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Volební Valná hromada Svazku Krkonoše 

 

Poděkování patří obcím, které spolupracují  

 

Po 20 letech ve funkci byl Jan Sobotka 

krkonošskými starostkami a starosty opět jednomyslně zvolen předsedou 

 
 

Volby představitelů Svazku měst a obcí Krkonoše probíhají ve čtyřleté periodě, totožně s 

volbami komunálními. Cílem stavby Rady svazku i revizní komise je, aby byli zastoupeni 

starostové a starostky, jak z malé i větší obce, tak i obce s cestovním ruchem či bez turismu, z 

území Libereckého i Královéhradeckého kraje.  

Svazek Krkonoše je dlouhodobě vzorem meziobecní spolupráce, je „prostupný“ na všech 

úrovních a od začátku spolupracuje s ostatními svazky a sdruženími v území. 

Volební Valné hromady se účastnili hosté, mezi nimi Robin Böhnisch – ředitel Správy 

Krkonošského národního parku, Pavel Cingr - náčelník Horské služby Krkonoše, Libor Knot – 

ředitel Asociace horských středisek, Květa Vinklátová – náměstkyně hejtmana Libereckého 

kraje, a další.   

 

Při veřejné volbě dosavadní předseda Jan Sobotka, po 20 letech ve funkci, byl 

krkonošskými starostkami a starosty opět jednomyslně zvolen. Sám komentuje: „Funkci 

jsem kolegům nabídl do pléna. Přesto jsem rád, že v pozici předsedy mohu a budu pokračovat, 

protože práci pro Svazek Krkonoše dělám rád. Jsem schopen a ochoten ji nadále vykonávat.“  

Působení a činnost této organizace hodnotí jako důležitou jak ve vztahu ke Správě 

Krkonošského národního parku, tak regionálnímu rozvoji Libereckého a 

Královéhradeckého kraje. V rámci rekapitulace uplynulého období, s výhledem do 

dalších let, především po komunálních volbách novým kolegyním starostkám a starostům, 

Jan Sobotka uvedl: „Svazek Krkonoše se zrodil v roce 2000, do doby, kdy se každé horské 

středisko propagovalo a snažilo přilákat turisty do svého místa samo. Obce se následně 

dohodly, že budou spolupracovat jako celek, což má vyšší zájem i lepší smysl a dopad. Jeho 

jednou z nejvýznamnějších rolí je pozice jakéhosi „svorníku“ mezi oběma kraji. Vždyť 

Krkonoše územně správně leží z 1/3 na Libereckém a ze 2/3 na Královéhradeckém kraji. Každý 

kraj dělá svoji politiku po svém, a proto je nesmírně důležité je propojovat a sjednocovat v tom, 

co Krkonoše potřebují a co je zajímá. 

Za zásadní považuji spolupráci se Správou Krkonošského národního parku. Chválím, že si 

dokážeme vyříkávat věci mezi sebou, a že má KRNAP jednoho partnera, který dokáže a může 

mluvit za všechny. I když každá obec má samozřejmě své svébytné právo. Považuji za důležité, 

že je Svazek historicky vzorem meziobecní spolupráce.  
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Před více než dvaceti lety jsme položili základy společné propagace cestovního ruchu. 

V současné době Svazek zajišťuje regionální rozvoj na území Krkonoš a Podkrkonoší, v rámci 

něhož je zahrnut právě i cestovní ruch. Jedno bez druhého se neobejde. Tzn. že pro oba kraje 

vytváříme základnu pro regionální rozvoj a kraje naše konání podporují a jsou spokojeny, že 

Svazek Krkonoše mají.  

Připomenu vysokou prioritu např. díky našemu přispění bude provázána dálnice D11 s 

Polskem, v rámci Akčního plánu silnice 1. a 2. třídy se snažíme řešit komplexně. Povedený je 

projekt Pojizerský Pacifik, resp. jeho koleje by mohly být časem prodlouženy do Rokytnice nad 

Jizerou, Harrachova, Kořenova, budovy nádraží časem převedeny do péče obcí, … Velkým 

projektem, kterým se zabýváme, je Analýza odtokových poměrů, ve kterém Správa KRNAP 

nashromáždila množství dat, týkajících se především i jednotlivých obcí, která nám už nikdy 

nikdo neodebere. Připravujeme Plán mobility, v němž Správu KRNAP i nás zajímá, jak, kde a 

kdy se pohybují automobily, kde je budeme hromadně parkovat a jak budeme celkovou dopravu 

v území organizovat. Již nyní nás to z části trápí a časem bude ještě více. S tím souvisí také 

cyklostezky, cyklo doprava, včetně cyklobusů.  

V rámci Národní sportovní agentury připravujeme celkové řešení lyžařského běžeckého sportu. 

Naším zájmem je, aby úprava lyžařských běžeckých stop byla podporována státem a výuka 

lyžování zařazena do běžné gramotnosti dětí.“  

 

Svazek Krkonoše je certifikovanou oblastní destinační společností pro turistickou oblast 

Krkonoše, tzn. že má od Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechTourism 

certifikaci na koordinaci cestovního ruchu na území Krkonoš. To vůbec není 

zanedbatelná záležitost. Je jednak výsostným partnerem obou krajů, ale na kontě má 

řadu řešených aktivit. K tomu Jan Sobotka konkretizuje: 

„Aktivity Svazku Krkonoše, včetně propagace cestovního ruchu, považuji za zásadní, přestože 

jsou Krkonoše zvenku vnímány, že takovou podporu turismu nepotřebují. Opak je pravdou. 

Důležité je, že současný turismus v nejvyšších českých horách stojí právě na domácím 

cestovních ruchu.  

 

To je můj plán a děkuji starostkám a starostům, že naslouchají. Díky spolupráci s obcemi je 

Svazek Krkonoše schopen žít. V době energetické krize nebudeme zvyšovat členské poplatky, 

vydržíme minimálně dva roky a jedeme dál…,“ uzavřel výčet a výhled do budoucna Jan 

Sobotka.  
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Předseda: Jan Sobotka (Vrchlabí).  

Místopředsedové: David Hlaváč (Jilemnice), Luboš Zimmermann (Horní Branná). 

Rada Svazku: Dagmar Sahánková (Hostinné), Lucie Potůčková (Mladé Buky), Aleš Vaníček 

(Žacléř), Martin Bělovský (Dolní Dvůr), Miroslav Kubát (Jablonec nad Jizerou), Tomáš 

Vašíček (Harrachov).  

Revizní komise: Tomáš Grégr (Strážné), Jaroslav Mejsnar (Benecko), Martin Jandura 

(Špindlerův Mlýn), Eliška Rojtová (Lánov), Petr Týfa (Svoboda na Úpou).  

 

Eva Šulcová, výkonná ředitelka Destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše, 

Krkonoše – svazek měst a obcí, doplnila: „Poděkování za spolupráci, vzájemnou součinnost 

a pochopení smyslu partnerství, patří všem starostům a zastupitelstvům členských obcí. Jsou 

mezi nimi obce turisticky exponované, ale i takové, u nichž není cestovní ruch prvoplánovým 

tématem. Společně se tak nepřímo spolupodílí na podpoře a realizaci projektů v oblasti 

regionálního rozvoje a k němu náležejícímu cestovnímu ruchu. 

Mezi členské obce patří: Benecko, Bukovina u Čisté, Čermná, Černý Důl, Dolní Branná, Dolní 

Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Harrachov, Horní Branná, Horní Kalná, Horní Maršov, 

Hostinné, Jablonec nad Jizerou, Janské Lázně, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice, Kořenov, 

Košťálov, Kunčice nad Labem, Lánov, Malá Úpa, Martinice v Krkonoších, Mladé Buky, Paseky 

nad Jizerou, Pec pod Sněžkou, Poniklá, Prosečné, Rokytnice nad Jizerou, Roztoky u Jilemnice, 

Strážné, Studenec, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Vítkovice v Krkonoších, Vrchlabí, 

Vysoké nad Jizerou, Žacléř“, vyjadřuje poděkování konkrétním krkonošských obcím 

E. Šulcová. 

 

Dáša Palátková 

Svazek Krkonoše  

Kontakt +420 605 711 719 

 

https://www.krkonose.eu/benecko
https://www.krkonose.eu/bukovina-u-ciste
https://www.krkonose.eu/cermna
https://www.krkonose.eu/cerny-dul-0
https://www.krkonose.eu/dolni-branna
https://www.krkonose.eu/dolni-dvur
https://www.krkonose.eu/dolni-dvur
https://www.krkonose.eu/dolni-kalna
https://www.krkonose.eu/dolni-lanov
https://www.krkonose.eu/harrachov
https://www.krkonose.eu/horni-branna
https://www.krkonose.eu/horni-kalna
https://www.krkonose.eu/horni-marsov
https://www.krkonose.eu/jablonec-nad-jizerou
https://www.krkonose.eu/janske-lazne
https://www.krkonose.eu/jestrabi-v-krkonosich
https://www.krkonose.eu/jilemnice
https://www.krkonose.eu/korenov
https://www.krkonose.eu/kostalov
https://www.krkonose.eu/kuncice-nad-labem
https://www.krkonose.eu/lanov
https://www.krkonose.eu/mala-upa
https://www.krkonose.eu/martinice-v-krkonosich
https://www.krkonose.eu/mlade-buky
https://www.krkonose.eu/paseky-nad-jizerou
https://www.krkonose.eu/paseky-nad-jizerou
https://www.krkonose.eu/pec-pod-snezkou
https://www.krkonose.eu/ponikla
https://www.krkonose.eu/prosecne
https://www.krkonose.eu/rokytnice-nad-jizerou
https://www.krkonose.eu/roztoky-u-jilemnice
https://www.krkonose.eu/strazne
https://www.krkonose.eu/studenec
https://www.krkonose.eu/svoboda-nad-upou
https://www.krkonose.eu/spindleruv-mlyn
https://www.krkonose.eu/vitkovice-v-krkonosich
https://www.krkonose.eu/vrchlabi
https://www.krkonose.eu/vysoke-nad-jizerou
https://www.krkonose.eu/zacler

