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1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 

Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je 
zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti: 

 prioritní oblasti (reagující na hlavní problémy, resp. naplňující globální cíle), 

 opatření (reagující na dílčí problémy, resp. naplňující specifické cíle), 

 aktivity naplňující jednotlivá opatření. 

Prioritní oblasti jsou definovány jako tematické okruhy, které jsou pro další rozvoj regionu zvláště 
důležité, protože se v rámci nich koncentruje vysoký počet problémů, a tedy i opatření, která na ně 
reagují. Strategický princip rozhodování předpokládá, že prioritní oblasti nemohou postihnout 
veškerou problematiku, témata a okruhy možných intervencí. Je-li něco rozvojovou prioritou, pak 
z podstaty věci musí existovat také témata, která prioritami nejsou. Tento přístup souvisí také 
s žádoucí koncentrací finančních prostředků na řešení vybraných problémů a témat oproti nežádoucí 
plošné distribuci finančních prostředků, která v konečném důsledku nemůže přinést žádoucí změny 
v žádné oblasti života v regionu. Každá prioritní oblast je popsána krátkým textem, uvedením 
příslušného globálního cíle a výčtem opatření, která mají tuto prioritní oblast naplnit. 

Ke každé z definovaných priorit je formulováno několik opatření, která představují soubory 
konkrétních aktivit. Opatření jsou tedy v případě ISRR Krkonoše formulována jako skupiny projektů a 
aktivit. Popis všech opatření je zpracován v jednotné struktuře, která obsahuje následující body: 

 název opatření, 

 cíl opatření (tj. specifický cíl), 

 aktivity naplňující opatření (jako nejnižší hierarchická úroveň návrhové části), 

 ukazatele pro monitoring plnění opatření, 

 garant opatření a další zapojené subjekty, 

 seznam projektových záměrů (v této fázi zatím bez podrobnější finanční, časové a obsahové 
specifikace). 

Strukturu prioritních oblastí a opatření přibližuje následující tabulkové schéma. Popis jednotlivých 
prioritních oblastí a opatření ve výše uvedené struktuře je uveden v dalším textu. 

1.1 PRIORITNÍ OBLAST 1: DOPRAVA A DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 

Prioritní oblast Doprava a dopravní dostupnost se zabývá stavem dopravní infrastruktury a mobility v 
krkonošském regionu. Samostatně definuje návrhy v oblasti silniční sítě, železnice, pěší a cyklistické 
dopravy, letectví a turistických lanovek a vleků. 
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OPATŘENÍ 1.1: NAPOJENÍ NA PÁTEŘNÍ SILNIČNÍ SÍŤ 

Cíl opatření 

 Vyřešit napojení regionu na páteřní silniční síť 

Přímé aktivity a další intervence Nepřímé aktivity a intervence 

 Vypořádání a příprava trasy D11/R11 na území 
dotčených obcí 

 Iniciace oživení a rozšíření podpůrného svazku obcí na 
trase silnice D11/R11 

 Nepřímá podpora výstavby dálkové silniční sítě v 
regionu na národní (investorské) a mezinárodní úrovni 

Monitorovací ukazatele 

 Délka územně vypořádaných a vybudovaných úseků silnic D11/R11/S3 a R35 

 Intenzita dopravy na zatížených komunikacích v regionu 

Garant 

  

Další zapojené subjekty 

  

Seznam projektových záměrů 

  

 

OPATŘENÍ 1.2: MODERNIZACE REGIONÁLNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ 

Cíl opatření 

 Zlepšit parametry a stav regionální silniční sítě 

Přímé aktivity a další intervence Nepřímé aktivity a intervence 

 Aplikace soudobých bezpečnostních prvků na 
modernizovaných a opravovaných úsecích 
regionálních silnic 

 Revize koncepce páteřní silniční sítě na území regionu 

 Úsilí o zajištění oprav havarijních silničních úseků 

Monitorovací ukazatele 

 Délka opravených úseků regionálních silnic vyhovujících z technického i bezpečnostního hlediska 

Garant 

  

Další zapojené subjekty 

  

Seznam projektových záměrů 
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OPATŘENÍ 1.3: REVITALIZACE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 

Cíl opatření 

 Modernizovat železnici a zvýšit její význam 

Přímé aktivity a další intervence Nepřímé aktivity a intervence 

 Oprava nádraží ve vlastnictví obcí a zlepšení vzhledu 
jejich okolí 

 Směřování rozvoje sídel do blízkosti železnice 

 Úsilí o objednávku přímého železničního spojení v 
perspektivních směrech (Trutnov – Vrchlabí a další) 

 Podpora zlepšování návazností železniční a 
autobusové dopravy (společné uzly, návaznosti i pro 
skibusy a cyklobusy) 

Monitorovací ukazatele 

 Roční dopravní výkon železniční dopravy 

 Roční počet přepravených cestujících 

Garant 

  

Další zapojené subjekty 

  

Seznam projektových záměrů 

  

 

OPATŘENÍ 1.4: ROZVOJ ŠETRNÝCH FOREM DOPRAVY 

Cíl opatření 

 Posilovat význam šetrných forem dopravy 

Přímé aktivity a další intervence Nepřímé aktivity a intervence 

 Výstavba nových úseků spojovacích stezek pro pěší a 
cyklisty v účelných lokalitách 

 Obnova perspektivních úseků historické cestní sítě 

 Spolupráce při budování pěších a cyklistických stezek v 
rámci větších dopravních staveb 

Monitorovací ukazatele 

 Délka obnovených nebo nově vybudovaných chodníků, polních a lesních cesta a cyklostezek 

Garant 

  

Další zapojené subjekty 

  

Seznam projektových záměrů 
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OPATŘENÍ 1.5: LETECKÁ DOPRAVA, VLEKY A LANOVKY 

Cíl opatření 

 Zlepšit leteckou a turistickou dostupnost krkonošských středisek 

Přímé aktivity a další intervence Nepřímé aktivity a intervence 

 Zapracování žádoucího rozvoje vrchlabského letiště, 
lanovek a vleků do příslušné územně-plánovací 
dokumentace 

 Podněty ke zlepšování služeb navazujících na 
vrchlabské letiště 

 Podpora projednávání šetrného rozvoje lanovek a 
vleků ve vymezených lokalitách 

Monitorovací ukazatele 

 Dostupnost vrchlabského letiště pro letadla s obsaditelností cca 15 cestujících 

 Počet vzájemně propojených krkonošských středisek prostřednictvím lanovek a vleků 

Garant 

  

Další zapojené subjekty 

  

Seznam projektových záměrů 

  

 


