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Z Á P I S  

 

z jednání Valné hromady Svazku měst a obcí Krkonoše,  
ze dne 16. prosince 2022 v 9:00 hodin 

 
v konferenčním sále, Erlebachova bouda 

 

 
 
Přítomni: 32 členů (z toho 7 na základě plné moci), 11 hostů 
 
1)  Zahájení, přivítání zástupců členů Krkonoše-svazek měst a obcí a hostů 

Jan Sobotka přivítal přítomné, uvítal nové starostky a starosty a jmenovitě pak pozvané hosty: 
náměstkyni hejtmana Libereckého kraje paní Květu Vinklátovou, vedoucího oddělení cestovního ruchu 
Libereckého kraje pana Jakuba Šepse, ředitele Správy KRNAP pana Robina Böhnishe , ředitele 
asociace horských středisek pana Libora Knota, ředitele ESUS Novum Miroslava Vlasáka, náčelníka 
Horské služby Krkonoše pana Pavla Cingra a radního Libereckého kraje za oblast regionálního 
rozvoje pana Jiřího Ulvra.  
Hosty osobně přivítali i majitelé Erlebachovy boudy, manželé Tomáškovi.  
V době zahájení Valné hromady bylo osobně přítomno 25 osob z řad zástupců měst a obcí a dalších 7 
zástupců udělilo plnou moc.  
Usnesení č. VH/18/22  VH bere na vědomí přivítání zástupců členů a hostů a jejich informace 
 
2) Informace o usnášeníschopnosti a schválení programu jednání Valné hromady 

Jan Sobotka konstatoval usnášeníschopnost při účasti 32 hlasujících (z toho 7 plné moci).  
Eva Šulcová zařadila bod „Záměr projektu do NPPCR „Krkonoše – rozvoj destinace“ – schválení 
spolufinancování“. 
Usnesení č. VH/19/22 VH bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti – počet zástupců 

členů, počet hostů. 
Usnesení č. VH/20/22 VH schvaluje doplnění bodu 12a) „schválení spolufinancování 

projektu“ a schvaluje program jednání. 
 
3) Volba: 

a) návrhová komise Petr Kadavý, Stanislav Pelc 
b) ověřovatelé zápisu  Luboš Zimmermann, David Hlaváč 
c) zapisovatel  Petra Kobrová  

Usnesení č. VH/21/22  VH volí: Návrhová komise: Petr Kadavý, Stanislav Pelc 
     Ověřovatelé zápisu: Luboš Zimmermann, David Hlaváč  
     Zapisovatel: Petra Kobrová  
 
4) Kontrola plnění usnesení Valné hromady konané dne 14. června 2022 

Žádné úkoly nebyly uloženy.  
Usnesení č. VH/22/22  VH bere na vědomí stav plnění usnesení Valné hromady konané dne 

14. června 2022. 
 

5) Volba: veřejná  

Jan Sobotka před veřejnou volbou promluvil o historii i současnosti Svazku. Popovídal o významné roli 
Svazku – zmínil mimo jiné propojování, sjednocování krajů, spolupráci se Správou KRNAP, spolupráci 



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

 

 

        @Krkonoše.eu                 @krkonoseeu                 @krkonose_eu 

s ostatními svazky i mezi obcemi. Zdůraznil, že Svazek zajištuje regionální rozvoj na obou krajích a 
dále je certifikovanou oblastní destinační společností. Od vysokých priorit (např. dálnice D11), se 
snaží komplexně řešit regionální rozvoj (viz. například Pojizerský Pacifik, cyklotrasy, Analýza 
odtokových  poměrů, Plán mobility se Správou KRNAP). 
Rozvinul témata pro budoucnost a skutečnost, že cestovní ruch nefunguje „sám“ a je potřeba jej 
podporovat. Je důležité rozvíjet cyklotrasy, cyklostezky, koordinovat úpravu běžeckých tratí, realizovat 
nové produkty cestovního ruchu, např. Krkonošská pivní stezka. 
 
Navrženi a následně zvoleni byli tito členové:  

a) Předseda  Jan Sobotka 
Usnesení č. VH/23/22 VH volí předsedu svazku: Jan Sobotka (starosta města Vrchlabí). 
 

b) Místopředsedové David Hlaváč, Luboš Zimmermann 
Usnesení č. VH/24/22 VH volí místopředsedy svazku:  

David Hlaváč, starosta města Jilemnice,  
Luboš Zimmermann, starosta obce Horní Branná. 

 
c) členové Rady svazku Dagmar Sahánková, Lucie Potůčková, Aleš Vaníček, Martin Bělovský,  

Miroslav Kubát, Tomáš Vašíček 
Usnesení č. VH/25/22 VH volí členy Rady svazku:  

Dagmar Sahánková, starostka města Hostinné,  
Lucie Potůčková, starostka městyse Mladé Buky,  
Aleš Vaníček, starosta města Žacléř,  
Martin Bělovský, starosta obce Dolní Dvůr,  
Miroslav Kubát, starosta města Jablonec nad Jizerou,  
Tomáš Vašíček, starosta města Harrachov. 

 
d) členové Revizní komise Tomáš Grégr, Jaroslav Mejsnar, Martin Jandura, Eliška Rojtová, Petr 

Týfa 
Usnesení č. VH/26/22 VH volí členy Revizní komise:  

Tomáš Grégr, starosta obce Strážné,  
Eliška Rojtová, starosta obce Lánov,  
Jaroslav Mejsnar, starosta obce Benecko,  
Martin Jandura, starosta města Špindlerův Mlýn,  
Petr Týfa, starosta města Svoboda nad Úpou. 

 
6) Aktuální informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina Böhnische- podrobně v přiložené 

prezentaci Správy KRNAP 

Robin Böhnisch pogratuloval právě zvoleným členům i všem starostům, kteří obhájili mandáty a nově 
zvoleným.  
Pro Správu KRNAP byl rok 2022, co se týče provozních záležitostí, velmi dobrý. Všechny zasáhla 
nedávná ztráta kolegy Jiřího Flouska.   
Představil projekty KRNAP: 100 let od prvního pokusu využití Muttichových značek. Popovídal o jejich 
obnově, představil merch Správy KRNAP (ponožky a pexeso s motivem Muttichových značek).  
Zmínil ocenění lávek a útulen ČVUT a   finalizaci projektu Průzkum krkonošského krasu. Informoval    
o vysoké návštěvnosti mezi 1. a 13. listopadem 2022 (srovnání s jinými roky; důvodem je enormně 
teplé počasí v daném termínu) a dodal, že mezisezóna již v Krkonoších prakticky neexistuje.  
S návštěvností souvisí projekt Telematické řízení v Krkonošském národním parku, což je systém 
neviditelných bran na nejvytíženějších místech KRNAP. Tento projekt navazuje na historický projekt 
„Krkonoše nejsou parkoviště“. Robin Böhnisch zmínil i další fakta. Daří se renaturace cest, vrací se 
vegetace a cesty získávají přírodnější charakter. Obnovuje se vodní režim, budují se přehrážky, 
kterých v celých horách vzniknou tisíce. Již za několik týdnů po dokončení této přehrážky je vidět 
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návrat vody do míst, kde jsou vytvořeny. 2023 bude rokem Harracha – KRNAP by se rád podílel na 
odhalení Harrachovy bysty v Praze. K 60 letům vzniku KRNAP jsou naplánovány publikace, různé 
akce, slavnostní polepy aut.  
Na závěr Robin Böhnisch poděkoval zástupcům samospráv i celému Svazku za spolupráci, které si 
společně s dobrými vztahy s Janem Sobotkou velmi váží.  
Usnesení č. VH/27/22 VH bere na vědomí informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina 

Böhnische. 
 
7) Vystoupení hostů 

Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.  
Pogratulovala všem, kteří obhájili mandáty i nově zvoleným. Poděkovala za spolupráci se Svazkem a 
informovala o nárůstu příspěvku destinačním společnostem (pro rok 2023 byly schváleny 2 mil., 
s podmínkami plnění). Zmínila poslední výzvu na podporu výstavby stellplatzů s alokací 2 500 000 Kč, 
výzva bude vypsaná v průběhu prosince, a informovala o navýšení financí pro individuální dotace 
(obnova památek). Investiční program elektromobilita – vypsání dotace na jaře 2023, žádat mohou 
města a obce.  
 
Miroslav Vlasák, ředitel seskupení ESÚS NOVUM.  
Pogratuloval zvoleným členům do Rady a Revizní komise i všem, kteří obhájili mandáty a nově 
zvoleným. Představil seskupení NOVUM, kde působí jako ředitel. Nabídl pomoc v česko-polské 
spolupráci a představil projektové výzvy. Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko–Polsko 
vyhlašuje první výzvy v novém období. Žádosti o podporu svých projektů je možné podávat už nyní. 
Potřebné kontakty naleznete na stránce https://www.esus-novum.eu/.  
 
Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR 
Stručně představil AHS. Zmínil téma energie a připravenost lyžařských středisek – zastropování pro 
malé, střední i velké podniky. Zdražení skipasů o cca 10-15%.  
Připravenost na zimu je velmi dobrá a kvalita služeb se nijak neliší od doby před pandemií. Co se týče 
technického zasněžování a řešení akumulačními nádobami – byly zpracovány dvě studie, které vyšly 
z hlediska technického zasněžování velmi dobře, prokázalo se, že vliv odběru na technické 
zasněžování je naprosto minimální. Technické zasněžování neškodí fauně a floře, ani 
vodohospodárně. Příprava zákona na podporu cestovního ruchu – tento zákon je ze strany AHS 100% 
podporován. Zákon má být postaven na třech sloupech (obcích, podnikatelích, MMR), je určitě 
potřeba se posunout a „rozdmýchat“ funkci jednotlivých regionů, zvýšit konkurenceschopnost. 
V případě potřeby či dotazů je AHS k dispozici.  
Jan Sobotka poděkoval a dodal, že i Svazek se věnuje přípravě zákonu o cestovním ruchu.  
Usnesení č. VH/28/22 VH bere na vědomí informace hostů. 

 
8) Změna stanov, členství Obec Rudník 

Obec Rudník k 31. prosinci 2022 ukončuje na vlastní žádost členství. 
Stanovy se v článku IV., bod 1 doplňují o ujednání, že v případě změny stanov je třeba dvoutřetinové 
většiny všech hlasů členských obcí.   
Usnesení č. VH/29/22 VH schvaluje ukončení členství obce Rudník na vlastní žádost. 
Usnesení č. VH/30/22 VH schvaluje změnu stanov v čl. I - vyjmutí „obec Rudník“. 
Usnesení č. VH/31/22 VH schvaluje změnu stanov v čl. IV, bod 1 doplnění o větu „V případě 

změny stanov je třeba dvoutřetinové většiny všech hlasů členských 
obcí“.  

 
9) Přehled hospodaření         

a) Přehled hospodaření Svazku k 30. 11. 2022     Příloha č. 1 
Příjmy i výdaje jsou plněny dle plánu.          

https://www.esus-novum.eu/
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Usnesení č. VH/32/22  VH bere na vědomí přehled hospodaření Svazku k 30. 11. 2022. 
 

b) Rozpočtová změna č. 3 provedená rozpočtovým opatřením č. 3/2022  Příloha č. 2 
Sníženo záporné saldo.          
Usnesení č. VH/33/22  VH bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2022. 
 

c) Rozpočtová změna č. 4, provedená rozpočtovým opatřením č. 4  Příloha č. 3 
Změna příjmů (navýšeno o 52.500 Kč).  Výdaje – přesuny pouze mezi položkami. Plusové saldo. 
Usnesení č. VH/34/22  VH schvaluje rozpočtové opatření č. 4, kterým dochází k navýšení 

příjmů o částku 52.500 v souvislosti se zapojením příjmů od 
podnikatelských subjektů a Libereckého kraje. 

 
d) Přehled dotací a grantů v roce 2022      Příloha č. 4 

Usnesení č. VH/35/22  VH bere na vědomí přehled dotací a grantů v roce 2022. 
 

e) Schválení členských příspěvků pro rok 2023     Příloha č. 5 
Členské příspěvky na rok 2023 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2022, tedy 10 Kč/obyvatele. 
Příspěvky obcí do Fondu cestovního ruchu schválila valná hromada svazku na svém červnovém 
jednání v Horní Branné. 
Usnesení č. VH/36/22  VH schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2023 dle přílohy. 
 

f) Návrh rozpočtu na období roku 2023      Příloha č. 6 
Eva Šulcová krátce okomentovala největší položky (příjmové i výdajové části). 
Jan Sobotka: Rozpočet na příští rok je vyrovnaný.      
Usnesení č. VH/37/22 VH schvaluje rozpočet na období roku 2023, příjmy ve výši    

7.845.280 Kč, výdaje ve výši 7.585.616 Kč. 
 
10) Zpráva Revizní komise č. 2/2022       Příloha č. 7 

Usnesení č. VH/38/22  VH bere na vědomí zprávu revizní komise č. 2/2022. 
 

11) Aktivity svazku – regionální rozvoj       Příloha č. 8 

a) Schválení Akčního plánu 2023-2024  
Jan Sobotka zmínil, že podmínkou dotací je schválení akčního plánu. Ten je navržen pro období  
2023–2024 ve stejném znění, jako po poslední aktualizaci. Došlo ke změně gestora u projektu 
Analýza odtokových poměrů, nově jím je Martin Bělovský.      
Usnesení č. VH/39/22  VH schvaluje Akční plán 2023-2024 dle přílohy. 
 

b) Doprava: Cyklostezky, Železniční trať 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, 
Plán mobility 

Cyklostezky – pro všechny je přínosem fungující koordinátor KHK, paní Kněžourová. Je důležité vzít 
problematiku cyklostezek plošně, bez ohledu na hranice krajů.  
Železnice 042 – společnými jednáními se docílilo, že Správa železnic ustoupila od plánované likvidace 
nádražních budov, avšak nezadá z důvodu škrtů ve státním rozpočtu studii na revitalizaci těchto 
budov.  
David Hlaváč: propojení Horní Branná – Jilemnice bere jako velký handicap. Potenciál propojení 
Jizery – Labe má určitě smysl. Budovy do obecních vlastnictví je cesta, jak je zachovat.  
Stanislav Pelc: s touto variantou převodu naprosto souhlasí.  
Plán mobility. Jedná se o společnou aktivitu se Správou KRNAP. Plán je i nadále v řešení. Zajímavá je 
situace s elektrokoly, jejich uživatelé mají mnohem větší mobilitu.  
Jiří Ulvr pozdravil hosty. Vnímá důležitost propojení dopravy a cyklodopravy v Libereckém kraji. Rád 
se zúčastní potřebného jednání.  
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Usnesení č. VH/40/22  VH bere na vědomí informace o projektech z oblasti dopravy. 
 

c) Analýza odtokových poměrů 
Jan Sobotka: Analýza začala podnětem, který dal pan Vancl na základě povodně roku 2013 v 
Rudníku. Jedná se o velmi důležitý projekt pro celé území, obce získají důležitá data. Návrhová část je 
k připomínkování do 22. ledna 2023. Jan Sobotka vyzval aktivnímu přístupu k této problematice. 
Přiblížil téma protipovodňového opatření a důležitost detailních dat. Jsou možné individuální 
konzultace. Co se týče nádrží – po požáru v Českém Švýcarsku se mluví o protipožárních opatření. 
Důležitá je nejen fragmentace, ale i dostupnost požární techniky, dostatek vody. Otevřel diskuzi o 
otevřených nádržích, které by fungovali i v případě požáru.  
Martin Bělovský: Na serveru je velké množství údajů, přes 20 kritérii, podle kterých byly posuzovány 
vodní toky apod… Důležitý je návrh opatření ve vodním toku (odstranění migračních bariér), 
v analytické části je důležitý pasport vodního toku (základ pro to, jak bude v letech budoucích řešena 
údržba vodního toku. V tuto chvíli toto není v dobrém stavu). Myslí si, že připomínky by možná bylo 
dobré soustředit na jedno místo (pro přehled), v tuto chvíli je ale dohodnuto, že půjdou od obcí 
napřímo – Správě KRNAP.  
Usnesení č. VH/41/22 VH bere na vědomí informace o projektu Analýza odtokových poměrů. 
 

d) Zásady Péče 
Usnesení č. VH/42/22  VH bere na vědomí informace o projektu Zásady Péče. 
 
12) Informace o plnění záměrů obsažených v plánu činnosti Svazku na rok 2022 v oblasti 

cestovního ruchu (podrobně v přiložené prezentaci) 

Eva Šulcová uvedla, že Svazek z hlediska cestovního ruchu zastřešuje celé Krkonoše, realizuje 
celokrkonošské projekty z pohledu managementu i marketingu. Spolupracuje nejen s kraji, ale i 
s dalšími svazky a Mikroregionem Tanvaldsko, se sdruženími pro rozvoj cestovního ruchu (Harrachov, 
Rokytnice, Benecko, Pec pod Sněžkou), Tourist Boardem Špindlerův Mlýn, lokální DMO Krajina pod 
Sněžkou. Cestovní ruch je velmi důležitý i pro obce, které nejsou primárně turisticky exponované, 
nicméně se službami, které destinační společnost realizuje se setkávají a mohou je využívat i 
obyvatelé těchto obcí, cestovní ruch je i velkou příležitostí pro zaměstnání ve službách. Výše 
příspěvku obcí na cestovní ruchu je i zohledněna v příspěvcích do Fondu cestovního ruchu. 
Svazek v pozici destinační společnosti koordinuje upravovatele běžeckých tratí, síťuje podnikatelské 
subjekty v produktech cestovního ruchu (Krkonošská pivní stezka, Pohádkové Krkonoše, Krkonoše 
lyžařský běžecký ráj, ...), aktivně řeší komplexní marketingovou podporu, získává potřebná statistická 
a analytická data  monitoring, realizuje vzdělávací aktivity a v neposlední řadě předává dobré 
zkušenosti z území na kraje (např. impuls pro vypsání dotačních titulů na podporu výstavba 
karavanových stání, doprovodné infrastruktury pro cyklo, …). Informace o dotačních možnostech 
aktivně zasílá na partnery, obce, IC, podnikatelské subjekty. 
Zabývá se zákonem na podporu cestovního ruchu, přímo se účastní pracovních jednáních např. k 
vyjasnění kompetencí krajské centrály/oblastní DMO. Pokud zákon dle harmonogramu vstoupí 
v účinnost od 2026, měla by organizace typu oblastní destinační společnosti pro turistickou oblast 
Krkonoše (svazek) rozpočet 70 mil. Řeší se, jakým stylem budou více zapojeni podnikatelé. U obcí se 
řeší, jak zapojit poplatky z ubytování. Důležitým partnerem – ministerstvo financí.  
Spolupráce s podnikateli se nadále zlepšuje, v roce 2022 přibylo cca 7 nových subjektů převážně 
z oblasti ubytovatelů. Členské příspěvky na rok 2023 zůstávají z důvodů růstu energií na stejné výši 
jako v roce 2022. Během roku 2023 bude Radě Fondu cestovního ruchu předložen nový návrh 
systému členských příspěvků od podnikatelů k projednání a ke schválení.   
 

a) Záměr projektu do NPPCR „Krkonoše – rozvoj destinace“ – schválení spolufinancování  
Aktivitami v roce 2023 navážeme na rok 2022, zaměření na získávání a vyhodnocení statistických a 
analytických dat, rozvoj nového turistického produktu, vzdělávání, posílení spolupráce 
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s podnikatelskými subjekty. Maximální částka projektu bude 800.000,-Kč, podíl svazku na 
kofinancování bude tedy 400.000,-Kč. 
Usnesení č. VH/43/22 VH schvaluje závazek předpokládané výše spolufinancování dané 

části projektu „Krkonoše – rozvoj destinace“ připadající na aktivity 
Krkonoše – svazek měst a obcí v celkové výši do 400.000,- Kč a jeho 
rozložením v letech 2023 - 2024, v případě, že daný projekt bude 
schválen. 

 
b) Celokrkonošské projekty na podporu cestovního ruchu – podrobně v přiložené prezentaci 

Krkonošská pivní stezka, Krkonošské cyklobusy, Krkonoše lyžařský – běžecký ráj, Pojizerský Pacifik, 
Pohádkové Krkonoše (první prodejná brožura, kompletní program, destinační společnost pracuje 
s výsledky zadaného šetření, nově vytipované místo řeší s územím), Neznámé Krkonoše (Naše 
Krkonoše Podcast – forma edukace, vnímání regionu se vším všudy), Albrecht z Valdštejna, 
Křišťálové údolí. 
 

c) Marketing – ediční činnost, online, spoty, veletrhy, press tripy 
Ediční činnost – nové brožury Krkonoše na kole. Podrobnější brožura Krkonoše na kole bude na 
prodej. Z dotací budou tisknuty pouze jednoduché brožury, které budou zdarma. Krkonošská sezona – 
hlavní téma bude pěší turistika (přechod Krkonoš), budou zde mít prostor i místa pod horami.   
Online – www.krkonose.eu je 3. nejlepší web v rámci soutěže Zlatý erb. Rok 2022 – růst průměrné 
doby na webu. FB s cílením i na Německo a Polsko.  
Instagram – není pouze o hezkých fotografiích, ale i o edukaci a výletech.  
Aplikace Smart Guide – destinační společnost získala podporu z Libereckého kraje a zaštiťuje 
Krkonoše. Je zde pro obce možnost zapojit se.  
Veletrhy – místní prezentační akce, Německo, Polsko.  
Ukázka inzerce – ucelené články.  
Data – jsou opravdu důležitá, odbouráváme domněnky. Zasílají se i partnerům, informačním centrum 
a na sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v území.  
Vzdělávání – organizace školení.   
 

d) Monitoring destinace – výzkum Behavio zimní období 
Hlavní úlohou tohoto výzkumu bylo odstranit domněnky a mimo jiné zjistit, proč destinace potřebuje 
silné symboly.  Vyplynulo zde, že Krkonoše jsou srdcovka a s tímto výsledkem se pracuje i na 
landing page Krkonoš https://www.krkonose.eu. 
Návštěvnost informačních center. Mobilní data ve spolupráci se Správou KRNAP. 
 

e) Informace – agentura CzechTourism, Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 
(schválená strategie, spolupráce s polským a německým trhem), Liberecký kraj (2 mil. s podmínkami 
plnění). Důležité jsou dotační tituly, které byly vyhlášeny. Např. řemeslná a zážitkové turistika, podpora 
vybudování karavanového stání a podpora vybudování technického zázemí pro kola a elektrokola. 
Usnesení č. VH/44/22 VH bere na vědomí informace o plnění projektů z oblasti destinačního 

managementu a marketingu. 
 
13) Plán aktivit na rok 2023        Příloha č. 9 

Regionální rozvoj – hlavní témata – ISRRK, Spolupráce se Správou KRNAP, Analýza odtokových 
poměrů, Doprava. 
Cestovní ruch - nový produkt v turistické nabídce oblasti „propojení pěší turistiky s krkonošskými 
boudami“. Rok 2023 je rokem Harracha. Ostatní více rozpracované v příloze.  
V plánu je redesign loga a další rozvoj spolupráce s partnery.      
Usnesení č. VH/45/22  VH schvaluje Plán aktivit na rok 2023. 

 
14) Losování cen Krkonošská sezóna, Pohádkové Krkonoše 

http://www.krkonose.eu/
https://www.krkonose.eu/
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Všechny ceny byly úspěšně vylosovány, výherci budou kontaktováni.  
 

 
15) Závěr jednání 
 
Eva Šulcová poděkovala za celý tým všem za podporu činnosti svazku.  
Jan Sobotka poděkoval pracovníkům Svazku a všem přítomným a popřál jim hezké Vánoce, s přáním 
ukončení války.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Jan Sobotka 
               předseda 
Krkonoše – svazek měst a obcí 


