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ISRR Krkonoše 

Cíl:  

• analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše 

• identifikovat rozvojové problémy Krkonoš 

• navrhnout opatření k řešení jednotlivých problémů 

• navrhnout způsob, jak jednotlivá opatření realizovat 

Termín: 05/2012 – 02/2013 



ISRR Krkonoše – vymezení řešeného území 

65 obcí 
 
1183 km2 

 
106 tis. obyv. 



Analytická část 

 Situační analýza regionu 

• systematický rozbor jednotlivých oblastí života v 
regionu (obyvatelstvo, ekonomika, trh práce, cestovní 
ruch, infrastruktura, životní prostředí…) 

Analýza názorů zástupců vybraných aktérů v regionu 

• na základě řízených rozhovorů s těmito aktéry 

 SWOT analýza 

• shrnutí a utřídění hlavních poznatků 



Analytická část – ekonomika a lidské zdroje 



Analytická část – ekonomika a lidské zdroje 



Analytická část – ekonomika a lidské zdroje 



Analytická část – ekonomika a lidské zdroje 

průmysl 38 % 
(Podkrk. 42 %) 
 
CR 8 % 
(Krk. 19 %) 
 
zeměd. 5 % 
 
služby bez CR a 
dopravy 32 % 



Návrhová část ISRR Krkonoše 

Vize rozvoje regionu 

Rozvojové problémy 

Cíle rozvoje regionu 

Priority a opatření 
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Vize rozvoje regionu Krkonoše 

Krkonoše – jedinečné navenek, přátelské uvnitř 

 

5 pilířů: 

• Správa regionu => Dobře spravovaný region 

• Infrastruktura a vybavenost => Vybavený region 

• Životní prostředí a přírodní zdroje => Zelený region 

• Hospodářství => Tvůrčí region 

• Cestovní ruch => Turistický region 



Problémy rozvoje regionu 



Problémy rozvoje regionu 

5 problémových okruhů 

1. Doprava a dopravní dostupnost 

2. Sociální soudržnost a veřejné služby 

3. Ekonomika a lidské zdroje 

4. Cestovní ruch 

5. Životní prostředí a přírodní zdroje 

Každý problémový okruh rozpracován do popisu 
hlavních a dílčích problémů 



3.1 Specifické nedostatky ve vzdělanosti a kvalifikaci obyvatel 

 Slabá jazyková vybavenost obyvatel (angličtina, němčina, 
polština, ruština) 

 Nedostatečná nebo oborově nevyhovující odborná 
(zvláště technická) kvalifikace velké části obyvatel pro 
práci v průmyslu a cestovním ruchu 

 Slabá pozice (nabídka) vyššího odborného a vysokého 
školství v regionu 

 Nižší kvalita vzdělávání zejména v rámci základního, 
učňovského a středního odborného školství (i v důsledku 
podfinancování) 

 Nedostatek špičkových technicky kvalifikovaných středo- 
a vysokoškoláků, mj. v důsledku jejich odchodu z regionu 



3.2 Organizační nedostatky a slabá provázanost v oblasti 
školství a trhu práce 

Vysoká míra nezaměstnanosti a nedostatek 
pracovních příležitostí zejména v okrajových částech 
Krkonoš, v horských a příhraničních obcích 

 Slabá spolupráce středních škol a učilišť s podniky 

Nepružný pracovní trh (hodně nezaměstnaných, ale i 
hodně volných pracovních míst) 

Centralizace úřadů práce vedoucí ke snížení jejich 
přehledu o dění na trhu práce v jednotlivých obcích 
a k oslabení aktivní politiky zaměstnanosti 



3.3 Nevyužitý potenciál místní a reg. produkce 

 Slabý význam místní zemědělské produkce ve vazbě 
na místní trh 

Nedostatečně využitý potenciál drobného a malého 
podnikání a podnikatelské kreativity obyvatel 

Neochota lidí kupovat místní výrobky a služby, 
nefungující regionální trh 

 Slabé přeshraniční propojení místních trhů v české a 
polské části Krkonoš 



3.4 Strukturální problémy regionální ekonomiky 

 Nízká odvětvová diverzita regionální ekonomiky 
(dominance elektrotechniky, strojírenství, 
automobilového průmyslu a cestovního ruchu) 

 Zhoršení konkurenceschopnosti regionu v některých 
tradičních průmyslových oborech (mj. textilní, hračkářský 
průmysl) vedoucí k jejich úpadku či zániku (také riziko do 
budoucna) 

 Riziko omezení nebo ukončení výroby v závodech 
realizujících převážně rutinní produkci („montovny“) 

 Slabé zastoupení progresivních odvětví s vazbou na 
výzkum a generování inovací 

 Parciální, krátkodobé zájmy a záměry části podnikatelů, 
nepřinášející regionu dlouhodobý užitek 



3.5 Organizační problémy rozvoje podnikání 

Existence nevyužitých ploch pro podnikání (např. 
brownfields) při současném záboru nových ploch pro 
podnikání 

 Slabá role podnikatelské samosprávy (zejména 
hospodářských komor) v regionálním rozvoji (dáno i 
legislativou) 

Přehnaně ochranářský přístup krajských úřadů i 
Správy KRNAP při ochraně zemědělského půdního 
fondu a při rozvoji podnikání 



3.6 Zhoršené podmínky pro hospodaření obcí v regionu 

 Zvýšené náklady plošně rozlehlých, ale řídce zalidněných 
obcí na správu bez adekvátní kompenzace na příjmové 
straně rozpočtů 

 Existence řady obcí s nízkým počtem trvale žijících 
obyvatel (zejména v Podkrkonoší) 

 Relativně nižší příjmy obcí v důsledku častého sídla 
podnikatelů / trvalého bydliště obyvatel jinde než v místě 
provozovny / skutečného bydliště 

 Zvýšené nároky (náklady) na ochranu životního prostředí 
obcí v NP a jeho blízkosti, které nejsou kompenzovány 
státním rozpočtem ani specifickými dotačními tituly 

 Slabá absorpční kapacita regionu v příštím 
programovacím období, zejména v oblasti „měkkých“ 
aktivit financovaných z ESF 


