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Zápis z jednání Řídící skupiny Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze dne 
27. listopadu 2020 (velká zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – zámek II. patro). 

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

1. Aktualizovaný Akční plán 2019-2020 

a. Aktivity v projektech 

i. Realizace projektů na podporu cestovního ruchu 
E. Šulcová podala informace o nových aktivitách svazku v projektech z oblasti cestovního 
ruchu 

- Projekt CZ-PL - Po stopách tradice a řemesel: podpora regionálních řemesel a 
produktů – realizace 2020, podpora místních řemeslníků a výrobců tradičních 
produktů, spolupráce s MAS Krkonoše 

- Pohádkové Krkonoše, Krkonoše lyžařský běžecký ráj, Krkonošská pivní stezka, 
Pojizerský Pacifik, Neznámé Krkonoše – aktivity 2020 a plánovaný rozvoj 2021 

- Monitoring destinace: 
- Data ČSÚ – srovnání 3.q.2020 s 2019 
- Využití dat pro MIS (Marketingový informační systém CzechTourism) 
- data ze sčítačů Správy KRNAP 
- Behavio výzkum – analýza trhu + brand audit destinace Krkonoše 
- Mobilní data – jsou k dispozici za rok 2017, 2018, 2019 – 1q. díky spolupráci 

se Správou KRNAP na projektu Socioekonomická studie návštěvnosti 
Krkonoš; pan Kašpar doplnil informaci, že Správa KRNAP uvažuje o pořízení 
vyhodnocení dat od mobilních operátorů v rámci dalšího projektu 

 

ii. Pracovní skupina pro přípravu Zásad péče KRNAP 2020 
J. Sobotka navázal na informace o tomto projektu z posledního jednání ŕídící skupiny. V roce 
2020 bylo úsilí směřováno na projednání nových Zásad Péče KRNAP 2020+. Svazek 
zpracoval ve spolupráci s odborníkem na územní plánování společné připomínky za obce, 
skiareály k návrhu znění Zásad Péče. Tyto připomínky pak byly projednány na jednáních se 
zástupci Správy KRNAP. Pan Sobotka ocenil korektní přístup obou stran. Velká část 
připomínek vznikla z důvodu složitosti a nepřehlednosti materiálu, který vychází z metodiky 
stanovené MŽP. 
V tuto chvíli je upravený text Zásad Péče KRNAP 2020+ na MŽP, které provede kontrolu. 
Poté dokument projde schvalovacím řízením. 
 

iii. Projekty gestora – Správa KRNAP 
J. Taláb – informoval přítomné o realizovaných aktivitách v projektech Správy KRNAP.  
Muzea – Paseky dokončeny, rekonstrukce oceněna cenou Ministra kultury. Harrachov – 
záměr na přístavbu IC, nová expozice. Realizováno po dokončení kláštera.  
Vrchlabí – dokončení do 4/2023, návštěvnické centrum, předpokládaná návštěvnost 60.000-
80.000 návštěvníků (původní výstava kapacita 20.000-30.000 návštěvníků. Na Městu 
Vrchlabí je vybudování doprovodné infrastruktury – parkování, …Podrobnější informace 
v přiložené prezentaci Správy KRNAP. 
Analýza odtokových poměrů – bude řešit 5ti až 10 letou vodu, KRNAP vydefinuje lokality, 
kde lze realizovat protipovodňová opatření. Za obce účast  při jednání J. Sobotka a M. 
Bělovský. Podrobnější informace v přiložené prezentaci Správy KRNAP.  
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Projekty „Společná péče o Krkonošský národní park (mj. socioekonomická studie 
návštěvnosti Krkonoš) a projekt Spravování zelené infrastruktury v krajinách střední Evropy“ 
jsou naplněny a doporučuje je tedy k vyřazení z nového AP na 2021-2022. 
Obce a Správa parku se snaží o regulaci dopravy, proto navrhuje zařadit do nového AP 
2021-2022 projekt „Řešení dopravy na území národního parku“. Cílem je sledování dopravy 
na digitální platformě, mimo jiné dojde k aktualizaci systému povolování vjezdů do NP. 
 

2. Akční plán 2021 – 2022 – schválení 
 
Během jednání ŘS doporučila v procesu schválení Akčního plánu pro rok 2021-2022 vypustit 
projekt „Společná péče o Krkonošský národní park (mj. socioekonomická studie návštěvnosti 
Krkonoš) a projektu Spravování zelené infrastruktury v krajinách střední Evropy, a to 
z důvodu jejich naplnění. Dále ŘS doporučuje doplnit do AP na období 2021-2022 nový 
projekt „Řešení dopravy na území národního parku“. 
 
„Řídící skupina ISRRK schvaluje začlenění projektu: "Řešení dopravy na území 
národního parku“. 
 
„Řídící skupina ISRRK schvaluje vyřazení projektu: „Společná péče o Krkonošský 
národní park (mj. socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš) a projektu 
Spravování zelené infrastruktury v krajinách střední Evropy“ z Akčního plánu“ 
 
„Řídící skupina ISRRK schvaluje Akční plán 2021-2022“ 

Akční plán 2021-2022 bude předložen ke schválení VH svazku dne 21. 12. 2020. 

 
3. Různé 

a. Informace od členů řídící skupiny 

J. Sobotka podal informaci o postupu výstavby D11, aktuální informace o výstavbě useku 
Hradec Králové – Smiřice https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/32/infoletak_d11-1106-hk-
smirice.pdf. Na úsek Trutnov – státní hranice je územní rozhodnutí, Poláci očekávají, že na 
české hranici v Královci budou zhruba v roce 2023, česká strana o několik let později. 

Proběhla diskuse nad problematikou odpadového hospodářství ve vazbě na platnou 
legislativu. 

b. Další jednání Řídící skupiny ISRRK 
Dle potřeby projednání Aktualizace ISRRK. 

 
 
 
Zapsala: Eva Šulcová 
Přílohy: 

- Prezentace svazku ISRRK, Prezentace Správa KRNAP 
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