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Z Á P I S  
Z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí 

v úterý dne 5. února 2019 v 9:00 hodin 

 

Přítomni dle prezenční listiny zástupci obcí: Dolní Dvůr, Horní Branná, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, 

Studenec, Vrchlabí, Žacléř; omluveni zástupci obcí: Harrachov, Mladé Buky, Strážné hosté: Město 

Trutnov, ČEZ 
 
 

 
 

PROGRAM: 
 

 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů 

J. Sobotka zahájil jednání. Je to první povolební setkání Rady svazku, a proto seznámil nové členy 
s obvyklým průběhem jednání rady, s aktivitami svazku s důrazem na oblast regionálního rozvoje a 

destinačního managementu. 

Přivítal místostarostu města Trutnova Mgr. Tomáše Eichlera, jako hosta. 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 29. listopadu 2019 

Nebyly žádné úkoly. 

3) Přehled hospodaření k 31. 12. 2018      Příloha č. 1 

E. Šulcová: Příjmy roku 2019 nebyly naplněny z důvodu opožděné platby za projekt CZ-PL ve výši 
324.038 Kč. Platba byla připsána na účet svazku až v lednu 2019 a i přesto, že ve výdajích byly 

úspory, hospodaření za rok 2018 skončilo ztrátově částkou 313 tis. 
J. Sobotka seznámil nové radní s financováním svazku (členské příspěvky, dotace, příspěvky od 

podnikatelů a další aktivity). 

Usnesení č. R/01/19 Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 12. 2018 

4) ISRRK  (Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše) 

a) plán činnosti 2019 – jednání ŘS  

J. Sobotka: Aktualizace (tvorba) Integrované strategie, aktualizace Akčního plánu. Jednání ŘS 2x rok – 
duben, říjen. 

Usnesení č. R/02/19 Rada souhlasí s plánem činnosti Řídící skupiny ISSRK na rok 2019 

b) Pracovní skupina k přípravě Plánu péče KRNAP 2020, cestovní ruch (propojování 
areálů) – jednání Správa KRNAP 

J. Sobotka: Jednání se Správou KRNAP na toto téma proběhne 6. 2. 2019 za účasti starostů, kteří jsou 

členy Pracovní skupiny. 
Usnesení č. R/03/19 Rada bere na vědomí informaci o jednání se Správou KRNAP ke 

„Studii možných vlivů propojení krkonošských středisek v regionech 
Západ, Střed a Východ. Průzkumné biologické práce a předběžné 

expertní posouzení možných vlivů záměru na biodiverzitu a životní 

prostředí“  

c) Studie rozvoje turistické dopravy v Krkonoších  

E. Šulcová: Zpracování této Studie je zahrnuto do žádosti o dotaci (regionální rozvoj) v Libereckém i 
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Královéhradeckém kraji. Záměr je v souladu s akčním plánem ISRRK 2019-2020. Veřejná doprava 
hraje významnou roli pro celkovou podporu rozvoje turistického ruchu, funkční zajištění turistické 

dopravy prostřednictvím veřejné dopravy může pomoci řešit problémy s infrastrukturou (parkování) a 
sníží negativní dopady na životní prostředí. Dle dostupných údajů začíná sezóna v Krkonoších od 

konce dubna a trvá až do října. Tomuto faktu je nutné přizpůsobit (v rámci možností) i rozsah 

turistické dopravy. Vzhledem k tomu, že Krkonoše leží na území dvou krajů, bude se na úhradě 
zpracování studie podílet i Královéhradecký kraje. Zpracovatelem bude společnost KORID.  

Usnesení č. R/04/19 Rada souhlasí se zadáním „Studie rozvoje turistické dopravy v 

Krkonoších“ 

5) Prezentace možnosti výstavby dobíjecích stanic 

Tomáš Chmelík, manažer útvaru /E/MOBILITA skupiny ČEZ představil projekt „Elektromobilita skupiny 
ČEZ“ a možnosti spolupráce jednotlivých obcí.  Očekává se nárůst používání elektromobilů, stoupá 

potřeba dobíjecích stanic. Proto je třeba řešit dobíjecí infrastrukturu a související agendu. V případě 
zájmu nabízejí vozy za zvýhodněných podmínek, sdílení zkušeností a analytickou podporu při 

rozhodování o pořízení elektromobilu a jeho provozu. 
Přílohou tohoto zápisu je i celá prezentace elektromobility skupiny ČEZ. 

Usnesení č. R/05/19 Rada bere na vědomí možnosti dobíjecích stanic 

6) Projekt OPZ 

a) Strategie konkurenceschopnosti 
E. Šulcová: v současné době se v rámci zpracování tohoto dokumentu vedou řízené rozhovory, 

proběhlo již první jednání pracovní skupiny a v únoru je naplánováno druhé. Návrhová část by měla 
být zpracovaná cca v měsíci březnu, poté pak implementační. Dokument bude z velké části sloužit 

jako podklad pro aktualizaci „velké strategie“ 

b) Strategie rozvoje cestovního ruchu 
Dle dostupných údajů o vývoji cestovního ruchu v Krkonoších zbytková data, návštěvnost,...) došlo k 

aktualizovali SWOT analýzy, zjednodušení cílových skupin, zdrojové zahraniční trhy a domácí cestovní 

ruch. Do dokumentu bude doplněna kapitola týkající se statistického sledování dat (doplnění 
statistických dat o návštěvnosti IC, turistických atraktivit, atd), nové téma Krkonoše neznámé, 

Pojizerský Pacifik a dále o informace o propojování horských středisek. Předpokládaný termín ukončení 
a projednání ve skupině pro CR, dokument bude schvalovat Rada svazku. 

Usnesení č. R/06/19 Rada bere na vědomí informace o postupu zpracování dokumentů 

7) Vyúčtování dotací 2018, podané žádosti o dotace 2019, SFŽP - Program na podporu 
obcí na území NP, Dotační tituly LK 

E. Šulcová: Závazkům, které vyplývají z dotačních podmínek jsme dostáli. Dotace za rok 2018 jsou 
všechny vyúčtované a vyplacené.  

Na krajské výzvy obou krajů byly už žádosti na rok 2019 podány (jedná se o destinační management, 
podpora svazků, regionální rozvoj, propagace cyklobusů, úprava běžeckých tratí 2019/2020, LK – 

regiony, LK – nadregiony). Podávat se bude ještě žádost na podporu cyklobusů městu Trutnov. 

V letošním roce se podařilo vyjednat s KHK přímou podporu na certifikované destinační společnosti, 
což se týká od roku 2019 i svazku.  

Je podaná žádost na SFŽP, se zaměřením na marketingové aktivity (trhací mapy zimní, Pojizerský 
Pacifik) a realizaci výstupů pro online komunikaci s influencer tripů zaměřených na návštěvu méně 

známých míst, nebo TOP míst mimo hlavní sezonu. 
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Usnesení č. R/07/19 Rada bere na vědomí informaci o vyúčtování dotací za rok 2018, 
podaných žádostech o dotace v roce 2019 – Liberecký a 

Královéhradecký kraj, SFŽP  

8) Marketingový plán regionu KRKONOŠE – 2019    Příloha č. 2 

a) Schválení Marketingového plánu regionu KRKONOŠE – 2019 

E: Šulcová: Jeho cílem je představení Krkonoš naplňující slogan „Krkonoše jedinečné navenek, 

přátelské uvnitř“.  
Priority: pokračování prohloubení spolupráce s partnery FCR, usměrňování návštěvnosti (podpora 

méně známých míst, téma Krkonoše neznámé, Neznámý KRNAP) zajišťování monitoringu, 
statistických údajů, prodloužení doby pobytu, redesign webových stránek www.krkonose.eu. 

M. Bělovský: je návaznost KLBR na trasy skialpinistů a návaznost na www.bilestopy.cz ? 
E. Šulcová: podmínky a možnosti napojení dalších upravovatelů na www.bilestopy.cz projedná 

s panem Bělovských za svazek pan R. Vich. Podmínkou je pořízení GPS na upravovací techniku. 

Usnesení č. R/08/19 Rada schvaluje „Marketingový plán regionu KRKONOŠE – 2019“ 

b) Krkonošská sezóna – léto 
E: Šulcová: Krkonošská sezona je naše nosná tiskovina toto vydání je financováno ze SFŽP, bude 

v mutacích PL, NJ, součástí realizace projektu je i vklad v celorepublikovém deníku pro 
Královéhradecký kraj a Středočeský kraj. Témata: Krkonoše pro děti (Pohádkové Krkonoše, pohádkové 

a jiné stezky, …), Krkonoše ze sedla kola (bikeparky, traily, tipy na výlet, nové materiály a videa, 
cyklobusy, lanovky s možností přepravy kol), co dělat když prší, tři rozhovory s pozvánkou na výlet do 

území, celokrkonošská mapa s vyznačenými trasami cyklobusů. 

Na tomto jednání Rady proběhlo losování infocenter s tím, že vylosované IC dostane větší prostor 
v Krkonošské sezoně k prezentaci svých aktivity, zajímavosti z území, vylosováno bylo IC Lánov 

(náhradník - Janské Lázně). 

Usnesení č. R/09/19 Rada bere na vědomí informace o vydání Krkonošské sezóny – léto 

c) Turistický portál www.krkonose.eu  

E. Šulcová: Je nutná změna webového portálu, je nevyhovující, potřebujeme zajistit responsivitu 

webu, oddělit organizační portál od turistického. 
Předložila cenovou nabídku od firmy Optimystic – Koncepto, Brno, která již provedla analýzu 

stávajícího webu. Reference na tuto firmu jsou dobré, firma pracuje nejen v Česku, ale také 
spolupracuje s destinačními společnostmi ve Švýcarsku. Rozložení tvorby je na 2 roky. 

Usnesení č. R/10/19 Rada souhlasí se zadáním zpracování redesignu a zprovoznění 

webových stránek krkonose.eu 

9) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše 

E. Šulcová: Svazek se snaží o stabilizaci FCR (fondu cestovního ruchu) a zapojení dalších partnerů, 
nově je uzavřená smlouva se Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně a provozovateli Pensionu 

Slunečnice ve Sv. Petru. Stávajícím partnerům byla již odeslána Zpráva činnosti svazku za rok 2018.  
Zhodnotila veletrhy: Brno – nízká návštěvnost účast z důvodu krajské expozice; Drážďany – velká 

účast návštěvníků, konkrétní zájmy (ubytování, kolo). V únoru jsou dále Holiday World Praha a na 

začátku března Wroclaw. 
Svazek organizuje ve spolupráci se ZZ CzT dvoudenní trip pro Holanďany (Rokytnice nad Jizerou, 

Paseky nad Jizerou) 
E. Šulcová pojede hodnotit destinační společnosti do Jihočeského kraje.  
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Usnesení č. R/11/19 Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve Svazku měst a 

obcí Krkonoše 

10) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 
 

a) Svazek obcí východní Krkonoše – Mgr. Tomáš Eichler 
Během února budou řešit nové pojetí svazku (např. agentura,..) a hledat 2 nové pracovníky. Aktuální 

téma: jednotný postup v rámci zonace. Chtějí podat žádost na MMR (vzdělávání starostů), úspěšná 
byla žádost na strategické dokumenty, do výzvy SFŽP podaly žádost na pasportizaci silnic. 
 

b) Svazek obcí Horní Labe –  Ing. Martin Bělovský 

Plánují prodloužení projektu centra sdílených služeb. Funguje běžeckého lyžování. Věnují se aktivitám 
projektu Labská cyklostezka. 
 

c) Svazek obcí Jilemnicko –  Mgr. Vladimír Richter 

Běží projekt efektivní veřejná správa mikroregionu (pro zaměstnance obcí) rozjíždí se projekt 
„překladiště odpadů“, tento záměr, na který chtějí získat dotaci se týká tříděného i netříděného 

odpadu.    
               

d) Svazek obcí Tanvaldsko – Eva Zbrojová – nepřítomna 

 Usnesení č. R/12/19 Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve svazcích 

11) Různé 
a) Příští jednání Rady Svazku – termín 

b) Ostatní – Prověření možností propojení prostoru města Hostinné na dálnici D 11 

Královéhradecký kraj zvažuje pořízení studie propojení dálnice D11 s prostorem města Hostinné,  
oslovil dotčené obce, jestli mají zájem. 

Svazku Krkonoše přišel požadavek od K. Klímy k sepsání dopisu – kladného vyjádření za obce 
dohromady. 

Usnesení č. R/13/19 Rada souhlasí s odesláním dopisu na Královéhradecký kraj 
s vyjádřením podpory k prověření propojení prostoru města Hostinné 

na dálnici D 11 

     J. Sobotka: informoval starosty o konání Světového poháru v lyžování ve Špindlerově 
Mlýně ve dnech 8. – 9. 3. 2019 a složité dopravní a parkovací situaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Ing. Jan Sobotka 

předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 
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