
Návrh projektových záměrů Implementace 
Integrované strategie rozvoje regionu 

Krkonoše (podklad pro zpracování Akčního 
plánu.

Číslo Kategorie 
podpory

Nositel záměru

Prioritní oblast - 1. Doprava, dopravní dostupnost a 
telekomunikace. Zlepšit dopravní a komunikační 
dostupnost a propojenost regionu.

Opatření 1.1. Modernizace dálkové a regionální sítě. 
Zrychlit a zkvalitnit napojení regionu na páteřní 
dopravní síť a zlepšit stav regionálních silnic.

A1101 Ustavení komunikační platformy pro diskusi rozvoje 
silniční sítě a zapojení SMO Krkonoše do aktivit 
sdružení za výstavbu D11/R11 a R35.

 přímé SMO Krkonoše

A1102 Zajistit přípravu a výstavbu silnice R35 ve variantě 
přes Český ráj alespoň v polovičním profilu.

přímé SMO Krkonoše, ŘSD, 
LBK, KHK, 

A1103

Zajistit revizi koncepce páteřní silniční sítě na území 
regionu a podpora úprav, rekonstrukcí a změny 
trasování silnic I/10, I/14, I/16 a silnic 2. třídy bez 
ohledu na jejich vlastnictví (například možnost 
eliminace dálkové tranzitní dopravy na I/10 po 
dostavbě D11/R11, převedení I/16 do trasy Horka – 
Studenec – Jilemnice/Vrchlabí I/14, přeložení silnice 
I/14 do trasy Jilemnice – Semily – Železný Brod, 
úprava nejvíce zatížených silnic 2. třídy).

přímé SMO Krkonoše, ŘSD, 
LBK, KHK

A1104 Průběžně zajišťovat monitoring oprav havarijních 
silničních úseků, mostů a opěrných zdí.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

Opatření  1.2. Revitalizace železnice a rozvoj 
šetrných forem dopravy. Modernizovat železniční 
síť a zvýšit význam ekologicky šetrných forem 
dopravy



A1201 Návrh na zkvalitnění a rozšíření veřejné dopravy pro 
turistické účely (v letní i zimní sezóně) zejména 
v rámci tří turistických oblastí Krkonoše. (údolí Jizery, 
Labe a Úpy)

přímé SMO Krkonoše LBK, 
KHK

A1202 Návrh vedení a realizace vyznačení bezbariérových 
tras pro vozíčkáře a rodiny s dětskými kočárky 
v regionu.

přímé SMO Krkonoše

A1203 Pasportizace, monitoring a příprava návrhů 
optimálního vedení turistických tras v návaznosti na 
turistické cíle, veřejnou dopravu a doprovodnou 
infrastrukturu.

přímé SMO Krkonoše, LBK , 
KHK

A1204
Prověřit možnosti přípravy,  některého z nových 
železničních propojení zvyšující atraktivitu regionální 
železniční sítě pro místní obyvatele i návštěvníky 
(triangl u Kunčic, spojka Horní Sytová – Semily, nové 
tratě/lehké železnice Rokytnice – Harrachov, Vrchlabí 
– Špindlerův Mlýn, Svoboda nad Úpou – Pec Pod 
Sněžkou/Karpacz).

přímé SMO Krkonoše, LBK , 
KHK

Opatření 1.3. Ostatní druhy dopravy a 
telekomunikace. Zlepšit turistickou dostupnost 
krkonošských středisek a jejich telekomunikační 
napojení.

A1301
Zajistit plné pokrytí území kraje signálem mobilní 
telefonní sítě i příjmu rozhlasu a televize.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A1302 Realizovat cyklostezky v návaznosti na regionální 
cyklotrasy 24  a 22.

přímé Město Vrchlabí, další 
dotčené obce, LBK 
KHK

Prioritní oblast -  2. Sociální soudržnost a veřejné 
služby. Stabilizovat vybavenost regionu veřejnými 
službami a zefektivnit správu regionu vč. zapojení 
různorodých aktérů

Opatření 2.1 Institucionální zajištění regionálního 
rozvoje. Koordinovat aktivity jednotlivých aktérů 
regionálního rozvoje.



A2101 Úprava statutu svazku „Krkonoše- svazek měst a 
obcí“ z hlediska jeho kompetencí při realizaci ISRR 
Krkonoš, dalších koncepcí a aktivit v oblasti 
regionálního rozvoje.

přímé SMO Krkonoše

A2102 Vytvoření funkčního systému přeshraniční 
spolupráce s PL partnerem v oblasti regionálního 
rozvoje.

přímé SMO Krkonoše

A2103 Vytvoření funkčního systému přeshraniční 
spolupráce s PL partnerem v rozvoji cestovního ruchu 
společné infrastrukturní projekty, společné 
financování příhraničních aktivit a společného 
marketingu.

přímé SMO Krkonoše

A2104 Příprava  aktivit směřujících k tvůrčímu vypořádání s 
česko-německou minulostí (pořádání odborných i 
popularizačních přednášek, seminářů a konferencí, 
vytvoření muzea mapující vývoj česko-německých 
vztahů v pohraničí apod.)

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

Opatření 2.2. Občanská vybavenost.
A2201

Řešit nefinanční, případně i finanční podporu 
zachování a přiměřené dostupnosti základních služeb 
a veřejné vybavenosti malých obcí (MŠ, ZŠ, pošta, 
lékař, Policie ČR, lékařská pohotovost, sociální služby, 
lékárny) vč. možnosti sloučení provozoven, mobilních 
provozoven apod.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

Opatření 2.3. Sociální služby.
A2301 Budoucnost seniorů v regionu - systém služeb pro 

seniory (provázaný systém celoživotního vzdělávání, 
volnočasových aktivit, zapojení do místního rozvoje 
atd.)

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A2302
Zhodnotit možnosti využití kapacit domovů pro 
seniory pro zahraniční (např. německé) penzisty a 
případná iniciace tohoto záměru.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK



A2303 Připravit návrh sítě zařízení poskytujících sociální 
služby pro seniory ve vazbě na předpokládaný nárůst 
poptávky po těchto službách.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A2304 Navrhnout transformaci velkokapacitních 
pobytových zařízení sociální péče ve služby 
komunitního typu – investiční podpora kraje 
zaměřená na budování zázemí pro sociální služby 
komunitního typu.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A2305 Zajistit  odbornou podporu poskytovatelům 
sociálních služeb a jejich zřizovatelům (zejm. v oblasti 
sociální prevence, transformace a  pobytových služeb 
sociální péče). 

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

Opatření 2.4. Zdravotní služby.
A2401 Zapojjit SMO Krkonoše do tvorby koncepcí sítě 

zdravotnických zařízení v regionu.
přímé SMO Krkonoše, LBK, 

KHK

A2403 Zapojit SMO Krkonoše do tvorby koncepcí sítě 
zařízení sociálních služeb v regionu.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A2404 Navrhnout optimalizaci zdravotních služeb za účelem 
snížení kapacit akutních lůžek a posílení kapacit lůžek 
následné a specializované péče v malých 
zdravotnických zařízeních.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

Prioritní oblast - 3. Ekonomika a lidské zdroje. Zvýšit 
výkonnost a stabilitu regionální ekonomiky a trhu 
práce a posílit lidský potenciál regionu.

Opatření 3.1. Lidské zdroje, školství a trh práce. 
Zvýšit vzdělanost a dovednosti obyvatel a možnosti 
jejich uplatnění na trhu práce.

A3101 Vytvořit pracovní skupiny pro spolupráci škol, 
hospodářských komor, podnikatelů a úřadů práce 
v oblasti pracovního trhu, rozvoje regionální 
ekonomiky a lidských zdrojů a zajištění její pravidelné 
činnosti.

přímé SMO Krkonoše, 
Hospodářské komory



A2402 Zapojit SMO Krkonoše do tvorby koncepcí sítě 
školských zařízení v regionu.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A3102 Prověřit možnosti zřízení vícejazyčné školy (česko-
německé) z hlediska její lokalizace, zaměření, 
personálního zabezpečení, poptávky po studiu a 
spolupráce s firmami.

přímé SMO Krkonoše

A3103 Navrhnout způsob k zapojení vědy a výzkumu do 
inovativních procesů výrob i v našem regionu.

přímé SMO Krkonoše, VŠ, 
komory, 

A3104 Zpracovat studii "Krkonoše - Jizerské hory - regiony s 
nulovými emisemi" (např. cesta na Špindlerovu 
boudu) – pořízení flotily elektromobilů, kterými a 
pouze kterými by bylo dovoleno na Špindlerovu 
boudu jezdit (auto k pronájmu v údolí) .

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A3105

Navrhnout možnosti využití informačních technologií 
subjekty na trhu práce, podrobnější monitoring 
situace na trhu práce, detailnější členění statistických 
dat týkajících se zaměstnanosti a počtu absolventů 
podle oborů, regionů apod. vedoucí ke zvýšení 
efektivity spolupráce jednotlivých subjektů.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A3106 Připravit  systém dlouhodobých praxí a stáží učňů a 
studentů a tranzitních programů pro přechod 
absolventů do praxe vč. podpory firem účastnících se 
tohoto systému.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

Opatření 3.2 Organizační  zabezpečení rozvoje 
ekonomiky. Zajistit spolupráci regionálních aktérů 
při rozvoji ekonomiky a společné prosazování a 
prezentaci hospodářských potřeb regionu navenek.

A3201
Stanovit pozice regionu Krkonoše ke klíčovým 
otázkám jeho hospodářské budoucnosti (rozvoj 
cestovního ruchu, průmyslu, zemědělství atd.) i ve 
vztahu ke KHK a LBK i k republikové úrovni, ve vazbě 
na ochranu přírody a krajiny (dle Plánu péče KRNAP), 
dosažení regionální shody a její implementace.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK



A3202

Zajistit inovační servis pro podnikatele ze strany kraje 
(odborných a poradenských služeb, špičkových a 
kvalitně obsazených seminářů pro podnikatele, 
srozumitelné osvěty, technologického servisu, 
materiální podpory, marketingu, designu apod.)

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A3203 Připravit legislativní iniciativu směrem ke zvýšení 
příjmů obcí s nízkou hustotou zalidnění a/nebo 
ležících ve velkoplošném zvláště chráněném území v 
rámci rozpočtového určení daní nebo jiných nástrojů 
(např. prostřednictvím platformy krajů, Svazu měst a 
obcí ČR apod.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A3204 Připravit legislativní iniciativu směrem k odvádění 
daní v místě provozovny, nikoli v místě sídla 
podnikatele (např. prostřednictvím platformy krajů, 
Svazu měst a obcí ČR apod.)

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A3205 Přípravit řešení zavedení paušálních ubytovacích 
poplatků v obcích v souladu se současnými 
legislativními možnostmi.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

Opatření 3.3 Regionální produkce a regionální trh.  
Zvýšit prestiž a význam místních produktů a služeb v 
místní ekonomice.

A3301

Připravit legislativní iniciativu na podporu místního 
trhu a místního zásobování (např. prostřednictvím 
krajů, Svazu měst a obcí ČR apod.)

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

Prioritní oblast - 4. Cestovní ruch.                  Zvýšit 
potenciál cestovního ruchu regionu a zajistit jeho 
dlouhodobou udržitelnost

Opatření 4.1  Integrace nabídky služeb v cestovním 
ruchu. Zvýšit kvalitu a rozšířit nabídku služeb 
cestovního ruchu v turistickém regionu Krkonoše 
jako celku s přihlédnutím ke specifickým potřebám 
turistických oblastí.



A4101 Sledovat  a hodnotit zavádění povinné celostátní 
kategorizace a klasifikace ubytovacích a stravovací 
zařízení, turistických informačních center, služeb 
provozovatelů lanovek a vleků (ve spolupráci s kraji, 
MMR).

přímé SMO Krkonoše

A4102 Iniciovat vytvoření Geoparku Krkonoše (jako nástroje 
pro posílení letní turistické sezóny).

přímé SMO Krkonoše, 
Správa Krnap

A4103 Zpracovat návrh propojení lyžařských a cyklistických 
tras mezi ČR - PL a jeho realizace.

přímé SMO Krkonoše

A4104 Přípravit návrh dalšího rozšíření možností integrace a 
doplňkovosti služeb v rámci turistických oblastí 
(regionální slevová karta, společné oblastní skipasy, 
efektivní rozložení doplňkové infrastruktury).

přímé SMO Krkonoše

A4101 Navrhnout změny legislativy tak, aby byl umožněn 
dlouhodobý pronájem pozemků ve vlastnictví 
veřejných orgánů i soukromých organizací (podmínka 
fungování lyžařských areálů, budovaní a provozování 
turistické infrastruktury).

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

Opatření 4.2 Kvalita služeb a lidské zdroje v 
cestovním ruchu. Zvýšit kvalifikaci a kompetence 
(dovednosti) pracovníků ve službách cestovního 
ruchu.

A4201 Přípravit a realizovat projekty podporující domácí i 
mezinárodní výměnu zkušeností mezi podnikateli a 
pracovníky v cestovním ruchu .

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK, Hospodářské 
komory

A4202 Přípravit roční plány školicích programů v CR včetně 
jazykových PL, D, organizovaných MMR, 
CzechTourism, Hospodářskou komorou, AHR a 
dalšími. (provázanost s dalším vzděláváním).

přímé Krajské sekce AHR, 
SMO Krkonoše, hosp. 
komory

Opatření 4.3 Marketing cestovního ruchu. Zvýšit 
efekt marketingových aktivit a vytváření pozitivní 
image Krkonoš.



A4301 Zpracovávání a realizace ročních provázaných 
marketingových plánů orientovaných na podporu 
prioritních produktů cestovního ruchu v regionu 
Krkonoše (údolí Jizery, Labe a Úpy).

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A4302 Vytvořit systém sběru dat s analýzou informací o 
cestovním ruchu v v krajích s provázaností na region 
Krkonoše i další turistické oblasti, v souladu s MMR, 
CzechTourism, Správou KRNAP, Regioncard a dalších.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

Opatření 4.4 Spolupráce aktérů v cestovním ruchu. 
Posílit spolupráci a důvěru mezi hlavními aktéry v 
cestovním ruchu.

A4401 Podpořit zpracování strategie udržitelného rozvoje 
regionu Krkonoše v cestovním ruchu a jeho oblastech 
na léta 2014 – 2020, respektující komplex opatření 
prioritní oblasti 4 – cestovní ruch.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A4402 Přípravit návrh organizace, řízení a financování 
cestovního ruchu na regionální, oblastní i místní 
úrovni nastavení optimální právní subjektivity, 
rozšíření počtu zapojených subjektů, profesionalizace 
činností destinační agentury (v návaznosti na 
celostátní koncepci CR).

přímé SMO Krkonoše 

Prioritní oblast - 5. Životní prostředí a přírodní 
zdroje. Zajistit přiměřené využívání přírodních 
zdrojů území a kvalitní životní prostředí v širokém 
smyslu.

Opatření 5.1 Koordinace územního rozvoje. Zajistit 
dlouhodobě udržitelný, urbanisticky a 
architektonicky vyvážený rozvoj sídel respektující 
environmentální, urbanistické a architektonické 
požadavky.

A5101 Vydat zásady urbanistických studií rozvoje větších 
měst a obcí (za účasti místní komunity) respektujících 
jejich urbanistický a krajinný ráz a architektonický 
kontext.

přímé SMO Krkonoše, 
Správa KRNAP, LBK, 
KHK



A5102

Vyhlašovat každoroční soutěže podnikatelů v území 
kraje a regionů  z hlediska environmentální šetrnosti 
podnikání a respektování priorit rozvoje území 
(podnikatel roku, stavba roku).

přímé SMO Krkonoše, 
Správa KRNAP, LBK, 
KHK

A5103 Podporovat Správu KRNAP při hledání a nacházení 
dalších možných zdrojů příjmů mimo státní rozpočet 
v rámci rozvíjení doplňkových aktivit, které budou 
v souladu s posláním NP.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A5104 Vyřešit územní kompetence správ CHKO Jizerské hory 
a Krkonošského NP v oblasti ochrany přírody a 
krajiny.

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

A5106 Zpracovat plán rekonstrukce a opravy kapliček, 
božích muk a dalších sakrálních objektů v krajině na 
území KRNAP a jeho OP.

přímé Správa KRNAP a obce

Opatření 5.2 Přírodní prostředí. Posilovat pozici 
národního parku jako garanta ochrany cenného 
přírodního prostředí na úkor snah o jednostranný, 
krátkodobý rozvoj oblasti.

A5201 Příprait scénáře reakce na očekávané klimatické 
změny s dopadem na hlavní fenomény Krkonoš 
(potenciální změna atraktivity území, nutnost 
přehodnocení míry rigidity ochrany hlavních 
fenoménů).

přímé Správa KRNAP

A5202
Podpořit řešení případných  konfliktů mezi některými 
činnostmi v horském prostředí a podmínkami 
ochrany přírody (free ride, čtyřkolky, ad.).

přímé Správa KRNAP, SMO 
Krkonoše

A5203 Podpořit vytváření podmínek pro extenzivní 
hospodaření ve II. a III. zóně NP (pastva, seč) – 
financování, propagace, environmentální osvěta

přímé Správa KRNAP, MŽP

Opatření 5.3 Využívání přírodních zdrojů. Přiměřené 
využívání přírodních zdrojů s cílem snížení zátěže 
životního prostředí i zvýšení image zájmového 
území jako „zelené“ oblasti.



A5301 Řešit  vyžívání biomasy jako obnovitelného zdroje 
energie, s podmínkou přiměřené míry exploatace 
lesních porostů, případně zamezení ovlivňování 
krajinného rázu introdukcí rychle rostoucích dřevin 
(RRD).

přímé Správa KRNAP, SMO 
Krkonoše

A5302 Zajistit průběžnolu spolupráci obcí a dalších klíčových 
aktérů, včetně zástupců kraje, při obraně proti 
rizikovým aktivitám využívání přírodních zdrojů 
(např. těžba břidlicového plynu, akumulace a 
energetické využití vody v nevhodných profilech, 
apod.).

přímé Správa KRNAP, SMO 
Krkonoše, LBK, KHK

A5303
Zpracovat identifikaci a priorizaci lokalit 
průmyslových i zemědělských brownfields pro jejich 
další využití namísto využívání lokalit „na zelené 
louce“

přímé SMO Krkonoše, LBK, 
KHK

Opatření 5.4 Životní prostředí v obcích. Podpora 
rozvoje obcí v území s cílem zabránit jejich 
vylidňování a souvisejícímu omezování hospodářské 
aktivity, s negativními přímými dopady na 
udržování (stabilitu) krajiny.

A5401
Zajistit využívání nástrojů územního plánování pro 
zachování typického charakteru obcí v území a tím i 
kompetitivních výhod (obrana proti zahušťování 
výstavby, ochrana urbanistických a architektonických 
hodnot, viz též opatření 5.1).

přímé Správa KRNAP, SMO 
Krkonoše, obce

A5402 Navrhnout způsoby podpory vhodných forem 
zemědělského podnikání minimalizujících potenciální 
negativní vlivy na stabilitu krajiny (degradace území, 
projevy eroze, ad.).

přímé Správa KRNAP, SMO 
Krkonoše

A5403 V rámci marketingových kampaní podpořit i 
popularizace zemědělství vůči veřejnosti (vč. podpory 
tradičních jarmarků, otevřených dní na farmách, 
výstav, apod.) jako významného činitele při ochraně 
krajiny.

přímé Správa KRNAP, SMO 
Krkonoše, LBK, KHK



Ostatní opatření 

N1101 II/297 Čistá-Černý Důl-Jánské Lázně-Svoboda nad 
Úpou

nepřímé Královéhradecký kraj

N1102 III/2961 Jánské Lázně- Svoboda n. Ú. nepřímé Královéhradecký kraj

N1103 II/296-013 Rekonstrukce mostu Velká Úpa nepřímé Královéhradecký kraj

N1104 Obchvat města Nová Paka nepřímé ŘSD

N1105 Řešení silnice 1/14 v Rudníku nepřímé ŘSD

N1301 Letiště Vrchlabí nepřímé Město Vrchlabí

N2101 Rozvoj přeshraniční spolupráce s Karkonoskim 
Parkem Narodowym a dalšími institucemi v polských 
Krkonoších a podhůří

nepřímé Správa KRNAP

N2201 Sportovní zóna Vejsplachy ( FS + aquapark) nepřímé Město Vrchlabí

N3201 Návrh systému zapojení a podpory místních firem 
v rámci politiky rozvoje regionu Krkonoše

nepřímé SMO Krkonoše

N3202 Energetická soběstačnost sídel a obyvatel nepřímé obec, ČEZ Distribuce

N4101 Rozhledna na Dlouhém hřebenu nepřímé Obec Horní Maršov

N4102 Vybudování turistické rozhledny na Strážníku nepřímé Město Rokytnice n.J.

N4103 Propojení lyžařských a cyklistických tras v oblasti 
Harrachov-Jakuszyce

nepřímé Město Harrachov

N4104 Výstavba rozhledny na Čertově hoře nepřímé Město Harrachov



N4201 Informační systémy a další péče o návštěvníky KRNAP 
a jeho OP, vybavení terénu

nepřímé Správa KRNAP

N4301 Podpora publikační činnosti k osvětě a propagaci 
přírodního a kulturně-historického dědictví a 
bohatství Krkonoš

nepřímé Správa KRNAP

N4401 Propojení lyžařských středisek Studenov – Harrachov 
(rokytnická část)

nepřímé provozovatel lyž. 
areálu Studenov

N5201 Péče o lesní cesty a turistické chodníky na území 
KRNAP a jeho OP

nepřímé Správa KRNAP

N5202 Rozvoj aktivit environmentálního vzdělávání a osvěty 
v ochraně přírody v Krkonošském národním parku

nepřímé Správa KRNAP


