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Zápis z jednání Řídící skupiny Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze 
dne 10. října 2017 (malá zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – zámek I. patro). 

 
Přítomní: Kotecký Vojtěch, Matyáš Petr, Miškovský Josef, Mužíček Oskar, Otta Michael, 
Palátková Dáša, Štursa Jan, Taláb Josef, Vancl Jiří, Vašáková Jolana, Vávra Michal, Vrbata 
Tomáš, Zbrojová Eva, Sobotka Jan, Šulcová Eva  
 
J. Sobotka přivítal přítomné, dále jednání probíhalo dle předložené pozvánky. 
 

1. Akční plán 2017-2018 
 

a. Aktivity v projektech - svazek 

E. Šulcová podala informace o aktivitách svazku v projektech z oblasti cestovního ruchu 
- Krkonoše od jara do podzimu – realizovány aktivity dle schváleného Marketingového 

plánu, Krkonošské cyklobusy, Krkonoše ze sedla kola 
- Krkonoše na sněhu – koordinace upravovatelů KLBR, zajištění financování od krajů 

2017/2018, příprava následující zimní sezóny 
- Budování pozitivního image Krkonoš 

- Koordinační aktivity svazku – Rady svazku, Koordinační skupina pro rozvoj 
cestovního ruchu regionu Krkonoš, marketingové porady informačních center 
(terénní pochůzka se Správou KRNAP), organizace vzdělávacích školení, účast 
na hodnocení NP 

- Monitoring cestovního ruchu 
- Spolupráce se Správou KRNAP na socioekonomické studii návštěvnosti 

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

J. Vancl podal o aktivitách v projektech, jejichž je gestorem. Probíhá sběr dat, je navázána 
spolupráce s ČVÚT Brno. 

J. Sobotka shrnul vývoj projektu Pracovní skupina k přípravě Plánu péče KRNAP 2020 a podal 
informace k aktivitám Pracovní skupiny k přípravě Plánu péče KRNAP 2020, cestovní ruch 
(propojení areálů) realizované v období od dubnového jednání ŘS ISRRK. 

- 20. 6. 2017 Valná hromada svazku – Usnesení č. VH/19/17 VH schvaluje výstupy 
grafického zpracování studií dle jednotlivých zájmových oblastí  

- Červenec – jednání s RNDr. Ondřej Bílek, Geo Vision, s.r.o.; RNDr. Milan Macháček, 
EKOEX Jihlava; Mgr. Pavel Bauer, Ekobau Liberec – seznámení s grafickými výstupy, 
zpracování nabídky na studii  možných vlivů …. 

- 14. 9. 2017 – Rada svazku schválila “Smlouvu o dílo – Studie možných vlivů propojení 
krkonošských středisek v regionech Západ, Střed a Východ. Průzkumné biologické 
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 práce a předběžné expertní posouzení možných vlivů záměru na biodiverzitu a životní 

prostředí.“ 

J.Sobotka dále podal informace k Projektu „Navázání a prohloubení spolupráce s Českou unií 
sportu se vzájemnou podporou běžeckého lyžování v Krkonoších, koordinací skiareálů v 
území, společné tvorby a podpory zákona o cestovním ruchu“. 

- Před dokončením jsou jednání v Peci p.S. a Špindlerově Mlýně o prodloužení doby 
nájmu o dalších 25 let až do roku 2057,  

- Úsilí o zařazení lyžařského výcviku do základních škol nemá zatím potřebnou 
politickou podporu. Na příkladu obnovení povinného plaveckého výcviku na 
základních školách je ale zřejmé, že cíl je reálný.  

- Vedle sjezdového lyžování přetrvává vysoký zájem o běžecké lyžování. Úsilí v jednání 
s MŠMT ČR o zařazení podpory údržby a provozu lyžařských běžeckých tratí do 
dotačních programů ministerstva je zatím dlouhodobě bez výsledku. MŠMT 
v současnosti nemá kapacitu problém vnímat ani řešit.  

b. Aktivity v projektech Správy KRNAP 

P. Taláb – informoval přítomné o realizovaných aktivitách v projektech Správy KRNAP.  

Společná péče o Krkonošský národní park – vznikne společná strategie péče o NP KPN a 
KRNAP; socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš  - spolupráce se svazkem na stanovení 
otázek 

Rekonstrukce Krkonošského muzea a modernizace jeho expozic – projekt je realizován dle 
plánu.  

Analýza odtokových poměrů – MŽP prozatím nedalo souhlasné stanovisko k realizaci tohoto 
projektu, budou dále probíhat jednání mezi MŽP a Správou KRNAP. 

Dále představil projekt „Spravování zelené infrastruktury v krajinách střední Evropy“, 11 
partnerů, realizace 7/2017-6/2020. Prezentace tohoto projektu je přiložena k zápisu. 

Vzhledem k důležitosti projektu a jeho souladu s ISRRK navrhuje Správa KRNAP s podporou 
svazku k jeho vložení do Akčního plánu 2017 – 2018 ISRRK. ŘS ISRRK souhlasí. 

c. Železniční doprava – informace o aktivitách „Pracovní skupiny pro 
otázky železnice regionu Krkonoše“-  doporučení na vložení 
samostatného projektu do Akčního plánu 

J. Sobotka podal informace o realizovaných aktivitách. Na doporučení ŘS ISRRK schválila dne 
16. 5. 2017 ustavení Pracovní skupiny Železniční doprava. Skupina se sešla dne 13. 6. 2017 
a 14. 7. 2017 v Rokytnici nad Jizerou. Jednání PS Železnice v Rokytnici nad Jizerou se 
zúčastnili zástupci KORID – KORID, kteří představili podrobnou analýzu trati (statistiky 
přepravených osob, náklady, varianty zajištění dopravní obslužnosti na této trati). Bylo 
dohodnuto, že v dalším kroku bude osloven LK s možností zadání „vyhledávací“ studie 
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 (soulad ÚP Rokytnice, reálnost záměru propojení s centrem Rokytnice a dále do Harrachova); 

a byl projednán návrh na zpracování studie trati 042 z pohledu cestovního ruchu (analýza 
nádražních budou – návrhy na využití; nové zastávky, návazné služby, propojení se 
současnými turistickými atraktivitami; Pavel Blažek (jednatel KORID) členem pracovní 
skupiny. V srpnu proběhlo jednání s hejtmanem Libereckého kraje, který přislíbil zadání 
„vyhledávácí“ studie propojení centra Rokytnice n. Jiz. a dále do Harrachova. 
Na jednání PS Železnice dne 10. 10. odpoledne bude projednání zadání studie „Zatraktivnění 
provozu železniční trati 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou z pohledu 
cestovního ruchu“. 
Vzhledem k realizovaným aktivitám a důležitosti navrhuje svazek vložení samostatného 
projektu do Akčního plánu. 

d. Aktualizace Akčního plánu   

Na základě výše zmíněného navrhl J. Sobotka vložit do Akčního plánu 2017-2018 dva nové 
projekty (Železniční doprava regionu Krkonoše, Spravování zelené infrastruktury v krajinách 
střední Evropy) a poté Aktualizaci Akčního plánu schválit ŘS ISRRK. 

„Řídící skupina ISRRK schvaluje vložení dvou nových projektů do Akčního plánu“ 
„Řídící skupina ISRRK schvaluje Aktualizaci Akčního plánu 2017-2018“ 

Aktualizace Akčního plánu 2017-2018 bude dále předložena ke schválení Radě svazku dne 9. 
11. 2017 a Valné hromadě dne 12. 12. 2017. 

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

E. Šulcová podala přítomným informaci o realizovaných aktivitách tohoto projektu. V období 
od dubna roku 2017 se realizovali a realizují: 
- kurzy polského jazyka (probíhají celý rok) 
- Den spolupráce -  setkání podnikatelského sektoru se samosprávou na téma: “Spolupráce 
v rozvoji   regionu Krkonoše v příštích letech v PL“   -  19. září 2017 – zaměřeno na 
seznámení s projektem Hodnocení Národních parků 
- Diskusní fórum českých a polských podnikatelů v cestovním ruchu a návazných 
službách na téma „Jakou nabídku očekává česky a polský turista ve své zemi.“  - 26. září 
2017 
- Poznávací cesta pro polské podnikatele a představitele samosprávy do české části 
Krkonoš -16. – 17. října 2017 
 
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.  
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 2. Hodnocení Národních parků 

J. Štursa - Projekt Hodnocení Národních parků není soustředěn pouze na Správy národních 
parků a kvalitu jejich práce, ale na všechny subjekty, které o naše národní parky. Projekt je 
založen na zkušenostech z podobného hodnocení německých a rakouských národních parků 
a jeho přizpůsobení podmínkách v České republice. Další informace k tomuto projektu jsou 
součástí prezentace, která je přiložena k zápisu 
 

3. Různé 

a. Informace od členů řídící skupiny 

O. Mužíček – informace o plánované akci v rámci projektu „Síť hospodářského rozvoje česko-
polského příhraničí“, která se koná dne 29.11.2017 ve Sklarzske Porebe se zaměřením na 
strojařství. 

P.Taláb – školení k programu SFŽP dne 24. 10. 2017 po jednání Rady KRNAP. 

b. Další jednání Řídící skupiny ISRRK 
Duben 2018 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Šulcová 
Přílohy: 

- Prezentace svazku ISRRK 
- Prezentace Správa KRNAP 
- Prezentace Hodnocení NP 
- Aktualizovaný Akční plán 2017-2018 


