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Zápis z jednání Řídící skupiny Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze 
dne 6. dubna 2018 (malá zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – zámek I. patro). 

 
J. Sobotka přivítal přítomné, dále jednání probíhalo dle předložené pozvánky. 
 

1. Projekt „Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše“ 
E. Šulcová stručně představila realizované aktivity projektu, rozpočet a délku realizace 
projektu. J. Miškovský pak podrobněji rozvedl aktivity, proběhla krátká diskuse. 

 
2. Aktualizovaný Akční plán 2017-2018 

a. Aktivity v projektech – svazek 

i. Realizace projektů na podporu cestovního ruchu 
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, Pohádkové Krkonoše; podány 
žádosti do dotačního titulu Libereckého kraje na podporu nadregionálních témat 
(Krkonoše ze sedla kola) 

- Krkonoše na sněhu – koordinace upravovatelů KLBR, zajištění financování od krajů 
2018/2019, vyhodnocení sezóny 

- Krkonošské tradice a řemesla – spolupráce s MAS, podpora regionálních výrobků, 
Krkonošská pivní stezka 

- 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 – 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 UC, Správy KRNAP, turistických cílů 

 
ii. Pracovní skupina pro přípravu Plánu péče KRNAP 2020 

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 říjnového jednání ŘS ISRRK. 

- v souladu s uzavřenou smlouvou (harmonogram) proběhlo od října do listopadu 
shromáždění veškerých podkladových dat, v prosinci zasedala pracovní skupina nad 
stručným mapovým a písemným výstupem, areály doplnily potřebné údaje, do 
července proběhne upřesnění projektových řešení a závěrečné terénní šetření; termín 
dokončení expertního posouzení je 31. 8. 2018. 
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J.Sobotka dále informoval: 
- o požadavku obcí projednat zonaci současně se zásadami péče, 
- jednání D11 v Choustníkově Hradišti 

iii. Projekty gestora – Jiří Vancl 
Aktivity v projektech představeny v rámci informování o projektu „Strategické plánování 
rozvoje regionu Krkonoše“.  

iv. Projekty gestora - Správa KRNAP 
P. Taláb – informoval přítomné o realizovaných aktivitách v projektech Správy KRNAP.  
Podpora obcí na území NP – vyhlášení výzev v tomto programu je plánováno i pro rok 2019 a 
2020, v rámci připomínek bude opět požadována možnost finanční podpory úpravy 
běžeckých tratí; v současné výzvě jsou krkonošské obce velmi úspěšné (viz. prezentace); 
Rekonstrukce muzea – informace o Vrchlabí, Jilemnice, Paseky nad Jizerou 
Společná péče o Krkonošský národní park – uzavřena smlouva s vítězem VZ 
Analýza odtokových poměrů – podána žádost na přehodnocení závěru MŽP 

v. Železniční doprava 
J. Sobotka podal informace o realizovaných aktivitách od posledního zasedání ŘS ISRRK. 
V únoru 2018 schválila Rada svazku záměr zadání „Studie zatraktivnění provozu železniční 
trati 042 Martinice – Rokytnice nad Jizerou ve vazbě na cestovní ruch, s možností propojení 
Vrchlabí“. V březnu proběhlo jednání PS Železnice – představení zpracovatele, dohodnutí 
postupu zpracování, v dubnu pak Rada svazku schválila uzavření Smlouvy se zpracovatelem 
studie, kterým je KORID LK, spol. s r.o. 
 

3. Akční plán 2019-2020 
Na základě předešlých informací je v návrhu vypustit dále z prioritní projektů projekt pod 
číslem 3201 Sledovat vývoj  a stav legislativního plánu vlády a vyhodnocovat dopady do 
území. 
Akční plán 2019-2020 bude dále předložen ke schválení Řídící skupině ISRRK v měsíci říjnu, 
poté Radě svazku a následně Valné hromadě v prosinci 2018.  

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

E. Šulcová podala přítomným informaci o realizovaných a plánovaných aktivitách tohoto 
projektu v období roku 2018: 
- kurzy polského jazyka (probíhají celý rok) 
- Den spolupráce -  setkání podnikatelského sektoru se samosprávou na téma: 
“Socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš“ – podzim 2018 
- Diskusní fórum českých a polských podnikatelů v cestovním ruchu a návazných 
službách na téma „Odliš se v cestovním ruchu“ - 3. května 2018 
- Presstrip pro české a polské novináře do Krkonoš – podzim 2018 
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5. Konference „SMART Krkonoše“ 
J. Sobotka a T. Vrbata okomentovali myšlenku konference (propojení významných partnerů –  
silný distributor – ČEZ ESCO a.s., zásadní zaměstnavatel – ŠKODA AUTO a.s., potenciální 
majitel páteřní infrastruktury – T- Mobile, Město Vrchlabí, Další partneři CIRI HK, Správa 
KRNAP), která se uskuteční 10. 5. 2018.  
 

6. Různé 
a. Informace od členů řídící skupiny 

M. Otta – informace o návštěvě Taiwanu – úskalí „SMART“, finanční náročnost udržení 
chytrých řešení 
J. Boháč – délka smluv pronájmu skiareálů; podpora běžeckého lyžování; lyžařské výcviky 

b. Další jednání Řídící skupiny ISRRK 
říjen 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Šulcová 
Přílohy: 

- Prezentace svazku ISRRK 
- Prezentace Správa KRNAP 
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