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Národní park a samosprávy – nutné partnerství

 Ve střední Evropě, včetně Česka, se národní parky nutně

rozkládají na území více, či méně, obydleném. Krkonoše jsou

jistě hustěji zabydlené území, než třeba Šumava, ale obecně to

platí všude.

 Z toho vyplývá, že Správa národního parku a místní samosprávy 

si musejí být vzájemně partnery – vlastně ať chtějí, či nikoli

 Na kvalitě vzájemného partnerství závisí:

* atmosféra v regionu

* úroveň vzájemné spolupráce X nespolupráce

* kvalita života místních obyvatel

* kvalita péče o přírodní hodnoty území



Spolupráce samospráv a Správy NP v Krkonoších

V Krkonoších máme nastavenou spolupráci dobře. Proč to funguje?

* otevřená komunikace a vzájemná informovanost

* pravidelná komunikace

* jasné partnerství nejen jednotlivých obcí v NP a jeho ochranném pásmu, 

ale také mezi Správou KRNAP a Svazkem měst a obcí Krkonoše

* transparentní rozhodování

* společné akce a projekty

* vzájemná koordinace aktivit

* společná práce na strategických dokumentech (Plán péče o KRNAP, 

Integrovaná strategie rozvoje regionu, tvorba územních plánů…)

* snaha o vzájemné pochopení potřeb partnerů

* vůle ke spolupráci a k hledání možných řešení na obou stranách
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Hlavní činností Svazku měst a obcí Krkonoše je uvádět

do života projekty na podporu cestovního ruchu v

turistickém regionu a zajištění jejich financování.

Vznik Svazku Krkonoše v roce 2000 

Sdružuje 40 měst a obcí

 70.000 trvale žijících obyvatel

Na území Libereckého kraje a Královéhradeckého kraje

 Turisticky navštěvovaná oblast ČR
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Informační centra
 21 infocenter v celých 

Krkonoších

 6 stálých infocenter 
Správy KRNAP
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Příklady projektů realizovaných 
ve spolupráci se 

Správou KRNAP



KRKONOŠSKÝ LYŽAŘSKÝ

BĚŽECKÝ RÁJ

Pravidelně upravováno cca 600 km lyžařských běžeckých tratí v 

Krkonoších i podhůří dle sněhových podmínek.

Upravovatelé: lyžařské a sportovní areály, obce a Správa KRNAP

Krkonošská magistrála 

měřící 71 km.





KRKONOŠE ZE SEDLA KOLA

cyklotrasy, cyklostezky, cyklobusy,…

Na území KRNAP je vyznačeno 400 km cyklotras.

V podhůří Krkonoš dalších 230 km nových cyklotras včetně mobiliáře 

(laviček, map, odpočívadel, apod.) 



KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY 2016

Financuje:

 Královéhradecký kraj

 Liberecký kraj

 Krkonoše – svazek měst a obcí

 Sdružení Podzvičinsko

 Město Trutnov

 Svazek obcí Jestřabí hory

Rok 2016 – již 13. ročník provozu



REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

 Správa KRNAP partnerem při zpracování a realizaci –

zástupci členové Řídící skupiny

 Akční plán 2017-2018 – 2 konkrétní projekty Správy 

KRNAP (projekty jsou v souladu s ISRRK)

 Rekonstrukce Krkonošského muzea ve Vrchlabí a modernizace 

jeho expozic 

 Společná péče o Krkonošský národní park (mj. socioekonomická 

studie návštěvnosti Krkonoš)
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a obcí

Správa KRNAP 

 Spolupráce na projektech v oblasti cestovního ruchu

přívětivých k přírodnímu bohatství Krkonoš

 Společná prezentace

 Partner v oblasti Regionálního rozvoje 

 Jeden z nejdůležitějších partnerů svazku 

Krkonoše – svazek měst a obcí
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Kde je vůle, tam je cesta

 Naše zkušenost je jednoznačná – když se partneři chtějí 

navzájem pochopit, chtějí si porozumět a chápat potřeby 

toho druhého, když se jeden z nich nestaví nad druhého a 

panuje chuť se dohodnout a zároveň uznat případné limity 

výsledného řešení, pak se společné dílo podaří. Potom 

spolupráce bude fungovat, i když partneři někdy mohou 

sledovat odlišné cíle a hájit někdy i protichůdné hodnoty.
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Děkuji Vám za pozornost

Krkonoše – svazek měst a obcí
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Ing. Jan Sobotka

předseda svazku


