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Zápis z jednání Řídící skupiny Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze dne 7. května 2018
(malá zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – zámek I. patro).
J. Sobotka přivítal přítomné, dále jednání probíhalo dle předložené pozvánky.
1. Strategické konkurenceschopnosti regionu Krkonoše
Pan Mareš představil celý dokument (swot, analytická část, návrhová část) – podrobnosti v přiložené prezentaci.
Dokument.bude sloužit jakojeden z podkladů pro Aktualizaci ISRRK.
Řídící skupina vzala materiál na vědomí. Celý materiál je v příloze zápisu
2.

Aktualizace ISRRK

J. Sobotka podal v úvodu bodu informaci o stavu výstavby D11, přípravné práce na všech úsecích, problematické
místo je v Choustníkově Hradišti; v aktualizaci ISRRK je nutné uvažovat s dostavěnou D11 a důsledky, které to
přinese – růst návštěvnosti z Polska. Pro ŘSD HK je nevyšší prioritou obchvat Nové Paky. Problém
s uvažovanou rekodifikací stavebního zákona.
M. Vlasák: Poláci budou na hranicích ve 2023 – dříve než bude dostavěná část po české straně. Dolnoslezské
vojvodství zpracovává nový strategický plán.
J. Sobotka: M.Vlasák bude pro svazek vztyčná osoba pro Polsko – doprava, aktualizace ISRRK, atd.
L. Rovenská: Po dobré zkušenosti bude kraj zpracovávat pro všechna ORP demografickou prognózu do roku
2050. Prognózy budou k dispozici pro města a další subjekty zdarma.
J. Boháč: MŠ připravuje vzdělávací strategii 2030+ - je nutné zahrnout pohybovou zdatnost.
M.Otta: MPO připravuje výzvy na tituly podporující realizaci vysokorychlostního internetu v obcích. V Bruselu
musí probehnou notivifikace, tzn. Výzvy nejdříve 6/2020.
J. Miškovský: Aktualizace ISRRK bude reflektovat nové skutečnosti (D11, zonace, ….). Předpokládá se zapojení
všech stávajících pracovních skupin. Před schválením v orgánech svazku bude aktualizace předložena
k připomínkování krajům (přes odobory regionálního rozvoje). Konečný materiál bude předložen zastupitelstvům
obou krajů.
M. Otta: Doporučuje zpracovat do dokumentu převodníkovou tabulku, kde bude vysvětleno, jak na sebe
jednotlivé strategie navazují.
J. Vancl: Do zásobníku projektů doporučuje doplnit sčítání v roce 2021. Při zpracování se zabývat i klimatickými
změnami.
J. Miškovský: Prověří, zda je nutné nechat na Aktualizaci zpracovat SEA (připomínka M. Otty)
3.

Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše

Dokument je v připomínkovém řízení. Vzhledem k možnostem byla pozornost zaměřená na aktualizaci
stávajících marketingových témat, byla zpracována nová témata Pojizerský Pacifik, Krkonošská pivní stezka,
Hornictví a vojenská turistika. Zcela nová je kapitola týkající se statistického sledování vývoje návštěvnosti
destinace a dále část věnující se propojování areálů.
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Možnými důsledky dostavby D11 pro cestovní ruch, se z důvodu důležitosti a významnosti bude zabývat
Aktualizace ISRRK.
4.

Aktualizovaný Akční plán 2019-2021
a. Aktivity v projektech

i. Realizace projektů na podporu cestovního ruchu
E. Šulcová podala informace o aktivitách svazku v projektech z oblasti cestovního ruchu
- Projekt CZ-PL - Po stopách tradice a řemesel: podpora regionálních řemesel a produktů
- SFŽP Krkonoše neznámé – realizace 2019 - Aktivity za účel redistribuce turistů v čase a prostoru – méně
známá místa, TOP lokality mimo hlavní sezóny

ii. Pracovní skupina pro přípravu Plánu péče KRNAP 2020
J. Sobotka shrnul vývoj realizace projektu Pracovní skupina k přípravě Plánu péče KRNAP 2020 a podal
informace k aktivitám Pracovní skupiny k přípravě Plánu péče KRNAP 2020, cestovní ruch (propojení areálů)
realizované v období od říjnovéhoo jednání ŘS ISRRK. – viz. dle prezentace
- probíhají práce na dokončení komplexního dokumentu svazku, který bude předložen ke schválení na
Valné hromadě 25. 6. 2019
iii. Projekty gestora – Správa KRNAP
J. Kašpar – informoval přítomné o realizovaných aktivitách v projektech Správy KRNAP.
Rekonstrukce muzea – do VŘ na Vrchlabí pouze 1 nabídka s výrazně vyšší cenou, VR zrušeno a bude
vyhlášeno nové
Socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš – získány signalizační data od operátorů (návštěvnost Kkronoš)
za rok 2018, v září 2019 kompletní zpráva za projekt
iv. Veřejná doprava (železniční doprava, Studie rozvoje turistické dopravy regionu
Krkonoše – mimo zimní sezónu)
J. Sobotka podal informace o realizovaných aktivitách k železniční dopravě od posledního zasedání ŘS ISRRK.
Studie zatraktivnění provozu železniční trati 042 Martinice – Rokytnice nad Jizerou ve vazbě na cestovní ruch,
s možností propojení Vrchlabí byla dle dohody s dotčenými starosty projednána se SZDC – podpora prodeje
nádražních budov (konkrétně Rokytnice nad Jizerou). Vize propojení železnice kolem Krkonoš vhodnější jako
aktivita ESUS NOVUM – projednáno s p. M. Vlasákem.
E. Šulcová: Se společností KORID LK uzavřena smlouva na zpracování studie zajištění dopravy v TO (turistická
oblast) Krkonoše mimo zimním období. Na zpracování se bude podílet odborník z KHK.
5.

Rada KRNAP

p. Sobotka informoval přítomné členy ŘS o aktuálním stavu projednávání nové zonace. Ve všech zónách stejné
podmínky.
Schválení zonace bylo po vzájemné dohodě Správy KRNAP a obcí přesunuto z 1. 4. 2019 na jednání Rady
KRNAP dne 3. 6. 2019. Na tomto jednání by měly být známy obrysy tvorby Zásad Péče.
Memorandum o spolupráci mezi Správou KRNAP, zástupci obcí, podnikatelů a občanů na udržitelném rozvoji
regionu do roku 2025 – aktivita obcí východních Krkonoš.
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Svazek prozkoumá dopady „nevyhrazení cest“ a „sezónního omezení – tetřívek“ na KLBR a užívání cyklotras.
6.

Krajská destinační společnost Královéhradeckého kraje

J. Sobotka představil záměr KHK na zřízení Krajské destinační společnosti. Svazek zpracoval připomínky, tyto
připomínky byly zapracování do souhrnu za všechny oblastní destinační společnosti na území KHK. Jedná se o
připomínky jak k samotnému založení, tak již konkrétní k předloženému návrhu Stanov.
7.

Různé
a. Informace od členů řídící skupiny

J. Sobotka – dotaz na MS lety na lyžích 2024 v Harrachově. J.Boháč – ČUS podpořilo svaz lyžařů, žádost je
podaná.
M. Otta – LK zpracovává nový Strategický plán – 1. návrh podzim 2019
říjen 2019

b. Další jednání Řídící skupiny ISRRK

Zapsala: Eva Šulcová
Přílohy:
-

Prezentace svazku ISRRK
Prezentace Strategie konkurenceschopnosti
Prezentace Aktualizace ISRRK

