
Řídící skupina ISRRK – 1. 6. 2021



Krkonoše – svazek měst a obcí

PROGRAM:

1) Akční plán 2021-2022

a. Aktivity v projektech

i. Realizace projektů na podporu cestovního ruchu

ii. Analýza odtokových poměrů

iii. Železniční trať 042 Martinice – Rokytnice nad Jizerou

iv. Projekty gestora - Správa KRNAP

2) Různé

i. Informace od členů řídící skupiny

ii. Další jednání



Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

ISRRK je hlavní strategický dokument Svazku i regionu Krkonoše jako celku, je přijímán a

akceptován všemi hlavními aktéry v území. ISRRK představuje „živým“ dokument

využívaný při řízení rozvoje regionu a města obcí, které jsou členy svazku.

Platnost dokumentu 2021 – 2027 (první dokument 2013-2020)

Pilíře vize:

• Dobře spravovaný region

• Vybavený region

• Zelený region

• Tvůrčí region

• Turistický region

Spolupráce s Královéhradeckým a Libereckým krajem na základě uzavřené smlouvy.

Aktualizace ISRRK



a. Aktivity v projektech

Destinační management a marketing

Recertifikace oblastní destinační 

společnosti

- V březnu 2020 získána

recertifikace pro oblastní

destinační společnost v rámci

Technických standardů

kategorizace destinačních

společností,

- V březnu 2021 podána žádost

o recertifikaci, Fond

cestovního ruchu

i. Realizace projektů pro podporu cestovního ruchu



Celokrkonošské projekty na podporu cestovního ruchu – Krkonošské 

cyklobusy, Krkonoše lyžařský běžecký ráj, Pohádkové Krkonoše, Krkonošská 

pivní stezka, Neznámé Krkonoše, Pojizerský Pacifik

KRKONOŠKÉ CYKLOBUSY

- spolupodíl na ztrátě 2021 93.600,-Kč

- 2020 přepravených osob 39.819 (2019 - 41.804)

- 2020 kola 4.500 (2019 - 3.612)

KRKONOŠE-LYŽAŘSKÝ BĚŽECKÝ RÁJ

- více než 600 km upravovaných běžeckých stop,

- LK přímá dotace, KHK soutěž (snaha svazku o 

formu přímé dotace) 

a. Aktivity v projektech



KRKONOŠKÁ PIVNÍ STEZKA

- Zážitková turistika – propojení lokálních

pivovarů (teambuildingové akce na min. 2

dny, parta lidí)

- DMO je partnerem – rozvoj, marketing

- 5 pivovarů (Hendrych, Medvěd, Fries,

Pecký Pivovar, Pivovar Trautenberk)

- www.krkonoskapivnistezka.cz

POJIZERSKÝ PACIFIK

- jedinečný produkt pro Krkonoše, spolupráce

se Spolkem železničních nadšenců Martinice,

- 2021 pořádání doprovodných akcí se

zapojením divadelního spolku z Vrchlabí a

Vysokého nad Jizerou, Rautis, hrabě Harrach,

- propojení:

• historie - hrabě Harrach,

• technické památky – trať, stanice,

hornické muzeum, DO retro vlak 810

• příroda (Neznámé Krkonoše),

• řemesla – sklo,

• turisticky zajímavá místa,

• parní jízdy

a. Aktivity v projektech

http://www.krkonoskapivnistezka.cz/


NEZNÁMÉ KRKONOŠE

- pokračuje spolupráce s Hanka 

Jampílková – tvář Neznámých 

Krkonoš; spolupráce s dalšími 

cestovateli

- Hanka=persona☺

- www.neznamekrkonose.cz

- platforma používaná i ve FB skupinách, -

- Edukace: chování v NP, příprava na 

výlety, doporučené trasy na Sněžku, 

HS…

a. Aktivity v projektech

http://www.neznamekrkonose.cz/


v



- Zástupce SMO - Martin Bělovský, Jan Sobotka

- Aktuálně se finiškuje analytická část projektu

- Priority pro obce:

1. množství (přítok vody) při určité srážce,

2. stav toků (za situace ponechání dřeva apod.)

3. stav koryt (tj. průtočnost) a energetické využití,

4. protipovodňová opatření

ii. Analýza odtokových poměrů+

a. Aktivity v projektech



- Na základě studie zahrnuto téma „Pojizerský Pacifik“

(technické a kulturní zajímavosti, …žst. Martinice je kulturní

památkou, RAUTIS – kandiduje na UNESCO, …) do

turistické nabídky,

- Společná snaha o záchranu nádražních budov (jednání

Správa železnic HK)

- Spolek Železničních nadšenců Martinice v Krkonoších

iniciátorem jednání 15. 4. 2021 (zástupci obcí, kraje, SMO,

Správa KRNAP, provozovatel Osoblažské úzkokolejky) –

hledá se hlava projektu

Dostavba D11

- pro region zásadní otázka

iii. Železniční trať 042 Martinice – Rokytnice nad Jizerou

a. Aktivity v projektech



iv. Projekty gestora – Správa KRNAP

a. Aktivity v projektech



Přijdte pobejt.


