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1 Úvod 
 
 
 
Každý začátek je těžký, aneb jak to všechno vznikalo. 

Komunistický režim, který po 2. světové válce nastal 

jak v Polsku i v Česku v rámci tzv. východního bloku, 

izoloval  společnosti  obou zemí opravdu  úspěšně. 

Závory, zátarasy a hraniční hlídky byly v tehdejší době 

nedílnou součástí krajiny Kladského pomezí. Zároveň 

čeští   i   polští   opoziční   aktivisté   měli   stejné 

osvobozenecké myšlenky a věděli, že spolupráce ve 

jménu demokracie přinese mnohem větší efekt nežli 

osamocené jednání. Toto inspirovalo k ilegálnímu 

překračování  zelené  hranice  na  méně  hlídaných, 

nedostupných horských místech a pořádání setkání. 

Jejich prvotní cíl byl jasný a dán tehdejší nejdůležitější 

potřebou – získat zpět svobodu a státní suverenitu. 

O b d o b í   p ř e d c h á z e j í c í   f o r m á l n í m u   z ř í z e n í 

Euroregionu Glacensis doprovázely i demokratické 

proměny v obou zemích, a lidé, kteří stáli u jeho 

zrození, se zapojovali do osvobozeneckých aktivit, 

které byly první platformou přeshraniční spolupráce. 

Ale vzájemná setkání nezačínala jen v kruzích 

politických elit. V celém příhraničním území, i přes 

stávající zátarasy a závory, existovaly kontakty mezi 

jednotlivými sociálními skupinami. 

Potíže v přeshraničních kontaktech vedly k ještě větší 

potřebě setkávání, protože se zjišťovalo, že lidé na 

obou stranách hranice myslí velmi podobně, řeší 

stejné problémy a mají stejné zájmy. Kromě 

politických diskusí se významnou platformou jednání 

a setkání stávala problematika všedního života a 

společné záliby. Setkávání hasičů, sportovců, členů 

zájmových skupin se stávalo základem těch nejvíce 

skutečných přeshraničních iniciativ. A ty byly o to 

hodnotnější, že vycházely ze skutečné potřeby 

poznání druhého člověka. 

Inspirace   k   budování   přeshraniční   spolupráce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czesław Kręcichwost 
předseda polské části euroregionu 

 

 
 
 
vycházely i z evropských zkušeností. Na území 

Evropské unie již fungovaly euroregiony a jejich 

zkušenosti i příklady dobré praxe byly vzorem pro 

organizování formálních struktur v prostoru 

Kladského pomezí. Demokratické proměny umožnily 

podepisovat první partnerská prohlášení, dohody a 

smlouvy. Neexistovala finanční podpora, a přesto byly 

vyvíjeny první společné aktivity zaměřené na rozvoj 

regionu. Jednalo se mimo jiné o snahy partnerů 

vyvíjené s cílem otevírání hraničních přechodů pro 

malý pohraniční turistický styk a také pro silniční 

provoz. Jeden z tehdy otevřených přechodů se 

nachází v Orlických horách, mezi českým Orlickým 

Záhořím a polskými Mostowicemi. Díky vzniku tohoto 

přechodu se následně v další etapě v rámci 

společných česko-polských projektů podpořených z 

prostředků Evropské unie podařilo zrekonstruovat 

příjezdovou silniční infrastrukturu, a to jak na české 

(Orlické Záhoří – Mostowice), tak na polské straně 

(úsek Zieleniec- Mostowice – Spalona). 
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Možnost překračování hranice v rámci „malého 

pohraničního turistického ruchu” umožnilo občanům 

zintenzivnit kontakty a legálně se pohybovat po druhé 

straně hranice. 

Když polská vláda zahájila vyjednávání o vstupu do 

Evropské unie, byly uvolněny první předvstupní 

programy, které finančně podpořily přeshraniční 

aktivity. Budované struktury Euroregionu Glacensis 

se staly jistým „experimentálním polygonem” prvních 

realizovaných projektů. Dohody uzavřené mezi 

samosprávami a sociálními partnery umožňovaly 

společně podporovat projekty, jejichž cílem byl rozvoj 

regionu Kladského pomezí, který se v povědomí 

Čechů i Poláků stával společným regionem se 

stejnými cíli a problémy. 

Průlomovým okamžikem pro rozvoj přeshraniční 

spolupráce bylo přistoupení Polska a Česka do 

Evropské unie a následné zrušení hraničních bariér 

mezi státy po přistoupení k schengenskému prostoru. 

Obě události se staly příležitostí ke společným 

oslavám, které přilákaly spolupracující subjekty a 

davy obyvatel na hraniční přechody, kde spontánně 

vyjadřovali radost z otevření hranice, těšili se, zpívali 

a slavili. Hlavní oslavy se konaly na hraničním 

přechodu Náchod – Kudowa. 

Státní orgány se svolením Evropské komise pověřily 

organizaci a administraci prvních evropských 

programů zaměřených na česko-polské příhraničí 

kancelářím Euroregionu Glacensis (Program Credo a 

Phare   CBC).   Společná   implementace   těchto 

p r o g r a m ů   u k á z a l a   o b r o v s k o u   p o t ř e b n o s t 

přeshraniční spolupráce na straně samospráv, 

hospodářských a sociálních partnerů z obou stran 

hranice – Kladské pomezí se stalo nejaktivnějším 

regionem mezi všemi přeshraničními oblastmi, které 

vyvíjely spolupráci v rámci celé EU. 

Velký přínos pro rozvoj cestovního ruchu v 

příhraničním regionu mělo úspěšné prosazování 

investičních   projektů   zaměřených   na   zvýšení 

dopravní dostupnosti regionu vedením Euroregionu 

Glacensis. V rámci programu Phare CBC došlo k 

realizaci několika takových záměrů. Na polské straně 

proběhla modernizace vojvodské silnice na úseku 

Duszniki-Zdrój – Zieleniec a výstavba jízdního pruhu 

pro pomalá vozidla na silnici č. 8 na úseku Duszniki- 

Zdrój  –  Lewin  Kłodzki.  Na  české  straně  byly 

uskutečněny 3 etapy rekonstrukcí a oprav silnic podél 

státní hranice  v  Orlických horách od Deštného v 

Orlických horách přes Orlické Záhoří až po Králíky. 

Tyto investice byly ve velké míře výsledkem snah a 

spolupráce   české   a   polské   části   Euroregionu 

Glacensis a staly se významným přínosem pro rozvoj 

cestovního   ruchu   v   tomto   regionu,   protože 

zpřístupnily   nejatraktivnější   příhraniční   oblasti. 

Druhou investiční oblastí v rámci tohoto programu 

byla ochrana životního prostředí. Díky přeshraničním 

projektům   byly   postaveny   nebo   modernizovány 

čistírny odpadních vod v polských obcích Mieroszów, 

Ścinawka Średnia, Międzylesie a Bystrzyca Kłodzka. 

Díky dalším programům Evropské unie zaměřeným 

na příhraniční oblasti, které jsou v rámci tzv. Fondu 

mikroprojektů   implementovány   a   administrovány 

Euroregionem  Glacensis,  byla  zrealizována  řada 

společných  aktivit  zaměřených  na  rozvoj  regionu. 

Patří sem mimo jiné značení turistických zajímavostí, 

výstavba  a  propojování  sítě  českých  a  polských 

cyklotras,   zpřístupnění   zajímavostí   a   památek, 

výstavba  rozhleden  a  také  společná  propagace 

regionu. 

Bezprecedentní myšlenkou na celé česko-polské 

hranici bylo zřízení přeshraničního Evropského 

města Náchod – Kudowa-Zdrój. První prohlášení o 

t a k o v é m   z a m ě ř e n í   s p o l u p r á c e   s o u s e d í c í c h 

samospráv bylo podepsáno ještě před vstupem obou 

zemí do Evropské unie, a to již v roce 2002. Další 

společné iniciativy a projekty Náchodu a Kudowy 

p o d p o r u j í c í   r ů z n é   o b l a s t i   h o s p o d á ř s k é h o , 

společenského a kulturního dění se staly vzorovým 
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p ř í k l a d e m   s p o l u p r á c e   v   r á m c i   j e d n o h o 

přeshraničního městského organismu. Symbolickým 

aktem vyjadřujícím myšlenku Evropského města 

Náchod – Kudowa-Zdrój se stala výměna starostů v 

roce 2013. Starosta Náchodu Jan Birke se stal na 

jeden den starostou Kudowy a starosta Kudowy- 

Zdroje Czesław Kręcichwost se usadil na náchodské 

radnici. 

Prohlubující se spolupráce v rámci Euroregionu 

Glacensis přináší měřitelné přínosy i podnikatelským 

subjektům z obou zemí, které podnikají v cestovním 

ruchu. Díky společně prezentované a propagované 

české a polské turistické nabídce v rámci činnosti 

Euroregionu Glacensis mají návštěvníci regionu 

možnost se pohybovat po celém příhraničí a využívat 

tak služeb českých i polských firem. Příkladem zde 

může být nabídka autobusového přepravce CDS 

Náchod, který zprovoznil přeshraniční autobusové 

spoje   mezi   Náchodem   a   Kudowou   a   také 

 

nejatraktivnějšími oblastmi Stolových a Orlických hor. 

Některé spoje umožňují také přepravu kol (tzv. 

cyklobusy), a přispívají tak ke zvýšení cestovního 

ruchu na území Euroregionu Glacensis. 

Dalšími oblastmi spolupráce jsou otevřené trhy práce, 

kdy zaměstnavatelé mohou nabízet práci jak českým, 

tak polským občanům pohraničí. 

20letá historie Euroregionu Glacensis ukázala 

nesporné přínosy vyplývající ze spolupráce 

samospráv, sdružení, zájmových a neformálních 

skupin z obou stran hranice. Společenská výměna a 

kontakty s kulturou sousedů rozšiřují vlastní horizonty 

a umožňují sdílení dobré praxe. Cesta, kterou region 

absolvoval od doby izolace a zavřených hranice, přes 

společné snahy o demokracii po hospodářskou, 

společenskou a kulturní spolupráci, jednoznačně 

vedla k   tomu, že dnes se jedná o jeden společný 

region, který jasně určuje společné cíle a směry 

rozvoje. 

 
 

Czesław Kręcichwost 

předseda polské části euroregionu 
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Vážení přátelé, 
 
 
 

náš euroregion slaví mimořádné výročí od svého 

založení.   Při takovéto příležitosti bývá zvykem 

ohlížet se zpět.   Dvacetiletá retrospektiva činností 

našeho sdružení je obsahem této výroční zprávy. 

Poohlédněme se tedy krátce kolem sebe v současné 

době. 
 

Jsem pamětníkem nejdelšího nesmyslného 

záhonu, který se táhl podél naší společné hranice. 

Mnohakilometrový šest metrů široký pruh zorané a 

pečlivě   uvláčené   půdy   měl   prozradit   každého 

„narušitele“ našeho vzájemného socialistického 

soužití.   Dnes po necelých třiceti letech se můžeme, 

cestujíce volně po obou stranách hranice, těšit 

pohledem z  nových rozhleden na společnou krajinu. 

Pravověrné i nás příležitostné turisty dopraví na vršky 

hor     cyklobus a my si můžeme užívat jízdy po 

vyznačených, upravených, mnohdy i opravených 

stezkách a komunikacích bez obavy a strachu, na 

které straně státní hranice se to právě nacházíme. 

Podobně jako je jízda po cyklostezkách na kole, 

můžeme i v    zimě využít desítky kilometrů 

udržovaných lyžařských stop.   Po obou stranách 

hranice přibyly penziony i zemědělské farmy 

poskytující     ubytování hostům. Je možný volný 

pohyb obchodu i pracovních sil. Pohraničí ožilo. Lidé 

mají chuť ho navštěvovat i důvod proč zde žít, což si 

myslíme, že je velmi důležité. 

To je to, co návštěvníci našeho euroregionu 

vnímají bezprostředně. Vedle tohoto společného 

"hmatatelného" bohatství je tu třeba vnímat snad ještě 

cennější rovinu vzájemného soužití. Lidé v   rámci 

společných aktivit poznávají obyčeje svých přátel, 

utkávají se ve sportovních kláních, setkává se školní 

mládež, vědci uvádějí na pravou míru       naši 

společnou historii. Záchranáři i hasiči si vzájemně 

pomáhají  v       případě  ohrožení  přírodními  živly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miroslav Wágner 

předseda sdružení 
 
 
Hranice mizí a nejdelší neúrodný záhon, věřme, již 

patří definitivně minulosti. 

Euroregion Glacensis  má na současné podobě 

vzájemných vztahů nezpochybnitelný podíl.  20 let 

pomáhá vyhledávat partnery pro stovky projektů, 

které jsou solí našeho vzájemného poznávání. 20 let 

je jim dobrým rádcem. 20 let je neúnavným 

prostředníkem komunikace mezi našimi národy. 

 
 

Miroslav Wágner 

předseda sdružení 
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2  Vznik Euroregionu Glacensis 
 
 
 

Euroregion Glacensis patří k šestnácti euroregionům, 

které působí na hranicích Polska a je jedním z šesti na 

česko-polském příhraničí. Přeshraniční spolupráce v 

regionu středních a východních Sudet má 

dlouhodobou tradici. Významné impulzy spolupráce 

se objevily na přelomu 80. a 90. let ve vazbě na 

demokratické proměny, ke kterým v této době 

docházelo v Polsku a České republice. Potvrzením 

těchto změn bylo mj. navázání přátelské spolupráce 

mezi samosprávami příhraničních měst a obcí a 

iniciativa Nakladatelství Kłodzka a Polsko-česko- 

slovenské solidarity publikovat (od r. 1989) 

přeshraniční měsíčník „Ziemia Kłodzka - Od 

Kladského pomezí - Glatzer Bergland” a také 

každoroční pořádání (od r. 1990) Polsko-českých dnů 

křesťanské kultury. 

Konference, která zahájila stálou přeshraniční 

spolupráci, se konala 17.-18. května 1991 v Náchodě 

za účasti přibližně 150 zástupců polské a české 

příhraniční veřejnosti. 

Dne 18. září 1992 21 zástupců místních společností z 

w a ł b r z y s k é h o a o p o l s k é h o v o j v o d s t v í a 

severovýchodních Čech podepsalo ve Wałbrzychu 

smlouvu   „Dohoda   o   přeshraniční   vzájemné 

spolupráci a vzniku Přeshraničního svazu měst a obcí 

Česká republika – Polsko”. Hlavním cílem uzavřené 

dohody   byla   koordinace   snah   vyvíjených   pro 

hospodářský, kulturní a sociální rozvoj a společné 

řešení ekologických problémů v příhraniční oblasti. 

Obdobný přístup a snahu o přeshraniční spolupráci 

bylo možné sledovat v letech 1993-1994 v „jádrové” 

části sudetského regionu. Spolupráce obcí z česko- 

polského příhraničí Kladského pomezí se proměnila v 

součinnost  v  rámci  Stálého  regionu  polsko-české 

spolupráce, který byl formálně zřízen na pracovní 

konferenci v Nowé Rudě 29. března 1994. 
 

Do roku 1994 zástupci místních samospráv 

zdůrazňovali  svůj  odlišný  přístup,  než  jaký  je  v 

t y p i c k ý c h   p r o c e s e c h   „ e u r o r e g i o n a l i z a c e ” 

přeshraniční spolupráce, která měla, dle jejich 

názoru, spočívat ve specifikaci oblastí a forem 

příhraniční spolupráce se současným stanovením 

jejich realizátorů a lhůt pro realizaci, a to bez zbytečné 

i n s t i t u c i o n a l i z a c e   n e b o   v y t v á ř e n í   s t r u k t u r 

euroregionu. 

Od roku 1994 se v samosprávných kruzích české a 

polské strany změnily názory na formu spolupráce a 

začala se zvažovat potřeba založení euroregionu s 

názvem „Glacensis”. Navrhovaný název má 

historický původ a je odvozen od středověkého 

latinského pojmenování Kladského pomezí. Byl 

zvolen jako ten příslušný pro budoucí přeshraniční 

svaz samosprávných celků. 

Dne 9. února 1994 vzniklo Sdružení obcí Kladského 

pomezí (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej), které 

z a č a l o   p o d p o r o v a t   m y š l e n k u   ú z e m n í h o 

samosprávného celku týkající se příhraniční 

spolupráce a zdůrazňovat obdobné hospodářské 

problémy obcí, a uplatňovat myšlenku prosazování 

společných zájmů zakladatelů sdružení, to znamená 

místních samospráv. 

Dne 30. května 1994 se zastupitelstvo Wałbrzyského 

vojvodství usneslo na zahájení procedury k založení 

Euroregionu Glacensis. 

Dne 16. ledna 1996 sedm českých starostů (z 

Náchoda, Rychnova n. Kn., Šumperka, Ústí nad 

Orlicí, Trutnova, Orlického Záhoří a Police nad Metují) 

a primátor Hradce Králové podepsali v Rychnově nad 

Kněžnou smlouvu o založení Regionálního sdružení 

příhraniční spolupráce Čech, Moravy a Kladska, které 



6  

od 9. března 1998 působí jako sdružení měst a obcí 
 

„Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – 

Euroregion Glacensis”. 

Dne 5. prosince 1996 byla v Hradci Králové 

podepsána Rámcová smlouva mezi sdružením 

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej a Regionálním 

sdružením příhraniční spolupráce Čech, Moravy a 

Kladska o založení euroregionu s názvem Euroregion 

Pomezí Čech, Moravy a Kladska – „Euroregion 

Glacensis”. Z chronologického hlediska to byla na 

polské hranici osmá a v česko-polském příhraničí 

druhá oblast přeshraniční spolupráce. Dříve vznikly 

euroregiony: Nisa, Karpaty, Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro 

Europa Viadrina, Tatry, Bug a Pomerania. 

Dne 17. března 2000 v Długopole Dolne z iniciativy 
 

Sdružení obcí Kladského pomezí (Stowarzyszenia 

Gmin Ziemi Kłodzkiej) vzniklo Sdružení polských obcí 

Euroregionu Glacensis (Stowarzyszenie Gmin 

Polskich Euroregionu Glacensis), registrované 

Oblastním soudem ve Świdnici jako nový polský 

partner v euroregionu. Vznik nového Sdružení 

vycházel z nutnosti vzájemného přizpůsobení 

euroregionálních struktur na obou stranách hranice 

(byla zřízena organizace, která svou činnost zaměřila 

pouze na příhraniční spolupráci). Současně se 

Euroregion Glacensis otevřel pro obce, které vyjádřily 

zájem o přistoupení k polsko-české příhraniční 

spolupráci. Tato změna byla dána i nutností vytvoření 

přehledné struktury pro Fond malých projektů 

Programu Phare CBC na polské straně euroregionu. 

 

Sídlem euroregionu je Rychnov nad Kněžnou na 

české a Kłodzko na polské straně. 
 
 
 
 
 

 
 

MVDr. František Bartoš a Czesław Kręcichwost 
po podepsání smlouvy o založení euroregionu, 

5.12.1996, Hradec Králové 
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3 Právní základy a orgány euroregionu 
 

 
 
 

Euroregion je dobrovolný svaz Sdružení polských 

obcí Euroregionu Glacensis a sdružení měst a obcí 

„Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – 

Euroregion Glacensis”, který vznikl na základě 

Smlouvy o založení česko-polského Euroregionu 

Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion 

Glacensis. 

Euroregion nemá právní subjektivitu, spolupráce je 

zaměřená na koordinaci hlavních aktivit v souladu se 

záměry euroregionu. Jeho orgány působí na základě 

právních norem svých států. Euroregion působí na území 

krajů Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého v 

České republice a na území Dolního Slezska Polské 

republiky. 

 
 
 
 
 
 

 

Právní rámec činnosti euroregionu tvoří: 
 

 
• Rámcová smlouva o založení Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska, podepsaná 5. prosince 1996 v 

Hradci Králové 

• Stanovy sdružení Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, 

• Stanovy Sdružení měst a obcí Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis. 
 
 
Orgány euroregionu jsou: 

• Rada euroregionu 

• Revizní komise 

• Sekretariát 
 
 
Pro účely implementace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis jsou ustanoveny 
dále: 

• Euroregionální řídící výbor 

• Odvolací komise 
 
 
Nejvyšším orgánem euroregionu je šestičlenná Rada, jejímiž členy jsou tři zástupci z polské a tři z české strany. 

Způsob jmenování zástupců do Rady je interní záležitostí národních struktur. Stanovy sdružení Stowarzyszenie 

Gmin Polskich Euroregionu Glacensis v §8 stanovují, že jmenování zástupců Sdružení do orgánů Euroregionu 

Glacensis je ve výhradní pravomoci Valné hromady členů. Stanovy sdružení Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a 

Kladska – Euroregion Glacensis ustanovují, že členy Česko-polské Rady euroregionu jsou zvolení členové 

Předsednictva. 

Zasedání Rady jsou neveřejná, pokud Rada nerozhodne jinak. Rada může na svá zasedání přizvat s poradním 

hlasem zástupce samosprávných úřadů, zřizujících a kontrolních orgánů samosprávných územních celků, vládní 

státní správy apod. 
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V letech 1996 - 2016 byli členy Rady: 
 
 

 
Ryszard Niebieszczański (1996-1998) 

Wójt Gminy Kłodzko 
 

 
Edward Kondratiuk (1996-1998) 

Burmistrz Szczytnej 
 

 
Czesław Kręcichwost (od 1996 r.) 

Burmistrz Kudowy Zdroju, Prezes Zarządu SGPEG 
 
 
Jan Doskočil (1996 -1998 ) 

zástupce primátora Hradce 

Králové 
 

 
František Bartoš (1996 -1998 ) 

Zástupce starosty Rychnova  nad  Kněžnou  a 
senator ČR 

 
 
Marie Vaňková ( 1996 -1998 ) 

Starostka  města Police nad Metují 
 

 
Karel Škarka ( 1996 -1998) 

Starosta města Ústí nad Orlicí 
 

 
Dorota Kawińska - Domurad (1998-1999) 

Burmistrz Kłodzka 
 

 
Tomasz Korczak (od 1998 r.) 

Burmistrz Międzylesia 
 

 
Grzegorz Jung (1999-2002) 

Burmistrz Polanicy Zdroju 
 

 
Miroslav Chvátil (1998 - 2002) 

Starosta města Žamberk 
 

 
Oldřich Vlásak (1998 - 2002 ) 

Primátor Hradce Králové, poslanec  Evropského 
parlamentu 

 

Jiří Hanuš (1998 - 2002 ) 

Starosta města Červený Kostelec 
 
Ivan Adamec (2002) 

Starosta města Trutnov, poslanec ČR 
 
Miroslav Vlasák (2002-2004, od 2010) 

Starosta města Žacléř 
 

 
Miroslav Kocián (od 2002) 

Starosta obce  Bílá Voda 
 

 
Jiří Čepelka (2002 - 2006) 

Starosta města Ústí nad Orlicí, poslanec ČR 
 
 
Zdeněk Filip ( 2004 -2007) 

Starosta města Opočna 
 

 
Józef Marcinków (2003-2005) 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich 
 

 
Piotr Kruczkowski (2005 – 2011) 

Prezydent Wałbrzycha 
 

 
Henryk Gołębiewski (od 2012 r.) 

Przedstawiciel Gminy Wałbrzych 
 

 
Oldřich Čtvrtečka ( 2007- 2010) 

Starosta města Náchod 
 

 
Petr Hudousek (2015) 

Starosta města Rokytnice 

nad Orlicí  

 

 
Miroslav Wágner ( od 2015) 

Starosta města Jablonné nad Orlicí 
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SPOLEČNÝ PŘEDSEDA EURG CZ/PL RADA 
 
 
 
 

1997 Czesław Kręcichwost 

1998 Jan Doskočil 

1999 Dorota Kawińska-Domurad 

2000 Miloslav Chvátil 

2001 Tomasz Korczak 

2002 Miroslav Vlasák 

2003 Czesław Kręcichwost 

2004 Jiří Čepelka 

2005 Czesław Kręcichwost 

2006 Zdeněk Filip 

2007 Czesław Kręcichwost 

2008 Oldřich Čtvrtečka 

2009 Czesław Kręcichwost 

2010 Jiří Čepelka 

2011 Czesław Kręcichwost 

2012 Miroslav Vlasák 

2013 Czesław Kręcichwost 

2014 Miroslav Kocián 

2015 Czesław Kręcichwost 

2016 Miroslav Wágner 

 
SEKRETÁŘI – POLSKÁ STRANA 

Julian Golak (1996 -1998) 

Adam Kwas (1999) 

Radosław Pietuch (2000 - 2015) 

Bernadeta Tambor (od 2015 r.) 

SEKRETÁŘI – ČESKÁ STRANA 

Radomír Morawiec – v období 1996 – červenec 2000 
 
 

Helmut Dohnálek – v období 2000 – leden 2005 
 
 

Jaroslav Štefek – od ledna 2005 dosud 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zasedání Rady Euroregionu Glacensis, Rychnov nad Kněžnou, 20.7.2016 
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4 Pravidla fungování a financování 
 
 

 
Soubor základních pravidel, na nichž je založena 

působnost Euroregionu Glacensis a fungování 

jeho všech orgánů a podpůrných struktur, má 

univerzální  charakter.  Vytváří  totiž  rámec  pro 

přeshraniční spolupráci nejen v polských 

euroregionech. 
 

 
 
 
 

Tento soubor tvoří zejména následující principy: 
 
 
 
 
 

ź partnerství (rovnoprávnosti a rovnosti) stran 
 

ź subsidiarity 
 

ź solidarity 
 

ź pomoci 
 

ź tvoření koncepcí nebo strategií přeshraničního rozvoje 
 

ź dobrého sousedství obyvatel příhraničí 
 

ź zachování identity (národní, státní, regionální a místní) 
 

ź dobrovolnosti spolupráce 
 

ź parity a rotace 
 

ź pragmatismu 
 

ź přátelství a důvěry 
 

ź konsensu 
 

ź apolitičnosti v činnosti interních struktur euroregionu. 
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Zvláštní význam v praxi přeshraniční spolupráce mají pravidla: 
 
 

ź partnerství, zejména horizontální partnerství, 

tj. mezi partnery na obou stranách hranice; 

tento druh partnerství je založen na paritě 

stran nezávisle na velikosti země z územního, 

hospodářského a demografického hlediska. 

Za účelem rozvíjení tohoto partnerství je nutné 

překonat řadu překážek vycházejících z 

rozdílů v oblasti administrativy, kompetencí a 

zdrojů financování; 

ź pomoci,  chápané  velmi  široce  jako  pomoc 

institucí a mezinárodních, ústředních a 

národních organizací v dosahování cílů 

přeshraniční spolupráce realizovaných 

regionálními a místními společnostmi; 

ź s o l i d a r i t y   p ř e s h r a n i č n í c 

h   o b l a s t í , implementované   do   

nejnovějšího   znění 

 

 
 
 
 

Základy   financování   činnosti   Euroregionu 

Gl a ce n si s   j so u   o b d o b n é   j a ko   v   j i n ých 

přeshraničních územích. Partneři euroregionální 

spolupráce shromažďují prostředky na svých 

národních účtech. 

Evropské charty hraničních a přeshraničních 

regionů zástupcem Polska ve Sdružení 

evropských hraničních regionů (SERG); 

ź parity v hlasování a usilování o symetrii; tento 

princip spočívá v tom, že ve všech orgánech 

má každá strana stejný počet míst (hlasů) a 

stejné právo zastupování zájmů euroregionu; 

ź rotace,   tzn.   změny   míst   organizace   a 

uskutečňování různých iniciativ, setkání, atd. 

Na české straně je navíc rotace uplatňována 

jako princip pravidelné změny zástupců v 

orgánech      euroregionu   s   důrazem   na 

r o z l o ž e n í   ú z e m n í   p a r i t y   k r a j ů 

K r á l o v é h r a d e c k é h o ,   P a r d u b i c k é h o   a 

Olomouckého. 

 
 
 
 
 

 
Ke zdrojům finančních prostředků 

na činnost euroregionu patří: 
 

o členské příspěvky 

o dotace 

o podpůrné prostředky 

o dary 

o jiné zdroje financování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obě strany mají přístup k informacím o hospodaření s prostředky euroregionu. 
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5 Členové euroregionu 
 
 

 
V souladu se Stanovami Euroregionu Pomezí 

Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis 

jsou členy euroregionu polské obce, které patří 

do sdružení Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Euroregionu Glacensis a česká města a obce, 

které patří do Sdružení měst a obcí „Euroregion 

Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion 

Glacensis”. 

Řádným členem může být každá obec. Zájem o 

přistoupení ke sdružení na polské strané by měl 

být vyjádřen usnesením obecního zastupitelstva. 

Přijetí řádného člena se koná na základě 

usnesení Valné hromady členů Sdružení 

polských obcí Euroregionu Glacensis. Ke 

sdružení měst a obcí „Euroregion Pomezí Čech, 

Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis” (na 

české straně) mohou přistoupit města a obce po 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p ř e d c h o z í m   s c h v á l e n í   p ř í s l u š n ý m 

zastupitelstvem, které musí zároveň schválit 

stanovy sdružení euroregionu. Členy sdružení 

mohou být i další právnické osoby za podmínky, 

že s jejich členstvím bude souhlasit příslušný 

statutární  orgán.  Zvláštní  postavení  mají  na 

č e s k é   s t r a n ě   k r a j s k é   s a m o s p r á v y 

K r á l o v é h r a d e c k é h o ,   P a r d u b i c k é h o   a 

Olomouckého kraje, jejichž členství se řídí 

samostatnou smlouvou. 

Nyní má sdružení Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Euroregionu Glacensis 32 členů - obce z okresů: 

kladský, ząbkowický, dzierżoniowský, strzelińský 

a wałbrzyský a okres kladský a ząbkowický. Na 

české straně členskou základnu tvoří 109 měst a 

obcí  a  3  krajské  samosprávy  z  území  krajů 

K r á l o v é h r a d e c k é h o ,   P a r d u b i c k é h o   a 

Olomouckého. 
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Členové - tabulka polské části Euroregionu Glacensis 
 

 
P..č 

 
Obec 

 
Okres 

 
Datum přistoupeni 

 
Obyvatelstvo 

 
Rozloha v km2 

      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      

 

Vstup 

Výstup 

Počet členů euroregionu 
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Seznam členských obcí Euroregionu Glacensis podle roku vstupu 
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Vstup 

Výstup 

Počet členů euroregionu 
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6 Partnerství obcí a institucí 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci euroregionu existuje množství uzavřených partnerských dohod a smluv mezi samosprávami, v 

jejichž rámci jsou uskutečňovány ty nejhodnotnější aktivity – „zdola“. Budování partnerství je prioritou v 

činnosti obou sdružení. Někdy se partnerství týká samospráv, někdy institucí jako jsou sdružení, 

sportovní kluby, školy a sbory dobrovolných hasičů. Rozdílnost samosprávných struktur vytvořila nové 

typy partnerství. Po reformě vznikly v České republice mikroregiony, které sdružují několik samospráv a 

jsou velmi dobrými partnery ke spolupráci pro polské obce, které měly doposud zásadní problém získat 

partnera. 

Na základě partnerských kontaktů se vypracovávají společné žádosti do podpůrných programů, realizují 

se přeshraniční projekty, pořádají se kulturní, sportovní a turistické akce nebo se realizují investiční 

projekty. 

 

 
 

Partnerstvi v Euroregionu Glacensis 

P.č . Obec Partnerské město 

1. Adršpach Radków 
 

 

2. 

 

 

Bernartice 
Lądek Zdrój 

Złoty Stok 

 

 
 

3. 

 

 
 

Bilá Voda 

Kamieniec Ząbkowicki 

Lądek Zdrój 

Złoty Stok 

4. Bohuslavice nad Metuji Pieszyce 

5. Bezdekov n/Metuji Radków 

6. Borohrádek Ciepłowody 

7. 
 

8. 

 

 

Branka o.p.s. 
Powiat Kłodzki 

Gmina Miejska Kłodzko 
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9. 

 

 

Broumov 
Gmina Miejska Nowa Ruda 

Gmina Wiejska Nowa Ruda 

10. Bukovice Radków 

11. Bystré Lewin Kłodzki 

12. Častolovice Kondratowice 
 

 

13. 

 

 

Červený Kostelec 
Stoszowice 

Ząbkowice Śląskie 

 

 
 

14. 

 

 
 

Česká Skalice 

Bardo 

Polanica Zdrój 

Gmina Miejska Kłodzko 

15. Choceň Gmina Miejska Kłodzko 

16. 
 

 

Deštné v Orlických horách 
Duszniki-Zdrój 

Stronie Śląskie 

17. Dobruška Radków 

18. Dolní Čermná Gmina  Dzierżoniów 

19. Dolní Morava Międzylesie 

20. Hejtmánkovice Radków 

21. Heřmánkovice Głuszyca 

22. Hradec Králové Wałbrzych 

 

 
 

23. 

 

 
 

Hronov 

Bielawa 

Kudowa-Zdrój 

Gmina Wiejska Nowa Ruda 

24. Hynčice Radków 

25. Jablonné nad Orlicí Kondratowice 
 

 

26. 

 

 

Javornik 
Lądek Zdrój 

Złoty Stok 
 

 

27. 

 

 

Jaroměř 
Ziębice 

Gmina Miejska Kłodzko 

28. Jičín Powiat Świdnicki 

29. Kostelec nad Orlicí Bielawa 
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43. Rokytnice v Orlických horách Głuszyca 

44. Rychnov nad Kněžnou Gmina Miejska Kłodzko 
 

 

45. 

 

 

Sdružení obcí Orlicko 
Stronie Śląskie 

Powiat Kłodzki 

46. Sdružení obcí Orlicko Masarykovo Stoszowice 

47. Sedloňov Duszniki Zdrój 

48. Šonov Radków 

49. Starkov Głuszyca 

50. Stare Město Stronie Śląskie 

51. Suchý Důl Radków 

52. Svitavy Strzelin 
 

 

53. 

 

 

Trutnov 
Gmina Miejska Kłodzko 

Strzelin 

54. Ústí nad Orlicí Bystrzyca Kłodzka 
 

 

55. 

 

 

Uhelna 
Lądek Zdrój 

Złoty Stok 

56. Val Lewin Kłodzki 

57. Velichovky Jedlina Zdrój 

58. Velké Petrovice Radków 

59. Velké Poříčí Szczytna 
 

 

60. 

 

 

Vlčice 
Złoty Stok 

Lądek Zdrój 

61. Zlaté Hory Gmina Miejska Kłodzko 

62. Ždár n/Metují Radków 
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7 Nejaktivnější obce v rámci příhraniční spolupráce 
 
 

 

Obec Bardo 
 

Obec Bardo vyvíjela v rámci přeshraniční spolupráce 

aktivity na různých úrovních a s několika českými partnery: 

Českou   Skalicí,  Letohradem  a  Revitalizací  Kuks  o.p.s.  

26. června 2003 uzavřela dohodu o vzájemných 

partnerských vztazích s Českou Skalicí. Cílem navázané 

spolupráce bylo prohloubení vzájemných kontaktů, rozvoj 

v oblasti kultury, vědy, sportu a cestovního ruchu, a to jak 

na úrovni samospráv, tak i mezi občanskými organizacemi 

a kulturními institucemi. Ale jedním z hlavních cílů byla 

snaha čerpat finanční prostředky z evropských fondů 

určených na příhraniční spolupráci mezi partnery, 

zejména z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. 

 

Mezi společné akce Barda a České Skalice se řadí projekt s 

názvem „Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego 

Nysy Kłodzkiej – atrakcji o znaczeniu transgranicznym w 

Gminie Bardo“, který se týkal rozšíření turistické 

infrastruktury na vodácké trase Kladské Nisy v obci Bardo. 

Celkem byla postavena čtyři nástupní místa. Realizace 

projektu také přispěla k lepšímu využití turistického 

potenciálu příhraničí (byl vydán průvodce v polštině a 

češtině,   vyrobeny   vodácké   propagační   předměty   a 

 
Kanoistika v Bardo  

fot. Norbert Kochanek 

materiály, které byly distribuovány na obou stranách 

hranice). Vodácká trasa na Kladské Nise se obdobně jako 

řeka Úpa nebo nádrž Rozkoš u České Skalice nachází v 

příhraničním území navštěvovaném i polskými i českými 

turisty.  Ale s ohledem na to, že vodácká turistika je mnohem 

více rozvinutá a oblíbená na české straně, realizace 

projektu umožnila nejen sdílet zkušenosti českého 

partnera, ale i navázat kontakty s cílem popularizace 

vodácké trasy na Kladské Nise mezi českými vodáky. 
 

 
 

Obec Bielawa 
 

 

V roce 1998 byla podepsána Partnerská smlouva o spolupráci a přátelství 

mezi Bielawou a Hronovem. Záměrem vedení obou měst bylo zintenzivnit 

přeshraniční kontakty místních obyvatel a cestovní ruch v polsko-českém 

příhraničí. V počáteční fázi partnerské kontakty probíhaly zejména ve třech 

oblastech: kultura, vzdělávání, sport a byly zajišťovány hlavně úřady obou 

měst.  Významná část těchto projektů se týkala kultury. V Bielawě se konaly 

mj. akce „Tolk-Folk“, „Regałowisko“, „Czeski film“. S cílem využití potenciálu 

byly následně realizovány další projekty, mj. „Kulturní lexikon polsko-českého 

pohraničí“ nebo „Turisté! Vítejte v Bielawě“. 

K podepsání partnerské smlouvy s Kostelcem nad Orlicí došlo v prosinci 

2009. Spolupráce se vztahuje na oblast školství, kultury, ekologie, turistiky, 

sportu, podnikání, výměnné pobyty mládeže a spolupráci orgánů obou měst. 

K projektům financovaným v rámci programu Evropské územní spolupráce 

patří mj. „Bielawa + Kostelec = Town Twinning“ a „Kostelecko-Bielawské 

mezigenerační setkání kultur 2010“. 

Řada těchto aktivit (na 20 projektů) byla vyvíjena díky dotačním prostředkům 

Evropské unie určeným k podpoře rozvoje přeshraniční spolupráce na území 

Euroregionu Glacensis (Phare CBC, Interreg IIIA, Operační program 

přeshraniční spolupráce.) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Bohuslavice nad Metují 

Obec Bílá Voda 
 
 

Obec Bílá Voda spolupracuje se dvěma partnery na polské 

straně.  Jednak  je  to  Gmina  Złoty  Stok.  Dohodu  o 

partnerství jsme s ní podepsali 30. 6. 2000. Druhým 

partnerem je Powiat Ząbkowicki. Se Złotym Stokem jsme 

realizovali několik společných akcí. Nejvýznamnější z nich 

byl projekt Přírodně historická stezka po stopách Marianny 

Oranžské. V rámci projektu vznikla naučná stezka mapující 

život a dílo Marianny Oranžské. Převážná část stezky 

vede  po  katastru  obce.  Na polské  straně  byla 

rekonstruována stará vápenka. Tato spolupráce vedla ke 

vzniku dalších čtyř projektů společně s naším druhým 

partnerem.  Zde  byl  stěžejním  projektem  Integrovaný 

záchranný systém v příhraniční oblasti Powiat Ząbkowicki, 

v rámci kterého bylo pořízeno speciální hasičské vozidlo s 

hydraulickým  výložníkem,  dvě  soupravy  pro rádiovou 

komunikaci a bylo organizováno školení jednotek hasičů. 

Złoty  Stok  provedl  rekonstrukci  hasičské  zbrojnice  a 

školícího centra, kde probíhala školení v rámci projektu. 

Bílá Voda zakoupila CAS 20   - T815 4X4,2, přenosnou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
motorovou stříkačku a   dvě soupravy pro   rádiovou 

komunikaci. Záměrem projektu je efektivní součinnost 

jednotek požární ochrany v    příhraničním území v 

situacích, kdy vzniknou přírodní nebezpečí, ekologické 

katastrofy spojené s    přírodními živly (povodněmi, 

vichřicemi, požáry) a při dalších jiných krizových situacích. 
 

 
Ing. Miroslav Kocián 

starosta obce 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Přeshraniční spolupráce obce Bohuslavice nad Metují s 

partnerskými městy Nová Paka a Pieszyce vznikla v 

polovině roku 2009. Společně jsme realizovali dva projekty. 

První s  názvem „Putování severovýchodními Čechami a 

Dolním Slezskem bez hranic”. 

Cílem projektu bylo vytvoření moderního turistického a 

kulturního zázemí ve třech příhraničních obcích, atraktivní 

turistické nabídky a také možností zajímavého trávení 

volného času. Na polské straně se jednalo o zřízení 

Kulturního   a   turistického   centra   v      Pieszycích   s 

informačním centrem v zrekonstruovaném místním kině. 

 
 
 
 

Obec Bohuslavice nad Metují 
 

 
Na české straně vzniklo v  budově muzea Klenotnice v 

Nové Pace informační centrum s   přizpůsobením i pro 

hendikepované občany. V  Bohuslavicích byl odkoupen od 

Českobratrské církve evangelické obcí místní kostel, který 

byl zrekonstruován a přestavbou v  něm vzniklo kulturní a 

turistické středisko. 
 

 
Druhý projekt nesl   název „Kultura a sport v polsko – 

českých barvách“. Byl zaměřen na několik cílových skupin. 

Jednu tvořily děti základních škol, které se účastnily 

výměnných pobytů, dnů dětí a sportu a dvou lyžařských 

výcviků, při kterých načerpávaly nové dovednosti a 

znalosti. Druhou a nejpočetnější skupinou byli obyvatelé a 

návštěvníci našeho regionu, kterým byla dána možnost 

smysluplně trávit volný čas. Při společenských akcích měli 

účastníci možnost se lépe poznat a navázat nová 

přeshraniční přátelství. 

Za nejcennější úspěch bezesporu považuji velice 

dobrou přátelskou spolupráci se zástupci samospráv 

partnerských měst Nová Paka a Pieszyce. 
 

 
Jiří Tojnar 

starosta obce 
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Obec Borów 
 

 

Partnerem   Gminy   (obce)   Borów   je   obec   Medlov 

(Euroregion Praděd). Dohoda o spolupráci byla podepsána 

dne 24. 5. 2009. 
 
 

Uskutečněné projekty: 

„Spolu–společné aktivity prohlubují přátelství” - v  rámci 

projektu se účastníci učili češtině, zhotovili logo projektu 

spolupráce obcí. Kromě toho byly uspořádány vzdělávací 

výlety na kolech, lyžařský kurz a sjíždění řeky na kajaku. 

„Ekologie bez hranic” - v  rámci projektu mládež putovala 

na české a polské straně Krkonoš, přitom poznávala 

přírodu na polsko-českém pohraničí a zúčastnila se 

ekologického a záchranářského kurzu. 

 

 
„SPOLU-učíme se a poznáváme” - projekt, jehož hlavní 

aktivitou byl sportovní tábor pro děti. „Škola v   Borowě - 

místo polsko-českých setkání” - v   rámci projektu byla v 

borovské škole mimo jiné zřízena ubytovací a vzdělávací 

základna, která má sloužit další polsko-české spolupráci. 

“Kultura přes hranice” - projekt zahrnoval malířské dílny, 

výuku lidových tanců a pořádání kulturních akcí, tzn. "Dny 

Borowa v Medlově" a "Dny Medlova v Borowě". 

 

 
„Polsko-české chutě” – projekt, jehož hlavní aktivitou byly 

kulinářské dílny, během kterých účastníci poznávali a 

připravovali jídla typická pro regiony na obou stranách 

hranice. 

 

 
Obce spolupracují také mimo oblast společných projektů. 

Pořádají setkání a závody hasičských sborů a sportovní 

závody. Zástupci obcí, zaměstnanci úřadů a obyvatelé se 

kromě toho účastní místních akcí na obou stranách 

hranice, mezi které patří dožínky, slavnosti a další 

příležitostné akce. 
 

 
 

Kulinářská setkání v Medlově 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Město Broumov 

Město Broumov díky prostředkům z  fondu mikroprojektů 

Euroregion Glacensis rozvíjí více než dvacetiletou 

spolupráci s   Nowou Rudou, neboť na rozdíl od jiných 

programů umožňuje realizaci obdobných projektů na obou 

stranách hranice. V  posledním programovém období se 

nám podařilo využít sedm výzev zaměřených na společné 

zlepšení kulturního, vzdělávacího a    společenského 

rozvoje. Mezi naše společné projekty patřila Sousedská 

setkávání (13 600 EUR) zaměřená na literární soutěže a 

setkávání farností, v   letech 2009 – 2011 to byl cyklus 

komorních koncertů, koncerty rockové hudby a pořádání 

společných uměleckých workshopů s názvem Tak jako Pat 

a Mat (55 800 EUR). V  roce 2012 pak navázal na kulturní 

spolupráci projekt Kultura bez hranic (12 100 EUR), jehož 

aktivity byly rozšířeny o spolupráci mezi zájmovými spolky. 

Na podporu cestovního ruchu cílily projekty Mezi námi 

sousedy (17 550 EUR) a Oslavy 20 let přeshraničního 

partnerství mikroregionu Broumovsko a Noworudsko (20 

750 EUR), jehož prostřednictvím se realizoval např. nákup 

multimediálního informačního kiosku. Jako zatím poslední 

projekt proběhla akce Žijeme v  regionu Broumovsko a 

Noworudsko (29 500 EUR). Byl všestranně zaměřen na 

kulturní a vzdělávací oblasti spolupráce mezi našimi městy. 

Důkazem těchto aktivit je již druhý ročník společné účasti 

na veletrzích cestovního ruchu u nás i v Polsku. 

 

 
V   takto nastavené mezinárodní spolupráci budeme i 

nadále pokračovat s    cílem podpořit co možná 

nejefektivněji rozvoj společného česko-polského regionu. 

Ing. Jaroslav Bitnar 

starosta města 
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Obec Kladská Bystřice 
Obec Kladská Bystřice má dva partnery v České 

republice, město Ústí nad Orlicí a obec Orlické Záhoří. S 

městem Ústí nad Orlicí byla oficiální partnerská smlouva 

uzavřena 18. května 1994, kdežto dohoda s obcí Orlické 

Záhoří byla podepsána 30. května 2008. Oba partneři 

pokračují v přeshraniční spolupráci s Kladskou Bystřicí do 

dnešního dne. 
 

 

Dlouholetá partnerská spolupráce v    oblasti 

příhraniční turistiky, školství, výměny zkušeností a dobré 

praxe a vzájemného poznávání kultur přispěla k rozvoji a 

propagaci příhraničního regionu mj. díky společné účasti 

na veletrzích cestovního ruchu, zpracování a tisku 

propagačních materiálů, organizaci četných kulturních, 

sportovních a rekreačních aktivit. 

 
V  rámci OPPS 2007-2013 obec Kladská Bystřice 

zrealizovala společně s partnerskými městy celkem 19 

projektů s významným přeshraničním dopadem, které 

přispěly k utužení polsko-české spolupráce: bylo zřízeno 

Regionální informační turistické centrum, bylo pořízeno 

ozvučení a osvětlení nezbytné k   pořádání venkovních 

akcí, lyžařské vybavení a také rolba a sněžný skútr k 

údržbě lyžařských tratí. S   cílem zimního turistického 

zpřístupnění Bystřických a Orlických hor bylo označeno 

210 km tras, které se napojují na 4 hraničních přechodech 

(Spalona - Mostowice, Duszniki Zdrój - Olešnice, Zieleniec 

- Masarykova chata, Lasówka - Bedřichovka), a v 

neposlední řadě byly vyrobeny informační tabule, které 

jsou umístěny na nejvýznamnějších místech těchto tras. 

 
 

Regionální informační turistické centrum zřízené v roce 2009 

v rámci partnerského projektu obcí Kladská Bystřice a Orlické Záhoří 

 
Foto – archiv Obce Kladská Bystřice 

 

 
 
 
 

Město Červený Kostelec 
 

 
Červený Kostelec aktivně spolupracuje s polskými 

Ząbkowicemi Śląskiemi, které jsou již 23 let naším 

partnerským městem. Tato spolupráce je v oblasti kulturní, 

školské, sportovní a bezpečnostní. Díky získání grantů z 

mikroprojektů Euroregionu Glacensis, které jsme už využili 

několikrát, jsme mohli rozšířit možnosti setkávání 

jednotlivých volnočasových spolků na obou stranách česko 

- polské hranice, a tím lépe poznat jednotlivé kultury a 

způsoby práce jak v oblasti kultury, a to u divadelních 

ochotníků, malířů, fotografů, folklorních sdružení, loutkářů, 

tak i v oblasti sportovní, a to nejen u turistů, volejbalistů, 

fotbalistů, ale i u dalších institucí. 
 

 
Asi největší akcí, kterou jsme společně s 

partnerským městem a Euroregionem Glacensis 

zorganizovali, bylo pořízení technického automobilu pro 

hasiče značky MERCEDES - Benz Sprinter 516 CDI/S DK 

4x4x. Projekt se rozběhl v roce 2013 a finančně byl 

ukončen v  roce 2015. Nejedná se však pouze o získání 

hasičské cisterny, která významně zlepšila efektivnost 

zásahů, ale i o výměnu zkušeností mezi českými a 

polskými hasiči při vzájemných setkáváních, která neustále 

probíhají. 
 

 
Je příjemné pozorovat, jak se postupně prohlubují 

jednotlivá profesní setkání a začínají se z nich stávat 

setkání přátelská, která přetrvávají i po skončení oněch 

akcí, jako jsou například mikroprojekty. A to je dle mého 

názoru ten správný výstup, který Euroregion Glacensis 

podporuje. 

 

Richard Bergmann 

místostarosta města 
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Město Dzierżoniów 
 

 

S českým městem Lanškroun spolupracuje 

Dzierżoniów od roku 1999. Spolupráce začala 

společnými kontakty Diory a Tesly a Integrované 

radiotechnické školy z Dzierżoniowa a jejího 

českého protějšku. Společné aktivity našich měst 

se však dnes nezaměřují pouze na školství, ale i 

na kulturu, sport, cestovní ruch, realizaci 

evropských projektů a výměnu zkušeností v 

oblasti řízení samosprávy. 
 

 
 
 

Školy společně realizují projekty, např. finančně 

podpořené Euroregionem Glacensis s názvem 

„Žijeme ve společné Evropě“ základní školy č. 3 

(2011–12) nebo „Kultura bez hranic“ integrované 

školy Zespół Gimnazjów č. 3 (rok 2011). 

 

Spolupráce se vztahuje také na aktivity kulturních 

středisek, knihoven a nevládních organizací. 

Taneční, pěvecké soubory a umělci sdružení v 

Dzierżoniowském kulturním středisku se účastní 

kulturních akcí u českého partnera a naopak. 
 
 

Lídrem mezi neziskovým i organizacemi 

věnujícími se spolupráci občanů je Spolek 

partnerských měst Dzierżoniowa, který se 

každým rokem v září účastní volnočasové akce 

Lanškrounská kopa. Občané Lanškrouna zas 

jezdí k nám na TRAKT – akci pro příznivce 

cyklistiky a turistiky, inspirovanou Lanškrounskou 

kopou. 

 
 
 

Spolupráce s Lanškrounem vyústila v roce 2004 

navázáním partnerství s polským městem 

Serock a v roce 2015 s maďarským městem 

H a j d ú s z o b o s z l ó .   O b ě   t a t o   m ě s t a   j s o u 

partnerskými městy Lanškrouna. Díky těmto 

kontaktům se spolupráce našich měst stala 

multilaterální. 
 

 
 
 
 

Kromě občanů Dzierżoniowa a okolí se každým rokem akce TRAKT účastní 
i skupina cyklistů a pěších turistů z Lanškrouna. 

A na Lanškrounské kopě zas nikdy nechybí delegace 
Spolku partnerských měst Dzierżoniowa 

Foto MÚ Dzierżoniów 
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Obec Głuszyca 
 

 

Partnerská města Obce Głuszyca 

Město Rokytnice v Orlických horách. 

Podepsání smlouvy: 19. září 2015. Cílem 

uzavřeného partnerství je podporování iniciativ a 

možností spolupráce mezi obcemi, organizacemi 

a fyzickými osobami z obou obcí. Spolupráce s 

Rokytnicí se týká oblastí, jako je kultura, sport, 

ochrana životního prostředí, vzdělávání, 

výměnné pobyty mládeže a dalších skupin 

obyvatel. 

V rámci navázaného partnerství se konají setkání 

občanů obou obcí, kteří se účastní kulturních a 

sportovních aktivit, jako jsou fotbalová utkání, 

setkání žáků z českých a polských škol spojená 

se sportovními soutěžemi, výstavy umělců či 

účast Poláků a Čechů na kulturních akcích na 

obou stranách hranice. Pořádají se i poznávací 

výlety pro občany spojené s návštěvou 

zajímavostí partnerských obcí a nejbližšího okolí. 

Město Heřmánkovice. Podepsání smlouvy: 20. 

června 2004. 

Obec Stárkov. Podepsání smlouvy: 20. června 

1994. Na české i polské straně se konala řada 

setkání, jichž se účastnili zástupci různých 

profesí, mj. policisté, hasiči, učitelé, úředníci a 

sportovci ze Sportovního klubu Włókniarz. K 

největším akcím zaměřeným na integraci 

obyvatel  obou  obcí  patří  Jízda  historických 

vozidel a Festival českého jídla. Všech ročníků 

společných akcí se zúčastnilo cca 2500 

účastníků z obce, regionu a z ČR. Partnerské 

obce pořádaly i výměnné pobyty pro mládež. 
 
 

 
P o č e t   p r o j e k t ů   z r e a l i z o v a n ý c h   v   r á m c i 

INTERREG IIIA Česká republika – Polsko v obci 

Głuszyca – 7 
 

 

Vy t v á ř e n í   a   p r o p a g a c e   p ř e s h r a n i č n í h o 

turistického produktu – Zóna MTB 
 

 

V letech 2003–2004 obec Głuszyca vytvořila 

produkt cestovního ruchu s názvem „Zóna MTB“ 

– síť 150 km cyklotras s využitím příhraniční 

polohy a napojení na české cyklotrasy. Byly 

vyvíjeny aktivity zaměřené na přeshraniční 

propagaci turisticky a krajinářsky atraktivních 

území na obou stranách hranice ležících v okolí 

cyklotras, mj. v českých a polských odborných 

časopisech zaměřených na cyklistickou a 

horskou turistiku. Byly vydány propagační 

materiály. Vznikla webová stránka s popisem 

území v polštině, češtině a angličtině. Dotace z 

EU: 226.802,25 PLN. 

 
 
 

Fotbalové utkání družstev 
z Głuszyce a Rokytnice v  Orlických horách 
v  rámci Polsko-českého víkendu 
ve dnech 1.- 3. 7. 2016 v Głuszyci 

 
Fot.Sylwia Wojtowicz 



 

Město Hronov 
 

Město Hronov rozvíjí spolupráci s  polskými partnerskými 

městy již dlouhých 20 let. Prvním oficiálním partnerem byla 

Gmina Kudowa–Zdrój, spolupráce byla stvrzena podpisem 

Partnerské smlouvy již 15. 2. 1996. Druhým partnerským 

městem se 6. 6. 1998 stala Gmina Bielawa. 

 

Vzájemná spolupráce zprvu spočívala především ve 

výměně zkušeností ve vedení partnerských měst, 

postupem času se přidala spolupráce v  oblasti školství a 

volnočasových aktivit. Díky úspěšné realizaci celkem 18 

společných projektů v  rámci OPPS CZ-PL 2007–2013 - 

Fond mikroprojektů se nám podařilo navázat mnohá trvalá 

přátelství, poznat běžný život, kulturu i zvyky sousední 

země (např. mikroprojekty Kultura v  evropském městě; 

Zdraví a relax v  pohraničí), zvelebit i zpřístupnit místní 

turistické atraktivity (např. Vítej „turysta“ u nás), podpořit 

realizaci tradičních sportovních a kulturních akcí, vytvořit 

akce úplně nové (např. Hrajeme si, tancujeme, bavíme se 

společně), zároveň podpořit aktivní trávení volného času 

mládeže i seniorů (např. Česko – polský zdravý podzim 

života). Za některé zajímavé a inspirativní projekty jsme 

získali ocenění. 

 
 
 

Nejdůležitější pro nás je však fakt, že jsme díky 

dlouholeté spolupráci porozuměli jazyku, známe navzájem 

potřeby a vize partnerů, které směřují ke společnému 

rozvoji a úspěšné spolupráci v dalších letech. Potvrzením, 

že spolupráci s  polskými partnery bereme vážně, byl i 

podpis dohody o partnerství a vzájemné spolupráci s 

dalším partnerským městem - Gminou Nowa Ruda (gmina 

wiejska) dne 15. 7. 2015. 

Mgr. Josef Thér 

místostarosta města 

 
 
 
 

Obec Kłodzko 
V srpnu 2015 Obec Kłodzko podepsala partnerskou 

smlouvu s Mikroregionem Rychnovsko z České republiky. 

Spolupráce se vztahuje na iniciativy místních komunit v 

oblasti kultury, společenského dění a sportu. Od tohoto 

okamžiku byla zrealizována řada společných projektů. 

Projekt s  názvem „Dobre praktyki, bo u przyjaciół jak w 

domu“ lze považovat za jeden z   nejvýznamnějších. V 

rámci projektu se uskutečnila mj. studijní cesta předsedů 

osadních výborů do Mikroregionu Rychnovsko, kde se 

konala konference a prezentace místních produktů a také 

setkání s českými lídry. Na Rychnovsku i v Ławici se 

uskutečnil   Festival   malých   divadelních   forem,   kdy 

 
 
 
vystupoval amatérský kabaret z Wojborze s programem v 

českém jazyce a také probíhala propagace polské a české 

kultury. Proběhly také zajímavé scénické prezentace, 

jarmark drobných podnikatelů, kulinářská soutěž a závody 

draků. 

Skvělým nápadem byla polsko-česká burza nejlepších 

iniciativ a místních výrobků, kdy byly prezentovány 

projektové aktivity a záměry. Části obce (sołectwo) 

Ołdrzychowice Kł., Starków a Oblastní oddělení včelařů 

(Terenowe Koło Pszczelarzy) podepsaly partnerské 

smlouvy s českými partnery. 

 

Zrealizované projekty reagovaly na existující potřebu 

rozvoje spolupráce mezi komunitami polsko-českého 

příhraničí. Hlavním cílem bylo posílení přeshraničních 

kontaktů obyvatel z obou stran hranice. Účast českých 

hostů je natrvalo součástí akcí pořádaných na území obce 

Kłodzko. 
 

 
Projekt „Dobre praktyki, bo u przyjaciół jak w domu”. 
Dožínky, Ławica 30.8.2009 

 
Foto. Anna Stankiewicz 
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Městská obec Kłodzko 
 

Městská obec Kłodzko podepsala partnerské smlouvy s 

městy: Náchod (1995) a Rychnov nad Kněžnou (6. 12. 

2008), s nimiž zrealizovala společné mikroprojekty v 

rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis z 

OPPS ČR-PR 2007-2013: 

S městem Náchod: 

1. „Příhraničí online – Kłodzko – zpřístupňování 

turistických zajímavostí měst Euroregionu Glacensis”, 

dotace z ERDF: 24 820,00 EUR 

2.   „Přeshraniční   propagace   Kladské   pevnosti   a 

Náchoda”, dotace z ERDF: 25 500,00 EUR 

3. „Přeshraniční iniciativy občanů jako výsledek 15tileté 

spolupráce měst Kłodzko – Náchod”, dotace z ERDF:  

17 637,50 EUR. 

S městem Rychnov nad Kněžnou: 

1.        „Fórum tradic – historie pohraničí a záliby jeho 

obyvatel”, dotace z ERDF: 19 295,00 EUR 

Cílem projektu bylo obnovení dávných tradic na česko- 

polském pohraničí, a to na základě dostupných výsledků 

průzkumů, receptů, odkazů a dochovaných materiálů. 

Účast místních vystavovatelů na Pevnostním jarmarku, 

kulinářských ukázkách, prezentacích pro veřejnost 

přispěla k výměně zkušeností, utužení spolupráce a 

prohloubení integrace obyvatel z příhraničního území. 

 
 

 
2.        „U přátel jako doma”, dotace z ERDF: 23 175,40 

EUR, 

3.        „Přeshraniční propagace příhraničních měst - 

Kłodzko –Rychnov nad Kněžnou”, dotace z ERDF:  

117 300,00 EUR, 

4.       „Poznej polsko-české pohraničí – moderní 

technologie pro rozvoj přeshraniční spolupráce”, 

dotace z ERDF: 81 600,00 EUR. 

V  rámci  OPPS  ČR-PR  2007-2013  Městská  obec 

Kłodzko zrealizovala také další projekty: 

1. „Historické rekonstrukce – společný turistický 

produkt polsko-českého pohraničí" - dohoda o 

spolupráci uzavřena dne 11. 3. 2008 (partneři: Město 

Zlaté Hory, Město Jaroměř, Město Králíky, Komitét pro 

udržovaní památek z války roku 1866, Kłodzko, 

Świdnica, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Stoszowice), 

dotace z ERDF: 752 812,70 EUR, 

2. „Městské turistické trasy – integrovaný turistický 

produkt měst polsko-českého pohraničí" - dohoda o 

spolupráci uzavřena dne 11. 3. 2008 (partneři: Město 

Česká Skalice, Město Přerov, Kłodzko, Bardo, 

Świdnica,  Kędzierzyn-Koźle),  dotace:  791  916,00 

EUR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pevnost Fair, 

jedna z hlavních 

událostí-  akce s 

názvem Forum tradice 

 
Foto. Obec Kłodzko 
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Město Králíky 
 
První Záznam o partnerství mezi městy Králíky a 

Międzylesie je z roku 1972. Nová smlouva o partnerství 

byla uzavřena v   roce 1993 a v   roce 1999 byla z 

důvodu podpory společných aktivit směřujících k 

vyváženému rozvoji regionu podepsána nová dohoda o 

spolupráci. Tato dohoda byla posléze aktualizována v 

roce 2003. Důvodem sjednání nové partnerské 

smlouvy byl připravovaný vstup obou zemí do EU a 

vytvoření základního rámce pro spolupráci organizací 

působících na území partnerských měst, ať už se jedná 

o organizace zřizované územní samosprávou, tak i 

neformální subjekty. 

 
 

Na základě této rámcové partnerské smlouvy 

následně podepsaly vlastní partnerské smlouvy školy, 

školky, organizace zahrádkářů, tělovýchovné 

organizace a seniorské kluby. Společnými aktivitami 

jsou zejména kulturní projekty, výstavy školních prací 

(např. vánoční, velikonoční výstavy), rekonstrukce 

památkových objektů, mapování historického dědictví 

regionu, budování turistických atraktivit. 

Nejcennějším přínosem partnerské spolupráce je 

pro nás setkávání s   partnery, naslouchání jejich 

problémům a společné aktivity v   našem malém 

regionu, které jsou zaměřeny na trvale udržitelný rozvoj 

území v   souladu s   kulturně historickým dědictvím. 

S o u č a s n ě   b u d u j e m e   p r o s t u p n o s t   s p o l u p r á c e 

záchranných složek v   rámci přeshraničních zásahů, 

společně se zabýváme otázkami ochrany životního 

prostředí. Za největší úspěch považujeme to, že naše 

spolupráce není pouze na formální úrovni, ale jedná se 

o konkrétní aktivity všech subjektů našeho regionu. 

 
 

Jana Ponocná 

starostka města 

 
 
 
 
 

 



 

Obec Kudowa-Zdrój Město Lanškroun 
 

Kudowa-Zdrój působí v rámci partnerství měst od roku 
 

1996. Od této doby byla podepsána smlouva s městem 

Hronovem v České republice, a to 15. února 1996. 

Spolupráce mezi Kudowou-Zdrój a Náchodem byla 

zahájena v roce 2002, kdy byla podepsána smlouva 

vyjadřující vůli součinnosti v různých oblastech, mj. v 

ekonomice, sportu, kultuře, cestovním ruchu a 

společenském dění. O dva roky později byla podepsána 

Dohoda o partnerské evropské spolupráci mezi městy 

Náchod a Kudowa-Zdroj s cílem zajištění ekonomického, 

společenského a kulturního rozvoje měst prostřednictvím 

využití jejich vnitřního potenciálu. V rámci partnerské 

spolupráce bylo zrealizováno několik projektů, které byly 

podpořeny z fondů financovaných z evropských programů 

zaměřených na přeshraniční spolupráci. Příkladem zde 

může být projekt s názvem „Místa plná rozhledů v 

Euroregionu Glacensis”. 

V rámci tohoto projektu byla zajištěna rekonstrukce stezek 

na Parkové hoře – celkem bylo zmodernizováno 235 m2 

povrchu lesních stezek. Rekonstrukce altánu – 

zabezpečení základů, výměna podloží, postavení nového 

dřevěného zábradlí z prken z modřínového dřeva, obnova 

příčného a podélného ztužení altánu, položení nové 

bituminózní šindelové krytiny, výměna dřevěných sloupů, 

renovace krokví a dřevěného obložení. Zeleň – 

zprůchodnění vyhlídkové osy výhledu z altánu na 

lázeňský park ořezáním korun stromů a nižších keřů a 

odstraněním četných nánosových křovin. 

Města z   polské a české strany hranice oficiálně 

navázala partnerství 27. 10. 1999. Za 17 let se vytvořilo 

obrovské množství vazeb mezi spolky a organizacemi i 

osobních přátelství mezi občany obou měst. 

Spolupracují mateřské a základní školy, pravidelně se 

navštěvují žáci středních škol. Úzkou spolupráci s 

partnerskými organizacemi v  Dzierżoniówě má i speciální 

škola, městské muzeum a městská knihovna, rybáři, 

motorkáři a další subjekty působící v Lanškrouně. 
 

 
Město finančně podporuje partnerskou spolupráci 

organizací, které zřídilo, i spolků působících v Lanškrouně 

a motivuje je zejména k    výměně zkušeností v   osobní 

rovině. Město samo realizovalo řadu projektů společně s 

městem Dzierżoniów. Každoročně organizuje Lanškroun 

účast turistů na sportovně turistické akci TRAKT, která byla 

při svém vzniku inspirována tradičním dálkovým pochodem 

Lanškrounská kopa. Na Kopu na oplátku přijíždějí desítky 

turistů z Dzierżoniówa. 
 

 
S  podporou evropských fondů realizoval Lanškroun 

tři projekty zaměřené na cestovní ruch a spolupráci s 

Dzierżoniówem. EG spolufinancoval také první ročník 

lanškrounského výtvarného sympozia, které se pod 

názvem Hlínafest pomalu stává tradiční letní kulturní a 

společenskou událostí města.  Jeden z  jeho výstupů – 

sousoší Čeští muzikanti - zdobí kruhový objezd s  názvem 

Rondo Czeskie v Dzierżoniówě. 

Zástupci partnerského města se účastní většiny 

důležitých společenských akcí v Lanškrouně. 
 

 
Ing. Petra Brejšová 

Město Lanškroun 

 
Altán lásky – vyhlídka 
postavená na nejvyšším 
kopci Kudowy-Zdroje – Parkové hoře. 

 
Fot. archiv Městského úřadu v Kudowě-Zdroji 
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Město Meziměstí 
 

Počátky partnerství škol a sportovních oddílů 

v  obcích spadají do 2. poloviny 70. let. Smlouva o 

spolupráci v   oblasti vědy, kultury, umění, osvěty, 

sportu, rekreace, turistiky, hospodářské a komunální 

spolupráce byla s Mieroszowem uzavřena 3. června 

2000 a podepsána Jerzym Fedorukiem a Miroslavem 

Adamu. Na ni pak navázaly smlouvy zaměřené již na 

konkrétní projekty. 
 
 
 

Město Letohrad 
Dohoda o partnerství mezi městy Letohrad 

(ČR) a Niemcza (Polsko) byla uzavřena v roce 2008. 

Partnerská spolupráce má neocenitelný význam pro 

výměnu zkušeností v nejrůznějších oblastech 

týkajících se života města. Konkrétně se zástupci 

měst domluvili na sportovně-charitativní akci 

"Běháme pro" vycházející z tradice Běhu Terryho 

Foxe. V rámci mikroprojektu se akce uskutečnila v 

září 2014 a aktivně se do ní zapojila i delegace z 

partnerského města Niemcza. 

V rámci Euroregionu Glacensis se nyní ucházíme 

o podporu projektu nazvaného "Spolu o historii". 

Projekt má podpořit rozmach spolupráce mezi občany 

a institucemi obou měst na bázi společné historie, 

uskuteční se malířské plenéry. Završením projektu 

bude účast Letohradských na oslavách milénia 

Niemczy. Protože Niemcza se členem Euroregionu 

Glacensis stala později, Letohrad uskutečnil několik 

mikroprojektů také s polským městem Bardo. Ten 

nejzásadnější, který v Letohradě založil tradici, byly 

Letohrátky, několikadenní akce pro děti. Ta byla 

inspirována BARDOnaldem a z fondu mikroprojektů 

byla také podpořena. Za sebou má již 7 úspěšných 

ročníků. 

Hlavní devizou osmiletého partnerství je vytváření 

podmínek pro setkávání občanů z obou stran hranic. 

Napomáhá tomu i grantový program na podporu 

partnerství mezi spolky a jejich setkávání se v obou 

městech, o něž je značný zájem mezi hasiči, rybáři, 

sportovci i výtvarníky. Spolupráce spolků tak přispívá 

ke  vzájemnému  poznání  a  prohloubení  vztahů, 

kterým nebrání jazyková bariéra. 

Realizovali jsme 10 mikroprojektů, 5 velkých 

projektů a v  rámci krajského projektu „Modernizace 

přístupových komunikací“ jsme opravili chodník v 

Tovární ulici. Společně jsme sportovali, slavili různá 

výročí, učili se základům první pomoci, uklízeli na 

Ruprechtickém Špičáku, organizovali akce pro 

pracovníky úřadů.  Vše s  cílem lépe se poznat, více 

spolupracovat a především sportovat.     Finančně 

nejobjemnějším   mikroprojektem   byl mikroprojekt 

„Pod jednou střechou“.    Projekt „Rozvoj turistické a 

dopravní infrastruktury v   oblasti Broumovska a 

Mieroszowska“ je dle nás vzorovým projektem, jehož 

čtyři etapy na sebe funkčně navazují a jsou základním 

pilířem pro další možný rozvoj.   Za cca 10 let jsme 

získali prostřednictvím Euroregionu Glacensis dotace 

ve výši 3,73 milionů EUR, což je na město s  2,5 tisíci 

obyvateli velice slušná částka. 
 

 
Nejcennější je pro nás zapojení občanů, škol, 

úřadů i organizací do mikroprojektů.   A specifikum 

naší spolupráce? Práce a zase jen práce. 
 

 
Mgr. Eva Mücková 

starostka města 

Petr Fiala 

starosta města 
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Obec Mieroszów 
 

Spolupráce obce Mieroszów a města Meziměstí 

byla zahájena počátkem 90. let 20. století. 

Nejdříve se jednalo o kontakty na kulturní a 

sportovní úrovni. Významným okamžikem byl 

vstup Polska a České republiky do Evropské 

unie. Nové možnosti financování společných 

projektů vedly k tomu, že přeshraniční 

spolupráce získala novou kvalitu a dosavadní 

kulturní spolupráce se rozšířila i na další oblasti, 

jako jsou cestovní ruch, vzdělávání a propagace 

regionu. 

První smlouva o spolupráci byla podepsána dne 

3. 6. 2000. 

V rámci spolupráce bylo zrealizováno cca 16 

projektů, a to jak mikroprojektů, tak i velkých 

infrastrukturních projektů. 

 
 

 
K  nejzajímavějším  se  řadí  projekt  s  názvem 

„Turistické využití lyžařských tras a cyklotras 

broumovsko-mieroszowského pomezí”, který byl 

podpořen z Fondu mikroprojektů prostřednictvím 

Euroregionu Glacensis v rámci OPPS ČR-PR 

2007-2013. Cílem projektu byla podpora rozvoje 

socio-ekonomického potenciálu polsko-českého 

příhraničního území vytvořením atraktivní 

turistické nabídky. Aktivity projektu se týkaly 

následujících oblastí: nákup sněžného skútru 

včetně vybavení pro úpravu běžeckých 

lyžařských tras, vydání turistické brožury s 

mapou lyžařských a cyklistických tras, označení 

25 km lyžařských běžeckých tras a instalace 

informačních  tabulí.  Rozpočet  projektu  činil 

25.926,48 EUR, dotace z prostředků Evropské 

unie a státního rozpočtu pak 24.630,14 EUR. 
 
 
 
 

 
Sněžný skútr během údržby běžeckých stop 
v okolí chaty „Andrzejówka” na území obce Mieroszów 

 
foto: Městský úřad v Mieroszowe 
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Obec Mezilesí 
 

 
Spolupráce Obce Mezilesí s českým partnerem v 

rámci Euroregionu Glacensis 

1. České obce, s nimiž obec Mezilesí (Gmina 

Międzylesie) podepsala partnerské smlouvy/dohody 

o spolupráci: 

Králíky - 27.11.1990 

2. Přeshraniční projekty 1999–2015 – obec Mezilesí 

Programy: Program příhraniční spolupráce PHARE 

CBC 99–2003, INTERREG III A 2004–2006, 

Operační program přeshraniční spolupráce Česká 

republika – Polská republika 2007–2013 Fond 

mikroprojektů 

Počet projektů: 28 

Obec Mezilesí o rozloze 189 km2leží v horské 

krajině v nadmořské výšce od 368 do 1326 m n.m., 

na území dvou makroregionů: Východosudetské 

oblasti a Středosudetské oblasti mezi masivem 

Bystřických hor na západní straně a masivem 

Sněžníku na východě. Tato poloha vytváří příznivé 

podmínky pro rozvoj spolupráce na mnoha úrovních 

 

s českým partnerem, což nachází svůj odraz v 

kontaktech s králickým regionem v rámci 

Euroregionu Glacensis. Na základě Smlouvy o 

spolupráci a výměně zkušeností podepsané v roce 

1990 obec Mezilesí společně s městem Králíky 

zrealizovala většinu z 28 dosavadních projektů 

přispívajících k budování přeshraničního partnerství. 

V důsledku vyvíjených iniciativ jsou občané obou 

regionů ve větší míře ochotni realizovat komunitní 

aktivity zaměřené na naplňování rozvojových cílů v 

oblasti kultury, cestovního ruchu a rekreace. V 

období 1. 9. 2008–28. 2. 2010 zrealizovala obec 

Mezilesí spolu s obcí Dolní Morava společný projekt 

s názvem Výstavba vyhlídkové a protipožární věže 

na Klepáči, jehož celkový rozpočet byl 164 972,40 

PLN, z toho dotace z EU 109 815,62 PLN. 

Propagační mechanismus zaměřený na turistickou 

nabídku je přidanou hodnotou, ukazuje směry 

zaměřené na efektivitu v oblasti přeshraniční 

spolupráce a dosavadní zrealizované projekty 

ukazují vliv evropských prostředků na její další 

rozvoj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhlídková a protipožární věž na Klepáči, 
 

foto Franciszek Łuszczki 
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Město Náchod 
 
Do života obou našich měst v období do roku 1989 se 

velmi významně promítala státní hranice mezi 

Českou a Polskou republikou, a to nejen z pohledu 

geografie, ale zejména z hlediska společenských a 

socioekonomických vztahů. Změna přichází s 

otevřením schengenského prostoru v závěru 20. 

století. Historicky první Deklarace mezi městy 

Náchod a Kudowa-Zdrój byla podepsána 11. června 

2002. V této deklaraci se prvně objevuje společný 

záměr,  vznik  Evropského  města  na  česko-polské 

hranici. 

 

 
První společnou aktivitou Evropského města byly 

uvítací panely. Instalovány byly symbolicky v den 

10. výročí vstupu obou zemí do Evropské unie. Oba 

projekty byly podpořeny z Fondu mikroprojektů. 

Pozitivní je, že myšlenka Evropského města 

přetrvává i po změně vedení v polské Kudowě. 

Naším společným záměrem je i nadále aktivní 

spolupráce v Evropském městě a jeho soustavné 

vylepšování  ve  prospěch  nejen  obyvatel,  ale  i 

celého regionu. 

Jan Birke 
 

starosta města 
 

 
 
 
 
 

Se vstupem obou zemí do EU se nám otevřela 

široká škála možností v oblasti spolupráce na 

společných projektech. Nastalo období, které přináší 

první výsledky hmatatelné a silně vnímané  občany 

celého Evropského města.  Máme za sebou desítky 

i n v e s t i č n í c h   i   n e i n v e s t i č n í c h   p r o j e k t ů 

v celkové hodnotě několika stovek tisíc EUR, v rámci 

kterých se postupně vyprofiloval a osvědčil společný 

projektový tým. Nejvíce jsme hrdí na projekt Strategie 

Evropského města Náchod – Kudowa-Zdrój na 

období 2014-2024. Je to   poctivě vypracovaný 

strategický dokument, který udává směr naší 

spolupráce až do roku 2024. 
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Město Nowa Ruda 
 

Město Nowa Ruda podepsalo 16. prosince 1992 

partnerskou smlouvu s městem Broumov. V   roce 

2011 byla spolupráce obou partnerů oceněna 1. 

místem v kategorii společných kulturních akcí v 

soutěži o nejlepší česko-polské partnerství, pořádané 

Euroregionem Glacensis. V roce 2015 získalo město 

Nowa Ruda ocenění za zrealizované projekty 

podpořené z Fondu mikroprojektů v   Euroregionu 

Glacensis v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V průběhu trvání OPPS ČR-PR 2007-2013 

partneři společně zrealizovali 19 přeshraničních 

projektů zaměřených na propagaci společného 

mikroregionu. V rámci těchto projektů byla např. 

vytvořena mobilní turistická aplikace, byly vydány 

soubory propagačních materiálů a vznikl reklamní 

spot propagující Nowou Rudu a Broumov. Kulturní 

spolupráce zahrnovala 49 společně uspořádaných 

kulturních akcí a událostí, jichž se zúčastnilo více než 

20 tisíc osob. Spolupráce partnerů probíhá také v 

oblasti vzdělávání. V rámci projektů se uskutečnila 

řada vzdělávacích a uměleckých workshopů. 

Jedním z projektů, který měl značný vliv na 

rozvoj spolupráce v oblasti turistiky ve městech Nowa 

R u d a   a   B r o u m o v,   b y l   p r o j e k t   „ Z k v a l i t n ě n í 

poskytovaných turistických služeb v polsko-českém 

příhraničí“. V rámci tohoto projektu se především 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podařilo zřídit na noworudském náměstí turistické 

informační centrum, jehož hlavním úkolem je obsluha 

cestovního ruchu a propagace turistických atraktivit 

Noworudska a Broumovska. 

 
 
 

fot: Informační centrum zřízené v rámci projektu 
„Zkvalitnění poskytovaných turistických služeb v polsko-českém příhraničí“ 
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Obec Orlické Záhoří 
 

Obec Orlické Záhoří v letech 2007 – 2013 

realizovala z    Operačního programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013 

projekty, které byly spolufinancovány z prostředků 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 

prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Projekty přispěly k 

rozvoji cestovního ruchu, kultury, infrastruktury obce a 

tradic, přispěly k inovaci vybavení požární techniky, zajistily 

realizaci modernizace integrovaného záchranného 

systému Orlických a Bystřických hor na česko-polském 

území. Smlouva o partnerství a spolupráci s   Gminou 

Bystrzyca Kłodzka byla podepsána v  červnu roku 2008. 

Aktivity jednotlivých projektů byly vždy provázány tak, že 

oba partneři se podíleli na každé akci pořádané v  rámci 

jednotlivých projektů. Partneři společně zajišťovali 

propagaci projektů, probíhaly společné koordinační 

schůzky. 

Spolupráce s partnerským městem Bystrzyca Kłodzka 

nám umožňuje rozvíjet česko-polský příhraniční region pro 

všechny.  Za  významné  a  důležité  v    naší  spolupráci 

považujeme, že po ukončení projektů a v době udržitelnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
projektů realizujeme tradiční akce bez další finanční 

podpory. Na akcích se setkáváme nejen s   polskými 

soutěžícími, ale i diváky. Naši obec navštěvují polští turisté, 

zajímají se o upravované běžecké trasy u nás i v okolí, o 

památky, naučné stezky a další zajímavosti. 
 

 
Vojtěch Špinler 

starosta obce 

 
 

Obec Pieszyce 
 

Obec Pieszyce podepsala 2. 8. 2011 smlouvu o 

dotaci na projekt ,,Platforma rozwoju ruchu turystycznego” 

(Platforma rozvoje cestovního ruchu) s reg. č. 

PL.3.22/3.3.02/11.02368165. Projektovým partnerem bylo 

město Nová Paka. 
 

 
Celkový rozpočet: 32 540,39 EUR 

Dotace z ERDF: 26 637,22 EUR 

Dotace ze státního rozpočtu: 3 133,80 EUR 
 

 

Partnerská města Pieszyce a Nová Paka 

spolupracují již několik let a vzájemně si vyměňují 

zkušenosti. Obě obce nabízejí výjimečné a jedinečné 

turistické zajímavosti: Český ráj a Soví hory s rezervací 

netopýrů. V rámci projektu byla zpracována profesionální 

turistická nabídka, kterou obě obce prezentovaly na 

Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ve Vratislavi (3.–

5. 2. 2012) a Brně (11.–13. 1. 2012). 

Vznikl také film věnovaný oběma městům a jejich turistické 

nabídce a osobité krajině. Jednalo se o multimediální 

prezentaci s informacemi o akcích pořádaných v 

jednotlivých obcích, hospodářském potenciálu, lidech, 

mimořádných přírodních i architektonických památkách a 

také o historii. 

 

 
 
 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Brně, 11.-13.1.2012 
Fot. Bohumil Benč 

 

Významnou součástí projektu bylo vzájemné seznámení s 

kulturou, tradicemi, jazykem a obyčeji. Za tímto účelem byl 

v době od září 2011 do června 2012 uspořádán kurz češtiny 

v Pieszycích a polštiny v Nové Pace. Proběhly i tematické 

výstavy – první trvala od září 2011 do března 2012, druhá 

pak od května do června 2012. O kultuře, národní identitě a 

významu kulturního turismu se následně diskutovalo 18. 6. 

2012 na konferenci pořádané v Pieszycích. Nová Paka v 

rámci projektu připravila knížku o partnerech, puzzle, 

poznámkové bloky a uspořádala seminář. 



 

Obec Radków Obce/města  na  české  straně,  s  nimiž  Obec  Radków 

podepsala partnerské smlouvy/dohody o spolupráci, a rok 
Obec Radków podepsala první partnerství s českou 

stranou v roce 1994, ale teprve v roce 2004 lze hovořit o 

navázání kontaktů v příhraničí, které skutečně mění realitu 

v široce chápané společenské oblasti. 
 

 
Iniciativa navázání každého partnerství byla vyvíjená vždy 

Obcí Radków. Začátky těchto vztahů nebyly snadné, bylo 

cítit odstup a v některých případech i přímo osobní antipatii 

Čechů vůči Polákům. Situace se postupně měnila. 

„Mizely staré antagonismy, lidé si začali rozumět, 

docházelo k integraci komunit,“ říká starosta Radkowa, Jan 

Bednarczyk. „Vznikla platforma pro učení se vzájemné 

tolerance, poznávání kultur. Ze společenského hlediska 

se vzniklá partnerství velmi dobře osvědčila. Jinak by 

nevznikl takový přeshraniční prostor, který máme nyní.“ 
 

 
Do srpna 2016 podepsala obec Radków dohody o 

partnerské spolupráci s 18 obcemi v České republice, 

jejichž cílem je mj. rozvíjení přátelských vztahů a 

součinnost v oblasti kultury, osvěty, sportu a dalších. Co je 

důležité, Obec Radków – jakožto právnická osoba – je 

právním a věcným garantem ve všech těchto partnerstvích, 

ale pouze ve třech ji realizuje. Základem této spolupráce 

jsou přímé kontakty mezi občany jednotlivých obcí z  obou 

stran hranice. Spolupráci s Machovem vyvíjí osada 

Radków. Dalšími partnery jsou: Hejtmánkovice – Ścinawka 

Średnia, Suchý Důl – Wambierzyce, Křinice – Ratno Dolne, 

Martínkovice – Ścinawka Dolna, Otovice –- Tłumaczów a 

Gajów, Hynčice – Suszyna a Raszków, Bezděkov n/Metují 

– Ścinawka Górna, Žďár n/Metují – Ratno Górne, Šonov – 

Tłumaczów, Opočno – Wambierzyce, Velké Petrovice – 

Ratno Górne, Dobruška – Radków, Adršpach – Ścinawka 

Średnia, Bukovice – Ścinawka Górna. 

 

Většina partnerství přináší výsledky v podobě čerpání 

prostředků z  EU. Do konce roku 2015 Obec Radków v 

rámci projektů Cíle 3 v období 2007–2013 zrealizovala 26 

projektů z Operačního programu přeshraniční spolupráce, 

a to ve spolupráci s českými obcemi. Celková hodnota 

těchto projektů činí 5.901.147,91 eur, z toho dotace z EU ve 

výši 5.017.682,02 eur. Výstupy jsou nové turistické objekty, 

silnice a další infrastruktura, zpracované propagační 

tiskoviny a další. 

jejich podepsání: 
 
 
1. Machov (1994) 

2. Hejtmánkovice (2004) 

3. Suchý Důl (2004) 

4. Křinice (2004) 

5. Martínkovice (2004) 

6. Otovice (2005) 

7. Hynčice (2004) 

8. Bezděkov n/Metují (2005) 

9. Žďár n/Metují (2007) 

10. Šonov (2008) 

11. Opočno (2008) 

12. Velké Petrovice (2008) 

13. Dobruška (2009) 

14. Dobrovolný svazek obcí Policko (2011) 

15. Dobrovolný svazek obcí Broumovsko (2011) 

16. Adršpach (2012) 

17. Bukovice (2015) 

18. Police n/Metují  (2016) 

19. Meziměstí (2016) 

 
 
 
 

Projekt              
“Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis” 
rozhledna  Suszyna 
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Město Trutnov 
 
Společné projekty města Trutnova s    polskými 

partnery jsou zaměřeny na podporu rozvoje ekonomik 

v    česko-polském příhraničí, například formou 

společných trhů a prezentací firem, výměnou 

zkušeností mezi podnikateli, zřízením kontaktního 

místa pro podnikatele či oceněním nejlepších malých 

a středních podnikatelů. Výstavbou rozhledny Eliška, 

adaptací dříve nevyužitých sklepních prostor na 

Galerii draka v   Trutnově a prezentací více než 30 

památek na území města v  tištěné formě a webové 

aplikaci s    aktivní podporou polských partnerů 

stimuluje město turistický ruch. 
 

 
Pro město Trutnov je velmi významným partnerem 

Gmina Miasto Świdnica, s   kterým je podepsaná 

partnerská smlouva již od roku 1998. Spolupracujeme 

především v    oblasti kultury, která prezentuje 

amatérské hudební, výtvarné, modelářské, divadelní 

a   taneční   umění   nebo   má   vztah   k   bájnému 

świdnickému gryfovi a trutnovskému drakovi. Město 

rovněž realizovalo projekty zaměřené na pohybové a 

sportovní aktivity školních a předškolních dětí a 

mládeže. 
 

 
Město aktuálně plánuje společné projekty 

zaměřené na seniory, na školní mládež a turisty, např. 

sportovní soutěže, prezentace drobných kamenných 

a jiných památek, vlastivědné workshopy a výstavbu 

parkoviště ke zpřístupnění turistických cílů. 
 

 
Za celou dobu spolupráce s  partnerskými městy 

jsou nejvíce ceněny vzájemné kontakty mezi 

skupinami a jednotlivci z   rozmanitých oborů a 

různých věkových kategorií na obou stranách 

hranice. 
 

 
Ing. Hana Horynová 

místostarostka města 
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Město Police nad Metují 
 

Potřebu přeshraniční spolupráce začal objevovat 

region Policka po otevření hranic celkem pozvolně. 

Přestože to máme k  sousedům několik kilometrů, 

většina obyvatel znala naše polské sousedy hlavně z 

hlediska nabídky polských tržnic. 
 

 
Díky vstupu do Euroregionu Glacensis a jeho 

aktivitám v  rámci přeshraniční spolupráce se město 

inspirovalo okolními regiony a začalo hledat společná 

témata. Těmi jsou u nás rozhodně nádherná členitá 

krajina, které dominují zalesněné hřebeny stolových 

hor. Začali jsme tedy připravovat první projekty 

zaměřené hlavně na propagaci cestovního ruchu. 

Podařilo se vydat plno zajímavých propagačních 

materiálů, zlepšit webové stránky, pořídit webovou 

kameru a informační kiosek, vylepšit činnost 

informačního centra, uspořádat mezinárodní 

fotografickou soutěž. 
 

 
Postupně se městu dařilo rozšířit spolupráci i do 

dalších oblastí, jako je např. sport. Naši obyvatelé 

velmi využívají dobře udržované lyžařské běžecké 

 
 

 
stopy v   nedalekém Karlově, který má díky své 

nadmořské výšce dobré sněhové podmínky. Polský 

partner – gmina Radków - z projektu zakoupil „ratrak“ 

na údržbu stop. Dalším velmi oblíbeným sportem v 

našem pohraničí je cyklistika. Zdejší cyklotrasy patří k 

nejstarším v   Čechách. V   Polsku se značily nové 

cyklotrasy, pořádaly se společné cyklo-závody. V 

oblasti kultury to pak byly např. hudební festivaly I. 

Reimanna. 

Aktuálně se pak zaměřujeme na projekty Muzea 

papírových modelů v    Polici nad Metují, které 

spolupracuje s Muzeem Dawnego Kupiectwa ve 

Swidnici. 

Díky euroregionu jsme tak našli cestu k  našim 

sousedům, naučili se čerpat prostředky Evropské 

unie a společně tak rozvíjet příhraniční region, který 

jsme v  jednom z  prvních společných propagačních 

materiálů nazvali jako „region skromný, ale čarovný“. 
 

 
Ing. Helena Ištoková 

Město Police nad Metují 
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Město Rokytnice v Orlických horách 
 

 

Město Rokytnice v   Orlických horách se rozhodlo k 

uzavření oficiální spolupráce s  partnerským městem 

v Polsku před poměrně krátkou dobou. 
 

 
Jedná se o partnerskou smlouvu uzavřenou 19. září 

2015 s  Gminou Głuszyca v  okrese Wałbrzych v 

Dolním Slezsku. Hlavní impuls pro uzavření smlouvy 

byl především společný zájem o rozvoj cestovního 

ruchu v oblasti tzv. pevnostní turistiky, protože Gmina 

Głuszyca i naše město jsou vlastníky podzemních 

komplexů z   období 2. světové války, které jsou 

otevřeny pro turisty. Naší snahou je ovšem rozvíjet i 

další spolupráci především mezi obyvatelstvem obou 

měst. Za roční existenci partnerství proběhlo již 

několik návštěv a účastí na kulturních a sportovních 

akcích. 
 

 
Do činnosti se zapojila i základní škola, která 

navázala zajímavou spolupráci se Szkołou 

Podstawowou Nr.2. Spolupráce Rokytnice s polským 

příhraničím na neoficiální úrovni je ovšem daleko 

starší. Dodnes je třeba připomínat úspěšnou akci z r. 

2007 na obnovu hraničního mostu v  Bartošovicích v 

Orlických horách, kdy se podařilo ve spolupráci s 

G m i n o u   M i ę d z y l e s i e ,   o b c í   B a r t o š o v i c e   a 

Královéhradeckým krajem zajistit v rekordně krátkém 

čase základní obnovu mostní konstrukce z  druhé 

poloviny 19. století na hraničním toku Divoké Orlice a 

předat ji pro provoz osobních vozidel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapomenout nelze ani na nedávno dokončený 

úspěšný projekt spolupráce dobrovolných hasičů 

šesti obcí a gmin v  Orlických a Bystřických horách. 

Město rádo oslovuje i jednotlivce z    polského 

příhraničí, kteří dokážou při nejrůznějších kulturních 

akcích zprostředkovat um a zajímavé záliby polských 

sousedů.    Při většině podobných akcí je nám 

partnerem a rádcem náš Euroregion Glacensis! 
 

 
Petr Hudousek 

starosta města 
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Město Staré Město 
 

V   nejsevernějším výběžku Olomouckého kraje a v 

jižním cípu Dolnoslezského vojvodství leží dvě města 

– Staré Město pod Králickým Sněžníkem a Stronie 

Śląskie. Každé patří jinému státu a rozděluje je státní 

hranice, mají rozdílné tradice i kulturu, a přesto obě 

města mají dnes k sobě velmi blízko. Spolupracují na 

úrovni státní správy i samosprávy, setkávají se na 

výročních zasedáních, městských slavnostech a 

tradičních, společenských, kulturních i sportovních 

akcích. Vytvořily se spolupracující systémy v  rámci 

organizačních složek partnerských měst, které si 

předávají své zkušenosti. Na společných projektech 

spolupracují podnikatelé, společně se setkávají také 

děti mateřských a základních škol a v   neposlední 

řadě vznikla i celá řada vzájemných přátelství. 
 

 
Obě města začala oficiálně spolupracovat na 

základě Dohody o partnerské spolupráci, kterou 

starostové měst podepsali 18. září 1993. Smlouva 

byla ratifikována 26. 2. 2007. 
 

 
Po vstupu obou zemí do schengenského prostoru v 

prosinci 2007 se otevřela hranice na Kladském sedle 

a města se k  sobě natolik přiblížila, že mohla začít 

intenzivní spolupráce. 

 
 

 
Kromě již zmíněných městských slavností a 

tradičních akcí, jako jsou např. Anenská pouť, Dny 

Stronie, Velikonoční stoly, Stroňská hvězda, Přejezd 

Kladského sedla na koloběžkách nebo Mezinárodní 

výstup na Králický Sněžník, jsme společně připravili 

celou řadu kurzů pro veřejnost, např. kurzy karate, 

gymnastiky, taneční nebo divadelní kurzy, umělecké 

dílny, fotografickou soutěž a fotografické techniky. 

Zajímavé byly také prezentace místní kuchyně a 

regionálních výrobků. Oblíbená jsou sportovní utkání 

mezi městy, která pořádáme 2x ročně. Tradiční akcí 

se také stala Jantarová běžka. Jak už sám název 

napovídá,  je  to  zimní  setkání  na  běžkách  na 

K l a d s k é m   s e d l e .   Vy t v á ř í m e   t a k é   s p o l e č n é 

propagační materiály, které nabízíme na veletrzích 

cestovního ruchu. Konečně nesmíme zapomenout na 

společnou ultratisícovku – Králický Sněžník – 

Snieznik Klodzki, který je geniem loci obou měst. 

Společně se na něj díváme, společně se k  němu 

obracíme a společně se na jeho vrcholu scházíme. 
 

 
Jiří Kamp 

starosta města 
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Obec Stronie Śląskie 
 

 

Název  projektu:  „Běžkování  v  turistické  destinaci 

Králický Sněžník – Śnieżnik – Góry Bialskie“ 

Partneři projektu: Sdružení obcí Orlicko (vedoucí 

partner), obec Stronie Śląskie, Staré Město 
 

 
Datum   podepsání   partnerské   smlouvy   Stronie 

Śląského a Starého Města: 1993 
 
 
Od roku 2003 obec Stronie Śląskie a její příspěvkové 

organizace zrealizovaly společně se Starým Městem 

20 projektů zaměřených na různou problematiku, 

které byly finančně podpořeny z prostředků EU v 

rámci programů přeshraniční spolupráce. 

 

V letech 2013–2015 společně se Starým Městem a 

Sdružením obcí Orlicko (vedoucí partner projektu) 

zrealizovala obec Stronie Śląskie projekt zaměřený 

na rozvoj běžeckého lyžování v Bialských horách a 

masivu Sněžníku. Díky realizaci tohoto projektu byly 

na polské straně Bialských Hor a masivu Sněžníku 

vytvořeny podmínky k běžeckému lyžování. 

Obec Stronie Śląskie koupila rolbu a skútr k úpravě 

běžeckých stop. Bylo proznačeno 68 km tratí 

vedoucích po lesních stezkách Bialských hor a 

masivu Sněžníku. Kromě toho byl vydán Průvodce 

lyžaře popisující lyžařské areály a běžecké lyžařské 

trasy na polské i české straně hor. 24. 1. 2015 se 

konala polsko-česká běžecká akce „I Strońska Żmija 

2015“ a 14. 2. 2015 pak polsko-české setkání na 

běžkách na Kladském sedle, a to v rámci lyžařského 

běhu s názvem „Jantarowy Bieg“. Pořízení rolby k 

údržbě běžeckých lyžařských bylo prvním krokem k 

propagaci a rozšíření běžeckého lyžování. Trasa se 

těší velkému zájmu a přispívá ke nárustu zájmu o 

zimní turistiku. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Polsko-česká lyžařská běžecká akce na hoře Żmijowiec, rok 2015 

Foto: Monika Ciesłowska 



 

Město Ústí nad Orlicí 
 

Partnerství mezi městy Ústí nad Orlicí a Bystrzyca Kłodzka 

započalo 18. května 1994, kdy tehdejší starostové měst 

podepsali první smlouvu o vzájemné spolupráci. Postupně 

se začali navštěvovat zaměstnanci městských úřadů při 

sportovních a kulturních akcích. Vzájemně se navazovaly 

kontakty, vztahy a vyměňovaly zkušenosti ze života v 

demokracii, která byla pro všechny nová. 

Společné aktivity byly zaměřeny na spolupráci žáků a 

učitelů základních škol, kulturní, sportovní a společenské 

akce, soutěže, přehlídky, společné prezentace na 

veletrzích a výstavách cestovního ruchu a společné 

turistické produkty. 

Celkem zrealizovalo město Ústí nad Orlicí z programů 

EU dvacet jedna projektů v celkovém objemu 453 500 Ä. 

Za významné projekty lze považovat rekonstrukci 

Hernychovy vily jako centra česko-polského příhraničí, 

vybudování turistického poznávacího okruhu a především 

navázání těsné a dlouhodobé spolupráce mezi základními 

školami, sbory dobrovolných hasičů a kluby seniorů a to 

vše za podpory úspěšně zrealizovaných projektů 

zaměřených na aktivity těchto jednotlivých subjektů. 

Za specifikum spolupráce obou měst považujeme 

realizaci projektů se zaměřením na pestrou škálu aktivit, do 

 

Město Vrchlabí 
Město Vrchlabí už řadu let intenzivně spolupracuje s 

partnerským městem Kowary, které leží na polské straně 

Krkonoš. Obě města vznikla v přibližně stejné době - 

Kowary v roce 1513 a Vrchlabí roku 1533. Spojují je 

společné hory, též hornická minulost i průmyslová tradice. 

Blízkost obou měst, a to nejen vzdálenost 55 km, dává ty 

správné předpoklady k    dalším vazbám a rozvíjení 

vzájemných vztahů. 
 

 
Oficiální smlouva o partnerství byla uzavřena v  roce 

2013. Konkrétní výsledky jsou patrné v  rámci realizace 

několika projektů spolufinancovaných z   přeshraničních 

fondů Evropské unie za pomoci Euroregionu Glacensis (v 

případě města Kowary za pomoci Euroregionu Nisa, k 

němuž náleží). Díky tomu již celkově více než stovky tisíc 

korun pomáhají povznést úroveň vzdělávání, kultury, 

cestovního ruchu a mezilidských vztahů v obou městech. 

Vrchlabí je také sídlem Svazku měst a obcí Krkonoše, 

který sdružuje 40 municipalit na území Královéhradeckého 

i Libereckého kraje. Už druhou desítku let úzce 

spolupracuje s  obdobnou polskou partnerskou organizací 

Związek Gmin Karkonoskich. I v  tomto případě došlo k 

uskutečnění nemalého množství významných projektů s 

kterých se mohla zapojit široká veřejnost napříč 

generacemi (žáci, učitelé, senioři, občané obou 

partnerských měst). 
 

 
Ing. Katarína Martincová 

projektová manažerka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
finanční pomocí EU na téma regionálního rozvoje a 

cestovního ruchu. 

Ve Vrchlabí navíc sídlí Správa Krkonošského národního 

parku.  Už řadu desetiletí je v čilém  kontaktu s  polským 

protějškem, kterým je Karkonoski Park Narodowy. V 

oblasti ochrany přírody a ekologické osvěty tedy došlo k 

uskutečnění mnoha projektů a opatření, které řadí Vrchlabí 

k  oporám příhraniční spolupráce v  Krkonoších a širokém 

okolí. 
 

 
Uvedené významné veřejné instituce, které jsou spojeny 

s   naším městem, se snaží nezanedbatelně přispět k 

posílení pozitivních sousedských vztahů v   česko - 

polském příhraničí a k jejich budoucím perspektivám. 
 

 
Michal Vávra 

místostarosta města 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 



 

Město Valbřich 
 

SPOLUPRÁCE VALBŘICHU A HRADCE KRÁLOVÉ 

„Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci” byla 

podepsána 6. listopadu 1991 ve Valbřichu 

(Wałbrzych) a 26. října 2003 pak byla uzavřena 

"Dohoda o pokračování spolupráce mezi městy 

Valbřich a Hradec Králové” 

Vybrané aktivity 

ź Zástupci Hradce Králové na oslavách Českých dnů 

a Dnů křesťanské kultury ve Valbřichu, říjen 2003 ź 

Žáci z veřejné školy Gimnazjum č. 3 ve Valbřichu se 

účastní akce „New Friends: New Perspective for 

Europe" v Hradci Králové, říjen 2004 

ź Společná  realizace  projektu  s  názvem  „Vydání 

turistického průvodce Wałbrzych - Hradec Králové 

spojené s oslavou Světového dne cestovního 

ruchu ve Wałbrzychu”, únor – září 2005 

ź Zástupci Hradce Králové na „2. polsko-českém 

veletrhu partnerských měst" v hale Sportovního a 

rekreačního střediska ve Valbřichu, květen 2006 

ź Společná  realizace  projektu  s  názvem  "Využití 

dědictví příhraničního regionu za účelem 

uskutečňování vzdělávacích a integračních cílů v 

prostředí dětí ohrožených marginalizací”, 2005- 

2007 

źÚčast zástupců Valbřichu na veletrhu cestovního 

ruchu INFOTOUR – CYKLOTURISTIKA ve dnech 

23.-24. března 2007 

ź Spolupráce   se   zástupci   Hradce   Králové   a 

předložení žádosti na projekt „Poznej svého 

souseda”, říjen 2008 

 
 

 
fot. UM Archiv Wałbrzych 

 

ź Do června 2009 šest výměnných pobytů mládeže v 

rámci projektu „Poznej svého souseda”.  Školy, 

které h o s t i l y   k a m a r á d y   z   H r a d c e   K r á l 

o v é : ZŠ č. 28, Veřejné Gimnazjum č. 3 a Obecní 

integrovaná škola š. 2. Další školy, tj. ZŠ č. 21, 

Veřejné Gimnazjum č. 6 a Integrovaná integrační 

škola pak jely na návštěvu do ČR. 

ź Dílny „Polsko a Česko Objektivem” v rámci projektu 

„Wałbrzych, Hradec Králové - Města kultury", říjen 

2009 

źVeletrh „Infotour a cykloturistika" – 19. a 20. března 

2010 v Hradci Králové s účastí zástupců Valbřichu 

źZahájení realizace projektu s názvem „Poznávání 

nezná hranic”. Do konce roku se konaly setkání, 

dílny pro učitele, zahajovací konference projektu a 

3 výměnné pobyty mládeže 

źPříprava a realizace partnerských projektů v roce 

2013: „Kultura spojuje národy – polsko-české 

výměnné pobyty škol” a „Kultura spojuje národy” v 

rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis. 

V rámci obou projektů došlo celkem k 6 výměnným 

kulturním pobytům mládeže z valbřišských a 

hradeckých škol 

źPříprava a realizace partnerských projektů v roce 

2014: „Sport bez granic” a „Sportování bez hranic” 

v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu 

Glacensis. V rámci obou projektů došlo celkem k 6 

výměnným sportovním pobytům školní mládeže 

valbřišských a hradeckých škol. 

Společné projekty Valbřichu a Hradce Králové – 

programové období 2007-2013: 

ź„Wałbrzych, Hradec Králové - Města kultury“ 

ź„Poznej svého souseda” 

ź„Poznávání nezná hranic” 

ź„Poznejme vzájemně svoji kulturu" 

ź„Kultura spojuje Hradec Králové a Wałbrzych” 

ź„Wałbrzych a Hradec Králové – dobří sousedé” ź 

„Kultura spojuje národy - polsko-české výměnné 

pobyty škol“ 

ź„Sport bez hranic” 

ź„Multimediální   kultura:   Wałbrzych   a   Hradec 

Králové” 
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Město Žacléř 
Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 

1996. Spolupráce byla a je zaměřena na vzájemné 

poznávání občanů obou partnerských měst, konalo se i 

mnoho sportovních i kulturních akcí. Zaměřili jsme se také 

na spolupráci základních škol, které společně zrealizovaly 

mnoho společných projektů již z FMP    INTERREG III-A, 

později z  OPPS 2007 - 2013. Vzhledem k  tomu že jsme 

bezprostředními sousedy, realizovali jsme postupem času i 

několik investičních projektů zaměřených na ochranu 

životního prostředí, krizové řízení i komunikační spojení. 

V rámci ochrany životního prostředí se nám podařilo získat 

finanční prostředky na tři akce týkající se vybudování 

kanalizace a vodovodů. V  rámci zlepšení komunikačního 

spojení jsme vybudovali nové místní komunikace spojující 

naše obce. Za nejvýznamnější společný investiční projekt 

považuji projekt s    názvem „Rozvoj hasičského 

záchranného systému na česko – polském pohraničí“. 

V  rámci tohoto projektu jsme pořídili nové, plně vybavené 

vozidlo pro naši jednotku Sboru dobrovolných hasičů a 

provedli jsme kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice. 

Polský partner zakoupil dva menší hasičské vozy a také 

zrekonstruoval jednu z   hasičských zbrojnic na svém 

území. Hasiči v   rámci vzájemné spolupráce realizovali 

společná cvičení již dříve. Tímto projektem se vzájemná 

spolupráce ještě významně prohloubila. 

Já osobně považuji za významné vše, co se nám za 20 

let spolupráce podařilo a vůbec nejvýznamnější je to, že 

naši občané měli možnost se lépe vzájemně poznat a 

porozumět si. 
 

 
Miroslav Vlasák 

starosta města 

Obec Złoty Stok 
 

3. prosince 2007 Obec Złoty Stok uzavřela smlouvu o 

partnerské spolupráci s Městem Javorník, která se týká 

přímé výměny kontaktů a zkušeností samospráv. 

V rámci polsko-české přeshraniční spolupráce členů 

euroregionu Obec Złoty Stok zrealizovala tyto projekty: 

1) „Městská turistická trasa ve Złotém Stoku“ (Obec Bílá 

Voda, Obec Bernartice, Město Javorník, Obec Uhelná a 

Obec Vlčice) 

2) „Zlatá stezka – snadný a příjemný způsob poznávání 

historie a tradic souvisejících s    těžbou a hutním 

zpracováním zlata ve Zlotém Stoku“ (Obec Bílá Voda, 

Obec Bernartice, Město Javorník, Obec Uhelná, Obec 

Vlčice) 

3) „Stezka Marianny Oranžské turistickou spojnicí 

příhraničních regionů“ (Obec Bílá Voda) 

4)  „Přírodně  historická  stezka  po     stopách  Marianny 

Oranžské“ (Obec Bílá Voda) 

5) „Vyhlídková trasa po hřebenech pohraničních hor“ 

(Město Javorník) 

6) „Integrovaný záchranný systém v příhraniční oblasti – 

spolupráce a dovybavení hasičských sborů“ (Powiat 

Ząbkowicki a Obec Bílá Voda) 

7) „Přeshraniční stezka princezny Marianny Oranžské“ 

(Powiat Ząbkowicki, Powiat Kłodzki, polské obce: 

Kamieniec Ząbkowicki, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, 

Międzylesie a  Bystrzyca Kłodzka a 3 české obce: Bílá 

Voda, Javorník, Staré Město) 

8) „Nordic Walking – společně se sousedem“ (Obec Bílá 

Voda) 

9) „Sport a zábava jako způsob poznávání sousedů“ (Obec 

Bílá Voda) 
 

 

Zvláštní význam měla „Přírodně historická stezka po 

stopách Marianny Oranžské“. V rámci projektu byly 

zrekonstruovány vápenné pece, vznikla vyhlídka, byla 

vyznačena přírodovědná historická stezka, která vede 

územím obcí Złoty Stok a Bílá Voda. Podél stezky jsou 

instalovány tříjazyčné (polština, čeština, němčina) 

informační tabule. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informační tabule u vápenek ve Złotém Stoku  

                                                 Foto:  Městský úřad Złoty Stok 
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Obec Ząbkowice Śląskie 
 
 
Dohoda o spolupráci města Červený Kostelec a obce 

Ząbkowice Śląskie byla uzavřena 14. září 1993 
 
 
Projekt: „Dědictví polsko-českého pohraničí, základ 

spolupráce partnerských měst” zrealizovaný v 

období 

1.8. 2012 – 30. 9. 2013 
 

 

Nejvýznamnější akcí byla rekonstrukce 

historické bitvy u Frankenštejna (pol. Ząbkowice) z 

roku 1335. Na prostranství u zříceniny hradu proběhla 

inscenace obrany frankenštejnského hradu rytíři 

Minsterberského knížectví v čele s Bolkem II., 

kterým pomáhali občané Frankenštejna, před 

útokem českého rytířstva pod velením prince 

Karla Lucemburského. Inscenace bitvy se 

účastnila Rytířská korouhev Minsterberského 

knížetství ze Ziębic (kdysi Minsterberk) pod velením 

kastelána Kryštofa, který se vtělil do postavy Bolka 

II. Minsterberského. Velmi působivě a profesionálně 

se prezentovali Češi z Rytířského  spolku  hradu  

Vizmburk  u  Červeného Kostelce, v čele s  

Robertem Bohušem, který se vtělil do postavy Karla 

Lucemburského. Inscenace se účastnilo ještě 

dalších 5 rytířských spolků: Kladský rytířský  spolek,  

Niské  knížectví,  Rytířský  spolek 
„Kuźnia“ z  Lewinu Brzeského, Korouhev slezských 

Piastovců z Oławy, soukromá korouhev Von Reih. V 

rámci rekonstrukce se konal středověký jarmark s u k 

á z k o u   s t ř e d o v ě k ý c h   ř e m e s e l ,   r y t í ř s k ý   a 

lukostřelecký turnaj, vystoupení souborů dávné 

hudby a ukázka středověkých tanců. Velkou atrakcí 

byla přítomnost niského kata Jurka a inkvizitora 

Valdemara z   Bolkowa, kteří společně vtipným a 

vzletným způsobem prezentovali své řemeslo a do 

společné zábavy zapojili početnou veřejnost. 
 

 
V rámci projektu se uskutečnily i další akce: „Vánoční 

jarmark – tradiční stoly a obřady”, „Setkání na trase” 

skupiny turistických průvodců a také sportovní závody 

„Polsko-český sportovní turnaj“. 

 
 
 

 
Obrana hradu rytíři Minsterberského knížectví v čele s Bolkem II., kterým pomáhali měšťané z Frankenštejna 

před útokem českého rytířstva pod velením prince Karla Lucemburského. 
Inscenace bitvy u Frankeštejna z roku 1335 probíhající na prostranství u hradu v Ząbkowicích dne 1.9.2012. 

 
Foto: Paweł Onyśków 
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8 Podpora Evropské unie 

v rámci programů příhraniční spolupráce 
 

 
Významnou úlohu v průběhu dvacetileté 

působnosti Euroregionu Glacensis odehrály 

dotační programy Evropské unie. 

Prvním historickým nástrojem pro podporu 

rozvoje přeshraniční spolupráce v    česko- 

polském pohraničí byl program Phare, a to jak 

Phare Credo v   letech 1997 – 2000, tak Phare 

CBC v letech 1999 – 2003. Byl zaměřen zejména 

na podporu velkých investičních projektů, ale 

podporovány byly také malé neinvestiční projekty 

typu people-to-people v  rámci tzv. Společného 

fondu malých projektů s   objemem alokace ve 

výši 10% programu. V   období   2004 - 2006 

probíhala v  česko-polském pohraničí realizace 

programu Iniciativy Společenství INTERREG 

IIIA. V  rámci tohoto programu byly realizovány 

jak investiční projekty v    oblasti dopravy, 

životního prostředí, cestovního ruchu, podpory 

podnikání, tak rovněž neinvestiční projekty 

zaměřené na rozvoj spolupráce a sítí objektů 

veřejného sektoru. Součástí programu byl také 

Fond mikroprojektů s  objemem alokace ve výši 

15% programu. Program Iniciativy Společenství 

INTERREG IIIA byl ukončen v   roce 2008. 

Dotační podpora Evropské unie v  následujícím 

rozpočtovém období probíhala prostřednictvím 

Operačního programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika – Polská republika v   letech 

2007-2013. Finančně výrazně objemnější 

program podporoval investiční projekty v 

oblastech dopravní dostupnosti, životního 

prostředí,   prevence   rizik,   podnikatelského 

prostředí, cestovním ruchu a vzdělávání. Další 

podpory směřovaly na územní spolupráci 

veřejných institucí, podporu společenských, 

kulturních a volnočasových aktivit. Součástí 

programu byl opět mezi žadateli velice oblíbený 

nástroj Fond mikroprojektů s  objemem alokace 

ve výši 20% programu. Výsledky těchto malých 

projektů ukázaly, že fondový přístup je účinným 

mechanismem k podpoře akcí malého rozsahu a 

umožňuje flexibilní využívání prostředků na 

podporu rozpočtově malých, ale z   hlediska 

významu velmi přínosných mikroprojektů pro 

navazování a rozšiřování kontaktů mezi partnery 

z obou částí hranice. 

V rámci Fondu mikroprojektů byla zrealizována 

řada zajímavých mikroprojektů. Realizace 

projektů v rámci FMP přispěla ke zvýšení 

spolupráce územních samosprávných celků, 

kulturních institucí, škol a mnoha dalších 

subjektů z našeho regionu. Díky realizaci 

mikroprojektů se podařilo utužit přímé mezilidské 

kontakty a přispět ke sbližování občanů žijících v 

příhraničním území. 

 
 
Od roku 2015 Euroregion Glacensis spravuje 

další Fond mikroprojektů, který byl vyčleněn v 

rámci programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko. I tento program podporuje spolupráci 

mezi Českou a Polskou republikou a je určen na 

podporu a rozvíjení česko-polského příhraničí a 

přeshraniční spolupráce. Na období 2014-2020 

je  ve  Fondu  mikroprojektů  alokováno  20% 
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prostředků programu. Z celkové částky  

45 244 685 EUR určené na FMP má 
Euroregion Glacensis k dispozici 11  922  490 
EUR, z toho pro příjemce na polské straně  

5 000 000 EUR a na české straně 5 134 117 
EUR. 

Závisle na tom, jak se zahraniční 

p a r t n e r   p o d í l í   n a   p ř í p r a v ě   a   r e a l i z a c i 

mikroprojektu, lze vyčlenit následující typy 

projektů: 

1.       s vedoucím partnerem (společné projekty 
 

– typ A) 
 

2.       partnerské/komplementární (typ B) 
 

3.       samostatné (typ C). 

 

Projekty budou realizovány ve dvou prioritních 

osách: 

PO 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 

zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

40% alokace na FMP 
 

Výše dotace 2 000 - 30 000 EUR 

PO 4 Spolupráce institucí a komunit 

60% alokace na FMP 
 

Výše dotace 2 000 - 20 000 EUR 
 

Maximální výše dotace z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj je u obou prioritních os 85% 

celkových výdajů projektu. 

 
 
 
 
 
 

Podpora Evropské unie pro konečné uživatele v 

rámci Fondů mikroprojektů spravovaných 

Euroregionem Glacensis vypadala následovně: 
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V rámci programů přeshraniční spolupráce 

Euroregion Glacensis realizoval tyto projekty: 
 
 

Program: INTERREG IIIA Česká republika – Polsko 
 
 
 
 
 
 
Název: Rozhledny a vyhlídková místa Euroregionu Glacensis 

 

Číslo projektu: CZ.04.4.85/2.1.CZ.1/0344 
 
 

Stručný popis: Účelem projektu bylo zmapovat stávající 

rozhledny a vyhlídková místa na  česko-polském příhraničí a 

tyto turistické cíle následně presentovat v   nově vydaných 

materiálech. Byl vydán kulatý kalendář na téma rozhledny a 

publikace se stejnojmennou tématikou. Třetí částí projektu bylo 

vydání prezentačního panelu rozhleden a vyhlídkových míst v 

české a polské jazykové mutaci. 

Celkový rozpočet: 
 

900  000,00 Kč 
 
 
 

Doba realizace: 
 

8/2005 – 1/2007 

 

 
 
 
 
 
 
 

Program: INTERREG IIIA Česká republika – Polsko – FMP 
 
 
 

Název: Zpravodaj Euroregionu Glacensis 
 

Číslo projektu: CZ.04.4.85/2.2.02.1/0468 
 

 
 

Stručný popis: Projekt měl za cíl zavést pravidelné vydávání 

zpravodaje s   informacemi o dění a činnosti v   Euroregionu 

Glacensis za účelem zvýšení a zlepšení informovanosti na obou 

stranách hranice. Zpravodaj informoval o tradičních kulturních a 

sportovních akcích, o úspěšně realizovaných projektech na 

území euroregionu, uváděl příklady a náměty na přeshraniční 

spolupráci. Toto periodikum se v  budoucnosti stalo jedním ze 

stěžejních komunikačních kanálů euroregionu s   běžnou 

veřejností. 

 
 
 
Celkový rozpočet: 
 

545  620,00 Kč 
 
 
 

Doba realizace: 
 

1/2006 – 3/2007 
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Program: INTERREG IIIA Česká republika – Polsko – FMP 

Název: Evropské fondy v předvstupním období na území 

Euroregionu Glacensis 

Číslo projektu: CZ.04.4.85/2.2.02.1/0469 
 

 
 

Stručný popis: Cílem projektu bylo vydání informační brožury 

pod názvem „Evropské fondy v předvstupním období na území 

Euroregionu Glacensis“, ve které byly podány veškeré 

souhrnné informace a statistiky o realizovaných projektech 

přeshraniční spolupráce v   rámci předvstupních programů 

Phare, Phare CBC a Phare Credo. V  publikaci byly obsaženy 

příklady vzorových projektů z různých oblastí a jejich příspěvek 

pro naplnění cílů vyplývajících z    rozvojových strategií 

euroregionu. Veřejnosti byly představeny možnosti a náměty 

vzájemné přeshraniční spolupráce pro období následující, ve 

snaze podnítit nové žadatele pro podávání nových rozvojových 

projektů. 

 
 
 
 
Program: INTERREG IIIA Česká republika – Polsko – FMP 

Název: 10 let přeshraniční spolupráce Euroregionu Glacensis 

Číslo projektu: CZ.04.4.85/2.2.02.1/0639 

 
 
Stručný popis: Předmětem projektu bylo zhodnocení výsledků 

přeshraniční spolupráce Euroregionu Glacensis za 10 let 

činnosti. Jednalo se o dvoudenní mezinárodní konferenci, která 

se konala ve dnech 16. – 17. 10. 2006 v Náchodě. Dvoudenní 

program byl naplněn mapováním historie sdružení, shrnutím 

všech důležitých a významných momentů česko-polské 

přeshraniční spolupráce za uplynulé období, prezentací 

úspěšných společně realizovaných projektů z  česko-polského 

příhraničí. Účastníci zde získali také nové informace o plánech 

do budoucnosti. 

 
 
 

Celkový rozpočet: 
 

261 960,00 Kč 
 
 
 

Doba realizace: 
 

1/2006 – 3/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkový rozpočet: 
 

444  740,00 Kč 
 

Doba realizace: 
 

5/2006 – 1/2007 
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Konference u příležitosti 10. výročí Euroregionu Glacensis, Náchod 16. - 17. 10. 2006 

 
 
 
Program: INTERREG IIIA Česká republika – Polsko – FMP 

 
 
 

Název: Zpravodaj Euroregionu Glacensis 
 

Číslo projektu: CZ.04.4.85/2.2.02.1/0824 
 

 
 

Stručný popis: Projekt měl za cíl pokračovat v pravidelném 

vydávání zpravodaje a jeho prostřednictvím přinášet i nadále 

široké veřejnosti aktuální   informace o dění a působení 

Euroregionu Glacensis na území česko-polského příhraničí. 

Zpravodaj přinášel rubriky s    informacemi o tradičních 

kulturních a sportovních akcích, o možnostech navazování 

partnerství mezi jednotlivými subjekty a projektových 

záměrech. Na stránkách zpravodaje se čtenáři mohli seznámit i 

s ostatními česko-polskými euroregiony a jejich činností. 

 

 
 

Celkový rozpočet: 
558  000,00 Kč 

 
Doba realizace: 
4/2007 – 4/2008 
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Program: 
 

OPPS Česká republika – Polsko 2007 – 2013 - FMP 
 

 
 

Název   projektu:   Česko-polská   konference   Euroregionu 
 

Glacensis 
 

Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/08.00230 

Stručný popis: Ve dnech 4. - 5. 12. 2008 se v Polsku v Zieleńci 

(Gmina Duszniki Zdrój) uskutečnila další významná konference 

Euroregionu Glacensis. Na půdě dynamicky se rozvíjejícího 

turistického střediska bylo možné představit hmatatelné 

příklady vzájemné spolupráce v  oblasti turistiky. Na programu 

konference byly stěžejní témata rozvoje cestovního ruchu v 

souvislosti se vstupem obou zemí do schengenského prostoru 

a související otázky spojené s  dopravní infrastrukturou pro 

překračování hranice. 

 
 
 
 
 
 

 
Celkový rozpočet: 
 

16 526,00 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

9/2008 – 3/2009 

 

 
 

Program: 
 

OPPS Česká republika – Polsko 2007 – 2013 - FMP 
 
 
 

Název: Informační zpravodaj Euroregionu Glacensis 
 

Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/08.00232 
 

 
 

Stručný popis: Tento mediální produkt zaznamenal velký 

úspěch u široké veřejnosti a jako žádané periodikum dostal 

další podporu. Zpravodaj byl vydáván jednou za tři měsíce a 

pravidelně přinášel informace o dění v česko-polském 

příhraničí. Obsahem zpravodaje byly zejména aktuality z 

česko-polského příhraničí, příklady a náměty dobré praxe 

přeshraniční spolupráce, informace o sportovních a kulturních 

akcích přeshraničního významu, byly představovány zajímavé 

turistické cíle a dominanty, možnosti navazování partnerství 

mezi jednotlivými subjekty a další informace. 

 

 
 
 

Celkový rozpočet: 
 

35 180,00 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

9/2008 – 2/2010 
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Program: 

OPPS Česká republika – Polsko 2007 – 2013 - FMP 

Název: Historické památky Euroregionu Glacensis 

Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/09.01180 
 

 
 

Stručný popis: Euroregion Glacensis se zasadil o propagaci 

další oblasti cestovního ruchu – historických památek.  Ucelený 

set propagačních materiálů obsahoval obrazovou publikaci, 

kulatý kalendář na rok 2010 a propagační panely – vše na 

téma historické památky Euroregionu Glacensis. Propagace a 

materiály byly distribuovány prostřednictvím turistických 

informačních center, veletrhů a subjektů zaměřených na 

cestovní ruch na obou stranách hranice. Polský partner vydal 

mapu  historických  památek  Euroregionu  Glacensis,  která 

předchozí kolekci produktů doplňovala. 

 

 
 

Celkový rozpočet: 
 

35 182,00 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

7/2009 – 12/2010 

 
 

Program: 
 

OPPS Česká republika – Polsko 2007 – 2013 – FMP 
 
 
 

Název: Vzájemná výměna zkušeností 
 

Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/09.01304 
 

 
 

Stručný popis: V  rámci projektu byla uspořádána dvě studijní 

setkání. První proběhlo formou třídenní studijní cesty, která se 

uskutečnila v říjnu 2009 v Euroregionu Bílé Karpaty na česko- 

slovenské hranici. Cílem tohoto setkání bylo zhodnocení a 

porovnání úrovně v  činnostech obou euroregionů od jejich 

vstupu do EU, vzájemná výměna zkušeností s   chodem 

euroregionů a řešenými tématy. Druhé setkání pro členy Rady 

sdružení se uskutečnilo na jaře 2010 v   Euroregionu Nisa. 

Jednalo se o dvoudenní pracovní stáž, jehož účelem byla 

diskuze nad novou právní formou ESÚS. Realizace celého 

projektu napomohla ke vzájemné výměně informací se 

zaměřením na přeshraniční spolupráci v jiných euroregionech. 

 
 
 
 

Celkový rozpočet: 
 

24 803,76 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

10/2009 – 9/2010 
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Program: 
 

OPPS Česká republika – Polská republika 2007-2013 - FMP 
 

Název: Propagace Euroregionu Glacensis 
 

Číslo projektu: PL.3.22/3.3.02/09.01174 
 

 
 

Cílem projektu byla propagace, a tím pak i rozvoj cestovního 

ruchu v příhraničním území. V rámci realizace projektu byla 

vydána mapa Euroregionu Glacensis obsahující popisy 

českých a polských obcí, byla zpracována internetová mapa 

Euroregionu Glacensis s popisy obcí, turistických zajímavostí a 

tras na české a polské straně, bylo vydáno 7 map cyklotras v 

kladském pomezí rozdělených na jednotlivé subregiony, a 

kromě toho byly vyrobeny informační tabule s mapami cyklotras 

a pěších turistických tras včetně popisu okolních zajímavostí 

nacházejících se na území členských samospráv. 

 
 
 
Celkový rozpočet: 
 

1  146,71 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

7/2009 - 6/2010 

 
 
 
 

Program: 
 

OPPS Česká republika – Polsko 2007 – 2013 - FMP 
 

 
 
Název: Zlepšení komunikativních dovedností pracovníků institucí na 

území Euroregionu Glacensis – výuka polského jazyka 

Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/09.01183 
 

 
 

Stručný popis: Zájem o polský jazyk vedl v  roce 2010 představitele 

euroregionu k uspořádání tří týdenních intenzivních kurzů polského 

jazyka pro představitele neziskového sektoru a samosprávy z české 

strany.   Ze strany lektorů vůči žákům byla jediným používaným 

jazykem po celou dobu kurzu pouze polština. Žáci probírali základy 

gramatiky, pravopisu, slovní zásoby, často používané fráze, 

výslovnost. Kurzy navštěvovali především zaměstnanci z různých 

veřejných institucí, kteří se v  rámci své práce setkávají s  občany z 

Polské republiky (např. úřad práce – zaměstnávání polských občanů, 

starostové z  příhraničních obcí, kteří mají své partnery v  Polsku). V 

rámci projektu došlo k vyškolení pracovníků ze 40 institucí. Účastníci 

pro možnost dalšího sebevzdělávání obdrželi učebnice a pracovní 

sešit polského jazyka. 

 
 
Celkový rozpočet: 
 

35 000,00 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

1/2010 – 12/2010 
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Program: 
 

OPPS Česká republika– Polsko 2007 – 2013 - FMP 
 

Název: Zpravodaj  Euroregionu Glacensis 
 

Číslo projektu: PL.3.22/3.3.02/10.1858 
 

 
 

Stručný popis: V rámci realizace projektu polská část 

Euroregionu Glacensis vydala 6 čísel Zpravodaje. Zpravodaj 

obsahoval především informace o aktuálních akcích konaných 

v česko-polském příhraničí, příklady a záměry související s 

přeshraniční spoluprací, informace o tradičních sportovních a 

kulturních akcích a také zde byly prezentovány turistické 

objekty a zajímavosti, možnosti navazování partnerství mezi 

jednotlivými subjekty a řada dalších informací. 

 

Celkový rozpočet: 
 

15 943,17 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

7/2010 – 12/2011 

 

 
 

Program: 
 

OPPS Česká republika – Polská republika 2007-2013 - FMP 
 

Název: ESÚS – Nová perspektiva spolupráce 
 

Číslo projektu: PL.3.22/3.3.02/10.2151 
 

 
 

Projekt byl zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti 

problematiky evropských seskupení pro územní spolupráci. V 

rámci realizace projektu se zástupci obou částí euroregionu 

účastnili setkání věnovaných problematice ESÚS. V září 2011 

se v polském Zielenci konala konference s názvem ESÚS – 

Nová perspektiva spolupráce a následně pak další v Rychnově 

nad Kněžnou v prosinci téhož roku. Byla vydána publikace 

vyhodnocující 15 let zkušeností Euroregionu Glacensis. 

Celkový rozpočet: 
 

15 698,01 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

1/2011 – 6/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konference u příležitosti 15. 

výročí Euroregionu Glacensis, 

Rychnov nad Kněžnou 8.-9. 12. 2011 
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Program: 
 

OPPS Česká republika – Polsko 2007 – 2013 - FMP 
 

Název projektu: 15 let činnosti Euroregionu Glacensis a výhled 

do následujícího období 2014 - 2020 

Číslo projektu:  CZ.3.22./3.3.02/10.02175 
 

Stručný popis: V rámci projektu se uskutečnila ve dnech 8. – 9. 
 

12. 2011 v Rychnově nad Kněžnou mezinárodní česko-polská 

konference. Stěžejním bodem programu bylo zhodnocení 

uplynulých 15 let vzájemné spolupráce a také nastínění 

budoucnosti kohezní politiky po roce 2014. Euroregion 

Glacensis v roce 2011 uspořádal soutěž v různých kategoriích o 

nejlépe spolupracující subjekty v rámci přeshraniční 

spolupráce. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na 

konferenci a vítězné obce/města byly prezentovány v  kulatém 

kalendáři na rok 2012, který byl vydán v rámci druhého 

euroregionálního projektu. 

Program: 
 

OPPS Česká republika – Polsko 2007 – 2013 – FMP 
 

Název projektu: 15 let činnosti Euroregionu Glacensis a 

společná propagace 

Číslo projektu:  CZ.3.22/3.3.02/10.02201 
 
 
 

Stručný popis: Cílem projektu bylo pro českou turistickou 

veřejnost charakterizovat území polské části Euroregionu 

Glacensis a  naopak.  Ve vztahu k  zahraničním návštěvníkům 

pak připravit ucelenou nabídku na obou stranách hranice. 

Realizace projektu měla výrazný vliv na prohloubení pozitivního 

vnímání Euroregionu Glacensis jako turistického regionu. V 

rámci projektu proběhla inovace webových stránek sdružení, 

která nově nabídla možnost vlastní administrace, propagace 

kulturních a společenských akcí, vyhledávání partnerství, 

prezentaci vlastních projektů. Byl vydán kalendář na rok 2012 

na téma „Nejlepší česko-polská partnerství v    rámci 

Euroregionu Glacensis“ a kalendář na rok 2013 zabývající se 

tématikou technických památek/zajímavostí regionu. S 

obdobnou tématikou byl vydán propagační panel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celkový rozpočet: 
 

29 140,00 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

1/2011 - 2/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celkový rozpočet: 
 

31 076,00 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

11/2010 - 4/2012 
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Program: 
 

OPPS Česká republika – Polská republika 2007-2013 - FMP 

Název: Modernizace a přestavba prostor EG PL pro potřeby 

rozvoje aktivit PL-CZ příhraničí 

Číslo projektu: PL.3.22/3.3.02/12.3259 

Cílem projektu bylo zlepšit podmínky pro společný rozvoj 

podporovaného území Euroregionu Glacensis, a to vytvořením 

moderního nástroje, technického zázemí. V rámci projektu 

došlo k přestavbě kancelářských prostor a rozšíření stávající 

terasy, čímž se podařilo vytvořit malý zasedací sál. Byly 

vytvořeny podmínky pro zmírnění rozdílů v podporovaném 

území s cílem vyrovnávání životní úrovně obyvatel, a to mimo 

jiné vytvořením širších možností pro informování a propagování 

spolupráce v oblasti využívání evropských prostředků a 

zlepšení kvality informačních technik mezi projektovými 

partnery a propagace vědomostí o partnerských regionech. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkový rozpočet: 
 

29 062,86 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

7/2012 – 12/2012 

 
 
 

Program: 
 

OPPS Česká republika – Polsko 2007 – 2013 - FMP 
 

Název projektu: Za přírodními krásami Euroregionu Glacensis 
 

Číslo projektu:  CZ.3.22/3.3.02/13.03725 
 

 
 

Stručný popis: Euroregion Glacensis pokračoval v  propagaci 

cestovního ruchu a to formou vytvoření dalšího kompletu 

propagačních materiálů, jejímž hlavním tématem jsou bohaté 

přírodní atraktivity česko-polského příhraničního území 

Euroregionu Glacensis, které mají vysoký návštěvnický 

potenciál návštěvníků z  druhé strany hranice. V  tomto duchu 

byl vytvořen kulatý kalendář na rok 2014, barevná publikace 

nesoucí název „Putování za přírodními krásami Euroregionu 

Glacensis“, která byla vydána ve třech jazykových mutacích. 

Posledním výstupem byly dva propagační panely, na kterých 

jsou publikovány fotografie endemických rostlin typických pro 

příhraniční oblasti euroregionu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Celkový rozpočet: 
 

29 752,50 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

6/2013 - 7/2014 
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Program: 
 

OPPS Česká republika – Polská republika 2007-2013 - FMP 

Název: Mediální propagace Euroregionu Glacensis PL 

Číslo projektu: PL.3.22/3.3.02/14.4537 
 

 
Cílem projektu byla propagace přeshraniční spolupráce a 

nejvýznamnějších turistických zajímavostí podporovaného území. V 

rámci projektu proběhla propagační kampaň, a to formou reportáží 

vysílaných na 1. a 3. programu Polského rozhlasu a na webu. Na 

realizaci projektu se podílely tyto obce: Bystrzyca Kłodzko, 

Wałbrzych, Międzylesie, Kudowa Zdrój, Dzierżoniów, Kłodzko, 

Stronie Śląskie. Souběžně probíhala i propagace v tisku. V listu 

Gazeta Wyborcza na vratislavských stránkách a v   regionálních 

n o v i n á c h   t ř í   k r a j ů :   O l o m o u c k é h o ,   P a r d u b i c k é h o   a 

Královéhradeckého na české straně byly zveřejněny články s 

informacemi o akcích konaných v   příhraničí. V   celostátním listu 

Gazeta Wyborcza a v   českých celostátních novinách byly také 

zveřejněny články propagující turistické zajímavosti euroregionu. 

 
 
 
 
 

Celkový rozpočet: 
 

19 125,00 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

6/2015 – 8/2015 

 
 
 

Program: OPPS Česká republika – Polsko 2007 – 2013 
 

 
 

Název projektu: Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis 
 

Číslo projektu: CZ.3.22/2.2.00/13.03797 
 

Vedoucí partner: Euroregion Glacensis 
 

Počet partnerů v rámci projektu: 8 
 

Stručný popis: Projekt byl zaměřen na výstavbu a obnovu rozhleden a 

vyhlídkových míst na česko-polském pohraničí. Česko-polské 

pohraničí tak zdobí nově celkem šest nových rozhleden, pět v 

Čechách a jedna v Polsku. Součástí projektu byla také rekonstrukce 

vyhlídkového altánu v   lázeňské Kudowe Zdrój a rekonstrukce 

stávající rozhledny v  Nové Rudě. Projekt získal několik ocenění: v 

soutěži o  nejinspirativnější projekt Česko-polského programu získal 

první místo za rok 2015-2016, rozhledna Mariánka z Horní Čermné 

byla oceněna veřejností jako stavba roku Pardubického kraje. 

Rozhledna Čáp z   Náchodska dostala cenu od celostátního klubu 

přátel rozhleden za „nej“ - nejhezčí, nejlépe umístěnou, s  nejhezčím 

výhledem. Polská Suszynka nedaleko od Radkówa obdržela ocenění 

Kladská růže za nejlepší stavbu.  Součástí projektu bylo vytvoření 

produktu cestovního ruchu Putování po rozhlednách. 

 

 
 
 

Celkový rozpočet projektu: 
 

1  731 657,52 EUR 
 

z toho dotace: 1  471  908,85 EUR 
 

 
 

Rozpočet Euroregionu Glacensis: 
 

104 063,53 EUR z  toho dotace: 
 

93  657,17 EUR 
 

 
 

Rozpočet Stowarzyszenie 
 

Gmin Polskich Euroregionu Glacensis: 
 

38  764,60 EUR 
 

z toho dotace: 32  949,91 EUR 

Doba realizace:  7/2013 - 5/2015 
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Podepsání prohlášení o záměru zřízení ESÚS 
 
 
 

Program: OPPS Česká republika – Polsko 2007 – 2013 
 

 
 

Název projektu: Strategie integrované spolupráce česko- 

polského příhraničí 

Číslo projektu: CZ.3.22/3.1.00/11.02547 
 
 
 

Vedoucí partner: Královéhradecký kraj 
 

Počet partnerů v rámci projektu: 9 
 

Stručný popis: Tento projekt byl realizován v  partnerství devíti 

subjektů – Královéhradeckého kraje, jako vedoucího partnera, 

dále byl zapojen Liberecký, Olomoucký a   Pardubický kraj, 

české části Euroregionů Nisa a  Glacensis. Na polské straně 

Dolnoslezské vojvodství a  polské části Euroregionů Nisa a 

Glacensis. Stěžejní aktivitou a cílem bylo vytvoření dokumentu 

Strategie integrované spolupráce česko-polského pohraničí, 

která byla zásadním koncepčním dokumentem identifikujícím 

oblasti možné spolupráce. Zpracovaný akční plán byl 

základním dokumentem pro činnost nově zakládaného ESÚS 

NOVUM jako nové instituce řešící přeshraniční spolupráce. 

Euroregion Glacensis se stal jedním ze zakládajících subjektů. 

 
 
 
 

Celkový rozpočet projektu: 
 

269  633,03 EUR 
 

z  toho dotace: 229 188,04 EUR 

Rozpočet Euroregionu Glacensis: 

10 478,94 EUR 
 

z  toho dotace: 9 431,04 EUR 
 
 
 

Rozpočet Stowarzyszenie 

Gmin Polskich Euroregionu 

Glacensis: 

11  448,33 EUR 
 

z  toho dotace: 9 731,08 EUR 

Doba realizace: 1/2012 – 12/2014 
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Program: INTERREG IIIA Česká republika – Polsko 
 

 
 

Název: Správce Fondu mikroprojektů regionu Glacensis 
 

Číslo projektu: CZ.04.4.85/2.2.02.1 
 
 

Stručný popis: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – 

Euroregion Glacensis byl stanoven Správcem Fondu 

mikroprojektů programu INTERREG IIIA v    Euroregionu 

Glacensis. Předmětem předkládaného projektu bylo zajištění 

činností Správce při implementaci Fondu mikroprojektů na 

území Euroregionu Glacensis po celé programovací období 

Fondu. 

 

 
 
 

Celkový rozpočet: 
 

34 267 955,00 Kč 
 

z  toho dotace: 25  700  966,00 Kč 
 
 
 

Doba realizace: 
 

6/2005 – 12/2008 

 
Program: OPPS ČR-PR 2007-2013 

 

Název: Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis 
 

Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02 
 

 
 

Vedoucí partner: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – 

Euroregion Glacensis 

Projektový  partner:  Stowarzyszenie  Gmin  Polskich  Euroregionu 
 

Glacensis 
 

 
 
Stručný popis: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – 

Euroregion Glacensis byl stanoven jako Správce FMP na české 

straně a Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na 

polské straně a společně zajistili na území euroregionu správu 

tohoto Fondu. Předmětem projektu byla podpora projektů menšího 

charakteru z   Fondu mikroprojektů konečných uživatelů naplňující 

aktivity Fondu. Jednalo se o projekty v   rozmezí 2.000-30.000 

EUR dotace. Svěřené prostředky byly určeny na podporu realizace 

mikroprojektů jednotlivých žadatelů po celé období činnosti Fondu. 

Pro účely implementace Fondu byla úspěšně oběma partnery 

zpracována dokumentace Fondu mikroprojektů v   Euroregionu 

Glacensis jako Směrnice pro žadatele s  přílohami, Jednací řád EŘV. 

Dalším závazným dokumentem pro implementaci Fondu byla 

Příručka pro Správce, podle které byl celý Fond implementován. 

Administrátoři zajišťovali činnosti týkající se implementace FMP v   

průběhu celého období. 

 
 
 
 

Celkový rozpočet: 
14 076 471 EUR 

 
Rozpočet Euroregionu Glacensis: 

8  194 118 EUR 
z  toho dotace ERDF: 

6  965 000 EUR 
z  toho dotace SR: 
1  229 118 EUR 

 
Rozpočet Stowarzyszenie 

Gmin Polskich Euroregionu 
Glacensis: 

5  882 353 EUR 
z  toho dotace: 

5  000 000 EUR 
z  toho veřejné prostředky: 

882 353 EUR 
 

Doba realizace:  
3/2008 – 6/2015 
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Program: OPPS Česká republika – Polsko 2007 – 2013 
 

Název projektu: Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis 
 

Číslo projektu: PL.3.22/3.1.00/12.03425 
 

Vedoucí   partner:   Sdružení   polských   obcí   Euroregionu 
 

Glacensis 
 

Počet partnerů v rámci projektu: 2 
 

Stručný popis: Projekt byl zaměřen na vzájemnou spolupráci 

obou částí Euroregionu Glacensis v   několika oblastech. V 

rámci projektu byl vydáván zpravodaj, uskutečnily se 

konference s  příhraniční tématikou, byla publikována mapa a 

slovník místních názvů. Byli zmapováni producenti 

regionálních produktů a prohloubena spolupráce kladské 

komise historiků. 

 
 
 

 
 
 

 
Celkový rozpočet projektu 

 

106  934,95 EUR 
 

z  toho dotace: 93  752,31 EUR 

Rozpočet Euroregionu Glacensis: 

57 161,64 EUR 
 

z  toho dotace: 51 445,00 EUR 
 

49 773,31 EUR 
 

z  toho dotace: 
 

42 307,31 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

1/2013 – 7/2015 

 

Program: OPPS Česká republika – Polsko 2007 – 2013 
 

Název projektu: EUREGIO PL-CZ 
 

Číslo projektu: PL.3.22/3.1.00/11.02546 
 

Vedoucí partner: Sdružení obcí povodí Horní Odry – Euroregion 
 

Silesia 
 

Počet partnerů v rámci projektu: 11 
 

Stručný popis: EUREGIO PL-CZ   je v  historii česko-polských 

euroregionů první projekt, ve kterém bylo zapojeno 11 česko- 

polských euroregionů z   celkového počtu 12. Realizace 

projektu byla započata v roce 2012. Během uplynulých třech let 

se podařilo zorganizovat celkem šest třídenních setkání na 

území každého euroregionu, kde účastníci byli seznámeni se 

specifikem daného regionu. Byly uspořádány čtyř i 

konference, vydána publikace a   proběhly také zahraniční 

vzdělávací mise za příklady dobré spolupráce. Klíčovou 

aktivitou, kterou řešil Euroregion Glacensis bylo vypracování 

„Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na 

česko-polské hranici“. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Celkový rozpočet projektu: 
 

345  543,00 EUR 
 

z  toho dotace: 293 710,76 EUR 

Rozpočet Euroregionu Glacensis: 

59 695,80 EUR 
 

z  toho dotace: 53  725,50 EUR 

Rozpočet 

Stowarzyszenie Gmin Polskich 
 

Euroregionu Glacensis: 
 

18 246,50 EUR 
 

z  toho dotace: 15  509,52 EUR 
 
 
 

Doba realizace: 
 

1/2012 – 12/2014 
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9 
 

Evropské seskupení ro územní spolupráci 

NOVUM s  r.o. 
 
 
 

Dolnoslezské vojvodství, Liberecký, Pardubický, 

Královéhradecký a Olomoucký kraj, polské a české 

části Euroregionů Nisa a Glacensis se v   rámci 

společného projektu rozhodly založit Evropské 

seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r.o. 

ESÚS NOVUM byl oficiálně založen podpisem 

základních dokumentů, tj. Úmluvy a Statutu 15. září 

2015 na Sněžce. ESÚS NOVUM bylo založeno s 

cílem posílit, usnadnit a rozšířit polsko-českou 

přeshraniční spolupráci pro posílení hospodářské a 

sociální soudržnosti oblasti, ve které Seskupení 

působí. 

K dosažení výše uvedených cílů má Seskupení tyto 

úkoly - rozvoj spolupráce, kapacity a také společného 

využívání lidských zdrojů a infrastruktury, zejména v 

 

ESÚS-  podepsání dokumentů 

energetických systémů a zařízení a také spojených se 

zpracováním odpadů, podpora podnikání, především 

rozvoje malých a středních podniků, cestovního 

ruchu, kultury a přeshraničního obchodu, 

podpora a propagace výzkumů, technologického 

rozvoje a inovací, podpora a propagace účinné a 

komplexní přeshraniční spolupráce, včetně 

právní a správní spolupráce, propagace 

integrace přeshraničních trhů práce, propagace 

místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, 

rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, vzdělávání 

a sociálního začlenění, podpora vazeb mezi 

městskými a venkovskými oblastmi, zajištění 

spolupráce, dialogu a podmínek pro politickou a 

sociální diskusi, umožnění vytváření, navrhování 

a provádění projektů v rámci společně 

sestavované strategie rozvoje. 

 
 
Sídlo Seskupení je v  Jelení Hoře, ředitelem byl 

na první šestileté období jmenován pan Bartosz 

Bartniczak a zástupcem ředitele pan Miroslav 

Vlasák. 

 
odvětví cestovního ruchu, kultury, vzdělání a 

zdravotní péče a také v oblasti výzkumů a 

technologického rozvoje, zachování a zlepšení 

společné ochrany a řízení přírodních a kulturních 

zdrojů,  jakož  i  předcházení  vzniku  přírodních  a 

t e c h n o l o g i c k ý c h   r i z i k ,   s n i ž o v á n í   i z o l a c e 

prostřednictvím zlepšené dostupnosti služeb a 

dopravy, informačních a komunikačních sítí a 

přeshraničních   vodárenských,   odpadních   a 

 

 
Sněžka – setkání aktérů 
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10 Nejvýznamnější události v datech 1996 - 2016 
 

 
 
 

1996 
 

Dne 5. prosince 1996 bylo v Hradci Králové sdružení založeno podpisem 

smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis. 

 
 
 
 

 
1997 

 

 
Na základě výběrového řízení bylo vybráno logo Euroregionu Glacensis. 

Vítěznou firmou byla agentura ARION z Hradce Králové. 

 

 
Euroregion Glacensis se podílel na organizování I. Orlicko-kladského 

varhanního festivalu. Tento festival se stal jedním z hlavních trvalých 

kulturních cyklů česko-polského pohraničí Euroregionu Glacensis. 

 

 
Členská základna sdružení Euroregionu Glacensis se setkala s ministry 

zahraničních věcí – za českou stranu s panem Josefem Zieleniecem a za 

polskou stranu s  panem Dariuszem Rossatim. Stalo se tak symbolicky 

na česko-polské hranici na Masarykově chatě v oblasti Orlických hor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998 

 

 
V roce 1998 se uskutečnilo hlavní kolo programu Phare CREDO. Získané 

prostředky v pilotním a hlavním kole programu CREDO   za území 

euroregionu činily celkem cca 538 000 ECU. Bylo podpořeno 7 polských 

a 4 české projekty. 

 

 
Ve dnech 25. – 27. března  se uskutečnila mezinárodní konference pod 

záštitou Rady Evropy. Konference nesla název „Spolupráce na polsko-

české hranici v prostorovém hospodářství“. 

 

1996 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998 



 

1999 

Euroregion aktivně napomáhá k vytváření nových partnerství - za dobu 

existence euroregionu bylo navázáno a smluvně uzavřeno 31 partnerství 

mezi samosprávami. 

Euroregion aktivně spolupracoval na tvorbě dokumentu „Strategie 

rozvoje Česko-polského pohraničí“. 

Program Phare CBC – investiční projekty -   Euroregion Glacensis 

získal podporu na projekt „Čistírna odpadních vod v Bystřici Kladské a 

Mezilesí“ (2,6 mil. EUR). 
 

 
2000 

Program Phare CBC – investiční projekty - Euroregion Glacensis získal 

podporu na projekt „Orlické Záhoří – Mostowice rekonstrukce přístupové 

komunikace II/311 k hraničnímu přechodu“ (2 mil. EUR). 

Byla založena vlastní agentura Regional Development Agency. 

Euroregion se stává členem Asociace evropských hraničních regionů – 

AEBR. 

24. listopadu se konalo v   Dušníkách „Fórum česko-polského 

pohraničí“. 
 

 
2001 

Program Phare CBC - žadatelé mohli poprvé předkládat projekty do 

SFMP Phare CBC. 

Euroregion získal podporu na projekt „Rekonstrukce přístupových silnic 

II/311 a II/319 k  hraničnímu přechodu Orlické Záhoří – Mostowice  2. 

etapa“ (2,2 mil. EUR). 

Byl otevřen Generální konzulát ve Vratislavi, který po dobu své existence 

velice napomáhal rozvoji česko-polských vztahů a kontaktů. 

Euroregion Glacensis vydává první společné propagační materiály. V 

Hradci Králové se uskutečnila výroční konference mapující 5 let 

existence euroregionu. 
 

 
2002 

Do Euroregionu Glacensis vstupuje mimo obcí také Pardubický kraj. 
 
 
Euroregion Glacensis se poprvé společně presentoval na výstavě 

cestovního ruchu Regiontour v Brně. 
 

 
Program Phare CBC – bylo vyhlášeno další kolo SFMP Phare CBC, 

euroregion získal podporu na projekt „Modernizace vojvodské silnice č. 

389 v úseku Duszniki Zdrój – Zieleniec” (2 mil.EUR). 
 

 

Sídlo euroregionu navštívil ministr zahraničních věcí České republiky 

pan Cyril Svoboda. Výsledkem jednání byl příslib pomoci při otevírání 

nových hraničních přechodů do Polska. 

 
 
 
 

 

1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 
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2003 

Euroregion Glacensis se aktivně zapojil do propagační a informační 

kampaně před vstupem České republiky a Polska do Evropské unie. 

V   březnu navštívil euroregion velvyslanec EK Ramiro Cibrián a 

polský velvyslance Andrej Krawczyk. 

V sídle sdružení bylo otevřeno regionální evropské informační středisko, 

které se podílelo na propagační a informační činnosti před vstupem do 

EU. 

Programu Phare CBC - byl vyhlášen další ročník SFMP a euroregion 

získal podporu na projekty „Rekonstrukce silnic v příhraničním regionu 

okresu Ústí nad Orlicí“ (3 mil. EUR) a „Výstavba pruhu pro pomalá vozidla 

na silnici č. 8 Lewin Klodski – Duszniki Zdroj“ (2,3 mil. EUR). 
 

 
2004 

Euroregion uspořádal v březnu roku 2004 „I. Euroregionální běh na 

lyžích“ se startem v Čechách a cílem v Polsku. 

Euroregion  se  prezentoval  na  hospodářské  výstavě  v     Trutnově. 
 
 
Byly vyhlášeny poslední dva ročníky programu Phare CBC – SFMP. 

Na území Euroregionu Glacensis započalo rozsáhlé značení cyklotras. 
 

 
Byl vybudován a otevřen hraniční most v Orlickém Záhoří. 

 
 
2005 

Do Euroregionu Glacensis vstupují kraje Královéhradecký a Olomoucký. 

Program Phare CBC vystřídal program INTERREG IIIA. Dne 27. června 

vyhlásil euroregion sběr projektů do nového Fondu mikroprojektů pro 

období 2004 – 2006. Alokace pro Fondy mikroprojektů byla stanovena 

na 15% programu, pro českou stranu se jednalo o výši  

846 401 EUR, alokace pro polskou stranu -  525 088 EUR. 

 
 
V oblasti Orlických hor byly otevřeny nové hraniční přechody pro osobní 

automobily. Dne 12. srpna přechod Olešnice v Orlických horách – Lewin 

Klodski a 20. srpna přechod Orlické Záhoří – Mostowice. 
 

 
2006 

Euroregion Glacensis zahájil vydávání vlastního zpravodaje. 

Euroregion Glacensis byl nominován jako zástupce všech česko- 

polských euroregionů do pracovní skupiny pro přípravu přeshraničního 

programu 2007 - 2013. 

Dne 16. – 17. října se uskutečnila v Náchodě výroční konference k 

10. výročí od založení, na které euroregion získal nejvyšší ocenění 

Ministerstva zahraničních věcí České republiky „Pamětní medaili Jana 

Masaryka za dlouholetý a aktivní přínos pro rozvoj česko-polské 

přeshraniční spolupráce“. 

 
 
 
 
 
 

 

2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 
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2007 

Euroregion vytváří nový produkt cestovního ruchu – rozhledny. Realizuje 

se projekt „Rozhledny, vyhlídkové věže a místa dalekých výhledů v 

Euroregionu Glacensis“. 
 

 
Byl dokončen proces přípravy Operačního programu přeshraniční 

spolupráce ČR – PR 2007 – 2013. Pro euroregiony s   příznivým 

výsledkem: euroregiony budou i nadále zapojeny do implementace 

programu. Ve své správě budou mít opět Fond mikroprojektů, na který 

bude určeno 20% finančních prostředků programu. Alokace pro českou 

stranu byla stanovena ve výši 5 920 250 EUR, alokace pro polskou stranu 

4 250 000 EUR.  
 
 
2008 

Dne 5. května byl vyhlášen Fond mikroprojektů v Euroregionu 

Glacensis pro období 2007 – 2013. Euroregion Glacensis ve stejný den 

slavnostně otevřel nové kanceláře v sídle sdružení, které byly určeny pro 

činnosti spojené s administrací FMP. 

Ve dnech 4. – 5. prosince se v   Polsku v   Zieleńci uskutečnila 

společná mezinárodní Česko-polská konference. 
 

 
2009 

Cyklobusy Orlických hor poprvé vyjely pod záštitou euroregionu a děje se 

tak dodnes. 

Euroregion opět vydává oblíbený závěsný kulatý kalendář, tentokrát na 

téma turistické chaty. 
 

 
V říjnu 2009 se uskutečnil vzdělávací poznávací zájezd do Euroregionu 

Bílé Karpaty. 
 

 
 
 
2010 

Uskutečnilo se společné zasedání s Euroregionem Nisa nad 

budoucností česko-polské spolupráce. 

V rámci projektu „Zlepšení komunikativních dovedností pracovníků 

institucí na území Euroregionu Glacensis“ se uskutečnily tři týdenní 

intenzivní kurzy polského jazyka. 

Euroregion vydává další set propagačních materiálů, tentokrát na téma 

„Historické a církevní památky Euroregionu Glacensis“. 

Zpravodaj Euroregionu Glacensis přechází pod patronát polské strany. 
 
 
Agentura Regional Development Agency slaví 10 let činnosti a pořádá 

výroční konferenci v Trutnově. 

V rámci doprovodného programu se uskutečnilo také historicky první 

fotbalové utkání představitelů euroregionu. 

 
 
 
 
 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2010 
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2011 

Euroregion Glacensis iniciuje historicky první společný projekt všech 

česko-polských euroregionů s názvem EUREGIO PL - CZ . 

V rámci příprav společného Evropského seskupení pro územní 

spolupráci -  ESÚS bylo dne 5. října v  Jelenie Góre slavnostně 

podepsáno „Prohlášení o záměru“. 

Ve dnech 8. – 9. prosince se u příležitosti 15 let vzájemné česko- 

polské spolupráce konala v   Rychnově nad Kněžnou mezinárodní 

konference. V rámci této konference euroregion oceňuje nejlepší česko- 

polská partnerství v různých oblastech spolupráce. 
 

 
2012 

Euroregion Glacensis uspořádal, ve spolupráci s   místopředsedou 

Evropského parlamentu panem Oldřichem Vlasákem, zájezd pro 

zástupce oceněných obcí a měst do sídla evropských institucí do 

Štrasburku. 

Euroregion Glacensis se stal jedním z devíti partnerů projektu „Strategie 

integrované spolupráce česko-polského příhraničí“. 
 

 
2013 

Euroregion Glacensis prostřednictvím agentury RDA navazuje nová 

partnerství s Karpatským euroregionem. 

Začíná se realizovat společný projekt sekretariátů „Síťová spolupráce v 

Euroregionu Glacensis“, který výrazným způsobem prohlubuje 

vzájemnou spolupráci obou sekretariátů. Uskutečňují se vícedenní stáže 

pracovníků. 
 

 
Euroregion zahajuje realizaci historicky nejrozsáhlejšího projektu „Místa 

plná rozhledů v   Euroregionu Glacensis“, v   rámci něhož se podařilo 

vybudovat/zrenovovat 8 rozhleden a vyhlídkových míst v česko-polském 

příhraničí. Euroregion později za tento projekt získává několik 

významných ocenění. 

Z á s t u p c i   e u r o r e g i o n u   s e   ú č a s t n í   j a k o   č l e n o v é   d e l e g a c e 

Královéhradeckého kraje návštěvy v    Srbsku, jejíž účelem bylo 

předávání zkušeností v  oblasti přeshraniční spolupráce. Došlo také ke 

slavnostnímu otevření sportoviště financovaného z    prostředků 

Královéhradeckého kraje. 
 

 
2014 

V   Meziměstí se uskutečnilo historicky první společné zasedání členů 

české a polské části Euroregionu Glacensis. 

Euroregion Glacensis uspořádal v  Kudowe Zdrój Fórum česko-polské 

spolupráce. V  rámci fóra proběhl také křest nové publikace na téma „Za 

přírodními krásami Euroregionu Glacensis“. 

Euroregion zahajuje společné rozhovory na téma vytvoření grantového 

schématu pro spolupráci mládeže. 

 
 
 
 

 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
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2015 

V rámci oslav 25 let od zavedení územní samosprávy v  Polsku se na 

Velvyslanectví Polské republiky v   Praze uskutečnila česko-polská 

konference veřejné správy a samosprávy. Při této příležitosti udělil 

prezident Polské republiky vyznamenání vybraným představitelům 

Euroregionu Glacensis. Představitelé euroregionu také odhalují 

informační tabuli o rozhlednách euroregionu v prostorách ambasády. 
 
 

Na vrcholu Sněžky se uskutečnil slavnostní podpis základních 

dokumentů budoucího ESÚS NOVUM. Euroregion Glacensis se stal 

jedním ze zakládajících subjektů. 
 

 
Euroregion u příležitosti ukončení správy Fondu mikroprojektů v  období 

2007 – 2013 uspořádal závěrečnou konferenci v  Janských Lázních. V 

rámci konference došlo k   ocenění nejkreativnějších realizovaných 

mikroprojektů v jednotlivých oblastech. Zároveň představitelé podepsali 

slavnostně dohodu o spolupráci pro Fond mikroprojektů na období 2014 

– 2020. 
 

 

Sídlo euroregionu navštěvují zástupci polských MAS, kteří zahajují 

spolupráci s českými představiteli MAS. 

2015 

 
 
 
 
 

2016 
 

 
 

Euroregion Glacensis 

slaví 20. výročí 

od svého založení. 
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