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1 Popis území a zdůvodnění jeho výběru
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., (dále jen MAS KJH, o.p.s.) se nachází
v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov a svým způsobem obepíná spádovou oblast obce
s rozšířenou působností Trutnov na západní, jižní a východní straně. Rozkládá se na ploše 339,16 km2
a tvoří ji 24 obcí s 24 219 obyvateli (údaj ke konci roku 2014). Území je logicky tvořeno dvěma
dobrovolnými svazky obcí (současně zakladatelé MAS KJH, o.p.s.), východní část pokrývá Svazek obcí
Jestřebí hory, západní pak Společenství obcí Podkrkonoší. V roce 2015 řešily oba svazky obcí problém
s dvěma obcemi, které chtějí, resp. chtěly z DSO vystoupit. V rámci obou svazků tomu tak už nastalo a
východní část MAS tedy tvoří 11 obcí zapojených do DSO a město Úpice; západní část – Společenství
obcí Podkrkonoší – spojuje 11 obcí a samostatnou obec Staré Buky. Oba svazky obcí se v roce 2007
spojily a vytvořily Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, které je od počátku zaštítěna právní
subjektivitou jako obecně prospěšná společnost.
Zde je nutné zmínit i historické souvislosti, které vývoj tohoto území a s ním i vývoj jeho
obyvatel ovlivňovaly. Region se z velké části nachází v oblasti, která byla zaměřená na textilní průmysl
a těžbu uhlí. To mělo výrazný vliv na osídlenost území, která se soustředila především v místech, kde
byly textilní továrny a doly (např. Úpice nebo Rtyňsko-svatoňovická kotlina). Vývoj obojího ale
výrazně narušily obě světové války. Textilní průmysl, resp. továrny a výrobny byly především v rukou
vlivných židovských továrníků, kteří byli v lepším případě nuceni emigrovat, a jejich závody přešly pod
správu Českých lnářských a textilních závodů, výroba byl postupně utlumována a někde skončila
úplně. Těžba uhlí v regionu vydržela až do 90. let a její ukončení mělo výrazný dopad na odliv
obyvatel z území nebo jejich vyjížďku za prací.
Ovšem zásadní vliv mělo na region především to, že v období druhé světové války připadla
značná část území do Sudet a přestože je to již téměř osmdesát let, v regionu je toto rozdělení stále
znatelné. Jedná se na jedné straně o zpomalený a omezený vývoj v některých obcích, na straně druhé
pak hraje i dnes roli poválečný odsun německého obyvatelstva a „nucené“ dosídlování – změnil se
a stále se vyvíjí vztah obyvatelstva k území a teprve v posledních letech mizí vykořeněnost občanů,
kteří v regionu zůstávají žít i v dospělosti. Tento faktor je zřejmý především v západní části území.
Území MAS KJH, o.p.s., je geograficky ideální svým reliéfem pro pěší i cykloturistiku, jedná se
o zdravé životní prostředí nacházející se v blízkosti nejvyššího pohoří ČR – Krkonoš. Celkově je to
venkovský prostor s největším sídlem zhruba se 6 000 obyvateli, ale i zde lze sledovat některé
z trendů současnosti jako je stárnutí obyvatel nebo odchod mladých lidí do větších měst. Přírodní
podmínky jsou ve všech částech území totožné, v jedné části je to dáno podhůřím Krkonoš, v druhé
pak Jestřebími horami.
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Mapa č. 1 – MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., na mapě ČR a na vybraném území1
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