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Zápis z jednání Řídící skupiny Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze dne 25. října 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“ 
Pan Mareš představil postup prací na dokumentu, harmonogram zpracování a dále dle prezentace konkretizoval 
analytickou část dokumentu: obyvatelstvo, podnikatelské subjekty, trh práce, školství, infrastruktura a 
vybavenost.. 

 
2. Aktualizovaný Akční plán 2017-2018 

a. Aktivity v projektech 

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 – Krkonošské cyklobusy, Krkonoše ze sedla kola, Pohádkové Krkonoše, 
SFŽP – program na podporu obcí na území NP, Krkonoše neznámé, Železnice – Pojizerský 
pacifik+Jizera 

- Krkonoše na sněhu – koordinace upravovatelů KLBR, příprava zimní sezóny 2019, finanční prostředky 
od krajů na 2018/2019 ve výši 850.000 Kč 

- 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 (Špindlerův Mlýn, Stezka, Herní 
krajina Pecka, Rokytnice n. J.), organizace vzdělávacích školení pro partnery a organice v 
cestovním ruchu (HS, GOPR, interpretace naučné stezky, návštěvnost Krkonoš…), studijní 
cesta Moravskoslezský kraj – spolupráce krajské destinační společnosti a oblastní destinační 
společnosti 

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

data operátorů za rok 2017 
- Statistická data od ČSÚ za turistickou oblast Krkonoše - kapacita, přenocování, skladba 

nerezidentů 
- Sběr statistických dat od IC, Správy KRNAP, turistických cílů 
- Představení dat informačním centrům 

 
ii. Pracovní skupina pro přípravu Plánu péče KRNAP 2020 

J. Sobotka shrnul vývoj realizace 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. – viz. dle prezentace 

- expertní posouzení je v tuto chvíli zpracované 
- v současné době probíhají práce na dokumentu svazku, ke kterému bude expertní posouzení přílohou 
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P. Taláb navrhl představení expertního posouzení odborníkům z KRNAP. Po dohodě bude na Radě KRNAP 
podána základní informace o dokumentu bez účasti zpracovatelů. Následně proběhne představení materiálu za 
účasti zpracovatelů a expertů ze Správy KRNAP.  

iii. Projekty gestora – Správa KRNAP 
P. Taláb – informoval přítomné o realizovaných aktivitách v projektech Správy KRNAP.  
Rekonstrukce muzea – informace o Vrchlabí, Jilemnice, Paseky nad Jizerou 
Analýza odtokových poměrů – po  zamítavém stanovisku MŽP projekt modifikován. 
Socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš – proběhlo dotazování  - letní sezóna, získány signalizační data 
od operátorů (návštěvnost Kkronoš) 
  

iv. Železniční doprava 
J. Sobotka podal informace o realizovaných aktivitách od posledního zasedání ŘS ISRRK. V rámci uzavřené 
smlouvy o zpracování „Studie zatraktivnění provozu železniční trati 042 Martinice – Rokytnice nad Jizerou ve 
vazbě na cestovní ruch, s možností propojení Vrchlabí“ proběhlo jednání Pracovní skupiny Železnice a  několik 
jednání se zpracovatelem studie, společností KORID LK, spol. s.r.o. Na posledním jednání PS Železnice dne 11. 
10. 2018 představili zástupci KORID LK studii členům pracovní skupiny, v současné době probíhá 
připomínkování. Dále bude studie představena zástupcům dotčených obcí a poté schválená Valnou hromadou 
svazku dne 20. 12. 2018. 

3. Projekt Smart City Energetické centrum Poříčí u Trutnova 

Zástupci společnosti Bateson plu s.r.o. seznámili členy ŘS s projektem dle prezentace, která je přiložena 
k zápisu. 

4. Akční plán 2019-2020 - schválení 
Na základě dohody mezi členy ŘS se pro Akční plá 2019-2020 vypouští z prioritních projektů projekt pod číslem 
3201 Sledovat vývoj a stav legislativního plánu vlády a vyhodnocovat dopady do území. 
Usnesení Řídící skupiny ve znění:  

„Řídící skupina ISRRK schvaluje vypuštění projektu č. 3201 – Sledovat vývoj a stav legislativního plánu 
vlády a vyhodnocovat dopady do území  z Akčního plánu“ 
„Řídící skupina ISRRK schvaluje Akční plán 2019-2020“ 

Akční plán 2019-2020 bude dále předložen ke schválení Radě svazku dne 29. 11. 2018 a následně Valné 
hromadě dne 20. 12. 2018, poté bude schválený Akční plán 2019-2020 předán Královéhradeckému a 
Libereckému kraji v rámci plnění podmínek. 

5. Různé 
a. Informace od členů řídící skupiny 

J. Boháč: 

- podpora lyžařských výcviků – na MŠ k tomu není programová podpora -  doporučení na poslaneckou 
iniciativu 

- poslanecká snaha zinstitucionalizovat sport 
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- podpora údržby běžeckých tratí 

P. Kamenický – dotační tituly vyhlášené Královéhradeckým krajem, kompletní informace na http://dotace.kr-
kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx  

b. Další jednání Řídící skupiny ISRRK 
duben 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Šulcová 
 
Přílohy: 

- Prezentace svazku ISRRK 

- Prezentace Smart City Energetické centrum Poříčí u Trutnova 
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