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Zápis z jednání Řídící skupiny Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze 
dne 21. dubna 2017 (malá zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – zámek I. patro). 

 
Přítomní: Jankele Petr, Kamenický Petr, Kašpar Jakub, Matyáš Petr, Mužíček Oskar, Otta 
Michael, Pěnička Petr, Taláb Josef, Vancl Jiří, Vrbata Tomáš, Zbrojová Eva, Klapuš Pavel, 
Sobotka Jan, Šulcová Eva  
 
J. Sobotka přivítal přítomné, dále jednání probíhalo dle předložené pozvánky. 
Úvodem podal informaci o postupu prací na D11 a o probíhajícím archeologickém průzkumu. 
 

1. Akční plán 2017-2018 
 

a. Aktivity v projektech 
 

i. Realizace projektů na podporu cestovního ruchu 
Informaci podala E.Šulcová. 

Krkonoše od jara do podzimu – realizovány aktivity dle schváleného Marketingového 
plánu 
Krkonoše na sněhu – koordinace upravovatelů KLBR, zajištění financování od krajů 
Krkonošské tradice a řemesla 

- Podána žádost do FMP Euroregionu Glacensis 
Budování pozitivního image Krkonoš 

- Koordinační aktivity svazku – Rady svazku, Koordinační skupina pro rozvoj 
cestovního ruchu regionu Krkonoš, marketingové porady informačních center, 
organizace vzdělávacích školení 

Monitoring cestovního ruchu 
- AHS k dispozici analýzy návštěvnosti horských středisek 
- CzT průzkumy s rozdělením na turistické regiony/oblasti 

 
ii. Pracovní skupina pro přípravu Plánu Péče KRNAP 2020 

J.Kašpar – vyšla novela zák. č. 114/2000, Plán péče se bude nově jmenovat Zásady péče o 
KRNAP, 
Informace o nové zonaci – převážně se bude překrývat se současnou zonací, bude se 
svolávat předsednictvo Rady KRNAP 
J.Sobotka podal souhrnnou o činnosti pracovní skupiny, a o vývoji zpracování grafických 
studií: 

9. 11. 2016 – jednání pracovní skupiny, představení uvažovaných záměrů 
15. 11. 2016 - Rada svazku schválila uzavření smlouvy o grafickém zpracování studií 
propojení lyžařských areálů pro Plán Péče KRNAP 2020 se společností Petr Bohner 
(KERS) dle tří oblastí: 
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 - západ: Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Paseky nad Jizerou 

- střed: Vítkovice v Krkonoších, Špindlerův Mlýn, Benecko, Vrchlabí, Dolní Dvůr, 
Strážné 

- východ: Černý Důl, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Žacléř 
prosinec-leden – dodání požadovaných podkladů od skiareálů/měst 
2. 3. 2017 – jednání pracovní skupiny, představení zpracovaných studií z dodaných 
podkladů – některé ze záměrů se odchýlily od zadání 
31. 3. 2017 – Rada svazku - představení zpracovaných studií z dodaných podkladů 
skiareálů, projednání dalšího postupu – svazek bude řešit propojení areálů 
4. 5. 2017 – jednání pracovní skupiny 

 
iii. Projekty gestora - Jiří Vancl 

 
Pan Vancl podal informaci o záměrů prací na projektech, jejichž je gestorem. Viz. příloha 
tohoto zápisu. 
 

i. Projekty gestora - Správa KRNAP 

Pan Kašpar, Josef Taláb seznámili přítomné s projekty, které realizuje Správa KRNAP – dle 
přílohy. 
Prioritní projekty Správy KRNAP v rámci ISRRK: 

- Společný přístup k péči o Krkonošský národní park – socioekonomická návštěvnost 
Krkonoš 

- Analýza odtokových poměrů 
- IROP – Rekonstrukce Krkonošských muzeí – Vrchlabí (schválená první etapa) bude se 

žádat z OPŽ na expoziční část, Paseky nad Jizerou, Jilemnice (digitalizace sbírek) 

b. Projekt Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí – 
realizovaný v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 

E. Šulcová podala přítomným informaci o tom projektu a aktivitách, které svazek v rámci 
tohoto projektu realizuje. Cílem projektu je zajistit systematickou a dlouhodobou spolupráci 
orgánů státní správy, samosprávy, podnikatelského sektoru a dalších partnerů v česko – 
polském příhraničí v oblasti rozvoje krkonošského regionu, včetně cestovního ruchu. Partnery 
projektu jsou: Krkonošská regionální rozvojová agentura, a.s., Krkonoše - svazek měst a 
obcí, Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje, Sudetská průmyslová a obchodní komora ve Svídnici, Hospodářská 
komora "Slezsko 

Pan Mužíček vyzdvihl význam tohoto projektu a jeho návaznost na projekty již proběhlé. 
Proběhla krátká diskuze na téma školství 

c. SMART CITY 
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 J. Sobotka podal informace o rychlém rozvoji této oblasti. 

Mají mít Krkonoše SMART koncept? Zpracování studie – mobilita, doprava, dobíjecí stanice. 
SMART řešení, potřebujeme realizovat efektivní projekty ne efektní. 

d. Železniční doprava – projednání možnosti ustavení pracovní skupiny 
zabývající se železniční dopravou regionu   

Pan P. Jankele v úvodu okomentoval vznik předloženého záměru, zdůraznil důležitost 
železniční dopravy v Krkonoších a její význam pro Královéhradecký i Liberecký kraj. 
Pan P. Pěnička ve své prezentaci seznámil členy s historií železniční tratě 042 a žel. stanice 
Martinice v Krkonoších. Prezentace je přílohou zápisu. 
Matyáš Petr – snaha svazku obcí Jilemnicka je zachovat pravidelný provoz na železniční tratí 
Martinice – Rokytnice n.J. V současné době probíhá vyhledávací studie na vedení cyklostezky 
Grenway Jizera a to mimo železniční těleso.  
 
„Řídící skupina ISRRK doporučuje ustanovení Pracovní skupiny k otázkám 
železniční dopravy.“ 

 
2. Různé 

a. Informace od členů řídící skupiny 

J.Kašpar – podporuje ustanovení Pracovní skupiny zabývající se železniční dopravou. 

P.Taláb – otevření programu OŽP – podpora obcí na území KRNAP – možná aktivita 
kofinancování projektů. 

b. Další jednání Řídící skupiny ISRRK 
Říjen 2017 

 
 
Zapsala: Eva Šulcová 


