Zápis
z 19. mimořádného výjezdního jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje společného s Výborem hospodářského a
regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 9. 9. 2014 v 10,00 hodin
v zasedací místnosti Města Vrchlabí - Zámek
Přítomni: Bc. P. Luska, Ing. M. Součková, J. Gangur, Ing. P. Kubát, J. Linek, F. Rázl,
MUDr. P. Trpák, M. Vlasák
Omluveni: JUDr. M. Antl, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, Ing. J. Sobotka
Nepřítomni: I. Vodochodský
Přizváni: RSDr. Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana, Mgr. Kudrnáčová, Ing. Rovenská,
Ing. Mejstřík, Bc. K. Hlinková, R. Fodorová
Program:
ü 10,00 zahájení – prezentace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše –
Ing. Jan Sobotka, starosta Města Vrchlabí
ü 10,00 – 11,30 Prezentace Výboru RRCR ZK KHK
Oblast regionálního rozvoje - Strategie KHK – Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí
odboru RG
Dotační programy KHK – Ing. Miroslav Mejstřík, vedoucí oddělení krajských dotací
R. Fodorová – administrátor POV KHK, odd. KD
Oblast cestovního ruchu – Ing. Lucie Rovenská, vedoucí oddělení CR
ü 10,00 – 11,30 Prezentace Výboru HRR ZK LK
Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020
Dotační fond Libereckého kraje
Činnost Výboru HRR ZK LK
ü 11,30 prohlídka Krkonošského centra enviromentálního vzdělávání Vrchlabí, stavby
nominované v soutěži Stavba roku 2014
ü 12,30 oběd v Hotelu GENDORF (5 minut pěšky od Zámku)
ü 13,30 odjezd z Vrchlabí do Pece pod Sněžkou
ü 14,30 výjezd lanovkou na Sněžku - Česká Poštovna, kaple sv. Vavřince, Observatoř
polského hydrometeorologického institutu
ü 17,30 hodin ukončení
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V úvodu jednání obou výborů se jednotliví členové vzájemně představili. Moderování programu se
ujala Mgr. Kudrnáčová, vedoucí odboru RG.
Bc. K. Hlinková, výkonná ředitelka Krkonoše svazek měst a obcí, omluvila Ing. Sobotku a
představila Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše – její vizi a náměty projektů.
Motto: „Krkonoše jedinečné navenek, přátelské uvnitř“.
Poté byly představeny jednotlivé prezentace Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje dle
programu.
Za každou prezentací následovala vždy věcná diskuze.
Strategické dokumenty obou krajů jsou takřka totožné. Dotační programy jsou v jednotlivých
krajích nastaveny dle potřeby a cílů v oblasti rozvoje.
Liberecký kraj neposkytuje žádné účelové, tj. přímé dotace, které lze uplatnit v rámci vyhlášených
dotačních programů.
Liberecký kraj zaujal systém DOTIS, elektronické podávání žádostí o dotaci v jednotlivých
dotačních programech.
Jednání výborů v Libereckém kraji jsou veřejná, účast veřejnosti je však minimální.
Po tomto programu následovala prohlídka Krkonošského centra environmentálního vzdělávání
Vrchlabí, stavby nominované v soutěži Stavba roku 2014, tzv. KRTEK.
Po prohlídce zařízení následovala krátká přednáška o zaměření tohoto zařízení.
Ekologická výchova funguje při Správě KRNAP od poloviny 70. let. Její snahou je probouzet vztah
k přírodě a motivovat k ochraně životního prostředí širokou veřejnost, zejména pak školní mládež.
V nabídce máme vzdělávací programy v terénu, ve školách a od ledna 2014 také v Krkonošském
centru environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí. Nechybí ani vedené exkurze z cyklu Nás učí
příroda, teoretické semináře i praktické workshopy.
Druhou zastávkou byla Pec pod Sněžkou a výjezd lanovkou na Sněžku. Zde byla shlédnuta Česká
Poštovna, kaple sv. Vavřince a Observatoř polského hydrometeorologického institutu.
Lanová dráha Sněžka, a.s.
Nejsnadněji se na nejvyšší vrchol České republiky dostanete lanovou dráhou Pec pod Sněžkou Sněžka.
Tradiční dvou sedačková lanovka vyvážela celoročně turisty od roku 1949 až do 2. 9. 2012, kdy byl
její provoz ukončen. Za tuto dobu lanovku navštívilo na 20 miliónu turistů a na vrchol Sněžky
vyvezla více než 7,2 miliónu cestujících. V současné době probíhá její celková rekonstrukce.
Od 21. 12. 2013 je v provozu nová lanová dráha LEITNER A.G. z Itálie, která je jedním ze dvou
největších výrobců horských dopravních zařízení na světě. Lanová dráha vede v původní trase,
pouze spodní stanice v Peci p. Sn. je posunuta níž k chatě Lesovna. Jedná se o dvou úsekovou
lanovou dráhu se třemi nástupními stanicemi Pec pod Sněžkou - Růžová hora - Sněžka. Systém
lanovky - jednolanová oběžná lanová dráha se čtyřmístnými uzavřenými kabinami, které se ve
stanicích odpojují od tažného lana.
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Závěrem lze konstatovat, že jednání obou výborů byla přínosná a v budoucnu v nich oba výbory
mohou pokračovat.
Oba kraje mají mnoho společného o čemž svědčení připravované Memorandum o spolupráci
v oblasti cestovního ruchu mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem.

Příští jednání - VRRCR 16. 9. 2014

Předseda VRRCR: Bc. Petr Luska

…………………………

Zapisovatelka: Renata Fodorová

.…………………………
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