnosti i na
dalších regionálních veletrzích v Olomouci, Jablonci nad
Nisou a Hradci Královém. Velkým plusem těchto veletrhů je
přístup k potencionálním klientům a předání velkého množství informací.
Dále se zástupci TVÚ Kladské pomezí - společně
s Královéhradeckým krajem, v rámci projektu "Cílená prezentace Královéhradeckého kraje jako celku" – účastnili
veletrhů v Budapešti,
Hamburku, Mnichově a Wroclawi.
Nepřímo se účastnila Branka účastnila řady dalších veletrhů, kam prostřednictvím Královéhradeckého kraje doručila propagační materiály propagující TVÚ Kladské pomezí.
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3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2010
3.1 Projekt „Cyklobusy Kladským

Provoz cyklobusů trvale přispívá k roz-

pomezím 2010“

šíření poskytovaných služeb v rámci

Projekt řešil realizaci sítě provozu
cyklobusů na území TVÚ Kladské
pomezí s návazností na okres Hradec
Králové a na polskou atraktivní příhraniční oblast národního parku Góry
Stolowe.
Projekt byl zaměřen na zvýšení nabídky přepravních možností hromadnými
dopravními prostředky pro turisty a
zejména pro cykloturisty - s možností
bezproblémové přepravy jízdních kol z oblasti Hradce Králové a Jaroměřska
do turisticky atraktivních míst TVÚ
Kladské pomezí a dále až do Trutnova
a na Pomezní Boudy.
Projekt zahrnoval v přípravné fázi
zpracování záměru a obsahu projektu
a podání žádosti o finanční dotaci. Dále
se jednalo o zapojení obcí a IC do
propagace a podpory projektu, přípravu
obsahu a tisk propagačních materiálů
a jejich distribuci, propagaci projektu
v hromadných sdělovacích prostředcích. Kompletní informace k provozu

infrastruktury sloužící nejen pro cykloturistiku a rozvoj cestovního ruchu
Kladského pomezí i Královéhradeckého
kraje jako celku. Došlo tím k naplnění
hlavního cíle - zvýšení počtu a prodloužení pobytu návštěvníků a turistů a
zároveň také zvýšení povědomí o TVÚ.
Vlastní provoz cyklobusů probíhal
od 15. 5. do 26. 9. 2010
na těchto linkách:

640123 Hr. Králové -Náchod – Teplice
n. Met. - Adršpach – Trutnov Pomezní Boudy

000554 Náchod - Kudowa Zdrój Karlów

640129 Náchod – Hronov - Červený
Kostelec - Malé Svatoňovice – Odolov
Všechny linky byly v provozu o víkendech a svátcích od 15. 5. do 26. 9.
2010 a linka 640123 byla navíc
v měsících červenci a srpnu
20010v provozu denně.
Stejně jako v minulých letech se prokázala velká závislost na počasí. Celkem
bylo v r. 2010 přepraveno 8 004 osob a

cyklobusů byly též dostupné na

1732 jízdních kol při průměrné tržbě

webových stránkách o.p.s. Branka a

8,93 Kč/km.

dopravní společnosti CDS Náchod.
Cestující měli v cyklobusech
k dispozici propagační a informační
materiály.
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3.2 Projekt Turistické noviny
„Letní a zimní turistické noviny čes-

počet byl rovněž rozvezen do okolních
turistických území.

Grafické zpracování a tisk setů výletů
do okolí měst Jaroměře, České Skalice,
Červeného Kostelce, Hronova, Brou-

ko—polského pohraničí.

mova a Radkowa bude probíhat v roce
2011.

Projekt spolufinancován z programu
česko—polského přihraničí prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Projekt navazuje na úspěšný projekt „48
výletů za poznáním Kladského pomezí“,
který byl realizován v roce 2009.

Celkové způsobilé výdaje se vyšplhaly
na částku 381 477 Kč. Dotace 85%.
Projekt byl zahájen 1. února 2010 a
závěrečná zpráva byla podána 20. prosince 2010.

Na přípravě letních a zimních novin se
podíleli prací v redakční radě:
Pavla Špačková, šéfredaktor
A redaktoři :
Pavla Karásková (TIC Jaroměř)
Petra Kuřátková (TIC Nové Město)
Markéta Machová (TIC Náchod)
Jana Rutarová (TIC Police)
Ondřej Straka (TIC Úpice)
Lucie Nývltová (TIC Úpice)
Martina Tauchmanová (TIC Teplice)

3.3 Projekt „47 výletů za poznáním
Kladského pomezí“
Projekt je spolufinancován z programu
spolupráce prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Harmonogram projektu:
Červenec 2010 — září 2011
Plánované celkové způsobillé výdaje:
29 018 EUR, dotace 85%
Projektový tým:
Ing. Vlastimil Hurdálek—garant projektu
Lenka Lembejová—technická podpora

dále se na na přípravě podíleli:
Daniel Denygr, Lenka Lembejová a
Jaroslav Soumar.

Zpracovatelé výletů:
Pavla Špačková (Česká Skalice)
Daniel Denygr (Hronov)

Letní vydání bylo k dispozici začátkem
měsíce června v nákladu 25 000 kusů
na všech TIC Kladského pomezí. Noviny byly distribuovány členům z řad
menších obcí a ubytovatelů. Poměrný

Josef Kolisko (Jaroměř)
Leoš Poláček (Červený Kostelec)
Thomas Pawlowski (Radkow)
Kateřina Martincová (Broumov)
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Slavný a Machovsko bylo možné získat

Celý projekt, jehož garantem je Branka,

3.4 Projekt „Lyžařské běžecké

i zahraniční návštěvníky.

o. p. s., byl hodnocen velmi kladně, jak

trasy v Kladském pomezí“

Pro sezónu 2009/2010 byly vytipovány

Údržbě lyžařských běžeckých tras

nové tratě na Machovsku (přes Bor,

v Kladském pomezí se věnuje více

nebo do Závrch) a požádáno o povole-

subjektů již několik let. Jsou zajišťová-

ní jejich údržby. Sezóna 2009/2010

ny kvalitní lyžařské trasy pro místní

byla pro lyžování také velmi příznivá.

obyvatele i mnohé návštěvníky. Projekt

Výsledky projektu za toto období budou

je financován z grantů Královéhradec-

k dispozici na jaře 2010.

jednotlivými obcemi a městy, tak i provozovateli restaurací a penzionů.
Realizací projektu lyžařských běžeckých tras se daří podporovat rozvoj
cestovního ruchu v celém regionu, rozšiřovat stávající nabídku i prodlužovat
turistickou sezónu, lákat návštěvníky na
vícedenní pobyty.

kého kraje.
Branka o.p.s. ve spolupráci se Správou
CHKO Broumovsko svolaly před zahájením lyžařské sezóny koordinační
schůzku, na které byla řešena především návaznost jednotlivých tras a
možnosti jejich propojení a návaznost
na polské trasy, dále se plánované
lyžařské trasy upřesňovaly v mapách
apod.
Aktuální informace byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách.
Vkládání dat na web zajišťovaly osoby,
které v určitých částech Kladského
pomezí zodpovídají za údržbu tras
v terénu.

Celkem bylo v sezóně 2009/2010 projížděno v regionu Kladské pomezí cca
317 km tratí, včetně jejich propojení a
ucelených okruhů. Úprava tratí byla
prováděna různou technikou: skútr,
rolba, čtyřkolka s pásy.
Výborné sněhové podmínky umožnily i
zprovoznění půjčovny lyží v polské
osadě Karlów. Díky napojení na tras na
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 webové stránky
http://ski.kladskepomezi.cz
Samostatné webové stránky věnované údržbě lyžařských stop v Kladském pomezí byly do minulé lyžařské sezony
umístěny na adrese http://ski.policenadmetuji.cz.
Na podzim roku 2009 byla zřízena
nová webová adresa
ttp://ski.kladskepomezi.cz, která více koresponduje s koncepcí propagace a prezentace TVÚ Kladské pomezí
Nové stránky se utvářely během zahájení lyžařské sezóny na konci roku, byly tedy zároveň ponechány v provozu
stránky na staré adrese (policenadmetuji.cz).
Webové stránky se setkaly s ohlasem, byly uvedeny příznivé zprávy v tisku: obdobný souhrnný web nenabízí ani Krkonoše nebo Orlické hory.
Propagace prostřednictvím webu je nejúčinnější. Pro další rok je cílem zvýšit povědomí o existenci webu a rozšíření
publikovaných informací.

 skibusy
Zkušebně byly zavedeny na konci roku 2009 sobotní jízdy skibusů z Náchoda na Karlów, v provozu do února 2010.
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3.5 Spolupráce na projektu

3.6 Přehled získaných grantů v roce 2010

"Cílená prezentace a propagace
Královéhradeckého kraje jako
celku"

Činnost destinačního managementu Kladského pomezí
grantový program Královehradeckého kraje
Kč 374 000 Kč

Branka, o.p.s. byla v r. 2008 na základě
zadávacího řízení veřejné zakázky

Cyklobusy v Kladském pomezí 2010

vybrána jako koordinátor projektu

grantový program Královehradeckého kraje

"Cílená prezentace a propagace
Královéhradeckého kraje jako celku"

Kč 657 538 Kč
Úprava lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji

pro turistickou oblast Kladského

(grantový program Královéhradeckého kraje):

pomezí.

Údržba lyžařských běžeckých tras v Kladském pomezí 2009/2010
Kč 200 000 Kč

Cílem projektu Královéhradeckého

Údržba lyžařských běžeckých tras v Kladském pomezí 2010/2011

kraje je sjednotit systém propagace

Kč 250 000 Kč

aktivit a atraktivit pěti turisticky významných území /Hradecko, Krkonoše,
Orlické hory, Český ráj a Kladské
pomezí/ a tím zvýšit zájem domácích
i zahraničních turistů o dané území.
Branka o.p. s. prostřednictvím svých

Projekt 47 výletů za poznáním Kladského pomezí
(Operační program přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013, Fond
mikroprojektů Euroregionu Glacensis)
Rozhodnutí o přidělení financí v r. 2010
EUR 29 018 Kč

„Kladské pomezí—krajina příběhů“

zástupců a ve spolupráci zejm.

Projekt ROP Severovýchod, Marketingové aktivity v cestovním ruchu

s informačními centry po dobu trvání

potvrzení o přijetí dotace rok 2010

projektu zajišťuje dané aktivity:

3 594 900Kč

organizaci presstripu pro odborníky v
oblasti CR, inzerci v tiskovinách,
aktualizaci fotobanky, aktualizaci DVD
a elektronické vizitky, prezentaci

„Letní a zimní noviny česko-polského přihraničí“
Operační program přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013, Fond
mikroprojektů Euroregionu Glacensis
381. 477 Kč

formou infovláčku, přípravu tematických
brožur, účast na zahraničních
veletrzích.
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4. PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
4.1 „“Kladské pomezí—krajina příběhů (ROP 3.2)
BRANKA, o. p. s. uspěla v roce 2010 s
projektem „Kladské pomezí—krajina
příběhů“ v soutěži v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa „Cestovní
ruch.
Projekt je realizován od 1. 5. 2010 do
31. 3. 2010. Finanční prostředky v cel-

Leták „Kladské pomezí—r¨krajina příběhů“

Studijní cesta o Kladském pomezí pro
pracovníky informačních center

Leták určeny pro mapující aktivity regionu

Presstrip

Propagační DVD

Exkurze pro odborníky propagujícím
cestovní ruch

DVD návštěvníkům Kladské pomezí
během čtyřech ročních obdobích.
Modernizace internetových stránek

kové výši 3 594 900 Kč jsou určeny na

Dynamické, moderní a aktualizované

marketingové a koordinační aktivity v

stránky jsou základem efektivního mar-

oblasti cestovního ruchu.

ketingu

Projektové cíle a výstupy budou reali-

Účast na veletrzích

zovány v roce 2011, 2012 a 2013. Patří

Kladské území budeme propagovat na

mezi ně:

veletrzích v Brně, Olomouci, Hradci

Informační ROLL-UP

Královém a Jablonci nad Nisou

Bude využito na propagaci našeho území na veletrzích, výstavách a jednotli-

Informační body

vých městech KP

Formou panelu s mapou a zásobníkem

Konference o cestovním ruchu
Setkání se samosprávou, podnikateli a
organizacemi provozujícími služby cestovního ruchu, odborné přednášky

Celoživotní vzdělávání pracovníků IC

Příklady dobré praxe
Exkurze do jiných destinací v rámci ČR

Zpracování analytických a koncepčních
materiálů

bude obslouženo 50 kontaktních¨míst v

Strategie rozvoje cestovního ruchu v
Kladském pomezí 2010—2015

celém regionu

Ediční plán 2010—2015

Zajímavý produkt plný turistických infor-

Toulky Kladským pomezím

Aktualizace dokumentu Destinační management Kladského pomezí

mací určeny pro návštěvníky a našeho

Nabídka programů pro návštěvníky

regionu.

regionu do okolí 12 významných měst

Letní a zimní turistické noviny vydávané v roce 2011 a 2012

dle rajonizace působnosti TIC.
Propagační předměty
Jedná se o omalovánky, tužky, bločky,

Modernizace technického vybavení

tašky. Předměty jsou určené na turistic-

kanceláře

ká setkávání a rozdávání na prezentačních akcích.

4.2 „Zima v Kladském pomezí“
Příprava projektu zaměřeného na zimní
aktivity regionu
Zimní mapa běžeckých lyžařských tras a
sjezdových tratí, terénní značení běžeckých lyžařských tras atd.

Profesionalizace a personální rozšíření
týmu
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5. FINANČNÍ ZPRÁVA

Celkový přehled nákladů a výnosů

Komentář k přehledu nákladů a výnosů
Veškerá činnost prováděná Brankou, o. p. s. v roce 2011

Náklady
Spotřeba materiálu a energie

494 702 Kč

Služby — cestovné

743 422 Kč

Ostatní služby

754 664 Kč

Náklady na reprezentaci

14 673 Kč

byla činností hlavní. Doplňková činnost nebyla realizována žádná.
Náklady za spotřebu materiálu zahrnují zejména výrobu
propagačních materiálu, kancelářský materiál, předplatné

Mzdové náklady včetně DPP

516 017 Kč

tisku.

Zákonné soc. pojištění

122 243 Kč

Ostatní služby zahrnují nájemné, telefonní služby, tvorbu

Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky MAS
CELKEM

20 864 Kč
1 000 Kč
2 667 585 Kč

internetových stránek, poštovné, náklady za veletrhy,
náklady na provoz cyklobusů, překlady, ověřování
podpisů atd.
Osobní náklady zahrnují mzdy a zdravotní a sociální
pojištění.

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží
Ostatní výnosy celkem
Připsané příspěvky a dary
Provozní dotace

Ostatní náklady zahrnují bankovní poplatky, zákonné
1 049 130 Kč
53 240 Kč
887 Kč
130 309 Kč
1 494 343 Kč

pojištění odpovědnosti, penále. Tržby z prodeje služeb
tvoří výnosy z uvedení adres v katalogu ubytování,
reklamy a propagace apod.
Tržby z prodeje materiálu se skládají zejména z prodeje
propagačních materiálů.
Přijaté příspěvky jsou tvořeny příspěvky od Svazu

CELKEM

2 727 909 Kč

cestovního ruchu Branka na činnost. Provozní dotace
jsou tvořeny dotacemi z Královéhradeckého kraje atd.

Hospodářský výsledek (zisk): 60 324 Kč
V Náchodě dne 27. 4. 2011
Mgr. Ida Seidlmanová
předsedkyně správní rady o. p. s.

Zpracoval¨: Daniel Denygr
Výroční zpráva projednána na valné hromadě
Svazu cestovního ruchu Branka dne 28. 4. 2011
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