
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 

Z Á P I S 

z jednání Rady Krkonoše – svazek měst a obcí 

 čtvrtek 9. února 2023 v 9:00 hodin 

Přítomni: 8 členů, dle prezenční listiny 
 
 
PROGRAM: 
 

1) Zařazení aktuálního tématu dle přání členů a hostů  

M. Kubát upozornil na dotační titul na omezení světelného smogu, který byl původně ve výzvě SFŽP 
zařazen ale pak bohužel vyňat. D. Hlaváč poukázal na možnost žádat v modernizačním fondu MPO, 
výzva EFEKT. 

 

2) Kontrola úkolů z jednání Rady konané dne 30. 11. 2022 

Rada ze dne 30. 11. 2022 neuložila žádné úkoly. 
 

3) Přehled hospodaření k 31. 12. 2022   

E. Šulcová zhodnotila hospodaření roku 2022. Příjmy 7.140.973,95 Kč, výdaje 6.581.166,16 Kč. 
Čerpání probíhalo podle plánu, kladné saldo 559.807,79 Kč. Poděkovala Radě za rychlé hlasování     
o rozpočtovém opatření č. 5/2022 per rollam v závěru roku z důvodu navýšení příjmu o dotaci MMR, 
která se očekávala v roce 2023. 

Usnesení č. R/01/23  Rada bere na vědomí přehled hospodaření k 31. 12. 2022. 

 

4) Dotační tituly 2023 – informace o podaných žádostech 

Královéhradecký kraj: Projekt na kreativní vouchery ve výši 217.000 (z toho dotace 70%), Regionální 
rozvoj 300.000 Kč (dotace 100%), Podpora destinačního managementu 385.000 Kč (dotace 100%), 
Podpora činnosti svazku obcí 157.000 Kč (dotace 57%). 

Liberecký kraj: Regionální rozvoj 300.000 Kč (dotace 100%), Podpora destinačního managementu 
2.000.000 Kč (dotace 100%) – tato podpora je podmíněna novými požadavky ze strany poskytovatele, 
které musíme zohlednit v našem marketingovém plánu (dodání propagačních materiálů, počet tripů, 
personální zastupitelnost a další).  

SFŽP: do výzvy č. 9/2022 CR jsme podali žádost na projekt s názvem Usměrňování návštěvnosti 
regionu Krkonoše prostřednictvím turistických produktů. Celkové náklady 1.175.000 Kč  

MMR – NPPCR: podali jsme projekt v nákladech 800.000 Kč (což je maximum) s 50% 
kofinancováním. 

Následovat budou ještě žádost na LK (běžecké lyžování) a města Trutnov (podpora propagace 
cyklobusů) 

Usnesení č. R/02/23  Rada bere na vědomí informaci o podaných žádostech do krajských, 

národních dotačních titulů za rok 2023. 

 

5) Zpráva o činnosti 2022 - schválení   

E. Šulcová: zhodnotila aktivity za uplynulý rok: 
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Regionální rozvoj – postupná realizace prioritních projektů dle akčního plánu ISRRK pro období 2021 
– 2022. 

Cyklodoprava – v souladu se strategiemi KHK a LK. S obcemi a malými svazky napomáhat řešit 
budování cyklostezek v regionu (podpora cyklokoordinátora na Svazku obcí Horní Labe). 

Doprava – železniční trať 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Řešení dopravy 
regionu Krkonoše (včetně území národního parku). 

Spolupráce se Správou KRNAP (projekty Analýza odtokových poměrů, Zásady Péče, cestovní 
ruch,…). 

Spolupráce s podnikateli - do Fondu cestovního ruchu bylo přijato 7 nových partnerů. Celkem je 
evidováno 54 partnerů. Od roku 2020 funguje Rada fondu cestovního ruchu složená ze zástupců 
samosprávy, podnikatelů a hostů. 

Financování 2022 – členské obce 10 Kč/obyvatel + příspěvky do FCR, podnikatelské příspěvky, 
krajské dotace, město Trutnov – podpora propagace cyklobusů, MMR – Národní program podpora 
cestovního ruchu, SFŽP – Program na podporu obcí na území národního parku. 

Recertifikace oblastní destinační společnosti, celokrkonošské projekty (Krkonošská pivní stezka, 
Krkonošské cyklobusy, Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, Pojizerský Pacifik, Pohádkové Krkonoše, 
Neznámé Krkonoše), ediční činnost, online, veletrhy, presstripy,  inzerce, monitoring návštěvnosti a 
další. 

Všechny zprávy a zhodnocení jsou zveřejněné na stránkách svazku zde: 
https://svazek.krkonose.eu/sites/default/files/docs/krkonose-smo-zhodnoceni-aktivit-2022.pdf  

Usnesení č. R/03/23  Rada schvaluje „Zprávu o činnosti 2022“ dle přílohy. 
 

6) Informace z jednání Rady Fondu cestovního ruchu ze dne 30. 1. 2023  

Jednání bylo zaměřeno na prezentaci marketingového plánu. 

Hlavní témata: Krkonoše lyžařský běžecký ráj, Pohádkové Krkonoše, Krkonošská pivní stezka, 
Pojizerský Pacifik, Neznámé Krkonoše. 

Podtémata: Rok Harrachů, 60 let KRNAP. 

Opravdové Krkonoše: začínáme pracovat na tomto novém produktu s cílem propojení fenoménu 
krkonošských bud a pěší turistiky. V rámci produktu by měl být nadefinovaný inspirativní přechod 
Krkonoš. 

Zdrojové trhy: zahraniční s cílením na blízké příhraničí (Německo, Polsko) a domácí (Praha, Střední 
Čechy, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Ústecký, Jihomoravský kraj). 

Marketingové aktivity: online, sociální sítě, edice (například Krkonošská sezona 2023, komiks 
Pojizerský Pacifik, brožura Pohádkové Krkonoše, skládací mapa Krkonoš). Část materiálů bude 
prodejná. Prezentační akce (veletrhy Polsko, Německo, regionální prezentační akce), tripy, inzerce. 

Práce s daty: ČSÚ, tourdata, návštěvnost IC, turistických cílů, sčítače. 

Spolupráce s partnery: obce, podnikatelé, organizace DMO, IC, odborná veřejnost. 

Usnesení č. R/04/23  Rada bere na vědomí informace z jednání Rady Fondu cestovního 

ruchu ze dne 30. 1. 2023 

7) Projekt Analýza odtokových poměrů 

J. Sobotka: Svazek by měl generalizovat připomínky obcí k tomuto dokumentu. M. Bělovský připravil 
za Svazek písemný návrh řešení, které obsahuje také stanoviska vodních elektráren a AHS. Návrh by 

https://svazek.krkonose.eu/sites/default/files/docs/krkonose-smo-zhodnoceni-aktivit-2022.pdf
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měl být Správě KRNAP odeslán dnešního dne 9. 2. 2023. Písemnost bude také rozeslána všem 
členským obcím. Předpokládá se další schůzka se Správou KRNAP (včetně ředitele). 

V návrhu bylo zdůrazněno:  

1) Závaznost dokumentu - v rámci pasportů by bylo dobře, aby se zástupce s projektantem sešel na 
jaře a některé objekty by se mohly kategorizovat. 

2) Závažné je narušování stupňů vodních toků, které jsou nahrazovány skluzy.  

3) Rovněž závažné je zpochybňování vodoprávních povolení (čerpání vody atd). K tomu jsou přílohou 
všechny připomínky obcí.  

Měli bychom se do budoucna snažit o plán údržby vodních toků. 

Usnesení č. R/05/23  Rada schvaluje znění stanoviska k návrhové části a ukládá ředitelce 

svazku odeslat Správě KRNAP průvodní dopis včetně stanoviska AHS a 

Cechu provozovatelů malých vodních elektráren. 

 

8) Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035 

J. Sobotka zhodnotil jako velmi nedostatečný materiál (mapa cyklostezek na území KHK), který 
rozeslala firma CDV (zpracovatel strategie) v rámci zpracovávání strategie cyklodopravy. Očekává 
stanovení, co je prioritou z pohledu kraje. Z jeho pohledu by se měly dodělávat rozpracované úseky. 

Cyklostezky by měly mít své místo (speciální právní úpravu) v zákoně o CR. D. Sahánková uvedla 
příklady potíží v souvislosti s realizací cyklostezek, konkrétně stavební povolení na podjezd SŽ.  

Usnesení č. R/06/23  Rada bere na vědomí aktuální informace ke zpracování Strategie 

Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035. 
 
9) Informace o přípravě Zákona o CR – podklady kulatý stůl 31.1.2023  

E. Šulcová: představila dokument RIA – hodnocení dopadu regulace zákona. 

Nám jako destinačním společnostem by se líbil rakouský model – přispívat do cestovního ruchu a 
z toho pak investovat záležitosti CR.  

Řešit se má právní forma, tři úrovně řízení: Czech Tourism, krajské centrály, oblastní destinační 
společnosti (s lokálními se nepočítá – v rámci financování ze SR). 

Financování do území: MF by mělo v době nastartování uvolnit 1,6 miliard Kč, další fáze je realizace 
aktivit. Financování by se mělo opírat o 3 pilíře: stát, obce, podnikatele. 

Členství podnikatelů je na bázi dobrovolnosti. 

31.1. se uskutečnilo jednání Kulatý stůl MMR se závěrem mít k dispozici věcný návrh do konce května 
2023. 

Usnesení č. R/07/23  Rada bere na vědomí informace o přípravě zákona o podpoře 

cestovního ruchu. 

 
10) Informace o dění ve Svazku měst a obcí Krkonoše – oblastní DMO (destinační společnost) 

pro TO Krkonoše 

Zpracování zhodnocení 2022, podání žádostí do dotačních titulů 2023, vypracování závěrečných 
zpráv plnění dotací za rok 2022. 
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Vydání stanovisek k novému dotačnímu titulu KHK – karavany a cykloinfrastruktura. Město Žacléř, 
město Pec pod Sněžkou, Hotel Davídek Trutnov, Svazek obcí Východní Krkonoše.  

Prezentační akce v Drážďanech, Wroclaw. Příprava tripu německého novináře (Rokytnice nad 
Jizerou, Špindlerův Mlýn, Janské Lázně). 

Usnesení č. R/08/23  Rada bere na vědomí informace o činnosti DMO Krkonoše – svazek 

měst a obcí  

    

11) Informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

a) Svazek obcí Východní Krkonoše – Aleš Vaníček 
Řeší se karta hosta, nedaří se rakouský systém přes Sitour. Dotace na stany, myčku na kelímky 
(obecní akce). 

b) Svazek obcí Horní Labe – Dagmar Sahánková 
Proběhlo setkání ohledně odpadů a komunální energetiky, se zkušenostmi se podělila Radka Paulů 
ze svazku Jilemnicko.  
 

c) Svazek obcí Jilemnicko – David Hlaváč 
Zhodnotil fungování firmy EKO, do budoucna přechod z kompostáren na odpadové kompostárny, 
energetické využití odpadů. Čekají, co přinese komunitní energetika. 
 

d) Mikroregion Tanvaldsko – Jaroslav Čech 

Harrachov - zrušili příspěvky pro podnikatele, cestovní ruch hradí z poplatků (cca 5% poplatků je 
určen pro Sdružení CR). Zmínil účinnější výběr poplatků zjišťováním ubytovacích zařízení přes 
sociální sítě. SKI tour 2023 – největší seriál běžeckých lyžařských závodů bude zakončen 10. 3. 2023 
v Harrachově. Přípomínka k www.bilestopy (fungují přes mapy.cz): upravované tratě jsou uváděny se 
zpožděním. E. Šulcová zjistí. 

 Usnesení č. R/09/23  Rada bere na vědomí informace o aktuálním dění ve svazcích obcí 

 

12) Různé 

a) Příští jednání Rady Svazku – termín 
b) Ostatní 

 
Zásady péče se vrátily z MŽP: od. 1. 2. 2023 jsou zveřejněny, následně se o nich bude jednat na 
pracovní skupině, kde se dohodne společný postup při prosazování úprav dokumentu. 
Nádrže na zasněžování: o všech se dá jednat individuálně. Lze je též pojmout z pohledu požární 
ochrany. 
Železnice: D. Hlaváč má informovat SŽ o záměru nádraží Hrabačov (varianty: byty a ostatní, 
demolice, klasická zastávka). D. Hlaváč má představu o převzetí do majetku města bezúplatně a bez 
podmínek. Řeší se též nádraží Jilemnice (veřejné záchodky). 

 
 
 
 
 
 
                 Ing. Jan Sobotka 
předseda Krkonoše-svazek měst a obcí 

 

http://www.bilestopy/

