
Řídící skupina ISRRK – 2. 11. 2021



Krkonoše – svazek měst a obcí

PROGRAM:

1) Akční plán 2021-2022

a. Aktivity v projektech
i. Realizace projektů na podporu cestovního ruchu

ii. Výstupy „Seminář k problematice dopadů technického zasněžování na
vodní toky“ (bod posunout na 10:45 – účast Libor KNOT)

iii.Analýza odtokových poměrů
iv.Doprava

1. Železniční trať 042 Martinice – Rokytnice nad Jizerou
2. Řešení dopravy na území NP

v. Projekty gestora - Správa KRNAP

b. Schválení Aktualizovaného AP 2022

2) Různé
i. Informace od členů řídící skupiny

ii. Další jednání



a. Aktivity v projektech

Destinační management a marketing

Recertifikace oblastní destinační 

společnosti

- V červnu 2021 recertifikace

- 91 bodů (ze 100)

- Právní forma (certifikace

každý rok)

i. Realizace projektů pro podporu cestovního ruchu



Celokrkonošské projekty na podporu cestovního ruchu – Krkonošské 

cyklobusy, Krkonoše lyžařský běžecký ráj, Pohádkové Krkonoše, Krkonošská 

pivní stezka, Pojizerský Pacifik

KRKONOŠKÉ CYKLOBUSY

- KHK v současné zpracovává vyhodnocení

- dotazy směřovaly na možnost rezervace

KRKONOŠE-LYŽAŘSKÝ BĚŽECKÝ RÁJ

- LK přímá dotace, KHK soutěž (snaha svazku 

o formu přímé dotace)

- Díky skvělým sněhovým podmínkám jsme  

finanční prostředky 2020/2021 vyčerpali 

(úprav a v níže položených místech)

KRKONOŠSKÁ PIVNÍ STEZKA

- 2018 – 523; 2019 – 746; 2020 – 645; 2021 - 406
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POJIZERSKÝ PACIFIK

- jedinečný produkt pro Krkonoše (viz. Behavio)

- 2021 spolupráce se Spolkem železničních nadšenců

Martinice,

- propojení:

• historie - hrabě Harrach,

• technické památky – trať, stanice, hornické

muzeum, DO retro vlak 810

• příroda (Neznámé Krkonoše),

• řemesla – sklo,

• turisticky zajímavá místa, parní jízdy

- v rámci oblasti regionálního rozvoje snaha o záchranu

železničních stanic

Zhodnocení: Nejvíce návštěvníků na pohádkovém

představení v Martinicích a na jízdy s hrabětem

Harrachem. Celkem účast na akcí 350 osob.
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POHÁDKOVÉ KRKONOŠE- zhodnocení do 23.9.

- Na razítkovací a prodejní místa dodáno:

- 2. 149 ks brožury Pohádkové Krkonoše

- 357 ks Zdravých lahví s Krakonošem

- 664 ks hobby setů Rautis

- 985 ks omalovánek

- 727 ks pexesa

Krkonoše – svazek měst a obcí
Oblastní destinační společnost pro TO Krkonoše



Letní sezóna 2021

- Snížení návštěvnosti: možnost vycestovat do zahraničí, počasí; IC méně návštěvníků/vyšší 

tržby

- Letní prázdniny 2021 hodnotí meteorologové jako srážkově značně nadprůměrné (v průměru 

spadlo o 30 % srážek více) a teplotně podprůměrné. 

- Srpen je hodnocen jako nejchladnější za posledních 10 let. Během srpna bylo rovněž o 

čtvrtinu méně slunečních dnů, než je obvyklé.

- Dle sčítačů na území KRNAP došlo v meziročním srovnání k mírnému poklesu intenzity 

návštěvnosti na většině monitorovaných profilů v červenci i v srpnu. Pokles byl zaznamenán 

nejen u pěších návštěvníků, ale zároveň i v počtech průjezdů cyklistů i automobilů 

směřujících do vrcholových částí Krkonoš. 

- SNĚZKA - i přes tyto podmínky sčítače na české straně masivu Sněžky v srpnu zaznamenaly 

v součtu více průchodů, než v roce minulém.

Denní struktura intenzity návštěvnosti (počet průchodů) masivu Sněžky na české straně (zdroj Správa KRNAP)



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Infocentrum

Návštěvnost informačních center za roky 2020, 2019, 2018 a 2017 - TO Krkonoše

Návštěvníci celkem 2020

Návštěvníci celkem 2019

Návštěvníci celkem 2018

Návštěvníci celkem 2017



Poplatek z pobytu – TO Krkonoše
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CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

- Strategie rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

Realizace 2021-2022

Analytická část hotová, nyní v realizaci návrhová část (zpracovatel KPMG)

- zapojení do aktivit CzechTourism prostřednictvím centrály

Loskuták – lokalita Černá hora, Stezka korunami stromů, Janské Lázně, Farmpark, Herní 

Krajina Pecka

Hejlík 555 – Čertova strouha, Stezka korunami stromů, Brecštejn, Černohorské rašeliniště, Pec 

pod Sněžkou, Janské Lázně (+vybrané gastro)

Exportní workshopy se ZZ, Školení Google Analytics – zasláno i partnerům

- záměr kraje na změnu právní formy 

ZK KHK na svém jednání dne 1. 11. 2021 schválil založení p.o.

polupráce s územím bude zajištěna prostřednictvím poradního orgánu (DMO, odborné 

asociace, města, …)
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LIBERECKÝ KRAJ

- zapojení DMO Krkonoše do kampaně na rok 2021

Liberecký kraj realizuje na léto kampaň se zaměřením na aktivity, každá TO má svoje specifikum: 

Jizerské hory – pěší, Lužické hory – cyklo, Máchův kraj – voda, Český ráj – zážitky, Krkonoše –

zážitky a adrenalin

5 míst v Krkonoších (Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Benecko, Špindlerův Mlýn, Janské 

Lázně)

Video spot – Harrachov+Benecko

Honest guide – Harrachov (sklárna, Mumlava), Rautis, Rokytnice

- polepy autobusů vnitřního dopravce kraje

Zadní strana autobusu, 10 autobusů pro místa v Krkonoších (území LK) – Krakonoš, Krkonošské 

cyklobusy, Pojizerský Pacifik, Rautis, Mumlava (podzim), Mohyla Hanče a Vrbaty, Krkonošské 

muzeum Jilemnice, Maják, Krkonošská pivní stezka, Strážník, Rozhledna U borovice 

- zapojení do aktivit CzechTourism prostřednictvím kraje

Evropa 2 – Sdružení CR Harrachov

- Studijní cesta Německo, Rakousko – tematicky sklo; máme jedinečnou autenticitu (fungující

provozy), důležité pro členy CV

- Jednání s DMO – aktivity 2022
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ii. Výstupy „Seminář k problematice dopadů technického 

zasněžování na vodní toky“

- Seminář 21.10. – Pavel Treml Výzkumný ústav vodohospodářský, metodika pro 

zasněžování nebyla předmětem semináře, prezentace zde: Dopad technického 

zasněžování na toky v Krkonoších | VTEI

- Metodika pro odběr vody na zasněžování – seminář konec listopadu

iii. Analýza odtokových poměrů

- Zástupce SMO - Martin Bělovský, Jan Sobotka, Jiří Vancl

- 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

5. odběr vody pro zasněžování

Řídící skupina souhlasí se zněním výčtu priorit pro obce v rámci

studie „Analýza odtokových poměrů“.

a. Aktivity v projektech

https://www.vtei.cz/2019/08/dopad-technickeho-zasnezovani-na-toky-v-krkonosich/


- Září 2021: Proběhlo jednání se Správou železnic ohledně nádražních budov na

trati Jilemnice – Jablonec nad Jizerou, jehož závěrem je, že se budovy bourat

nebudou, SŽ zajistí aby budovy dále nechátraly. Od ředitele SŽ vzešel příslib

zpracování studii revitalizace budov.

- Akce tramvaje v Jablonci nad Jizerou (velký mediální prostor).

- Strategie rozvoje turistické dopravy Krkonoše (zpracovatel KORID, 2021

aktualizace, všechny TO)

2. Řešení dopravy na území NP

- Společný projekt se Správou KRNAP

- studie

iv. Doprava

1. Železniční trať 042 Martinice – Rokytnice nad Jizerou

a. Aktivity v projektech



v. Projekty gestora – Správa KRNAP

a. Aktivity v projektech



Schválení Aktualizovaného AP 2022

- Návrh vypustit projekt „Podpora místního trhu a místních produktů

prostřednictvím osvěty a propagace (např. prostřednictvím krajů, Svazu

měst a obcí ČR apod.), podpora podnikatelům (např. prostřednictvím

spolupráce s hospodářskými komorami, apod.“

- Důvodem je propojení s projektem č. 4303

Harmonogram schválení Aktualizace
- 2. 11. 2021– souhlas ŘS ISRRK

- 26. 11. 2021– schválení Rada svazku

- 16. 12. 2021– schválení Valná hromada svazku

Řídící skupina na svém jednání dne 2. 11. 2021 souhlasí s Aktualizací 

AP 2022.

b. Schválení Aktualizovaného AP 2022 




