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1. Základní údaje

Obchodní jméno:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Datum vzniku:
Právní forma:
Registrace:

Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
Klíny 61, Litvínov 436 01
287 34 220
4. 11. 2010
obecně prospěšná společnost
Společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddílu 0, vložce
číslo 295

2. Profil společnosti
Zakladatelé:
•
•
•
•
•
•
•

Ústecký kraj
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Obec Klíny
Hospodářská a sociální rada Mostecka
Emeran Klíny, s.r.o.
Nadační fond Obnova Krušnohoří
„Klínovecko, o. s.“

Poslání:

Zakladatelé, vědomi si společné odpovědnosti za region Krušných hor,
se rozhodli k založení obecně prospěšné společnosti Destinační
agentury Krušné hory s cílem podpořit udržitelný rozvoj tohoto
regionu a napomoci tak jeho rozvoji při zachování jedinečných
přírodních a kulturních hodnot.

Financování:

Hlavním zdrojem financování společnosti v roce 2016 byly prostředky
od Ústeckého kraje.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb:
• Pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti
• Jednotná propagace Krušných hor - vydávání propagačních materiálů, inzerce
v médiích, webové stránky, odborné publikace
• Rozvoj spolupráce s německými partnery
• Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování
turistických informací a návazných návštěvnických služeb
• Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví
regionu
• Vzdělávání a osvěta
Doplňková činnost:
•
•
•
•

Reklamní činnost a marketing
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování služeb
Hostinská činnost

Účelem doplňkové činnosti je získání prostředků k zajištění obecně prospěšných služeb a
provozu společnosti.

3. Organizační uspořádání a orgány společnosti

Dozorčí
rada

Správní
rada
Ředitel
destinační agentury

Dozorčí rada v roce 2016
Předseda:
Členové:

Činnost dozorčí rady:

Ing. Jiří Matoušek
Ing. Jiří Hlinka
Jan Náhluk
V roce 2016 proběhla 2 řádná zasedání dozorčí rady.

Správní rada v roce 2016
Předseda:
Členové:

Mgr. Martin Klika
Ing. Josef Dlouhý
Antonín Herzán
Ing. Helena Veverková
Petr Červenka
Roman Žák

Činnost správní rady:

V roce 2016 proběhla 2 řádná zasedání správní rady.

Ředitel:

Eva Maříková

4. Aktivity v roce 2016
Ve spolupráci s Ústeckým krajem, areálem Lesná, agenturou ZIMLET a obcí Moldava
pořádala Destinační agentura Krušné hory Zahájení turistické sezóny v Krušných horách ve
dnech 14. a 15. května 2016.
Destinační agentura Krušné hory a Českojiřetínský spolek – spolek pro obnovu Krušných hor
pořádaly spolu s partnery 24. září 2016 Ukončení turistické sezóny v Krušných horách zvláštní jízdu historického motorového vlaku z Ústí n. L. západ přes Teplice a Litvínov po
moldavské dráze (Teplickém Semmeringu) na Moldavu v Krušných horách. Součástí
programu je premiéra dokumentárního filmu o moldavské dráze, jehož vznik podpořil
Ústecký kraj, a který vznikl ve studiích MS Production a Ponte records v Mostě.

Propagace regionu – DAKH se zúčastnila na veletrzích cestovního ruchu Holidayworld v
Praze, veletrh cestovního ruchu v Drážďanech. Propagační materiály Destinačních agentury
Krušné hory o.p.s. byly prezentovány na Miniveletrhu cestovního ruchu Most, Dni
Ústeckého kraje a oslavách Dne dětí Hipodrom Most, na Dnech Ústeckého kraje v nákupních
centrech Letňany a Zličín.

DAKH organizovala společnou prázdninovou akci Nočním Krušnohořím, do které se zapojilo
13 subjektů.
Spolupracovala s Ústeckým krajem při vydání a distribuci časopisu Brána do Čech do
informačních center Krušných hor, Podkrušnohoří a spolupracujících subjektů s destinační
agenturou.
Turistické materiály – Turistická mapa Krušné hory západ a Krušné hory východ

Tajemná místa Krušných hor, aneb Krušné horory
Geokešing v Krušných horách. Pro všechny, kteří mají rádi tajemná místa s příběhem, ze
kterého trochu mrazí, rádi objevují nová zákoutí v českých krajinách, jsou lovci kešek
připravila Destinační agentura Krušné hory zážitkový okruh v Krušných horách a podhůří.
Jedná se o ucelený okruh geokešinku v Krušných horách na místech, s jejichž tajemstvím se
lovci keší mohou seznámit v krátkém filmu. Deset krátkých sedmiminutových hraných filmů
natočených na konkrétním místě v destinaci zavede turisty napříč celými Krušnými horami.
Všechny filmy najdete www.krusnehorory.cz. Projekt podpořila Severní energetická, a.s.
z výtěžku z Uhelného safari.

Publikační činnost v denících a časopisech, pozvánky do Krušných hor inzerce v médiích :
Kudy z nudy, Mladá fronta Dnes – Praha, Ústecký a Liberecký kraj, , časopis extra Koktejl –
celostátní pokrytí, turistický magazín TIM, týdeník Homér, Mostecký deník, e-region,
www.e-mostecko.cz, www.e-chomutovsko.cz, www.e-teplicko.cz.
Od 16. června do 16. října 2016 probíhala fotosoutěž, kterou vyhlásila Destinační agentura
Krušné hory o.p.s..Záměrem fotosoutěže bylo nechat prostor fotografům, aby zachytili
Krušné hory v těch nejzajímavějších podobách v každém ročním období. Soutěže, jejímž
mediálním partnerem byl Týdeník Homér a e-mostecko, se mohla zúčastnit každá fyzická
osoba, jejíž fotografie splnily požadavky pro přijatelnou tiskovou kvalitu, kterou destinační
agentura určila.Každý účastník měl právo zaslat do soutěže maximálně 5 snímků. Vyhlášení
výsledků fotosoutěže proběhlo v prosinci 2016. Fotografie z této soutěže budou používány
na tvorbu propagačních materiálů a prezentaci Krušných hor.
Spolupráce s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří při vznikukalendáře Krásy Krušnohoří
2017. Tento benefiční kalendář zachycuje proměny a ráz krajiny Krušných hor během čtyř
ročních období.
DAKH je aktivním členem komise certifikace Krušnohoří regionální produkt. V roce 2016
probíhala dvě kola certifikací.
Výstava fotografií Krásy Krušných hor
Deset fotografií vytištěných na formát 80x55 cm na ztraceném rámu umístěných na
dřevěných malířských stojanech. Fotografie pořízené fotografy amatéry při cestách
v Krušných horách. Součástí výstavy je také desetiminutový film o Krušných horách, který
může být pouštěn ve smyčce. Smyslem výstavy je ukázat návštěvníkům krásu přírody
Krušných hor. Vernisáž výstavy proběhla během zahájení turistické sezóny v areálu Lesná.
Dále byla výstava prezentována v budově Krajského úřadu v Ústí and Labem, v areálu
Krajské zdravotní, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, na zámku Valdštejnů v Litvínově.

Primárním cílem Destinační agentury Krušné hory o.p.s. je propagace Krušných hor jako
atraktivní turistické destinace jak na tuzemském tak i zahraničním trhu. Zvýšení povědomí o
pestré nabídce produktů a služeb, které Krušné hory nabízejí. Účinnou mnohostrannou
propagací lze docílit zvýšení turistů a přísunu financí z cestovního ruchu pro další vývoj a
šíření dobrého jména Krušných hor.

Provoz ITC Destinační agentury Krušné hory v zámku Valdštejnů. Provoz je nepřetržitý denně
od 9 do 17 hodin. Zajišťuje ho 6 zaměstnanců, na které DAKH čerpá dotaci od Úřadu práce
ČR. DAKH zajišťuje průvodcovskou činnost na zámku Valdštejnů. Podílí se na akcích
pořádaných v prostorách zámku například Noc Valdštejnů, Férová snídaně, Valdštejnské
slavnosti, Oslava sklizně a řemesel, Svatomichelské slavnosti a další. TIC je členem Asociace
turistických informačních center České republiky a je certifikováno třídou B. Dále získalo
Certifikát jakosti služeb Czech Tourism.

5. Poděkování

Činnost Destinační agentury Krušné hory o.p.s. v roce 2016 podpořily tyto subjekty, kterým
patří naše poděkování:
Ústecký kraj, Město Jirkov, Město Horní Jiřetín, Město Litvínov, Město Meziboří, Sport areál
Klíny, United Energy, a.s., Severní energetická, a.s., Vršanská uhelná, a.s., Severočeské doly,
a.s., Město Osek, Město Lom, Město Duchcov.

