
KRKONOŠE 

svazek měst a obcí

Řídící skupina ISRRK – 6. 4. 2018



PROGRAM:
1. Projekt „Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše“ – realizovaný v rámci 

Operačního programu zaměstnanost

2. Aktualizovaný Akční plán 2017-2018

a) Aktivity v projektech

i. Realizace projektů na podporu cestovního ruchu

ii. Pracovní skupina pro přípravu Plánu Péče KRNAP 2020

iii. Projekty gestora - Jiří Vancl

iv. Projekty gestora - Správa KRNAP

v. Železniční doprava

3. Akční plán 2019-2020

4. Projekt „Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“ – realizovaný 

v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

5. konference „SMART Krkonoše“

6. Různé

a) Informace od členů řídící skupiny

b) Další jednání
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1. Projekt „Strategické plánování rozvoje regionu

Krkonoše“ – Operační program Zaměstnanost

Realizace: 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020

Celková výše projektu: 2.572.390 Kč (dotace 95% ve výši 2.443.771 Kč)

Aktivity:

- Aktualizace ISRRK - 2019

- Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše - 2018

- Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše se zaměřením na

sezónní aktivity – 2018

- Informace dostupné na http://www.rozvoj.krkonose.eu/cz/regionalni-

rozvoj/strategicke-planovani-rozvoje/

http://www.rozvoj.krkonose.eu/cz/regionalni-rozvoj/strategicke-planovani-rozvoje/


www.rozvoj.krkonose.eu

2. Aktualizovaný Akční plán 2017-2018
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i. Realizace projektů pro podporu cestovního ruchu

- Krkonoše od jara do podzimu

- realizovány aktivity dle schváleného Marketingového plánu, Krkonošské cyklobusy,

Krkonoše ze sedla kola, Pohádkové Krkonoše

- z dotačního titulu LK podpora „Krkonoše ze sedla kola“ – tipy na cyklovýlety s

využitím cyklobusů a lanovek

- podány žádosti do SFŽP – program na podporu obcí na území NP

- Krkonoše na sněhu – koordinace upravovatelů KLBR, zajištění financování od krajů

2018/2019, příprava vyhodnocení zimní sezóny, finanční prostředky od krajů ve výši

900.000 Kč

- Krkonošské tradice a řemesla – spolupráce s MAS – podpora regionálních

produktů, Krkonošská pivní stezka
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i. Realizace projektů pro podporu cestovního ruchu

- Budování pozitivního image Krkonoš

- Koordinační aktivity svazku – Rady svazku, Koordinační skupina pro rozvoj

cestovního ruchu regionu Krkonoš, marketingové porady informačních center (školení

1. pomoci), organizace vzdělávacích školení pro partnery a organice v cestovním

ruchu (Odliš se,..)

- Monitoring cestovního ruchu

- Spolupráce se Správou KRNAP na socioekonomické studii návštěvnosti Krkonoš

- AHS k dispozici analýzy návštěvnosti horských středisek

- Sběr statistických dat od IC, KRNAP, turistických cílů (Stezka v korunách stromů,

Rautis, Sklárna Harrachov, rozhledny, …)



• Skupina vznikla pod hlavičkou svazku 

Krkonoše - svazek měst a obcí za účelem 

přípravy návrhu řešení (sjednocení zájmů 

skiareálů, obcí) pro jednání se Správou 

KRNAP

• Výstupem bude geografické zpracování 

propojení skiareálů, která bude doplněna o 

běžecké lyžování, pěší zimní turistiku, 

cyklodopravu, zásobování

• Komplexní podklad za oblast cestovní ruch 

pro přípravu Plánu Péče KRNAP 2020

ii. Pracovní skupina k přípravě Plánu péče KRNAP 2020, 

cestovní ruch (propojování areálů)
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ii. Pracovní skupina k přípravě Plánu péče KRNAP 2020, 

cestovní ruch (propojování areálů) – aktivity od ŘS ISRRK 10. 10. 

2017

• říjen - listopad – shromáždění veškerých podkladových dat, relevantní pro následné

posuzování vlivů (údaje Správy KRNAP, AOPK ČR, vlastní podkladová data atd.); prvotní

terénní šetření budou prováděna jednak samostatně jednotlivými řešiteli, následně bude

provedena ještě revize všemi 3 zpracovateli současně z důvodu koordinace výstupů.

• prosinec – Stručný písemný + mapový výstup, obsahující jak souhrn zjištěných

informací, tak také odhad akceptovatelnosti řešení ze strany orgánů státní správy.

Srovnání kvality ploch, identifikace „úzkých hrdel“ nebo „no-go“ území, doporučení

možných úprav záměru/koncepce.

• leden – červenec - upřesnění projektových řešení, závěrečné „čistopisné“ terénní

šetření (jaro-léto 2018) - ověření předpokladů nastolených během fáze v roce 2017 nebo

průzkum v rozsahu změněných řešení

• 31. 8. 2018 - Termín dokončení Expertního posouzení
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iii. Realizace projektů - Jiří Vancl

iv. Realizace projektů Správy KRNAP



v. Železniční doprava – Pracovní skupina pro otázky železnice

v regionu Krkonoše – vývoj od ŘS ISRRK 10. 10. 2017

•10. 10. 2017 – jednání PS Železnice ve Vrchlabí: Projednání osnovy zadání „Studie

zatraktivnění provozu železniční trati 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou ve

vazbě na cestovní ruch, s možností propojení Vrchlabí“, zadání v 1. q. 2018

•13. 02. 2018 – Rada svazku: Schválení záměru zadání „Studie zatraktivnění provozu

železniční trati 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou ve vazbě na cestovní

ruch, s možností propojení Vrchlabí“

•29. 03. 2018 – jednání PS Železnice ve Vrchlabí: Představení zpracovatele, dohoda

postupu ve zpracování studie, participace Železničního spolku v Martinicích

•10. 04. 2018 – Rada svazku: Schválení uzavření smlouvy o zpracování „Studie

zatraktivnění provozu železniční trati 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou ve

vazbě na cestovní ruch, s možností propojení Vrchlabí“, zpracovatel KORID LK, spol. s.r.o.
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3. Akční plán 2019-2020

•Vyřadit projekt 3201 „Sledovat vývoj a stav legislativního plánu vlády a

vyhodnocovat dopady do území“ – gestor J. Vancl

•Schválení Akčního plánu pro období 2019 - 2020 Řídící skupinou na jednání v

říjnu 2018, následně Rada svazku a Valná hromada v prosinci 2018
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4. Projekt ČR – PR PO 4 „Síť 

hospodářského rozvoje česko-

polského příhraničí“

•hodnota naší části 90.101,7 Eur, dotace 85 %, vedoucí

partner - KARR (Krkonošská agentura regionálního

rozvoje Jelení hora), Okresní Hospodářská

komora Jablonec nad Nisou, Krajská Hospodářská

komora Hradec Králové, Izba Gospodarcza "Śląsk",

Sudecka Izba Przemysłowo -Handlowa w Świdnicy

•realizace jazykových kurzů polského jazyka, zajímavé

workshopy pro podnikatele (např. online reklama, měření

úspěšnosti reklamy, zkušenosti EET, poznávací cesty do

polské části Krkonoš apod…)



Výuka polského jazyka pro pracovníky 

v cestovním ruchu
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- Pracovní skupina CR a regionální rozvoj – 20. - 21. 3. 2018 prezentace Rautis, Skiareál

Rokytnice nad Jizerou, Město Rokytnice nad Jizerou

- Den spolupráce - setkání podnikatelského sektoru se samosprávou na téma:

„Aktualizace ISRRK“ - 6. 4. 2018; „Studie socioekonomické návštěvnosti Krkonoš“ -

22. 10. 2018

- Diskusní fórum českých a polských podnikatelů v cestovním ruchu a návazných službách

na téma „Odliš se v cestovním ruchu“ - 3. 5. 2018 – účast partnerů z Fondu cestovního

ruchu (zástupce skiareálů a ubytovatelů), účast IC, destinačních společností; 8. 10. 2018

„práce HS a GOPR“

- Presstrip pro polské a české novináře - 10. – 13. září 2018, polská část – volnočasové 

vyžití; česká část - aktivity 

- Informace o všech aktivitách na www.rozvoj.krkonose.eu/cz/regionalni-rozvoj/sit-

hospodarskeho-rozvoje/

http://www.rozvoj.krkonose.eu/cz/regionalni-rozvoj/sit-hospodarskeho-rozvoje/
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5. Konference SMART Krkonoše

6. Různé
- prezentace Královéhradeckého kraje – oblast cyklodopravy


