
 

 

 

Krkonoše – svazek m ěst a obcí  
 
 
 Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

 Tel.: 499 405 321, fax: 499 405 729 

 IČO 70157898 

 www.krkonose.eu 

 
Tisková informace 

                                   Veřejné projednání rozvojové strategie 
 

Motto: „Krkonoše jedinečné navenek, 
přátelské uvnitř.“ 

 
Ve velké zasedací síni zámku ve Vrchlabí se sešli všichni ti, kteří se chtěli seznámit a diskutovat 
nad Integrovanou strategií rozvoje regionu Krkonoš, která vzniká pod taktovkou Řídící  
skupiny Svazku Krkonoše. Jednání bylo svoláno s cílem, aby se zapojili všichni, kterým není 
lhostejná budoucnost území a chtějí, aby se region stal dobře spravovaným, vybaveným, 
tvůrčím, z hlediska přírodního prostředí zůstal stále zeleným a proto turisty trvale oblíbeným.  
 
Na jednání zazněla řada podnětných názorů a připomínek. Předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka 
zrekapituloval genezi vývoje materiálu. Nastínil další postupné kroky jeho tvorby. Seznámil tak 
přítomné detailně s postupem prací a upozornil na možnost do tvůrčího procesu právě v tuto chvíli 
aktivně vstoupit. Kromě odborných pracovníků, kteří hovořili z titulu svých funkcí, se do diskuse 
přihlásili i posluchači. 
 
RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru regionálního rozvoje MMR ČR, k tomu uvedl: „Jako 
účelné vidím ještě více provázat oblasti v České republice a v Polsku. Obě lokality mají své 
rozvojové předpoklady, které mohou celé lokalitě napomoci ještě lépe než doposud. Vhodný je i užší 
návrat k regionálním produktům a aktivitám a to vše provázat s delší časovou prosperitou. Přiláká to 
ještě širší spektrum zákazníků a návštěvníků. Pravdou je, že krajské hranice jsou mnohdy větší 
bariérou než hranice státní. To se dá odstranit užší vazbou na okolní regiony, infrastrukturu, která 
povede v chráněném území. Vše směřovat k tomu, aby se z toho všeho stal postupně jeden územní 
celek.“  
Mgr. Josef Mikšovský, zpracovatel Strategie, doplnil mj. slovy: „Abychom uchopili 
a pojmenovali problémy rozvoje regionu, musíme se podrobně tímto tématem zabývat. Definovat 
rozpory mezi stávajícím stavem věcí a nastíněnou vizí. Rozšíříme dosavadní pracovní skupiny o další 
konzultanty. Budou vtaženi do procesu vzniku Strategie a tím vznikne další názorový tok, kterým 
směrem se dál ubírat. To je cíl jak Strategii, s návrhem opatření a realizační částí, dobře dokončit.“ 
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