
Krkonoše – svazek měst a obcí 
oblastní destinační společnost 
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 
IČ: 701 57 898 
svazek@krkonose.eu 
Turismus: www.krkonose.eu 
Rozvoj: www.rozvoj.krkonose.eu 
DMO: www.svazek.krkonose.eu 

 

 

        @Krkonoše.eu                 @krkonoseeu                 @krkonose_eu 

Zápis z jednání Řídící skupiny Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze dne 
1. června 2021 (malá zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – zámek I. patro). 

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

a. Informace od členů řídící skupiny 

b. Další jednání 
 
Na úvod J. Sobotka shrnul proces zpracování a schválení Aktualizace Integrované strategie. 
Dokument schválila Valná hromada svazku usnesením č. VH/18/20 na svém jednání dne 26. 
6. 2020, je zveřejněný zde: https://svazek.krkonose.eu/sites/default/files/docs/isrr-krkonose-
aktualizace-2020-final-cistopis_0.pdf  
 

1. Akční plán 2021-2022 

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 

- Svazek získal jako oblastní destinační společnost certifikaci dle stanovených 
podmínek 

- Krkonošské cyklobusy – podíl na ztrátě v roce 2021 93.600,-Kč (v roce 2020 částka 
106.000,-Kč) 

- Pojizerský Pacifik 
- V sezoně 2021 budou realizovány akce na podporu rozvoje produktu: spojení 

zážitku z jízdy s historií, tradicí, kulturou (Rautis, hrabě Harracho, Divadelní 
spolek Vysoké nad Jizerou, Spolek železničních nadšenců Martinice 
v Krkonoších) 

- Pohádkové Krkonoše – nové marketingové aktivity, síťování podnikatelů v CR (30 
míst); Neznámé Krkonoše – edukace návštěvníků 

- Monitoring destinace: 
- Data ČSÚ – srovnání 2020 s 2019 

- Pokles zahraničních návštěvníků o 50% 
- Pokles domácích návštěvníků o 30% 
- Prodloužení doby pobytu – pozitivní zpráva 

https://svazek.krkonose.eu/sites/default/files/docs/isrr-krkonose-aktualizace-2020-final-cistopis_0.pdf
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- Využití dat pro MIS (Marketingový informační systém CzechTourism) – na 
základě požadavku DMO Krkonoše, zpracuje Institut turismu přehledy na 
úroveň oblastí 

- Na základě připomínky DMO Krkonoše jsou nově grafiky z MIS pro kraje 
zpracované i na podrobnost turistických oblastí https://tourdata.cz/regionalni-
reporty/interaktivni-huz-report-2020-pro-oblastni-certifikovane-dmo/  

- Záměr založení lokální destinační společnosti na území Svazku obcí Východní 
Krkonoše 

- Zvýšení výběru poplatků z ubytování )v současné době cca 20-25% poplatků; 
cíl navýšit o 25%) 

- Nástroj pozitivní motivace – Karta hosta (exkluzivita: vstupy, parkování, …) 
- Sběr dat (profily návštěvníků, cílové skupiny) 

 
 

ii. Analýza odtokových poměrů 
Jedná se o projekt Správy KRNAP, Za obce účast při jednání J. Sobotka a M. Bělovský a 
nově pan J. Vancl. Priority pro obce jsou čtyři: 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. Projekt se stále vyvíjí a koresponduje se Zásadami péče. 
. 
 

iii. Železniční trať 042 Martinice – Rokytnice nad Jizerou 
Zástupci starostů a Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších se zúčastnili jednání na 
Správě železnic, kde komunikovali situaci (budoucnost) s tratí Martinice – Rokytnice nad 
Jizerou. K bourání objektů nedojde, ale je třeba zajistit, aby nechátraly. Svazek společně se 
Spolkem železniční historie připraví studii na záchranu objektů. Zvažuje se možnost zapojení 
do spolupráce ESÚS NOVUM. Zájem zapojit se do zatraktivnění trati projevila i firma Rautis 
Poniklá (mj. letošní držitel Ceny ředitele Správy KRNAP). 
 

iv. Projekty gestora – Správa KRNAP 
J. Taláb – informoval přítomné o realizovaných aktivitách v projektech Správy KRNAP. 
Muzea – Vrchlabí dokončení do 4/2023, 100 mil. Kč již proinvestováno. Město Vrchlabí řeší 
rekonstrukci přilehlého parkoviště. 
Předpoklad pokračování projektu zaměřeného na sběr dat o návštěvnosti, tentkrát s větší 
přesností a se zaměřením na pohyb návštěvníků. 
Koncepční řešení dopravy (parkování, telematika, …)  KRNAP se necítí být garantem. J. 
Sobotka avizoval jednání zástupců svazku a Správy KRNAP nad tímto tématem. 
Od prosince 2020 (schválení ŘS ISRRK, VH) vložen do AP nový projekt „Řešení dopravy na 
území národního parku“, z důvodu naplnění aktivit byly vyřazeny projekty: „Společná péče o 
Krkonošský národní park (mj. socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš)“ a projekt 
„Spravování zelené infrastruktury v krajinách střední Evropy“. 
Program na podporu obcí na území NP – Krkonoše (obec, města, Správa KRNAP, 
organizace, …)vyčerpaly 70% z celkové alokace. Pro následující 3 roky schválené navýšení 
alokace na 200 mil. Kč. 
 

2. Různé 
 

a. Informace od členů ŘS 

https://tourdata.cz/regionalni-reporty/interaktivni-huz-report-2020-pro-oblastni-certifikovane-dmo/
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ČUS – p. Boháč – spolupráce s AHS, zákon o cestovním ruchu v dalším volebním období 
Přítomní zástupci organizací a starostové – nárůst zájmu o apartmánové bydlení, přestavba 
hotelů a firemních zařízení. 
Město Rokytnice – P. Matyáš – do budoucnosti možná změna v oblasti organizace úpravy 
běžeckých tratí, místo skiareálů obce, popř. svazek – viz. covid období, kdy v případě 
uzavření areálů neprobíhala ani údržba běžeckých tratí. V Rokytnici již zajišťuje město ve 
spolupráci se sousedním Harrachovem. 
 

b. Další jednání  
Předpokládáme další jednání na podzim 2021. 
 
 

 

 
Zapsala: Eva Šulcová 
Přílohy: 

- Prezentace svazku ISRRK 

 
 


