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Zápis
z jednání Valné hromady Svazku měst a obcí Krkonoše
ze dne 18. června 2021 v 9:00 hod
v prostorech pivovaru Rudník
Přítomni: 23 členů, 6 hostů.
1) Zahájení, přivítání zástupců členů Krkonoše-svazek měst a obcí a hostů
J. Sobotka zahájil jednání, přivítal přítomné členy, mezi nimi nové starosty: Davida Hlaváče, Město
Jilemnice; Pavla Šimůnka, Obec Dolní Lánov, a hosty.
Usnesení č. VH/01/21
VH bere na vědomí přivítání zástupců členů a hostů a jejich informace
2) Informace o usnášeníschopnosti a schválení programu jednání Valné hromady
J. Sobotka konstatoval usnášeníschopnost, 23 platných hlasů. Program nebyl doplněn.
Usnesení č. VH/02/21
VH bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti – počet zástupců
členů, počet hostů.
Usnesení č. VH/03/21
VH schvaluje program jednání.
3) Volba:
a) návrhová komise
b) ověřovatelé zápisu
c) zapisovatel
Usnesení č. VH/04/21

Stanislav Pelc, Petr Kadavý
Luboš Zimmerman, David Hlaváč
Monika Janatová
VH volí: Návrhová komise: Stanislav Pelc, Petr Kadavý
Ověřovatelé zápisu: Luboš Zimmerman, David Hlaváč
Zapisovatel: Monika Janatová

4) Kontrola plnění usnesení Valné hromady konané dne 21. prosince 2020
Nebyly žádné úkoly.
Usnesení č. VH/05/21
VH bere na vědomí stav plnění usnesení Valné hromady konané dne
21. prosince 2020.
5) Aktuální informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina Böhnische
Dokument Zásady péče se stále nevrátil z MŽP. Proběhlo udílení ředitele Správy KRNAP za rok 2020.
Oceněno bylo 7 významných osobností, které přispěli k rozvoji Krkonoš a povědomí o našich horách.
Završili dva česko-polské projekty. Výstupem jednoho z nich je Atlas Krkonoš. Druhý je zaměřen na
společnou péči o Krkonošské parky. Příroda je jen jedna, proto o ni potřebujeme pečovat společně.
Mezi další významné projekty se řadí například „Zpřístupnění vrcholu Sněžky“ nebo „Péče o vybrané
předměty ochrany Krkonošského národního parku“ (zvýšení stability porostů – masivní přestavba,
podpora přirozených procesů, monitoring stávajícího stavu porostů). Cena těženého dřeva oproti
loňsku stoupá. Pan ředitel nakonec připojil pozvánku do Jilemnice, kde bude přes léto obnovena
galerie Františka Kavána.
Usnesení č. VH/06/21
VH bere na vědomí informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina
Böhnische.
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6) Vystoupení hostů
Libor Knot, ředitel AHS
Znovu zdůraznil, že cestovnímu ruchu chybí struktura a systém financování. Po podzimních volbách do
poslanecké sněmovny je čeká setkání s poslanci právě na toto téma. I nadále se věnují problému vody
a vodního hospodářství v souvislosti se zasněžováním.
Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast cestovní ruch, kultura,
sociální oblast
Vyzdvihla práci Svazku, pogratulovala k úspěšnému a dlouhotrvajícímu fungování. Aktuálně řeší tvorbu
Strategie cestovního ruchu, mají zpracovanou analytickou část, tvoří návrhovou. Žádá o součinnost při
tvorbě. Kraj řeší dotační tituly, předpokládá se, že zůstanou pro příští rok ve stejné struktuře. To vše
by měla upřesňovat Strategie.
Jakub Šeps, vedoucí odboru cestovního ruchu Libereckého kraje
Rovněž ocenil práci Svazku. Destinační společnosti vidí jako klíčové. Jako velké plus hodnotí, že
destinační společnost je místem, kde se setkávají všechny informace, nejen z oblasti cestovního ruchu,
ale i ostatní témata, jako je rozvojová část. Přirovnal je k houbě, která nasává všechny informace a
pak s nimi umí pracovat. Liberecký kraj vypsal dotační titul na karavanová stání. Sešlo se 9 žádostí, 7
bylo podpořeno. Dotaci je možno čerpat jen v oblasti Libereckého kraje, ostatní dotační tituly nejsou
kraji ohraničeny. Tento titul bude možné čerpat i v dalším roce a lze jej v případě zájmu měst a obcí
rozšířit i o jiné aktivity (parkoviště, navigační systémy).
E. Šulcová připojila informaci z diskuse v DSO Krkonoše, že mezi oprávněné žadatele (karavanová
stání) by měli být zařazeni i podnikatelé.
Usnesení č. VH/07/21
VH bere na vědomí informace hostů. (Berdychová, Šeps, Knot, Vlasák)
7) Volba člena rady svazku
– Bc. David Hlaváč, starosta, Město Jilemnice
Usnesení č. VH/08/21
VH schvaluje volbu člena Rady svazku: Bc. David Hlaváč, starosta,
Město Jilemnice.
8) Přehled hospodaření
a) Závěrečný účet za rok 2020
Příloha č. 1
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem za rok 2020
Příloha č. 2
Usnesení č. VH/09/21
VH souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
c) Účetní závěrka k rozvahovému dni 31. 12. 2020
Příloha č. 3
Usnesení č. VH/10/21
VH schvaluje účetní závěrku Svazku Krkonoše k rozvahovému dni 31.
12. 2020.
d) Přehled hospodaření Svazku k 31. 05. 2021
Příloha č. 4
Usnesení č. VH/11/21 VH bere na vědomí přehled hospodaření Svazku k 31. 05. 2021.
e) Rozpočtová změna č. 1 provedená rozpočtovým opatřením č. 1/2021
Usnesení č. VH/12/21
VH bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2021.

Příloha č. 5

f) Schválení úpravy příspěvků podnikatelů do Fondu cestovního ruchu
Příloha č. 6
Usnesení č. VH/13/21
VH schvaluje návrh na úpravu výše příspěvků podnikatelů do Fondu
cestovního ruchu dle přílohy, ubytovatelé snížení o max. 50%,
skiareály snížení max. od 70%, ostatní dle individuální dohody.
g) Schválení přijetí dotací (Liberecký kraj, Město Trutnov)
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Usnesení č. VH/14/21

VH schvaluje přijetí dotací od Libereckého kraje ve výši 50.000 Kč na
aktivity na podporu zážitkové turistiky (Léto s Pojizerským Pacifikem).

Usnesení č. VH/15/21

VH schvaluje přijetí dotací od Libereckého kraje ve výši 80.000 Kč na
aktivity na podporu nadregionálních témat (Pohádkové Krkonoše).

Usnesení č. VH/16/21

VH schvaluje přijetí dotací od Města Trutnov ve výši 90.000 Kč na
podporu propagace cyklobusů.

h) Rozpočtové opatření č. 2
Příloha č. 8
Usnesení č. VH/17/21
VH schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým dochází ke snížení
příjmů o částku 84.067,-Kč a navýšení výdajů o částku 289.100,-Kč
v souvislosti se schválením návrhu na snížení příspěvků do FCR a
zapojením dotací od Libereckého kraje a Města Trutnov.
i) Přehled dotací a grantů v roce 2021
Příloha č. 9
Usnesení č. VH/18/21
VH bere na vědomí přehled dotací a grantů v roce 2021.
9) Zpráva Revizní komise č. 1/2021
Usnesení č. VH/19/21
VH bere na vědomí zprávu revizní komise č. 1/2021.

Příloha č. 10

10) Informace o plnění záměrů obsažených v plánu činnosti Svazku na rok 2021 v oblasti
cestovního ruchu
Rada fondu na své schůzce 3. 6. 2021 odsouhlasila výši příspěvků do FCR, tak jak bylo schváleno
v bodě 7) písmeno f). Fond cestovního ruchu přivítal nové partnery: Penzion Koniklec (Jestřabí
v Krkonoších), Pivovar Rudník, firma Zdravá lahev, Horská chata Portášky (Velká Úpa), Apartmán Bára
(Černý Důl). V současné době čítá FCR 48 podnikatelských subjektů.
a) Celokrkonošské projekty na podporu cestovního ruchu
Krkonošské cyklobusy – hradíme prokazatelnou ztrátu 96.200 Kč, je to méně oproti roku 2020, kdy
činila 106.200 Kč. V letošním roce nebude obsloužené Benecko z důvodu uzavírky, autobusy pojedou
přes Valteřice.
Pohádkové Krkonoše – pracujeme na redesignu webu, aktualizujeme hry a razítkovací místa, vytvořili
jsme nového průvodce (kreativní brožura) s kompletním programem dovolené v Krkonoších s dětmi.
Partnerem projektu je firma Zdravá lahev ze Žacléře.
Pojizerský Pacifik – uspěli jsme s dotací Libereckého kraje na zážitkovou turistiku. Každou sobotu
v létě uspořádáme akce (parní jízdy s programem) na téma propojení historie hraběte Harracha,
technických památek, přírody, řemesel, turisticky zajímavých míst.
Pivní stezka – již je v provozu, jedná se o zážitkovou turistiku – propojení lokálních pivovarů. Vyrobena
jsou také nová trička.
Neznámé Krkonoše – pokračuje spolupráce s Hankou Jampílkovou, tváří Neznámých Krkonoš.
Krkonošský lyžařský běžecký ráj – probíhá vyúčtování dotací obou krajů na úpravu běžeckých tratí.
b) Marketingová komunikace - ediční činnost, online
Ediční činnost – Krkonošská sezona léto, Krkonošské cyklobusy, Pojizerský Pacifik.
Inzerce – máme příspěvky v Hospodářských novinách, časopis Turista (realizujeme na základě
objednávky Centrály cestovního ruchu KHK), Magazín Špindlerův Mlýn, obecní zpravodaje obcí na
území turistické oblasti, zajišťujeme podklady pro inzerce krajů.
On-line - na webu turistika.cz propagace Neznámých Krkonoš, newsletter má novou podobu, plníme
Facebook (podpora partnerů, prezentace obcí, nosná témata destinace – finanční zajištění), turistický
web www.krkonose.eu, Instagram (nově externí spolupracovník Jan Řeháček).
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Seznam.cz – obsahová kampaň Krkonošská pivní stezka, Pohádkové Krkonoše, Krkonošské cyklobusy,
Neznámé Krkonoše.
c) Spolupráce Vanlife, Asociace karavanů, Via Czechia, Stezka Českem
Vanlife, portál který se zabývá cestováním v obytných autech a přestavbami dodávek. Provedli jsme
průzkum v území (města, obce, IC, partneři) k možnostem parkování karavanů (převzal Liberecký kraj,
Kudy z nudy, All4camper, Asociaci karavanů a kempů). Spolupráce Via Czechia a Stezka Českem je o
trendech dálkových cest v ČR.
d) Statistické sledování dat – výstupy za 2020
Využíváme data ČSÚ o HUZ s rozpadem na jednotlivé obce, další statistiky o návštěvnosti získáváme
od IC, ze sčítačů Správy KRNAP, www.tourdata.cz, zbytková data operátorů, Behavio výzkumu.
Všechny statistiky jsou zveřejněny zde https://svazek.krkonose.eu/statistika .
e) Karta hosta – záměr SOVK
SOVK plánuje založení lokální DMO Kraj pod Sněžkou a s tím souvisí projekt Karta hosta. Karta bude
napojena na systém online ubytovací knihy, webshop a další systémy (parkovací apod), využití QR
kódu. Předpokládá se její široké využití, provoz bude nejprve zkušební (zima 2021/2022 Černý Důl),
spolupracuje se s partnery, zajišťují se finanční zdroje.
f)

Informace CzechTourism, Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, Liberecký kraj

CzechTourism uzavře se všemi DMO objednávku na 60.000 Kč na poskytování údajů z území.
Liberecký kraj zapojuje do své letní kampaně se zaměřením na aktivity turistické oblasti v území.
Každá TO má své specifikum, Krkonoše – zážitky a adrenalin. Propagovaná místa Harrachov,
Rokytnice nad Jizerou, Benecko, Špindlerův Mlýn, Janské Lázně. Video spot: Harrachov, Benecko,
Rokytnice. Další propagace je formou polepů autobusů vnitřního dopravce kraje. 10 autobusů je
vyhrazeno pro místa v Krkonoších: Krakonoš, Krkonošské cyklobusy, Pojizerský Pacifik, Rautis,
Mumlava, Mohyla Hanče a Vrbaty, Krkonošské muzeum Jilemnice, Maják, Krkonošská pivní stezka,
Strážník, Rozhledna U borovice. Prostřednictvím kraje je Sdružení Harrachov zapojeno do spolupráce
s Evropou 2.
Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje zpracovává Strategii rozvoje cestovního ruchu pro
KHK. Realizace v letech 2021 – 2022. 7. června proběhla on-line konzultace s TO Krkonoše na téma
Strategie. TO Krkonoše má zapojení v řídícím výboru CCR. Prostřednictvím CCR jsme zapojeni do
pořadu Loskuták na výletě, lokalita natáčení Černá hora.
Prostřednictvím kraje využíváme (i pro partnery) možnost účastnit se Exportních zahraničních
workshopů k jednotlivým zdrojovým trhům a dále odborná školení.
KHK uvažuje o změně právní subjektivity CCR: současně zapsaný spolek, nově příspěvková organizace
(řízení, kraj majoritní donátor).
Komora DMO podporuje návrh na změnu s podmínkou zachování možnosti podílet se na rozhodování
o činnosti krajské centrály aktivním aktérům z oblasti cestovního ruchu. Změnu právní subjektivity
musí DMO projednat ve svých orgánech, a to nejpozději do konce srpna 2021.
Usnesení č. VH/20/21
VH bere na vědomí informace o plnění záměrů obsažených v plánu
činnosti Svazku na rok 2021 v oblasti cestovního ruchu.
Usnesení č. VH/21/21

@Krkonoše.eu

VH podporuje změnu právní formy Centrály cestovního ruchu
Královéhradeckého kraje na příspěvkovou organizaci za podmínky
zachování možnosti podílet se na rozhodování o činnosti centrály pro

@krkonoseeu

@krkonose_eu

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

aktivní aktéry v oblasti cestovního ruchu (certifikované DMO, odborné
asociace (zastoupení podnikatelů), apod.).
11) Aktivity svazku – regionální rozvoj
a) Řídící skupina ISRRK
Regionální rozvoj podporují oba kraje dotačními tituly. Jednání ŘS proběhlo 1. 6. 2021, bylo
informativní, schválení Akčního plánu proběhne na podzim. Velkým tématem je doprava v národním
parku (povolenky vjezdu), které bude komunikováno společně se Správou KRNAP.
b) Železniční trať 042 Martinice v Krkonoších - 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. Došlo
k dohodě o revitalizaci trati. 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).
Dostavba D11: česká realizace pokulhává za polskou. Zprovoznění lze předpokládat v roce 2028.
c) Zásady Péče KRNAP, Analýza odtokových poměrů
Zásady jsou stále k připomínkování na MŽP.
Analýza odtokových poměrů: obce zastupují v kontrolním výboru J. Bělovský, J. Sobotka, 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.
J. Vancl se připojil s požadavkem doplnit bod 1) o „množství vody v případě sucha“.
Usnesení č. VH/22/21
VH bere na vědomí informaci o aktivitách Svazku v oblasti
regionálního rozvoje.
12) Diskuse, různé
J. Sobotka informoval o navýšení alokace ze 100 mil na 200 mil u programu SFŽP na podporu obcí na
území národních parků. Zmínil nový stavební zákon, ten byl zamítnut ve všech výborech senátu.
Kritizuje nesystematický přístup MMR.
Diskuse přítomných byla zaměřena především na dostavbu silnice D11, přejezdy do hor přes obce
v podhůří, množství aut, bezpečnostní prvky.
13) Závěr jednání
J. Sobotka poděkoval partnerům i kolektivu za dlouholetou dobrou práci a spolupráci.
E. Šulcová: připomněla krátkou foto prezentací počátky Svazku.

Ing. Jan Sobotka
předseda
Krkonoše – svazek měst a obcí
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