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Vymezení zájmového území

Vymezení zájmového území / vyjížďka do Vrchlabí a Jilemnice
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Rozbor stávající situace zájmového území
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Obyvatelstvo a bydlení

Veřejné služby a občanská vybavenost

Místní ekonomika, podnikání a trh práce

Cestovní ruch a volný čas

Doprava

Technická infrastruktura

Životní prostředí, příroda a krajina



Názory a potřeby aktérů v území - řízené rozhovory
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KRAJE

Liberecký kraj
odbor regionálního
rozvoje 
odbor dopravy
odbor sociálních věcí 

Královehradecký kraj
odbor regionálního
rozvoje 
odbor dopravy
odbor sociálních věcí

PODNIKATELSKÝ
SEKTOR

Rautis
Friesovy boudy

MĚSTA

Město Vrchlabí
Město Jilemnice 
Město Rokytnice n. Jizerou 
Město Hostinné

MAS

MAS "Přiďte pobejt!"
MAS Krkonoše

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Koordinátor KPSS
Vrchlabí
Koordinátor KPSS
Jilemnice

OSTATNÍ

Nemocnice Jilemnice
Okrašlovací spolek
Vrchlabí 
Správa KRNAP
Výbor školství - město
Vrchlabí



Názory a potřeby aktérů v území - řízené rozhovory
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Za jednotlivé subjekty vypovídali vždy zástupci ve vedoucí pozici (starosta, místostarosta,
předseda, ředitel, majitel, vedoucí odboru atd.).

Většina rozhovorů proběhla při osobní návštěvě, výjimečně formou online setkání.

Jednotlivé rozhovory trvaly 40–70 minut.

Rozhovory byly vedené jako polostrukturované. Témata byla tedy předem dána, ale během
rozhovoru tazatelé reagovali na výpovědi respondenta podrobnějšími otázkami či zařazením
otázky nové.

Témata diskutovaná při rozhovorech

Jaké hlavní problémy a potřeby má zájmové území (spontánní odpovědi)

Hodnoty a "vlastnosti" území zasluhující péči a ochranu ve vztahu k životu místních obyvatel
a udržitelnosti rozvoje regionu

Vyjádření ke specifickým problémům území, které byla předběžně identifikována
řešitelským týmem - kvalitativní rozbor, hloubkově příčiny a souvislosti jednotlivých
problémů a potřeb, každý respondent dle své oborové specializace

Co mají a mohou dělat pro rozvoj regionu hlavní zaměstnavatelé v území, příklady takových
subjektů  v území (jak region podporují, v jakých oblastech a jakými částkami apod.)

Další podněty a připomínky



Názory a potřeby aktérů v území - hlavní problémy a potřeby
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DOSTUPNOST BYDLENÍ 

DEFICITY V OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

KONFLIKTNÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

SLABÉ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

ROZEVÍRÁNÍ NŮŽEK MEZI STŘEDISKY CR A V
OSTATNÍCH OBCÍCH

ODLIV PŘÍJMŮ A LIDÍ MIMO REGION

VYLIDŇOVÁNÍ A STÁRNUTÍ VENKOVA

NÍZKÁ KUPNÍ SÍLA OBYVATELSTVA

POMALÁ GENERAČNÍ VÝMĚNA LÉKAŘŮ

NEDOSTATEK PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

TOP 101-10

11-22 ČASTO ZMIŇOVANÉ
NEDOSTATEČNÁ POZORNOST VĚNOVANÁ SOCIÁLNÍM
SLUŽBÁM VS. ROSTOUCÍ POPTÁVKA PO NICH

OMEZENÁ VÝCHOVA DĚTÍ, MLÁDEŽE A STUDENTŮ K
ŘEMESLŮM A TRADICÍM 

NÍZKÁ KVALITA A PŘÍLIŠ KONZERVATIVNÍ POJETÍ
REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ 

NEDOSTATEK "SLUŽEBNÍCH BYTŮ" PRO PRACOVNÍKY
VEŘEJNÝCH SLUŽEB

ODSÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z MENŠÍCH FIREM, VEŘEJNÝCH
SLUŽEB APOD. DO VĚTŠÍCH VÝROBNÍCH FIREM 

NEDOSTATEK MÍST V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

OMEZENÁ INFRASTRUKTURA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY,
PROBLÉMOVÁ DOPRAVA PODÉL HLAVNÍCH SILNIC 

ZNAČNÝ POČET ZADLUŽENÝCH LIDÍ A
NESCHOPNOST DLUHY SPLÁCET (DÁNO SOCIÁL.
STATUSEM, FINANČNÍ GRAMOTNOSTÍ ATD.)

NEDOSTATEK SPECIFICKÝCH ODBORNÍKŮ A
MANAŽERŮ PRO PODPORU INSTITUCÍ, MÁLO
PŘÍKLADŮ SDÍLENÍ TĚCHTO ODBORNÍKŮ VÍCE
INSTITUCEMI

TLAK DEVELOPMENTU REKREAČNÍHO
APARTMÁNOVÉHO BYDLENÍ OHROŽUJÍCÍHO
KRAJINNÝ A URBANISTICKÝ RÁZ SÍDEL

NÍZKÁ KAPACITA, KVALITA A VYUŽITELNOST
ŽELEZNIC

POTŘEBA SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ SBĚRU, TŘÍDĚNÍ,
LIKVIDACE A VYUŽITÍ ODPADU, VČ. OSVĚTY OBYV.



Názory a potřeby aktérů v území - hlavní problémy a potřeby
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Dostupnost bydlení
Pomalá generační výměna lékařů
Nedostatečná pozornost věnovaná sociálním službám vs. rostoucí poptávka po nich
Nedostatek "služebních bytů" pro pracovníky veřejných služeb 
Nedostatek míst v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory
Značný počet zadlužených lidí a neschopnost dluhy splácet 
Chátrání a zastaralost domovního fondu v odlehlých vesnicích a rozptýlené zástavbě

Slabé či nedostupné internetové připojení
Nízká kapacita, kvalita a využitelnost železnic pro cestování uvnitř regionu i mimo něj
Omezená infrastruktura pro pěší a cyklisty, problémová pěší a cyklistická doprava podél
hlavních silnic 
Dopravní obslužnost veřejnou dopravou napříč krajskou hranicí a v rozptýlené zástavbě
horských venkovských sídel
Napojení na nadřazenou dopravní infrastrukturu (zejména dálniční tahy

Deficity v občanské vybavenosti
Nedostatek pracovních příležitostí pro kvalifikovanější pozice (včetně kvalifikovaných
manuálních profesí), který dále podporuje "odliv mozků"

Odliv příjmů a lidí mimo region 
Nízká kupní síla obyvatel, poptávka po levném zboží a službách
Omezená výchova dětí, mládeže a studentů k řemeslům a tradicím 
Nízká kvalita a příliš konzervativní pojetí regionálního školství
Odsávání pracovníků z menších firem, veřejných služeb, cestovního ruchu apod. do větších
výrobních firem 
Nedostatek specifických odborníků a manažerů pro podporu institucí 

Sociální
politika 

a bydlení

Doprava 
a technická

infrastruktura

Vybavenost 
a služby

Trh práce,
lidský

potenciál,
vzdělání,

ekonomika



Názory a potřeby aktérů v území - hlavní problémy a potřeby
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Konfliktní rozvoj cestovního ruchu
Tlak developmentu rekreačního apartmánového bydlení ohrožujícího krajinný a
urbanistický ráz sídel
Potřeba systémového řešení sběru, třídění, likvidace a využití odpadu, včetně osvěty
obyvatel

Výrazné rozevírání nůžek mezi dynamikou rozvoje a způsobem života ve střediscích
cestovního ruchu a v ostatních obcích
Vylidňování a stárnutí venkova, prohlubování jeho periferizace
Zpřetrhání historických kořenů, fluktuace lidí a hospodářských aktivit, mizení tradic 
Nárůst využívání nákupu zboží prostřednictvím velkých internetových obchodů
likvidující místní provozovny
Slabá prezentace a identita mikroregionů a obcí uvnitř zájmového území 
Rozvojové dilema průmysl vs. cestovní ruch v řadě měst a obcí 

Životní
prostředí,

urbanismus,
příroda 
a krajina

Regionální
rozvoj,

koncepce
rozvoje
regionu



Názory a potřeby aktérů v území - hodnoty a silné stránky území
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Odolnost a sounáležitost lidí, zdravé společenské klima, čilý spolkový  komunitní život (ten však spíš
zvolna slábne)

Zdravé životní prostředí bez hluku a znečištění

V zásadě dobře nastavená regionální spolupráce i řada konkrétních příkladů kooperace obcí a Svazku
s podnikateli, spolky, MAS (sociální služby, odpadové hospodářství, částečně i cestovní ruch…),
korektní komunikace obce x podnikatelé x Správa KRNAP  

Atraktivní prostředí pro bydlení a cestovní ruch (v relativním vyjádření atraktivita poroste v důsledku
klimatické změny)

Nízká hustota zalidnění, dostatek prostoru pro rekreaci, oddech a vycházky

Udržení občanské vybavenosti ve stávajícím rozsahu (školy, školky, ordinace, pošta, obchod...)

Rozmanitost krajiny, přírodní bohatství

Velké množství drobných památek a kulturního dědictví

Množství tradic včetně kultury či technologických postupů a řemesel (zpracování dřeva, orba,
kovoobrábění), rychle však mizí předávání těchto dovedností z generace na generaci

Lepšící se napojení na silnice a dálnice, aktuální tempo výstavby dopravní infrastruktury

Lidský potenciál a široká vzdělanost/kompetence/adaptabilita lidí na pracovním trhu

Dobré zázemí pro všechny druhy sportu (jak venkovská horská krajina, tak sportoviště)



Analýza SWOT
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Příležito
sti

Silné stránky

S

Slabé stránky

W

Příležitosti

O

T

Výrazně zhoršená dostupnost bydlení pro místní obyvatele
Dílčí deficity občanské vybavenosti území (komerční služby, pobytová zařízení sociálních
služeb, lékaři, internetové připojení...)
Nákladná obsluha území s ohledem na rozptýlenou zástavbu a topografii
Omezená infrastruktura pro pěší a cyklisty, zhoršená bezpečnost pěších a cyklistů
Nízký sociální status a kupní síla mnoha obyvatel, zadluženost části z nich

Relativně silná místní identita a sounáležitost obyvatel, zdravé společenské klima
Obecně zdravé a kvalitní životní prostředí
Atraktivita přírody a krajiny (bydlení, sport, rekreace, turismus, zdravý životní styl)
Dobrá vybavenost území pro sport a volný čas
Velké množství drobného hmotného i nehmotného kulturního dědictví
Institucionální spolupráce, schopnost konsensu aktérů nad rozvojem regionu

Konflikty ve využití území (cestovní ruch, apartmánové bydlení)
Růst regionálních a sociálních rozdílů a dynamiky
Odliv mozků, nedostatek elit a špičkových pracovišť a pracovníků
Růst nároků (kvantitativní i kvalitativní) na sociální služby
Slábnutí regionální identity, soudržnosti a místních specifik
Odsávání pracovníků ze služeb do mzdově atraktivnějších výrobních oborů

Zlepšení napojení regionu na nadřazenou silniční infrastrukturu (D11, D35)
Trend poklesu významu státních hranice a posílení přeshraničních vztahů
Rozvoj práce na dálku a poklesu významu fyzických vzdáleností na trhu práce
Rozvoj modrozelené infrastruktury, pro který má region příhodné podmínky

Hrozby



Prioritní oblasti rozvoje regionu
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Příležitosti

SPOLEČNOST
 

Sociální politika,
bydlení, sociální

služby

SÍTĚ
 

Doprava, technická
infrastruktura, ICT

VYBAVENOST
 

Občanská vybavenost,
veřejné a komerční

služby

LIDÉ
 

Trh práce, lidský
potenciál, vzdělání,

regionální ekonomika

PROSTŘEDÍ
 

Životní prostředí,
urbanismus, příroda 
a krajina, energetika

SPOLUPRÁCE
 

Regionální rozvoj,
koncepce rozvoje

regionu, spolupráce
aktérů



Další postup
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PříležitostiV každé prioritní oblasti:
popis potřebných opatření a aktivit pro rozvoj regionu (obecněji)
přehled opatření, záměrů a intervencí, které chce realizovat Škoda Auto, včetně
finančních zdrojů, organizačního zabezpečení atd.

Implementační schéma, odpovědnosti

Souhrnný přehled využitelných finančních zdrojů

Dokončení studie k 31. 12. 2022

V lednu 2023 zapracování připomínek a prezentace výsledků studie


