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Hlavní výstupy analytické části ISÚ

Hlavní zdroje:
Český statistický úřad
Další databáze (ŘSD, idos.cz, justice.cz,
databáze NNO, NPÚ, MŠMT, ÚÚR)
Krajské koncepce (analýza dopravy, Plán
rozvoje VaK, Plán odp.hospodářství,…)
Dotazníkové šetření na obcích
(odpovědělo všech 22 obcí)

MAS Přiďte pobejt
-

22 obcí na území okresu SM ve 2 ORP – Jilemnice a Semily
Jilemnice 5 600 obyv., Rokytnice n.J. 2 900 obyv., dalších 7 obcí > 1 000 obyv.
Svojek 165 obyv.
Oblast rozdělena na horskou a podhorskou část – značné rozdíly

parametr
celkem horská část podhorská část
počet obcí
22
7
15
počet částí obcí
61
36
25
počet obyvatel (31.12.2012)
23 827
7 992
15 835
2
rozloha (km )
299,25
151,43
147,82
2
hustota zalidnění (ob./km )
79,62
52,78
107,12
Vývoj počtu obyvatel 2001 – 2011:
↓ o 1,9 % (horská ↓ o 7,2 %, podhorská ↑ o 1,0 %, ČR ↑ o 3 %)
růst 10 obcí, pokles 12 obcí
Horská oblast – rovnocenný pokles přirozenou měnou i migrací
Podhorská oblast – růst přirozenou měnou, menší pokles migrací
Věková struktura:
Ve srovnání s ČR i LK více seniorů
Trend stárnutí populace průměrný, ale téměř všude a bude zřejmě akcelerovat
Vzdělanostní struktura:
Horší než v ČR i LK: Více obyv. se ZŠ a SŠ bez maturity
↑ obyv. s VŠ (všechny obce, ø o 100 %) a SŠ s mat. (všechny obce, ø o 50 %)
↓ obyv. se ZŠ (všechny obce, ø o 50 %)
Horší v podhorské části
Technická infrastruktura:
Podprůměrná kvalita
Vodovod 20 obcí (nemá Kruh a Peřimov), staré rozvody
Kanalizace s ČOV 10 obcí (většinou jen hlavní sídlo), staré rozvody
Plynovod 7 obcí (obce > 1 000 obyv. + Víchová n.J.)
Budovat a rekonstruovat vodovod 9 obcí (5 konkrétní projekty)
Budovat a rekonstruovat kanalizaci 11 obcí (7 konkrétní projekty)
Nikdo nechce budovat plynovod
Signál mobilů většinou vyhovující (Ne Svojek)
Obecní rozhlas 10 obcí
Doprava:
Nejzatíženější silnice I/14 (od Víchové na V), II/293 (Horka-Studenec)
Špatný stav silnic II. a III.třídy a místních komunikací
Železniční tratě 030 (TUR-PCE), 040 (St.Paka-Trutnov),
042 (Martinice-Jilemnice-Rokytnice)
Dopravní obslužnost: bez spojení v SO 3 obce, v NE 2 obce
Velký význam vertikální dopravy (lanovky, vleky)
Hustá síť cyklotras, ale vedení často po silnicích
Vybavenost obcí a služby:
Stravovací zařízení: 20 obcí (ne v Bukovině a Svojku)

Ubytovací zařízení: 20 obcí (ne Horka a Lev.Olešnice),
Obrovský rozdíl mezi horskou a podhorskou oblastí
13 100 lůžek: 1 100 lůžek
Nejvíce Rokytnice (> 6 000!), Vítkovice (2 700), Benecko (2 100), nejčastěji a nejvíce v soukromí a penziony
Obchod s potravinami: 21 (do Bukoviny pojízdná prodejna)
Autoservis 16, pneuservis 13, kadeřnictví 13, pošta 16
Zdravotnictví: průměrná vybavenost – praktický i dětský lékař 10 obcí
Jilemnice – stanoviště ZZS LK, nemocnice
Vysoké n.J. – Ústav chirurgie ruky
Sociální služby – řídká síť – DPS 9 obcí
Bydlení:
Vyšší zastoupení bytů v RD a neobydlených bytů sloužících k rekreaci
Technická vybavenost – vodovod ø; kanalizace, plyn horší
Vytápění: nejčastěji uhlí – 14 obcí, lepší v horské oblasti
Bytová výstavba 2002-2011: intenzita srovnatelná s LK, ČR, velké rozdíly mezi obcemi (+ Rokytnice,
Vítkovice, - Jablonec, Lev.Olešnice, Svojek)
Životní prostředí:
KRNAP: na území 8 obcí, ochranné pásmo 11 obcí, 4 obce ze 100 %
1 NPP, 1 PP, NATURA 2000
Dobré výsledky ve třídění odpadů
Kvalita ovzduší podle ČHMÚ dobrá, znečištění při inverzích
Vodní toky: nevyhovují v biologickém hodnocení
Podzemní vody: znečištění olovem, uhlovodíky
Více TTP a lesů a méně orné půdy než v ČR, hlavně v horské části
Občanská vybavenost:
Kultura: knihovna (20 obcí), kult.dům (18), muzeum (7), kino Jilemnice, div.představení – Jilemnice, Vysoké
Pestrý společenský život, hodně spolků
Sport: zařízení všechny obce, fotbalová hřiště, tenisové kurty, dětská hřiště, lyžování – všechny horské obce
(Rokytnice, Benecko, H.Mísečky)
Podnikání:
Podle ČSÚ 3 600 aktivních ek.subjektů
Hl.odvětví – 1. Velko a maloobchod, údržba mot.vozidel,, ale v horské části 1.Ubytování a stravování
Nezaměstnanost: velké rozdíly mezi obcemi – Jestřabí 17 %, Horka 2 % (údaje 2011), vyšší než v ČR
Zaměstnanost: v podhorských průmysl, v horských ubytování a stravování
Vyjížďka a dojížďka za prací, do škol: dominantní Jilemnice
Za prací - dále Vrchlabí, Nová Paka, Studenec
Do školy – dále Studenec, Praha, Liberec
Školství:
MŠ – 18 obcí, celá ZŠ – 8 obcí, SŠ – Jilemnice, Vysoké, ZUŠ – Jilemnice, Jablonec n.J.
Všechny ZŠ jen s 1.st.-malotřídky

Hospodaření obcí:
12 obcí v 2011 bez dluhů, riziková podle MF žádná obec
Celková likvidita < 1 – 2 obce (Jablonec n.J., Poniklá)
Podíl cizích zdrojů vyšší 1 obec (Benecko)
Významný růst běžných výdajů obcí
Informovanost: Internetové stránky – všechny obce, zpravodaj – 19 obcí
Spolupráce: Svazek obcí Jilemnicko; 4 obce mají partnerské obce
Bezpečnost: nižší kriminalita, Policie ČR a MP – Jilemnice, Rokytnice
Cestovní ruch:
1 vesnická PR (Horní Štěpanice), 1 městská PZ (Jilemnice)
Hodně objektů 2.bydlení a objektů pro hromadné ubytování
Lyžování, pěší, cyklo, adrenalinové sporty
Snižuje se počet zahraničních hostů a délka jejich pobytu
Pouze 5 turistických infocenter
Důvody návštěvy: léto - relaxace, zima - turistika a sport
Územní plánování: všechny obce mají ÚP
Rozvojová území:
Hodně brownfields
Pozemky pro bydlení 21 obcí, zasíťované jen v 9
Nejvýznamnější ekonomické subjekty:
Podnik

Sídlo

Devro s.r.o.

Jilemnice
Borovnice,
Studenec

Tržby v mil.Kč Počet zaměstnanců
2204
provozovna

Obor činnosti

981 výroba obalů na masné výrobky

vlastník z
Velká Británie

556

Jilos Horka s.r.o.

Čistá u Horek, Horka u
Staré Paky
Horka u Staré Paky

výroba režné bavlněné textilní
414 tkaniny pro košiloviny
Itálie
strojírenství - upevňovací,
230 sanitární a protipožární systémy Nizozemí

472

247 výroba dřevěných palet

Hilding Anders Česká republika a.s.

Roztoky u Jilemnice

286

EMBA spol. s r.o.

Paseky nad Jizerou

202

SINGING ROCK s.r.o.

Poniklá

179 448 celá spol.Lanex výrobky pro outdoor sporty

ČR-spol.Lanex

ARIES, a.s.

Studenec

111

SBU Commercial Vehicles

Jilemnice

3631*

ČR
ČR-spol.Brano
Group a.s.

Tessitura Monti Cekia, s.r.o.
Suchánek & Walraven, s.r.o.

575

99 výroba postelí a lůžkovin
120 výroba kancelářských výrobků
83 výroba punčochového zboží
242 výroba autopříslušenství

Hlavní problémy:
Doprava – stav silnic III.tř., MK, chybějící chodníky a přechody, NE
Dopravní obslužnost
TI – kanalizace, ČOV, špatný stav sítí
Ekonomika – nezaměstnanost, málo pracovních příležitostí

ČR
Švédsko
ČR

Vzhled obce – brownfields, stav obecních i jiných objektů
Školství – stav budov, dostupnost, tlak na redukci
Kultura a sport – absence a špatný stav zařízení
Nedostatek financí na rozvoj obcí

SWOT celková

Silné stránky
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Malá sídelní roztříštěnost v podhorské
části
Významná role středně velkých obcí (nad
1 000 obyvatel) s pozitivním dopadem na
vybavenost těchto obcí
Realizace projektu Čistá Jizera
(vodovodní a kanalizační síť)
Existence alternativních zdrojů energie
(vodní elektrárny na Jizeře)
Vyhovující signál mobilních sítí ve
většině obcí
Poměrně dobrá dopravní obslužnost
veřejnou dopravou (výhoda dálkových
linek a sezónních turistických linek)
Obchod s potravinami ve všech obcích
Poměrně hustá síť poboček České pošty
Velmi dobrá kvalita jilemnické
nemocnice a Ústavu chirurgie ruky ve
Vysokém n.J.
Existence Horské služby
Zachovalý krajinný ráz a hodnotné
přírodní podmínky
Existence KRNAP a jeho správy k
ochraně cenných přírodních území
(terénní a strážní služba)
Dobré výsledky ve třídění odpadů
Absence velkých znečišťovatelů ovzduší
Bohatý kulturní, společenský a sportovní
život a aktivní spolková činnost v rámci
území
Velmi dobré podmínky pro lyžování
v horské části
Vyšší podnikatelská aktivita v horské
části
Dobrá dostupnost MŠ a ZŠ 1.stupně
Přijatelná míra zadluženosti obcí
ukazující poměrně zdravou ekonomiku
obcí
Dobré zajištění základní informovanosti
občanů (webové stránky obcí, obecní
zpravodaje)

Slabé stránky
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Velmi rozptýlené osídlení v horské části
s vysokými finančními nároky na jeho
obsluhu
Výrazný dlouhodobý úbytek obyvatel
v horské části MAS přirozenou měnou i
migrací
Horší věková struktura obyvatelstva
v MAS, hlavně v horské části
Mírně zhoršená vzdělanost obyvatel
Podprůměrná vybavenost a špatná kvalita
sítí technické infrastruktury, vysoké
náklady na její údržbu
Neexistují plány na využití alternativních
zdrojů energie
Špatný stav krajských a místních
komunikací, vysoce náročná údržba
těchto komunikací
Vedení cyklotras po krajských
komunikacích, nedostatečné vybavení
cyklotras (odpočívadla) a nedostatečná
síť cyklotras
Nedostatek parkovacích míst v horských
střediscích v zimním období
Špatné technické parametry a malá
cestovní rychlost železniční tratě 042
Martinice – Rokytnice
Obrovská nevyváženost ubytovacích
kapacit mezi horskou a podhorskou částí
MAS
Obtížné dojíždění za lékaři z některých
obcí
Velmi řídká síť sociálních služeb
Vysoký podíl domů využívaných jen
k rekreaci v horské části
Podprůměrná technická vybavenost
domovního fondu (kanalizace, plyn)
Dominantní způsob vytápění uhlím ve
většině obcí
Významné vlivy dálkového přenosu
emisí hlavně na lesy v horské části
Nevyhovující kvalita podzemních a

•
•

•
•
•
•
•

Nižší míra kriminality
Vysoká atraktivita území pro cestovní
ruch – přírodní podmínky, kulturní a
historické dědictví
Hustá síť pěších tras a cyklotras v horské
části
Zlepšující se infrastruktura pro pohyb
hendikepovaných a adrenalinové sporty
Existence územního plánu u všech obcí
Existence volných ploch pro podnikání –
greenfields
Množství připravovaných investičních
projektů

•

•
•
•
•
•
•

•

příjemný prostor pro život i rekreaci,
přívětivý a nekomerční

•

Historie, tradice, lidé k sobě mají blízko
(silný sociální kapitál)

•

•

dobrá komunikace a spolupráce mezi
obcemi (i v SOJ)

•

•

usazení vlastnických vztahů (více ke
stavbám, méně k pozemkům)

•

•

vzhled obcí, péče o krajinu, památky a
životní prostředí

•

Přibývá peněz zvenčí (cestou MAS,
NNO, obcí)

•

KRNAP – péče o krajinný ráz, kvalitní
EVVO, přínos pro CR

•

dobrá dostupnost informací

•

Dostatek objektů a pozemků pro
podnikání

•
•

•
•

•

částečně i povrchových vod
Vyšší míra nezaměstnanosti, nedostatek
pracovních příležitostí zejména pro
kvalifikované pracovníky, vysoká
vyjížďka za prací
Velmi malý počet žáků na vesnických ZŠ
Vysoká vyjížďka na střední školy mimo
MAS
Významný růst běžných výdajů u obcí
Snižování počtu zahraničních
návštěvníků a délky jejich pobytu
Vysoká koncentrace turistů do několika
přeplněných středisek a na zimní sezónu
Slabá turistická vybavenost v podhorské
části, nedokončená doprovodná turistická
infrastruktura v horské části
Střety zájmů cestovního ruchu a
podnikání s ochranou životního prostředí
v KRNAP
Malý počet turistických informačních
center
Nedostatečná spolupráce mezi subjekty
cestovního ruchu v MAS
Značný počet nevyužívaných objektů
brownfields
Chybějící vybavení sítěmi technické
infrastruktury u nových ploch pro
bydlení
Omezené finanční prostředky obcí na
rozvoj, financování občanské
vybavenosti a kulturní a sportovní vyžití

•

vlastnické vztahy k pozemkům
(spekulace, vlastníci nejsou místní a na
místě jim nezáleží)

Profesionálně fungující MAS

•

rostoucí optávka po regionálních
produktech

zkreslené/vysoké ceny nemovitostí –
atraktivní lokality pro CR

•

zhoršuje se dopravní obslužnost

•

Roste dojížďka za prací – obce jsou přes
den prázdné, upadá spolková činnost

•

Obce se stávají rekreačními centry –
konflikt rekreantského a místního
způsobu života

•

ubývají rozhodovací pravomoci v místě

•

Rozdělení Krkonoš do dvou krajů,
poloha „na kraji kraje“

•

roste tlak na malé obce (byrokracie…)

•

objem zakázek z místa pro podnikatele
klesá, území dokáže vyprodukovat míň
peněz než dřív a míň zde vytvořených

peněz tu zůstává (menší sepětí
podnikatelů s místem)
•

zhoršuje se dostupnost a kvalita
zdravotní péče

•

Nedostatek kapitálu, nízká kupní síla
obyvatelstva

•

Nízká úroveň vzdělanosti, špatná kvalita
učňovského školství, zhoršující se kvalita
a dosažitelnost vzdělání

•

Firmy navázány na snadno zranitelný
automobilový průmysl

•

Málo soběstačnosti (mnoho
hypermarketů, málo místních
producentů)

•

Nedostatečná péče o důchodce a
potřebné

•

nevyhovující dopravní dostupnost území
– absence hlavní dopravní tepny z centra,
dostupnost dálnice
nedostatek finančně dostupných
pozemků pro výstavbu a cenově
dostupného bydlení )startovací byty,
sociální byty)

•

•

Příležitosti
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Podpora investic z fondů EU a ČR na
rozvoj různých oblastí
Důraz EU na podporu přeshraniční
spolupráce
Migrace obyvatel, zejména mladých
rodin z měst na venkov
Využití potenciálu obnovitelných zdrojů
energie (vodní, biomasa)
Rozvoj technologií šetrných k životnímu
prostředí, realizace projektů na úspory
energií
Rekonstrukce silnic I/14 a I/16 ke
zlepšení dostupnosti regionu
Využití potenciálu železnice a k ní
návazné dopravy pro obsluhu území
Přesun od sociálních zařízení pobytové
péče k terénním službám
Možnost rozvoje občanské vybavenosti
v závislosti na rozvoji cestovního ruchu
Zvýšení atraktivity zejména podhorské
části pro podnikání - využití lokalit

Hrozby
•
•

•
•

•

•

•
•

Úbytek počtu obyvatel - stárnutí a
emigrace
Chátrání sítí technické infrastruktury –
nedostatek financí na jejich údržbu a
opravy
Další zhoršování stavu silnic
Útlum dopravy na železniční trati
Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad
Jizerou
Zánik služeb občanské vybavenosti
hlavně v malých obcích kvůli úbytku
počtu obyvatel – lékaři, mateřské a
základní školy, pošty, obchody,..
Rostoucí tlak na kvantitu a kvalitu
sociálních a zdravotních služeb i
v souvislosti se stárnutím obyvatelstva
Snižování příspěvku státu na poskytování
sociálních služeb
Zánik významných ekonomických
subjektů nebo jejich přesun za lepšími
podmínkami pro podnikání a nárůst

•

•

•
•
•
•
•

brownfields a greenfields, průmyslová
tradice
Využití potenciálu kulturního a
historického dědictví (lidová
architektura, místní tradice a řemesla,
místní výrobky apod.) ke zlepšení
nabídky cestovního ruchu v málo
navštěvovaných oblastech a k posílení
nabídky mimo hlavní zimní sezónu
Navázání funkční spolupráce mezi aktéry
cestovního ruchu (informační centra,
webové portály, poskytovatelé služeb) i
na přeshraniční úrovni
Rostoucí zájem občanů ČR o tuzemskou
dovolenou a zážitkovou turistiku
Využití potenciálu blízkosti hranice pro
přilákání polských turistů
Zlepšení komunikace na ose statutární
zástupce obce, kraj, ČR ve věcech
rozvoje území
Investice obcí do ploch pro bydlení
revitalizace objektů po textilním
průmyslu

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

nezaměstnanosti
Zhoršení celkové hospodářské situace
nebo úpadek některého tradičního
odvětví, pokles kupní síly obyvatel
Zhoršení podmínek pro podnikání
v důsledku legislativních změn a přílišné
byrokracie
Nebezpečí povodní (zasažené území
pokrývá i obytnou zástavbu)
Pokles atraktivity regionu kvůli narušení
krajinného rázu nevhodnými
podnikatelskými aktivitami
Snižování finančních prostředků na
správu KRNAP s negativními dopady na
ochranu přírodně cenných území
Nedostatek finančních prostředků obcí na
rozvoj obcí, občanskou vybavenost,
kulturu a sport, péči o životní prostředí
Zhoršení image regionu kvůli špatné
spolupráci aktérů v cestovním ruchu,
preferenci individuálních zájmů a ve
srovnání s jinými destinacemi drahými a
nekvalitními službami
Další pokles celkového počtu
zahraničních návštěvníků a délky jejich
pobytu
Další rozvoj individuálního druhého
bydlení s negativními dopady na životní
prostředí, infrastrukturu obcí a její
finanční zajištění, vztahy mezi místními
a „chalupáři“
Rostoucí společenská frustrace,
individualismus, nezájem o své okolí,
úpadek mezilidských vztahů,
Vysoká administrativní náročnost,
roztříštěnost a nepřehlednost dotačních
programů určených na rozvoj obcí
Příliš rigidní přístup k ochraně přírody
znemožňující rozvoj obcí

•

další/pokračující přesun vlastnických
práv k pozemkům subjektům mimo
území MAS

•

nárůst počtu nepřizpůsobivých obyvatel

•

zrušení nemocnice v Jilemnici

•

místní důsledky globálních změn klimatu

•

slučování obcí

