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Úvod 
 

Oznámení Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

je vypracováno ve smyslu § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů. Předkládané oznámení je zpracováno dle legislativních požadavků 

v rozsahu přílohy č. 7 k citovanému zákonu a slouží jako základní podklad k získání písemných vyjádření 

ze strany jednotlivých účastníků procesu SEA. Nedílnou součástí oznámení jsou i odůvodněná písemná 

stanoviska orgánů ochrany přírody dle § 45i, zdali provádění Integrované strategie ITI aglomerace 

Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi může mít 

významný negativní vliv na integritu, případně předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000.   

Materiálně slouží oznámení jako základní podklad (minimální rámec informací) k provedení 

zjišťovacího řízení podle § 10d citovaného zákona. Na základě vyjádření dotčených orgánů ochrany 

přírody, který nevyloučil negativní vliv koncepce na soustavu lokalit Natura 2000 a současně naplnění 

§ 10a odst. 1 písm. a) bude cílem zjišťovacího řízení tzv. „scoping“ čili identifikace klíčových faktorů, 

které by měly být zahrnuty do posuzování neboli „určení obsahu a rozsahu posouzení“. 

Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 představuje klíčový 

dokument pro zhodnocení situace a stanovení hlavních cílů pro nově vymezenou aglomeraci, která se 

skládá z jádrových měst Liberce a Jablonce nad Nisou a okolních 45 obcí, které na tato jádra vykazují 

nejužší vazby. Nástroj ITI bude realizován v pěti sektorových operačních programech (IROP, OP D, OP 

ŽP, OP JAK, OP TAK) prostřednictvím dvou fondů EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu 

soudržnosti. Příprava integrované strategie je koordinována nositelem ITI, statutárním městem 

Liberec, konkrétně oddělením rozvojové koncepce odboru strategického rozvoje a dotací. 

Oznámení zpracované dle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů, je zpracováno na základě verze Integrované strategie ITI aglomerace 

Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027, verze únor 2022. 

 
Obrázek č. 1 Lokalizace zájmového území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 
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Příloha č. 1 

Odůvodněné stanoviska OOP k možnému ovlivnění lokalit Natura 2000. Jednotlivá stanoviska 

jsou řazena v následujícím sledu: 

 

• Agentura ochrany přírody a krajiny (Regionální pracoviště Liberecko); 

• KÚ Libereckého kraje. 
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Seznam použitých zkratek  
 

BPEJ   Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CCS   Carbon Capture and Storage (zachytávání a ukládání uhlíku) 

CO2   Oxid uhličitý 

CO2ekv.   Ekvivalent oxidu uhličitého 

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ČR   Česká republika 

DZES   Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy DZES 

EU   Evropská unie 

HFC, PFC  Částečně a zcela fluorované uhlovodíky 

CH4   Metan 

CHOPAV  Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IPPC   Integrovaná prevence a omezování znečištění 

MD   Ministerstvo dopravy 

MPO    Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Mt   Megatuna 

MW   Megawatt 

MZV   Ministerstvo zahraničních věcí 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

N2O   Oxid dusný 

NAP   Národní akční plán 

NF3   Fluorid dusitý 

NH3   Amoniak 

NPSE   Národní program snižování emisí 

NPŽP   Národní program životního prostředí 

NUTS   Nomenklatura územních statistických jednotek 

OECD   Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OSN   Organizace spojených národů 

OZE   Obnovitelné zdroje energie 

PAU   Polycyklické aromatické uhlovodíky 

SEA   Posuzování vlivu koncepce na životní prostředí 

SEA SRR ČR 2021+ SEA Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2021+ 

SEK   Státní energetická koncepce 

SF6   Fluorid sírový 

t   Tuna 

TZL   Tuhé znečišťující látky 

ÚSES   Územní systém ekologické stability 

VOC   Těkává organická látky 

VZCHÚ   Velkoplošné zvláště chráněné území  
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B. Údaje o koncepci  
 

B.1. Název  

 

Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

 

Koncepce ve smyslu § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. „Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, jsou: 

a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1, zpracovávané 

v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo 

podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, 

cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany 

přírody, a dále koncepce, u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody nelze vyloučit významný 

vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; tyto koncepce podléhají 

posuzování vždy“. 

 

Dle § 10a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, je: 

 

2. „Rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., je dán vždy, 

pokud koncepce stanoví podmínky pro jejich povolování, zejména pokud jde o umístění, povahu, 

velikost, provozní podmínky nebo požadavky na přírodní zdroje. 

 

 

Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 je koncepce 

připravovaná v oblasti regionálního rozvoje a v kontextu struktury návrhových cílů a opatření 

stanovuje rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů zejména v kontextu jejich 

povahy, požadavkům na přírodní zdroje a jejich možné lokalizace.  
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B.2. Obsahové zaměření (osnova)  

 

Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 má celkem 3 specifické 

cíle a 18 opatření. Ze stávající rozpracované verze Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – 

Jablonec nad Nisou 2021–2027 (verze únor 2022) vyplývá následující struktura dokumentu: 

 

1. Popis území  

2. ANALYTICKÁ ČÁST  

2.1 LIDSKÉ ZDROJE A OBČANSKÁ VYBAVENOST  

2.1.1 Situační analýza  

2.1.2 SWOT analýza  

2.1.3 Odhad budoucích trendů a předpokladů do roku 2030 

2.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A DOSTUPNOST  

2.2.1 Situační analýza 

2.2.2 SWOT analýza  

2.2.3 Odhad budoucích trendů a předpokladů do roku 2030 

2.3 EKONOMICKÝ POTENCIÁL, PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ  

2.3.1 Situační analýza  

2.3.2 SWOT analýza  
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B.3. Charakter koncepce 

 

Integrované územní investice (ITI) představují obecně nástroj pro podporu integrovaného územního 

rozvoje v souladu s nařízeními EU. Dochází tak ke zdůraznění role aglomerace, která je vnímána 

jako pól růstu a rozvoje území. Liberecko-jablonecká aglomerace je jedním ze 13 území, které 

jsou oprávněny využívat nástroj ITI1.  

ITI se realizují v souladu s čl. 29 a 30 obecného nařízení a čl. 9 nařízení o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti. Nástroj ITI bude realizován v pěti sektorových operačních 

programech (IROP, OP D, OP ŽP, OP JAK, OP TAK) prostřednictvím dvou fondů EU, Evropského fondu 

pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad 

Nisou 2021+ představuje klíčový dokument pro zhodnocení situace a stanovení hlavních cílů pro nově 

vymezenou aglomeraci, která se skládá z jádrových měst Liberce a Jablonce nad Nisou a okolních 45 

obcí, které na tato jádra vykázala nejužší vazby. Strategie má sloužit nejenom pro stanovení společných 

problémů a potřeb, ale jedná se také o intervenční dokument, na základě kterého bude možné čerpat 

dotační prostředky vymezené pro integrovaný nástroj Integrované územní investice (ITI). Povaha 

dokumentu však není pouze intervenční, ale věnuje se i tématům důležitým pro aglomeraci, která přes 

zmiňovaný nástroj financovatelná nejsou. 

  

 
1 V souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 21+ a jednotného vymezení území MO/A na bázi funkčních regionů. 
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B.4. Zdůvodnění potřeby pořízení  

 

Pořízení, tj vypracování a schválení, integrované strategie je nutnou podmínkou pro využití 

integrovaného nástroje ITI a čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů 

vyčleněných pro tento integrovaný nástroj. Konečným cílem pořízení integrované strategie 

je komplexní rozvoj vymezeného území, Liberecko-jablonecké aglomerace jakožto pólu růstu a rozvoje 

prostřednictvím realizace významných, integrovaných projektů, tedy projektů představujících 

koncentraci aktivit i koncentraci zdrojů tak, aby výsledný efekt byl co největší.  

Statutární město Liberec je v pozici pořizovatele integrované strategie jakožto nositel ITI Liberecko-

jablonecké aglomerace, a to v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2014–2020, která vymezuje 

metropolitní oblasti a sídelní aglomerace.  

 

B.5. Základní principy a postupy (etapy) řešení  

 

Tvorba integrované strategie začala v roce 2020 a je z hlediska obsahu a kvality v souladu 

s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů 

v programovém období 2021–2027. V září roku 2020 byla shromážděna dostupná data a identifikovány 

relevantní koncepce. Započaly první analytické práce, které probíhaly až do prosince 2020. 

Pro analytické práce bylo jednou z klíčových aktivit dotazníkové šetření členských obcí, kde se zjišťovaly 

informace a data, která nejsou jinak dostupná. Šetření probíhalo od října do prosince roku 2020. 

Analytické práce vyústily v popis území a analytickou část, která se skládá ze situační analýzy, SWOT 

analýzy, odhadu budoucích trendů a předpokladů, analýzy stakeholderů a analýzy problémů, 

rozvojových potřeb a potenciálu území za jednotlivá předem stanovená témata: 

 

• Lidské zdroje a občanská vybavenost. 

• Ekonomický potenciál, podnikatelské prostředí. 

• Cestovní ruch. 

• Technická infrastruktura, dopravní obslužnost a dostupnost. 

• Životní prostředí a veřejný prostor. 

• Správa území. 

Analytická část byla doplněna také o faktografické podněty členů pracovních skupin. Specifická byla 

tvorba již zmiňovaného odhadu budoucích trendů a předpokladů. Jako základ odhadu byla použitá 

studie s názvem „Globální megatrendy pro aktualizovaný Strategický rámec udržitelného rozvoje, 

Seznam globálních megatrendů“2. Trendy a předpoklady byly zpracovateli aktualizovány, přizpůsobeny 

podmínkám aglomerace a doplněny o podněty z jednání pracovních skupin. 

Pro tvorbu strategie je klíčový partnerský přístup. Na základě analýzy stakeholderů, která proběhla 

v říjnu 2020, bylo na prosinec 2020 svoláno diskusní setkání pracovních skupin, kde se zejména 

probíraly hlavní problémy, potenciál a potřeby území za jednotlivá rozvojová témata.  

Z analytických prací a diskusního setkání pracovních skupin následně vyplynuly pro aglomeraci klíčové 

problémy, potřeby a potenciály, rozvojová témata. Na základě všech zjištění byla v prosinci 2020 

stanovena doporučení pro nastavení opatření ITI a vazba na strategické dokumenty. Dokument 

byl následně podroben písemnému připomínkovému řízení ze strany pracovních skupin. Zvláštní důraz 

 
2 Dostupné z https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/CR-2030/Prehled-globalnich-megatrendu.pdf 
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byl kladen na provázanost celé strategie. Opatření reagují na identifikované problémy, potřeby 

a potenciál území, které mají svoji oporu v popisu území a analytické části včetně SWOT analýzy. 

Zmiňované práce od září do prosince 2020 probíhaly ve spolupráci mezi Statutárním městem Liberec 

a externí společností GaREP, spol s r.o. Návrhová část byla zpracovávána od února do dubna 2021 

společností UnitX, s.r.o. Návrhová část byla opět projednána a připomínkována pracovními skupinami. 

Integrovaná strategie byla následně po schválení relevantního metodického pokynu dopracována 

oddělením rozvojové koncepce odboru strategického rozvoje a dotací Magistrátu města Liberec. 

Následně byla zveřejněna na webu nositele tak, aby mohla být připomínkována i ze strany široké 

veřejnosti. 

 

Předpokládaný Postup SEA 

Jednotlivé etapy procesu strategického posouzení jsou naznačeny v kapitole D. Předpokládané vlivy 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území. 

 

Provádění a implementační struktura ITI 

Nositel ITI je odpovědný za přípravu a realizaci integrované strategie a za naplňování principu 

partnerství. Nositel koordinuje aktivity místních aktérů v řešeném území, zodpovídá za zpracování 

integrované strategie včetně programových rámců, za výběr vhodných projektů pro plnění cílů ITI, 

monitoring, reporting, evaluaci. Současně zodpovídá za publicitu ITI. Nositel zřizuje Řídící výbor 

a tematické pracovní skupiny aglomerace. Nositelem integrované strategie pro Integrovanou 

teritoriální investici liberecko-jablonecké aglomerace je statutární město Liberec.  

Statutární orgán nositele schvaluje integrovanou strategii včetně programových rámců, změny cílů 

či opatření, změny rozpočtu cílů a opatření, změny indikátorů.  

Řídící výbor aglomerace je nezávislá platforma bez právní subjektivity. Jeho zřízení schválilo 

zastupitelstvo města Liberec dne 25. 3 2021 usnesením č.75/2021. Řídící výbor je odpovědný vůči 

nositeli ITI za řádný průběh realizace strategie. Projednává a doporučuje statutárním orgánům nositele 

ITI ke schválení integrovanou strategii, na návrh manažera schvaluje výzvy k předkládání projektových 

záměrů včetně hodnotících kritérií, schvaluje projekty doporučené pracovními skupinami k zařazení 

do Programových rámců, schvaluje změny integrované strategie včetně změn programových rámců, 

projednává Zprávu o plnění integrované strategie. Vydává vyjádření o souladu/nesouladu 

projektového záměru ze seznamu strategických projektů s integrovanou územní strategií. Předsedou 

je zástupce nositele ITI, kterého pravomocně deleguje nositel ITI. Průběh jednání se řídí jednacím 

řádem. Členové Řídícího výboru současně mají povinnost řídit se po celou dobu své působnosti Etickým 

kodexem.  

Jeho složení upravuje Statut výboru, pravidla jednání Jednací řád. Složení řídícího výboru vyplynulo 

z analýzy stakeholderů, potřeb území, a v souladu s principem partnerství jsou v něm zastoupeni tito 

stakeholdeři (členem ŘV bez hlasovacího práva je manažer ITI): 
 

Manažer ITI je výkonný a řídící orgán Řídícího výboru ITI, je odpovědný nositeli ITI za řízení a koordinaci 

realizace strategie, komunikaci s žadateli/příjemci dotací, Řídícími orgány operačních programů, 

s veřejností a za spolupráci s Řídícím výborem a tematickými pracovními skupinami aglomerace. 

Manažer po projednání v tematických pracovních skupinách předkládá Řídícímu výboru k posouzení 

projekty k zařazení do Programových rámců ITI. Vykonává činnosti spojené s administrací ITI 

v informačním systému MS2021+. Manažer sleduje průběh realizace projektů na základě informací 

a podkladů, které realizátoři integrovaných projektů předávají manažerovi. Dle monitoringu a evaluací 

navrhuje změny nebo doplnění integrované strategie. Manažer monitoruje průběh realizace ITI 

jako celku a pravidelně předává informace Řídícímu výboru. Manažer je členem Řídícího výboru ITI, 
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ovšem bez hlasovacího práva. Může být externím i interním pracovníkem z pohledu nositele ITI, 

má v rámci oddělení svého asistenta, který se na výkonu agendy spojené s ITI podílí.  

Tematické pracovní skupiny aglomerace představují stakeholdery za řešené tematické oblasti vybrané 

za celé dotčené území. Ve fázi přípravy integrované strategie poskytují znalost dané problematiky, dále 

představují individuální předkladatele projektových záměrů. Pracovní skupiny projednávají projektové 

záměry žadatelů a jejich zařazení do programových rámců a poskytují doporučení pro Řídící výbor. 

Tomu současně mohou předkládat návrhy a doporučení na změny parametrů ITI. 

Realizátor konkrétního projektu je odpovědný za řádné plnění jeho schváleného projektu, spolupracuje 

s nositelem ITI, včas předává informace a podklady manažerovi ITI, poskytuje nositeli podporu 

při zpracování hodnotících zpráv a je odpovědný za udržitelnost jím realizovaného projektu a plnění 

podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
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B.6. Hlavní cíle  

 

Vize ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

„Soudržné území vzdělaných a odpovědných lidí podporující udržitelný rozvoj jeho ekonomického, 

kulturního a přírodního bohatství.“ 

 

 

Globální cíl ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

„Zvýšení atraktivity, kompaktnosti a konkurenceschopnosti aglomerace prostřednictvím rozvoje 

lidských zdrojů, posílené infrastruktury a kvalitních veřejných služeb s maximálním respektem 

k životnímu prostředí.“ 

 

Struktura návrhové části ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

 
Strategický cíl 1 - Udržitelná a dostupná aglomerace 

 

Strategický cíl 1 „Udržitelná a dostupná aglomerace“ sleduje dvě zcela zásadní oblasti pro rozvoj 

vymezeného území, které zároveň stanovují výchozí podmínky pro jeho dlouhodobou udržitelnost 

a konkurenceschopnost.  

Jednou z hlavních předností analyzovaného území je vysoká kvalita životního prostředí, ekologická 

stabilita a celkový vztah jeho obyvatel k přírodě. Tuto výsadní konkurenční výhodu aglomerace 

je nezbytné dále systematicky posilovat a jednotlivé aktivity v území tomuto parametru patřičně 

přizpůsobovat. Strategickým záměrem aglomerace je, aby pojmy jako adaptace na změnu klimatu, 

zvyšování energetické účinnosti nebo dekarbonizace městského ekosystému nezůstaly pouze 

prázdnými pojmy dnešní doby, ale aby se průřezově promítaly do veškerých možných aktivit 

realizovaných v rámci ITI Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027.  

Bez aktivní a deklarované podpory zdravého životního prostředí však nelze vhodné podmínky pro další 

rozvoj lidské činnosti v aglomeraci dostatečně garantovat a posilovat. Z tohoto důvodu je priorita 

udržitelnosti a zvýšení kvality životního prostředí uvedena jako první základní pilíř celé strategie.  

V přímém rozporu s trvalou udržitelností zpravidla stojí oblast dopravy a budování infrastruktury. 

Prioritou aglomerace je nicméně výrazné posílení alternativních způsobů nízkoemisní mobility 

a podpora stávající kvalitní veřejné dopravy. Nevyhnutelná modernizace či výstavba nové 

infrastruktury tak primárně cílí na dlouhodobý pokles motorové dopravy a s tím související emisní 

zátěže a intenzity provozu ve městech. Doprovodným cílem je kýžené zvýšení propojenosti 

a prostupnosti území a významné zvýšení dostupnosti, atraktivity i celkové konkurenceschopnosti 

aglomerace. Rozvoj mobility tak bude řešen s maximálním ohledem na životní prostředí a jeho 

ochranu. Tyto dvě základní oblasti strategické priority č. 1 se tedy vzájemně podporují, čímž dosahují 

významných synergií.   

 

Strategický cíl 1 „Udržitelná a dostupná aglomerace“ bude naplněn prostřednictvím dvou specifických 

cílů: 

• Specifický cíl 1.1 - Zvýšit kvalitu životního prostředí a zatraktivnit veřejný prostor.  

• Specifický cíl 1.2 - Posílit udržitelné způsoby mobility a její infrastrukturu. 
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Specifický cíl 1.1 - Zvýšit kvalitu životního prostředí a zatraktivnit veřejný prostor  

Dlouhodobý cíl v oblasti životního prostředí lze rozdělit do tří dílčích, avšak propojených kategorií. 

Aglomerace se dlouhodobě potýká s problematikou městské zeleně a veřejného prostoru, 

který vykazuje mnoho negativních jevů. Nevhodná skladba zeleně a její poddimenzovaný stav 

v urbanizovaných plochách, nízká schopnost retence vody či minimální zavádění opatření tzv. modro-

zelené infrastruktury jsou indikátory, které jsou shodné pro velkou část území aglomerace. Pokud 

do této problematiky navíc zahrneme velký rozsah brownfieldů, vytváří se zde značný potenciál 

pro koncepční řešení v otázce revitalizace krajinné a sídelní zeleně, veřejných prostranství 

ale i rozsáhlých vodních nádrží. Přínosy lze spatřit nejenom ve zvýšení atraktivity daných oblastí 

či zvýšení jejich klimatické odolnosti, ale také ve výrazném sjednocujícím prvku celé aglomerace.  

Druhá rozsáhlejší kategorie opatření poté cílí na kontinuální zvyšování energetické účinnosti, posílení 

odolnosti aglomerace v boji se změnou klimatu a zlepšení hospodaření s vodou. Jedná se shodně 

o témata s nejvyšší možnou prioritou, a to nejenom na úrovni aglomerace a České republiky, 

ale i Evropské unie, potažmo celého světa. Aglomerace Liberec – Jablonec n. Nisou nehodlá v tomto 

megatrendu zůstat jakkoliv pozadu a bude aktivně podporovat zavádění koncepčních řešení 

v příslušných oblastech. Hlavní záměry lze spatřit především v renovaci veřejných budov za účinného 

využívání zdrojů a v dramatickém zlepšení práce s vodou. V obou případech zde existují dlouhodobé 

rezervy a rozvojový potenciál je tak v podmínkách aglomerace výrazný.  

Třetí oblastí zájmu v problematice životního prostředí je rozvoj vodohospodářské a technické 

infrastruktury, a to prostřednictvím udržitelného systému odpadového hospodářství 

a výstavbou/modernizací vodovodů a kanalizací. S tímto poté velmi úzce souvisí snižování znečištění 

podzemních i povrchových vod a zajištění dostatečných zdrojů pitné vody. 

 

Naplnění specifického cíle 1.1 přispěje k řešení následujících rozvojových potřeb aglomerace 

identifikovaných v analytické části strategie: 

 

• Péče o veřejná prostranství a zeleň. 

• Propojování prostor do pásů nebo záhonů se zelení/stromy, vč. výsadby trvalek a keřů. 

• Revitalizace sídlišť. 

• Revitalizace vodních nádrží a jejich okolí. 

• Investice do veřejných prostranství, sportovišť a prostor pro volnočasové aktivity. 

• Liniová a přírodě blízká protipovodňová opatření. 

• Podpora opatření na hospodaření s dešťovou vodou. 

• Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. 

• Zvýšení využití zelené infrastruktury v centrech měst. 

• Rozvoj komunitní energetiky. 

• Zvyšování kvality služeb centrálních zdrojů tepla. 

• Zavedení energetického managementu pro zajištění úspor ve spotřebě tepla koncových 

zákazníků. 

• Prediktivní regulace pro snížení ztrát v rozvodech. 

• Investice do rekonstrukce školních budov (MŠ, ZŠ, SŠ) a energetických úspor (vytápění, nová 

okna apod.). 

• Využití odpadního tepla – z průmyslové výroby, z chlazení na zimních stadionech atd. 

• Budování oddílné kanalizace a domovních kanalizací v obcích s roztroušenou zástavbou. 

• Spalování čistírenských kalů přímo u čistíren odpadu u vyhnívacích nádrží. 

• Potřeba oprav vodovodů ve vybraných lokalitách. 

• Řešení zdrojů pitné vody ve vybraných lokalitách. 
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• Podpora technologií na využití vytříděného a komunálního odpadu. 

• Podpora nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. 

• Zlepšování vybavenosti složek integrovaného záchranného systému. 

 

Naplnění specifického cíle 1.1 bude dosaženo prostřednictvím realizace následujících opatření: 

• Opatření 1.1.1 - Revitalizace veřejných prostranství, zeleně a vodních ploch. 

• Opatření 1.1.2 - Energetická optimalizace. 

• Opatření 1.1.3 - Podpora adaptace na změny klimatu a zvýšení klimatické odolnosti. 

• Opatření 1.1.4 - Rozvoj technické infrastruktury a odpadového hospodářství. 

 

 

Specifický cíl 1.2 - Posílit udržitelné způsoby mobility a její infrastrukturu 

Strategická priorita aglomerace ve zvýšení její dostupnosti a posílení udržitelnosti je silně ovlivněna 

dopravou a současným nevyhovujícím stavem v této oblasti. Aglomerace trpí nadměrným zatížením 

individuální automobilové dopravy a její neustále se zvyšující intenzitou. Ta je zapříčiněna mnoha 

faktory, jejichž minimalizace či v lepším případě úplná eliminace je v mnoha případech velmi obtížně 

realizovatelná, popř. vyžaduje rozsáhlé koncepční projekty přesahující možnosti ITI.   

Navzdory celkově kvalitní dopravní obslužnosti je pro pokles motorové individuální dopravy velkou 

překážkou absence napojení na železniční koridory. Nejenom z tohoto důvodu intenzita dopravy stále 

roste, stejně jako počet dopravních nehod, který taktéž vykazuje dlouhodobě nepříznivou tendenci. 

S těmito neblahými fenomény dále úzce souvisí kritická situace v oblasti parkování, se kterým 

se potýká velká část území, především pak velká města. I přes vysoký potenciál cyklistické dopravy 

je i zde stav nevyhovující, cyklodoprava je celkově nedořešená, infrastruktura nespojitá, a to ve 

městech i mimo ně. Jádrová města aglomerace se navíc potýkají s absencí vnitřních obchvatů 

i centrálních multimodálních přestupních uzlů, čímž se již tak nepříznivá situace dále zhoršuje. 

Okrajové části aglomerace jsou navíc postiženy špatnou dostupností z jádrových měst.  

Na těchto základních premisách jsou vystavěna dílčí průřezová opatření, jejichž realizace by měla 

ke zlepšení současného stavu výrazně přispět, a posílit tak zdejší mobilitu a celkovou dostupnost 

aglomerace.   

 

Naplnění specifického cíle 1.2 přispěje k řešení následujících rozvojových potřeb aglomerace 

identifikovaných v analytické části strategie: 

 

• Eliminace tranzitující dopravy přes centra měst.  

• Redukce průjezdů IAD přes Šaldovo náměstí. 

• Opatření na zklidnění dopravy. 

• Zábor části silniční infrastruktury pro jiné využití. 

• Budování přeložek silnic. 

• Výstavba obchvatů obcí. 

• Zkapacitnění mimoúrovňových křižovatek pro intenzivnější napojení vnitroměstské dopravy. 

• Budování nových napojení vnitroměstské dopravy na silnici I/35. 

• Výstavba systémů Park and Ride ve zdrojových oblastech dojíždění a pro turistickou dopravu 

do Bedřichova (návaznost na kyvadlovou autobusovou linku). 

• Výstavba parkovacích kapacit míst a parkovacích domů v návaznosti na MHD. 

• Výstavba systémů Park and Ride, jejich zkapacitnění a propagace. 

• Sběrný parkovací dům u žst. v Liberci (aby návštěvníci nemuseli zajíždět do centra). 

• Razantní rozšíření modrých zón v Liberci. 
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• Podpora cyklodopravy. 

• Cyklo-opatření pro zvýhodnění cyklodopravy. 

• Osvěta pro upřednostňování pěší dopravy, cyklodopravy a veřejné hromadné dopravy před 

individuální automobilovou dopravou. 

• Posílení regionální železniční dopravy a její propojení s tramvajovou dopravou. 

• Zajištění komfortního přestupu mezi autobusovou a železniční dopravou. 

• Přestupní dopravní uzly po obvodu centra města pro umožnění přestupů mezi příměstskými 

a městskými linkami mimo přetížený terminál Fügnerova. 

• Propojení tramvajové infrastruktury s železniční, zavedení železničních spojů do centra 

Liberce. 

• Vytvoření alternativ ke stávající obsluze standardními autobusy, které se v daném místě 

nevyplatí, např. formou individuální dopravy k zastávkám MHD na elektrokoloběžkách apod. 

• Realizace opatření s cílem upřednostňování cest prostředky veřejné dopravy před individuální 

osobní dopravou. 

• Dobudování cyklodopravní infrastruktury pro dojíždění za prací. 

• Optimalizace souběhu vlakové a tramvajové dopravy pro zajištění dojezdu do center Liberce 

a Jablonce nad Nisou bez přestupu. 

• Lepší informovanost cestujících, kvalita služeb VDO (informační systémy, modernizace 

odbavovacích a platebních systémů, integrované veřejné služby atd.). 

• Bezemisní a nízkoemisní doprava. 

• Výstavba parkovacích míst na vnitřním městském okruhu v Liberci v pěší dostupnosti centra. 

 

Naplnění specifického cíle 1.2 bude dosaženo prostřednictvím realizace následujících opatření: 

• Opatření 1.2.1 - Výstavba a propojení cyklostezek. 

• Opatření 1.2.2 - Výstavba a modernizace přestupních terminálů VDO, rozšiřování systémů P+R. 

• Opatření 1.2.3 - Rozšíření a modernizace tramvajových tratí. 

• Opatření 1.2.4 - Zvýšení bezpečnosti dopravy. 

 

 

Strategický cíl 2 – Vzdělaná a vyspělá aglomerace 

Strategický cíl 2 „Vzdělaná a vyspělá aglomerace“ navazuje na úvodní prioritu udržitelnosti a ve své 

podstatě rozvíjí intelektuální kapitál aglomerace a posiluje kvalitu a dostupnost veřejných služeb 

s maximálním využitím moderních technologií.  

Tento druhý strategický pilíř vychází z pevných základů založených na funkční síti organizací poskytující 

vzdělávací a sociální služby v dostatečném rozsahu a kvalitě. Pozornost je tak primárně věnována 

zlepšení podmínek a kapacit pro řádnou činnost těchto organizací a odstranění výraznějších lokálních 

nedostatků, popř. zvýšení adaptace na specifické problémy aglomerace.  

Ve srovnání s kvalitními službami je oproti tomu oblast digitalizace a zavádění technologických inovací 

do veřejné správy v aglomeraci spíše podprůměrná. Z tohoto důvodu je podpora digitalizace veřejné 

správy a technologické transformace nedílnou součástí navrhovaných opatření s cílem zvýšit vyspělost 

aglomerace.  

  

Druhá rozvojová priorita zformulovaná do strategického cíle 2 - „Vzdělaná a vyspělá aglomerace“ 

tak bude naplněna prostřednictvím následujících specifických cílů: 

• Specifický cíl 2.1 - Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávání.  

• Specifický cíl 2.2 - Posílit kapacity a zvýšit kvalitu sociálních služeb a sociálního bydlení. 

• Specifický cíl 2.3 - Podpořit digitalizaci veřejné správy a technologické inovace.  
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Specifický cíl 2.1 - Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávání 

Souhrnně lze záměr aglomerace v oblasti vzdělávání zobecnit na zajištění dostupnosti a zvyšování 

kvality. Kvalita je zde reprezentována především z hlediska technického stavu budov a jejich okolí, 

materiálního a technologického vybavení či učebních pomůcek. Důraz je kladen na postupnou 

modernizaci vzdělávacích organizací do podoby odpovídající současné době a specifickým 

požadavkům, které sebou přináší.  

Navzdory celkově spíše uspokojivým kapacitám v předškolním a základním vzdělávání je sekundárním 

zájmem aglomerace realizovat taková opatření, které jejich dostupnost dále posílí a sníží stávající 

regionální rozdíly.  

Naplnění specifického cíle 2.1 přispěje k řešení následujících rozvojových potřeb aglomerace 

identifikovaných v analytické části strategie: 

 

• Další modernizace zázemí a vybavení technicky zaměřených středních škol. 

• Rekonstrukce škol (MŠ, ZŠ, SŠ) včetně speciálních škol (datové rozvody s moderními servery, 

výstavba odborných učeben a jejich vybavení odbornými pomůckami, elektroinstalace 

a osvětlení). 

• Investice do modernizace školních budov (MŠ, ZŠ, SŠ) a energetických úspor (vytápění, nová 

okna apod.). 

• Investice do veřejných prostranství, sportovišť a prostor pro volnočasové aktivity. 

• Vybavení IT učeben (vybavení pro algoritmizaci, robotická ramena, 3D tisk). 

• Rozšiřování center odborného vzdělávání. 

• Podpora kariérového poradenství, pracovní diagnostiky, mentoring a koučing, vzdělávání. 

• Modernizace středních škol typických pro aglomeraci. 

• Rozšiřování kapacit základních škol dle potřeby. 

• Rozšiřování kapacit mateřských škol dle potřeby. 

• Rozšiřování kapacit speciálních škol. 

• Pokračující rozvoj digitalizace škol. 

• Rozvoj vzdělávací infrastruktury v objektech neformálního a zájmového vzdělávání. 

• Rozvoj vybavenosti a rozšiřování výukových prostor IQLandia. 

 

Naplnění specifického cíle 2.1 bude dosaženo prostřednictvím realizace následujících opatření: 

• Opatření 2.1.1 - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury.  

• Opatření 2.1.2 - Rozšiřování kapacit pro předškolní a základní vzdělávání. 

 

Specifický cíl 2.2 – Posílit kapacity a zvýšit kvalitu sociálních služeb a sociálního bydlení. 

Navzdory dlouhodobě dobře fungující síti sociálních služeb se aglomerace potýká s mnoha negativními 

jevy, které vyžadují koncepční řešení na integrované úrovni. Území je poznamenáno prakticky nulovou 

bytovou výstavbou, která v posledních letech přispěla k dramatickému zhoršení situace na místním 

trhu a výrazně snížila dostupnost kvalitního bydlení. Vzhledem k přetrvávající minimální investiční 

aktivitě nelze v dohledné době očekávat zlepšení, spíše naopak. Tento dlouhodobý trend na sebe váže 

mnoho dalších sociálních problémů jako je nelepšící se situace vyloučených lokalit, bytová nouze, 

vysoké zadlužení obyvatel a nadměrné zatížení exekucemi. 

Další problematickou oblastí je vysoký index ekonomického zatížení, který je v případě aglomerace 

značně nadprůměrný. Podíl neproduktivní části populace je zde ještě nižší než ve většině České 

republiky a tento trend bude i nadále pokračovat. S tímto úzce souvisí nedostatečné kapacity 

pobytových sociálních služeb, a to především v domovech pro seniory. 
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V neposlední řadě je nezbytné uvést problematiku duševního zdraví, v rámci které je patrná rostoucí 

disproporce mezi počtem duševně nemocných osob a odborných pracovníků v této oblasti.  

Je tedy zřejmé, že poptávka po sociálních službách dále poroste a je v nejlepším zájmu aglomerace 

jejich kapacity posílit a co nejvíce zlepšit podmínky pro výkon jejich činnosti.  

 

Naplnění specifického cíle 2.2 přispěje k řešení následujících rozvojových potřeb aglomerace 

identifikovaných v analytické části strategie: 

 

• Podpora sociálních služeb co nejvíce blízkým domácímu prostředí. 

• Výstavba objektů pro sociální služby. 

• Zajištění specifických služeb pro seniory s duševním onemocněním. 

• Zajištění specifických potřeb a osobní asistence pro dospělé osoby se zdravotním omezením 

a mentálním postižením. 

• Výstavba a vyčlenění bytů pro sociální bydlení s podporou sociálních služeb. 

• Pokračování v projektech na podporu sociálního bydlení, azylového bydlení apod. 

• Rozšiřování kapacit sociální služby chráněného bydlení. 

• Podpora paliativní péče. 

• Využití aglomerace pro sdílení dobré praxe a přenos sociálních inovací do menších obcí. 

• Rozvoj spolupráce v oblasti sociálních inovací s Technickou univerzitou Liberec a s Krajskou 

nemocnicí Liberec. 

• Informační kampaně laické veřejnosti o problémech duševních onemocnění. 

• Vznik center duševního zdraví. 

• Vznik komunitních center. 

• Vznik komunitních týmů v terénu. 

• Podpora rekvalifikací.  

• Vytváření chráněných dílen a jejich vybavení. 

• Vytváření motivace zaměstnavatelů pro zaměstnání lidí s duševním onemocněním nebo 

pro odběr jejich produktů. 

• Budování prostor pro zázemí neinvestičních projektů a pro sociální podnikání z KPSV. 

• Budování heren pro psychologické pracovníky, pořízení aut pro terénní pracovníky, pořizování 

testovacích sad, psychologických baterií. 

• Podpora a rozvoj kariérového poradenství, pracovní diagnostiky, mentoringu a koučingu, 

vzdělávání. 

• Podpora age managementu a talent managementu. 

• Podpora projektů na sladění rodinného života a zaměstnání. 

• Rozvoj dluhového poradenství. 

• Aktivní prevence u lidí ohrožených exekucemi. 

• Podpora finanční gramotnosti jak u dětí ZŠ, tak dospělých. 

• Podpora rodin s duševně nemocnými dětmi (volnočasové aktivity, služby, multidisciplinární 

odborná terénní péče, vzdělávání, odstranění stigmatizace této skupiny. 

• Rozšíření skupiny dětských psychoterapeutů. 

• Podpora svépomocných skupin a pacientských spolků. 

• Profesní rozvoj jako insitucionalizovaná podpora. 

 

Naplnění specifického cíle 2.2 bude dosaženo prostřednictvím realizace následujících opatření: 

• Opatření 2.2.1 - Zvyšování kapacit a kvality sociálních služeb, modernizace infrastruktury 

a vybavení.  
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• Opatření 2.2.2 - Rozvoj sociálního bydlení.  

• Opatření 2.2.3 - Podpora sociálních služeb, zaměstnanosti a sociálního začleňování. 

 

 

Specifický cíl 2.3 – Podpořit digitalizaci veřejné správy a technologické a technické inovace. 

Požadavky této doby na efektivní a co nejvíce elektronicky fungující veřejnou správy vytvářejí 

na samosprávné celky vysoké nároky, se kterými se musí v průběhu času umět vypořádat. Rozdíl 

v úrovni digitalizace a rozvoji technologických inovací v městském prostředí je mezi českými 

městy/kraji obrovský. Některá města i celé kraje se technologicky blíží vyspělým zemím Evropské unie, 

některá však v tomto ohledu stagnují a jejich transformace probíhá jen velmi pomalý tempem.  

Z pohledu aglomerace Liberec – Jablonec n. Nisou nelze toto území zařadit ani do jedné z těchto 

kategorií. Lze však s určitostí konstatovat, že mezi premianty na poli inovací či kontinuálního zavádění 

digitálních technologií do veřejné správy i celého městského ekosystému tato aglomerace v žádném 

případě nepatří. Rozvojový potenciál je v této oblasti de-facto neomezený, a proto je v zájmu 

aglomerace se na zlepšení současného stavu zaměřit i v rámci této strategie ITI.   

 

Naplnění specifického cíle 2.3 přispěje k řešení mnoha rozvojových potřeb. Analytická část strategie 

poté identifikovala následující potřeby s vazbou na navrhované opatření: 

 

• Pokračující rozvoj digitalizace škol. 

• Navigační a informační systémy pro řízení dopravy. 

• Vytvoření jednotné turistické karty zahrnující jednotlivé turistické atraktivity cestovního ruchu. 

 

Naplnění specifického cíle 2.3 bude dosaženo prostřednictvím realizace následujícího opatření: 

• Opatření 2.3.1 - Digitalizace veřejné správy a podpora zavádění moderních technologií.  

 

 

Strategický cíl 3 – Atraktivní a odpovědná aglomerace 

Třetí, avšak neméně důležitý pilíř strategie ITI Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 odkazuje 

na unikátní kulturní bohatství aglomerace a potenciál cestovního ruchu, který toto území nabízí. 

Strategický cíl 3 „Atraktivní a odpovědná aglomerace“ míří na rozvoj těchto významných předností 

a konkurenční výhodu aglomerace, kterou v národním srovnání tyto oblasti bezesporu představují. 

Aktivní podpora kultury a cestovního ruchu je tak velmi důležitým prvkem pro dlouhodobý rozvoj 

aglomerace, čemuž také odpovídá pozornost, která je jí v této strategii věnována.  

Hlavní priorita je směřována na péči o kulturní dědictví, revitalizaci významných atraktivit a podporu 

cestovního ruchu, která má nejčastěji podobu výstavby či obnovy doprovodné infrastruktury s cílem 

zvýšit atraktivitu a komfort pro návštěvníky.  

Účelem strategického cíle je zvýšit odpovědnost aglomerace za ochranu svých památek, 

muzeí, knihoven i rozsáhlých sbírkových předmětů, a zachovat je tak pro další generace v patřičném 

stavu a kvalitě. Řádná péče o kulturní památky i významné atraktivity regionu dále zvýší jejich 

přitažlivost a podpoří celkovou návštěvnost aglomerace.  

Investice do infrastruktury cestovního ruchu a rozšíření podpůrných aktivit jsou poté druhým 

základním kamenem této rozvojové priority, jejíž smyslem je návštěvníkům poskytnout komplexní 

a zajímavý program, prodloužit délku jejich pobytu a celkově zvýšit jejich spokojenost s ambicí 

opětovného návratu.  
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Strategický cíl 3 „Atraktivní a odpovědná aglomerace“ bude naplněn prostřednictvím následujících 

dvou specifických cílů: 

 

• Specifický cíl 3.1 - Zvýšit potenciál cestovního ruchu. 

• Specifický cíl 3.2 - Zajistit revitalizaci a ochranu kulturního dědictví aglomerace. 

 

Specifický cíl 3.1 - Zvýšit potenciál cestovního ruchu.  

Problematika cestovního ruchu je v podmínkách aglomerace nepochybně oblastí, která disponuje 

mnoha přednostmi, vysokým potenciálem, ale zároveň vykazuje nespočet slabých míst a rizik pro jeho 

další rozvoj. Účelem navrhovaných opatření je výrazně podpořit identifikované silné stránky jakými 

jsou přírodní bohatství (Jizerské hory), jedinečné tradice (sklářství) či množství unikátních kulturních 

památek a dalších atraktivit v aglomeraci (Ještěd, ZOO, zámky, muzea, galerie aj.) a zároveň co nejvíce 

minimalizovat slabé stránky, kterých jenom v rámci analytické části bylo zjištěno poměrně mnoho - 

např. přetížení cestovním ruchem na známých místech, nedostatečná doprovodná infrastruktura vč. 

nevyužití potenciálu cykloturistiky.  

Z ekonomického hlediska pak cestovní ruch trpí poměrně nízkým průměrným počtem přenocování 

a rovněž absencí koncepčního strategického přístupu v jeho rozvoji ze strany hlavních jádrových měst. 

V rámci implementace strategie ITI je tak prioritním zájmem aglomerace místní cestovní ruch efektivně 

podpořit, zvýšit výtěžnost této klíčové přednosti a její pozici dále posilovat.  

 

Naplnění specifického cíle 3.1 poté přispěje k řešení následujících rozvojových potřeb aglomerace 

identifikovaných v analytické části strategie: 

 

• Marketingové akce týkající se méně známých míst např. kampaň Skryté skvosty, návaznost 

na projekt mapy Direction. 

• Vytvoření jednotné turistické karty zahrnující jednotlivé turistické atraktivity cestovního ruchu. 

• Podpora služeb cestovního ruchu. 

• Budování doprovodné infrastruktury (např. parkoviště pro osobní automobily a autobusy, 

stellplatzy, sociální zařízení, cedule a značení apod.) na místech s potenciálem cestovního 

ruchu. 

• Snaha o budování nových nástupních míst do Jizerských hor. 

• Budování záchytných parkovišť, parkovišť typu P a R a zřízení shuttle autobusů, usměrňování 

a regulace dopravy. 

• Navigační a informační systémy pro řízení dopravy. 

• Motivační systémy pro využívání veřejné dopravy (např. realizace a propagace jednotné 

Euroregionální jízdenky). 

• Zvýšení kapacity a spojů autobusové dopravy. 

• Dobudování a propagace cyklostezky Odra – Nisa a jejího propojení s německou stranou 

• Budování singletreků a pumptreků, záměry na cyklotrasy a pěší trasy, budování sportovního 

zázemí a doplňování turistických cílů např. vybudování turistického cíle u bobové dráhy 

v Tanvaldu. 

• Oprava objektu Lidových sadů. 

• Rozšíření a modernizace ZOO Liberec. 

• Podpora řemesel a agroturistiky ve vazbě na cestovní ruch. 
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• Využití potenciálu ozubnicové železnice Tanvald – Kořenov – Harrachov – ukázkové 

rekonstrukce, propagace, informování, spolupráce s Polskem, Německem. 

• Využití potenciálu podstávkových domů (např. ukázková rekonstrukce, propagace 

a informování o podstávkových domech, spolupráce s Německem a Polskem). 

• Výstavba/modernizace turistických informačních center. 

• Podpora revitalizace technických památek, drobných památek, kulturního dědictví. 

• Budování, rekonstrukce a pořizování vybavení muzeí, galerií a knihoven. 

• Podpora projektu Křišťálové údolí. 

• Budování infrastruktury a pořízení vybavení pro konzervaci a restaurování sbírek a fondů. 

 

Naplnění specifického cíle 3.1 bude dosaženo prostřednictvím realizace následujících opatření: 

• Opatření 3.1.1 - Rozvoj doprovodné infrastruktury a aktivit v cestovním ruchu. 

• Opatření 3.1.2 - Podpora regionálních atraktivit. 

 

Specifický cíl 3.2 - Zajistit revitalizaci a ochranu kulturního dědictví aglomerace 

Obdobně jako oblast cestovního ruchu vykazuje problematika kultury v podmínkách aglomerace 

mnoho předností ale i slabých míst. Území disponuje velkým množstvím kulturních památek, muzeí 

i jedinečnými kulturními organizacemi s nadregionálním významem. Naproti tomu však stojí špatný 

technický stav tohoto kulturního bohatství a neexistence či nevyhovující stav depozitářů památek, 

muzeí, galerií i knihoven. Problematickou oblastí je nedostačující infrastruktura pro konzervaci 

a restaurování sbírek a jejich zabezpečení. Neaktuálnost, pomalá výměna a doplňování expozic 

v souladu s moderní dobou jsou také citelné nedostatky s velkým prostorem pro zlepšení.   

Nejenom z těchto důvodů je výrazné zvýšení péče o kulturní bohatství aglomerace jednou 

z dlouhodobých strategických priorit, která spolu s rozvojem cestovního ruchu tvoří vzájemně 

se podporující synergické prvky se značným růstovým potenciálem.   

 

Naplnění specifického cíle 3.2 přispěje k řešení následujících rozvojových potřeb aglomerace 

identifikovaných v analytické části strategie: 

 

• Rozvoj libereckého zámku jako základny festivalu Anifilm. 

• Podpora revitalizace technických památek, drobných památek, kulturního dědictví. 

• Budování, rekonstrukce a pořizování vybavení muzeí, galerií a knihoven. 

• Budování infrastruktury a pořízení vybavení pro konzervaci a restaurování sbírek a fondů. 

• Postupná výměna neaktuálních a méně atraktivních expozicí v muzeích a galeriích. 

• Využití areálu zámku ve Frýdlantu pro rozvoj cestovního ruchu (např. agroturistika, využití 

tradice rodu Clam-Gallasů, památník, malé muzeum Franze Kafky). 

• Revitalizace zámku Frýdlant. 

• Podpora projektu Křišťálové údolí. 

 

Naplnění specifického cíle 3.2 bude dosaženo prostřednictvím realizace následujících opatření: 

• Opatření 3.2.1 - Obnova kulturních památek, muzeí a knihoven. 

• Opatření 3.2.2 - Restaurování uměleckých děl a sbírkových předmětů a jejich ochrana.  



Posouzení vlivu Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

 
Údaje o koncepci 

26 

B.7. Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich 

umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje 

apod.  

 

Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 představuje komplexní 

nástroj zvyšování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím stimulace jejích tří klíčových 

faktorů: i) infrastruktura, ii) lidé, iii) instituce. V rámci řešeného území navrhuje řešení tak, aby byl 

zajištěn udržitelný rozvoj. Jedná se o doporučení směřující k zajištění optimálního rozvoje s ohledem 

na stávající socio-ekonomické a přírodní podmínky. Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – 

Jablonec nad Nisou 2021–2027 je nástrojem realizace regionální politiky. Realizace regionální politiky 

i interpretace probíhajících rozvojových procesů se odvíjí od existujících rozvojových struktur.  

Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze, 

velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod., je následující: 

opatření Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

jsou strategického a organizačního charakteru bez konkrétního územního průmětu. Míra, v jaké 

koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti je tedy obecnějšího charakteru s uváděním 

typových podporovaných projektů jako jsou například v rámci Strategického cíle 1 - Udržitelná 

a dostupná aglomerace a Specifického cíle 1.2 - Posílit udržitelné způsoby mobility a její infrastrukturu: 

Bezpečnost v dopravě: 

 

• Zábor části silniční infrastruktury pro jiné využití. 

• Budování přeložek silnic. 

• Výstavba obchvatů obcí. 

• Zkapacitnění mimoúrovňových křižovatek pro intenzivnější napojení vnitroměstské dopravy. 

• Budování nových napojení vnitroměstské dopravy na silnici I/35. 

• Výstavba systémů Park and Ride ve zdrojových oblastech dojíždění a pro turistickou dopravu 

do Bedřichova (návaznost na kyvadlovou autobusovou linku). 

• Výstavba parkovacích kapacit míst a parkovacích domů v návaznosti na MHD. 

• Výstavba systémů Park and Ride, jejich zkapacitnění a propagace. 

• Sběrný parkovací dům u žst. v Liberci (aby návštěvníci nemuseli zajíždět do centra). 

• Posílení regionální železniční dopravy a její propojení s tramvajovou dopravou. 

• Přestupní dopravní uzly po obvodu centra města pro umožnění přestupů mezi příměstskými 

a městskými linkami mimo přetížený terminál Fügnerova. 

• Propojení tramvajové infrastruktury s železniční, zavedení železničních spojů do centra 

Liberce. 

• Dobudování cyklodopravní infrastruktury pro dojíždění za prací. 

 

Z hlediska typových intervencí Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 

2021–2027 zejména v oblasti technické infrastruktury jako např. výstavba obchvatů obcí a silničních 

přeložek na vybraných úsecích silnic, výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší či 

cyklo, výstavba parkovišť, parkovacích domů a systému P+R sice nejsou známy konkrétní územní 

průměty, nicméně k jejich realizaci lze přiřadit budoucí požadavky na přírodní zdroje v podobě 

následujících vstupů: 

 

• zábory půdy (lze předpokládat jak ZPF, tak PUPFL); 

• voda (jako z hlediska technologického tak i hygienických požadavků); 
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• energetické zdroje (elektřina, pohonné hmoty); 

• surovinové zdroje (veškeré stavební materiály). 

 

Výjimku tvoří některá typové opatření, u kterých i bez prostorových dat lze z jejich názvu částečně 

odvodit lokalizaci, jako např.: Sběrný parkovací dům u žst. v Liberci či Budování nových napojení 

vnitroměstské dopravy na silnici I/35. V těchto případech typových opatření lze jednoznačně 

konstatovat, že definují rámec pro budoucí povolení záměrů, a to i ve vztahu k jejich lokalizaci. 

I v kontextu velikosti lze předpokládat, že u některých typových intervencí jako např. výstavba 

obchvatů obcí a silničních přeložek je více než pravděpodobné, že budou překračovány limitní hodnoty 

uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 

pozdějších předpisů. 

Podrobnější podmínky udělení podpory daným aktivitám nejsou součástí Integrované strategie ITI 

aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 a budou popsány až při vyhlašování jednotlivých 

výzev v tzv. Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. 

 

B.7.1. Závěr z hlediska stanovení rámce pro záměry a jiné činnosti 

Souhrnně lze konstatovat, že jednotlivé typové opatření Integrované strategie ITI aglomerace Liberec 

– Jablonec nad Nisou 2021–2027 definují rámec pro budoucí povolení záměru jež jsou uvedeny 

v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, a to zejména vzhledem k požadavkům na přírodní zdroje, vzhledem k jejich povaze 

a v některých případech typových opatření i vzhledem k jejich velikosti a orientační lokalizaci. 

 

B.8. Přehled uvažovaných variant řešení  

 

Předkládaná Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

je zpracovávána pouze v jedné aktivní variantě, což v případě variantního porovnání znamená, že efekt 

plynoucí z implementace strategického dokumentu bude porovnáván s tzv. „nulovou variantou“ čili 

prolongací současného trendu vývoje stavu jednotlivých složek životního prostředí bez provedení 

koncepce.  

 

B.9. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví s jinými záměry  

 

Cíle, navrhované v rámci Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–

2027, by měly být v souladu s cíli vybraných strategických a programových dokumentů, především 

těch, které byly či jsou připravovány pro období 2021+. Při zpracování uvedené koncepce byly 

respektovány všechny dostupné relevantní dokumenty na úrovni EU připravované pro příští 

programové období, z nichž mezi nejdůležitější patří Kohezní politika EU po roce 2020. Strategie má 

vztah také k dalším dokumentům, zpracovaným na mezinárodní úrovni zejména Agenda 2030 (OSN) 

pro udržitelný rozvoj, která stanovuje cíle udržitelného rozvoje do roku 2030. 

Na národní úrovni lze jako klíčovou koncepci uvést Strategický rámec Česká republika 2030, 

který je zastřešujícím rozvojovým dokumentem ČR, z něhož následně vychází Strategie regionálního 

rozvoje ČR 2021+. Dalším základním dokumentem, definujícím priority ČR ve vztahu k novému 

programovému období, je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020 a aktuálně 

připravovaná Dohoda o partnerství 2021–2027. Dalšími dokumenty jsou následně jednotlivé sektorové 

strategie. 
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Vztah strategie ke strategickým dokumentům na mezinárodní úrovni 

• Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030; 

• Zelená dohoda pro Evropou; 

• Územní agenda EU; 

• Legislativa Politiky soudržnosti EU 2021–2027; 

• Evropa 2020. 

 

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na národní úrovni 

• Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020; 

• Územní dimenze v operačních programech 2021+; 

• Strategický rámec Česká republika 2030; 

• Dohoda o partnerství pro programové období 2021–2027 (v přípravě); 

• Národní program reforem ČR 2019, 2020; 

• Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+; 

• Koncepce rozvoje venkova 2021–2027; 

• Inovační strategie České republiky 2019–2030; 

• Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 (koncepce rozvoje veřejné správy); 

• Soubor koncepcí Digitální Česko 2018+ (vládní program digitalizace ČR); 

• Politika ochrany klimatu v ČR 2017–2030, s výhledem do roku 2050; 

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2015–2020, s výhledem do roku 

2030, 1. aktualizace pro období 2021–2030 (v přípravě); 

• Politika územního rozvoje České republiky 2020 (úplné znění závazné od 11. 09. 2020); 

• Státní politika životního prostředí České republiky 2030, s výhledem do roku 2050; 

• Státní program ochrany přírody a krajiny ČR pro období 2020–2025; 

• Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016–2025; 

• Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, 1. aktualizace pro období 2021–2025  

• Koncepce ochrany před následky sucha na území České republiky 2017; 

• Národní program snižování emisí ČR, aktualizace 2019; 

• Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR 2015–2020; 

• Aktualizované programy zlepšování kvality ovzduší 2020+: 

1. Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod–CZ05; 

• Národní akční plán čisté mobility 2015–2018, s výhledem do roku 2030, aktualizace 2020; 

• Dopravní politika ČR pro období 2021–2027 s výhledem do r. 2050; 

• Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů v ČR do r. 2020 s výhledem do r.2050; 

• Strategie sociálního začleňování 2021–2030; 

• Státní kulturní politika na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025);  

• Státní kulturní politika na léta 2021-2026 s výhledem do roku 2030; 

• Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR na období 2021–2030; 

• Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017–2020; 

• Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního 

poradenství na léta 2016–2025; 

• Národní investiční plán České republiky 2020–2050; 

• Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (Zdraví 2030); 

• Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (Zdraví 2020); 

• Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. 

století; 
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• Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP). 

 

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na regionální úrovni 

• Regionální inovační strategie Libereckého kraje; 

• Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II.; 

• Místní akční plán Frýdlantsko II.; 

• Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko II.; 

• Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II.; 

• Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tanvaldsko II.; 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021–2023; 

• Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018–2022; 

• Komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020–2023; 

• 2. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko  2016–2020; 

• 2. Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Frýdlantsko na období 2020–2023; 

• Plán udržitelné mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030; 

• Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje; 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje; 

• Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje; 

• Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016–2025; 

• Plán odpadového hospodářství statutárního města Liberec; 

• Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030) – statutární město Liberec; 

• Územní energetická koncepce Libereckého kraje; 

• Adaptační strategie na změnu klimatu statuárního města Liberec; 

• Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje na léta 2021–2027; 

• Strategie rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje 2013–2020; 

• Strategie rozvoje cestovního ruchu v Liberci pro období 2014–2020; 

• Akční plán marketingových aktivit cestovního ruchu Libereckého kraje; 

• Program rozvoje Libereckého kraje 2014–2020. 
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B.9.1. Vztah k provázaným strategickým dokumentům 

 

Vztah předkládané strategie vůči jiným koncepcím přijatým na nadnárodní, národní a regionální úrovni, 

které se vztahují k zájmovému území, předmětu řešení strategie a způsobu zapracování daných cílů 

ochrany životního prostředí v rámci řešené strategie. 

 
Tabulka č. 1 Stupnice hodnocení vztahu strategických dokumentů 

Hodnota Popis  Vysvětlení 

0 Bez vztahu 

Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry, které vyžadují řešení v rámci 
řešené koncepce. 

1 Slabý nebo nepřímý vztah 

Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem 
pro odůvodnění konkrétních návrhů. 

2 Silný vztah (přímý) 

Strategický dokument bez konkrétně definovaných 
nároků na promítnutí 
do předkládaného dokumentu. Do řešené koncepce 
se promítají ve formě priorit, požadavků nebo 
podmínek (verbální výroky). Realizace koncepce není 
přímo závislá na přijatém strategickém dokumentu. 

3 Velmi silný vztah (přímý) 

Strategický dokument obsahuje podněty, požadavky 
nebo záměry s konkrétně definovaným nárokem na 
změnu využití území, které se přímo promítají do 
posuzované koncepce, jejich zahrnutí je nezbytnou 
podmínkou vyplývající z přijatého strategického 
dokumentu. 

Zdroj: vlastní zpracování, 2022 
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Tabulka č. 2 Hodnocení vztahu Strategie ITI Liberec Jablonec na Nisou 2021–2027 k jiným koncepcím  

Koncepční dokumenty Vztah Komentář zpracovatele SEA 

Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Zelená dohoda pro Evropu 1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Územní agenda EU 1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Legislativa Politiky soudržnosti EU 
2021–2027. 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Evropa 2020 1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Národní koncepce realizace politiky 
soudržnosti po roce 2020 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Územní dimenze v operačních 
programech 2021+ 

2 Strategický dokument bez konkrétně definovaných 
nároků na promítnutí do předkládaného dokumentu. 
Do řešené strategie se promítají ve formě priorit. 
Podrobnější hodnocení vazby mezi strategií a cíli 
předmětného strategického dokumentu viz budoucí 
vyhodnocení. 

Strategický rámec Česká republika 2030 2 Strategický dokument bez konkrétně definovaných 
nároků na promítnutí do předkládaného dokumentu. 
Do řešené strategie se promítají ve formě priorit. 
Podrobnější hodnocení vazby mezi strategií a cíli 
předmětného strategického dokumentu viz budoucí 
vyhodnocení. 

Dohoda o partnerství pro programové 
období 2021–2027  

2 Strategický dokument bez konkrétně definovaných 
nároků na promítnutí do předkládaného dokumentu. 
Do řešené strategie se promítají ve formě priorit. 
Podrobnější hodnocení vazby mezi strategií a cíli 
předmětného strategického dokumentu viz budoucí 
vyhodnocení.  

Národní program reforem ČR 2019 1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí.  

Národní program reforem ČR 2020 1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
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požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 2 Strategický dokument bez konkrétně definovaných 
nároků na promítnutí do předkládaného dokumentu. 
Do řešené strategie se promítají ve formě priorit. 
Podrobnější hodnocení vazby mezi strategií a cíli 
předmětného strategického dokumentu viz budoucí 
vyhodnocení. 

Koncepce rozvoje venkova 2021–2027 1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Inovační strategie České republiky 
2019–2030 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Koncepce klientsky orientovaná veřejná 
správa 2030 (koncepce rozvoje veřejné 
správy) 

0 Bez vztahu ke koncepci (strategie neobsahuje 
podněty, požadavky nebo záměry, které vyžadují 
řešení v rámci řešené koncepce). 

Soubor koncepcí Digitální Česko 2018+ 
(vládní program digitalizace ČR) 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Politika ochrany klimatu v ČR 2017–
2030, s výhledem do roku 2050 

0 Bez vztahu ke koncepci (strategie neobsahuje 
podněty, požadavky nebo záměry, které vyžadují 
řešení v rámci řešené koncepce). 

Strategie přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR 2015–2020, s 
výhledem do roku 2030, 1. aktualizace 
pro období 2021–2030 (v přípravě) 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Politika územního rozvoje České 
republiky 2020 (úplné znění závazné od 
11. 09. 2020) 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Státní politika životního prostředí České 
republiky 2030, s výhledem do roku 
2050 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Státní program ochrany přírody a 
krajiny ČR pro období 2020–2025 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Strategie ochrany biologické 
rozmanitosti ČR 2016–2025 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 
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Národní akční plán adaptace na změnu 
klimatu, 1. aktualizace pro období 
2021–2025 (v přípravě) 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Koncepce ochrany před následky sucha 
na území České republiky 2017 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Národní program snižování emisí ČR, 
aktualizace 2019 

0 Bez vztahu ke koncepci (strategie neobsahuje 
podněty, požadavky nebo záměry, které vyžadují 
řešení v rámci řešené koncepce). 

Střednědobá strategie zlepšení kvality 
ovzduší v ČR 2015–2020 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Program zlepšování kvality ovzduší zóna 
Severovýchod–CZ05 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Národní akční plán čisté mobility 2015–
2018, s výhledem do roku 2030, 
aktualizace 2020 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Dopravní politika ČR pro období 2021–
2027 s výhledem do r. 2050 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Akční plán rozvoje inteligentních 
dopravních systémů v ČR do r. 2020 s 
výhledem do r. 2050 

0 Bez vztahu ke koncepci (strategie neobsahuje 
podněty, požadavky nebo záměry, které vyžadují 
řešení v rámci řešené koncepce). 

Strategie sociálního začleňování 2021–
2030 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Státní kulturní politika na léta 2015–
2020 (s výhledem do roku 2025) 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Státní kulturní politika na léta 2021-
2026 s výhledem do roku 2030 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 
na období 2021–2030 (v přípravě) 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 
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Koncepce památkové péče v České 
republice na léta 2017–2020 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Státní program environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty a 
environmentálního poradenství na léta 
2016–2025 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Národní investiční plán České republiky 
2020–2050 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Strategický rámec rozvoje péče o zdraví 
v České republice do roku 2030 (Zdraví 
2030) 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Národní strategie ochrany a podpory 
zdraví a prevence nemocí (Zdraví 2020) 
 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR – 
Zdraví pro všechny v 21. století 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Akční plán zdraví a životního prostředí 
ČR (NEHAP) 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Zdroj: vlastní zpracování, 2022 
 

Koncepční dokumenty – krajská 
úroveň plánování 

Vztah Komentář zpracovatele SEA 

Regionální inovační strategie 
Libereckého kraje 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 
Libereckého kraje II. 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Místní akční plán Frýdlantsko II. 2 Strategický dokument bez konkrétně definovaných 
nároků na promítnutí do předkládaného dokumentu. 
Do řešené strategie se promítají ve formě priorit. 
Podrobnější hodnocení vazby mezi strategií a cíli 
předmětného strategického dokumentu viz budoucí 
vyhodnocení. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
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oblast Jablonecko II požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 
oblast Liberecko II 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
Tanvaldsko II 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb Libereckého kraje  2021–2023 

2 Strategický dokument bez konkrétně definovaných 
nároků na promítnutí do předkládaného dokumentu. 
Do řešené strategie se promítají ve formě priorit. 
Podrobnější hodnocení vazby mezi strategií a cíli 
předmětného strategického dokumentu viz budoucí 
vyhodnocení. 

Komunitní plán služeb v sociální oblasti 
statutárního města Liberec na období 
let 2018–2022 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Komunitní plán sociálních a navazujících 
služeb Jablonecka na období 2020–
2023 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

2. Komunitní plán sociálních služeb 
Mikroregionu Tanvaldsko  2016–2020 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

2. Komunitní plán sociálních služeb 
mikroregionu Frýdlantsko na období 
2020–2023 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Plán udržitelné mobility Liberec – 
Jablonec nad Nisou 2021–2030 

2 Strategický dokument bez konkrétně definovaných 
nároků na promítnutí do předkládaného dokumentu. 
Do řešené strategie se promítají ve formě priorit. 
Podrobnější hodnocení vazby mezi strategií a cíli 
předmětného strategického dokumentu viz budoucí 
vyhodnocení. 

Plán dopravní obslužnosti Libereckého 
kraje 

2 Strategický dokument bez konkrétně definovaných 
nároků na promítnutí do předkládaného dokumentu. 
Do řešené strategie se promítají ve formě priorit. 
Podrobnější hodnocení vazby mezi strategií a cíli 
předmětného strategického dokumentu viz budoucí 
vyhodnocení. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Libereckého kraje 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
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vymezení jednotlivých intervencí. 

Koncepce ochrany přírody a krajiny 
Libereckého kraje 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Plán odpadového hospodářství 
Libereckého kraje 2016–2025 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Plán odpadového hospodářství 
statutárního města Liberec 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Akční plán udržitelné energetiky a 
klimatu (2030) – statutární město 
Liberec 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Územní energetická koncepce 
Libereckého kraje 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Adaptační strategie na změnu klimatu 
statuárního města Liberec 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Koncepce rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací Libereckého 
kraje na léta 2021–2027 

2 Strategický dokument bez konkrétně definovaných 
nároků na promítnutí do předkládaného dokumentu. 
Do řešené strategie se promítají ve formě priorit. 
Podrobnější hodnocení vazby mezi strategií a cíli 
předmětného strategického dokumentu viz budoucí 
vyhodnocení. 

Koncepce rozvoje knihoven v České 
republice na léta 2021–2027 s 
výhledem do roku 2030 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Strategie rozvoje cestovního ruchu 
Libereckého kraje 2013–2020 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Strategie rozvoje cestovního ruchu v 
Liberci pro období 2014–2020 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
vymezení jednotlivých intervencí. 

Akční plán marketingových aktivit 
cestovního ruchu Libereckého kraje 

1 Strategický dokument neobsahuje podněty, 
požadavky nebo záměry s přímou vazbou na 
navrhovanou koncepci, je však podkladem pro 
odůvodnění konkrétních návrhů, nároků či územního 
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vymezení jednotlivých intervencí. 

Program rozvoje Libereckého kraje 
2014–2020 

2 Strategický dokument bez konkrétně definovaných 
nároků na promítnutí do předkládaného dokumentu. 
Do řešené strategie se promítají ve formě priorit. 
Podrobnější hodnocení vazby mezi strategií a cíli 
předmětného strategického dokumentu viz budoucí 
vyhodnocení. 

Zdroj: vlastní zpracování, 2022 
 

Detailnější výčet dalších koncepčních a strategických dokumentů by v tomto stavu posouzení 

(zpracování oznámení) nebyl vzhledem k cílům oznámení a různé úrovni vzájemných vazeb mezi 

koncepcí a těmito dokumenty účelný. Podrobněji bude vztah Integrované strategie ITI aglomerace 

Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 k jiným nadřazeným a souvisejícím koncepcím řešen v rámci 

Vyhodnocení, neboť budou důležitým zdrojem a podkladem pro definování referenčních cílů ochrany 

životního prostředí, které budou klíčovým nástrojem při „cílovém přístupu hodnocení“ vlivů koncepce 

na životní prostředí. Hodnocení souladu koncepce se strategickými dokumenty tedy bude součástí 

dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.  

Pokud jde o možnost kumulace vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry, 

je z hlediska hodnocení případných kumulativních vlivů podstatné, že v Integrované strategie ITI 

aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 nejsou uvedeny žádné konkrétní intervence 

s konkrétním územním průmětem a současně nejsou ani uvedeny jejich detailní charakteristiky. 

Hodnocení kumulativních vlivů (kumulativní vliv je dán součtem vlivů stejného druhu z různých zdrojů) 

bude tedy provedeno s ohledem na uvedenou skutečnost v rámci Vyhodnocení. Hodnocení 

potenciálních kumulativních vlivů typových opatření Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – 

Jablonec nad Nisou 2021–2027 bude v rámci Vyhodnocení koncepce provedeno pro taková typová 

opatření, u kterých budou podle jejich pravděpodobného charakteru a působení identifikovány možné 

negativní vlivy na životní prostředí nebo na veřejné zdraví s ohledem na existující vlivy v území a jeho 

zranitelnost. 
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B.10. Předpokládaný termín dokončení  

 

Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 je v souladu 
s definovaným pracovním postupem plánovacího procesu připravována tak, aby byla na přelomu II. 
a III. čtvrtletí roku 2022 připravena ke schválení. 

 

B.11. Návrhové období  

 
Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou je připravována pro návrhové 

období od roku 2021 do roku 2027. 

 

B.12. Způsob schvalování  

Integrovanou strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 pořizuje (materiálně 

myšleno je její nositelem) Statutární město Liberec. Statutární orgán nositele schvaluje integrovanou 

strategii včetně programových rámců, změny cílů či opatření, změny rozpočtu cílů a opatření, změny 

indikátorů. 
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C. Údaje o dotčeném území   
 

C.1. Vymezení dotčeného území  

Polygon zájmového území Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–

2027 je tvořen spádovým územím 47 dotčených obcí, zahrnující obce 6 SO ORP (Česká Lípa, Frýdlant, 

Jablonec na Nisou, Liberec, Tanvald, Železný Brod) v Libereckém kraji. 

 

 

C.2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí 

ovlivněny  

Na základě vymezení polygonu zájmového území Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – 

Jablonec nad Nisou 2021–2027 se předpokládá ovlivnění území následujících obcí (NUTS V, obrázek 

č. 2): 

 
Višňová;    CZ0513564494 

Černousy;   CZ0513545996 

Frýdlant;   CZ0513564028 

Hrádek nad Nisou;  CZ0513564095 

Chotyně;   CZ0513564109 

Rynoltice;   CZ0513564397 

Chrastava;   CZ0513564117 

Dětřichov;   CZ0513546607 

Zdislava;    CZ0513564541 

Křižany;    CZ0513564184 

Nová Ves;   CZ0513546593 

Janův Důl;   CZ0513546658 

Světlá pod Ještědem;  CZ0513564427 

Proseč pod Ještědem;  CZ0513544345 

Český Dub;   CZ0513563960 

Bílá;    CZ0513563901 

Šimonovice;   CZ0513564460 

Oldřichov v Hájích;  CZ0513564281 

Dlouhý Most;   CZ0513530468 

Hodkovice nad Mohelkou; CZ0513564061 

Jeřmanice;   CZ0513530484 

Liberec;    CZ0513563889 

Rádlo;    CZ0512563781 

Kryštofovo Údolí;   CZ0513564176 

Bílý Kostel nad Nisou;  CZ0513563919 

Rychnov u Jablonce nad Nisou; CZ0512563790 

Hamr na Jezeře;   CZ0511544337 

Heřmanice;   CZ0513544353 

Osečná;    CZ0513564290 

Mníšek;    CZ0513564231 

Stráž nad Nisou;   CZ0513544477 

Janovice v Podještědí;  CZ0513561657 

Tanvald;    CZ0512563820 

Smržovka;   CZ0512563811 

Albrechtice v Jizerských horách; CZ0512563528 
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Jiřetín pod Bukovou;  CZ0512546585 

Nová Ves nad Nisou;  CZ0512563731 

Skuhrov;   CZ0512563803 

Lučany nad Nisou;  CZ0512563692 

Maršovice;   CZ0512563714 

Dalešice;   CZ0512530425 

Janov nad Nisou;   CZ0512563595 

Bedřichov;   CZ0512563536 

Jablonec nad Nisou;  CZ0512563510 

Josefův Důl;   CZ0512563633 

Pulečný;    CZ0512546577 

Pěnčín;    CZ0512563749 

 
Obrázek č. 2 Polygon zájmového území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 

C.3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území  

C.3.1. Obyvatelstvo 

Počet obyvatel na území 47 obcí aglomerace k 31. 12. 2019 byl 221 241, z toho 108 478 mužů (49 %) 

a 112 763 žen (51 %). Počet obyvatel za posledních 10 let vzrostl o více než 6 tis. osob, přičemž počet 

obyvatel roste i v obou jádrových městech. Počet obyvatel během posledních 10 let klesl pouze v devíti 

obcích, z nichž čtyři se nachází ve Frýdlantském výběžku. Na území celého Libereckého kraje se počet 

obyvatel za posledních 10 let změnil jen nepatrně – narostl o 3,7 tis. obyvatel, tedy o 0,9 %, za což mají 

zásluhu převážně obce aglomerace (ITI, 2022) 

Průměrná hustota zalidnění obcí v aglomeraci k 31. 12. 2019 činila 167,6 obyv./km2; s nárůstem počtu 

obyvatel narůstá postupně mírně i hustota zalidnění. Nejvyšší hustota zalidnění je v jádrových městech 
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Jablonec nad Nisou (1458,6 obyv./km2) a Liberec (987,9 obyv./km2). V aglomeraci jsou však i tři obce 

s hustotou zalidnění nižší než 20 obyv./km2. Vzhledem k exponovanosti aglomerace je hustota 

zalidnění vyšší, než je průměr kraje 140,3 obyv./km2 a ČR 135,6 obyv./km2  (ITI, 2022). 

Dynamika růstu počtu obyvatel byla nejvyšší v posledních 5 letech, mezi roky 2019 a 2014. Počet 

obyvatel vzrostl téměř o 4 500, tj. o 2 %. Nejvíce dynamicky (o více než 15 %) rostly obce v zázemí 

města Liberce s dobrou dopravní dostupností na Prahu (Šimonovice, Proseč pod Ještědem, Rádlo) (ITI, 

2022). 

Obrázek č. 3 Hustota zalidnění v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 

C.3.2. Ovzduší  

Kvalita ovzduší v České republice, i přes dlouhodobě se snižující množství emisí znečišťujících látek, 

se příliš nezlepšuje. Pokles emisí znečišťujících látek odráží jak vývoj národního hospodářství 

v jednotlivých letech, tak i vliv zavádění efektivnějších technologických a výrobních postupů, snižování 

materiálové a energetické náročnosti a také povinnosti naplňovat dílčí legislativní požadavky (CENIA, 

2018).  

Liberecký kraj patří ke krajům, které přispívají ke znečištění ovzduší v rámci ČR nejméně. Na území 

aglomerace patří k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší území jádrových měst Liberec a Jablonec 

nad Nisou. Na území města Liberce jsou překračovány imisní limity benzo(a)pyrenu. Zdrojem emisí 

benzo(a)pyrenu je průmyslová činnost, doprava i emise z lokálních topenišť. V roce 2019 bylo zájmové 

území zařazeno do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v ukazateli benzo[a]pyren (BaP) a přízemní 

ozon. Roční průměrná koncentrace BaP byla v zájmové lokalitě 0,5 – 0,7 ng.m-3, imisní limit byl 

překročen ve Stráži n. N., v Libereckém kraji byl imisní limit pro ochranu lidského zdraví BaP překročen 

na 1,42 % území kraje. Maximální koncentrace přízemního ozonu (nejvyšší maximální denní klouzavý 

8 h průměr) za poslední 3 roky převážně v zájmové lokalitě dosahovala > 120 μg.m-3, v Libereckém kraji 

byl imisní limit přízemního ozonu překročen na 97,47 % území zóny (CHMÚ, 2019). 
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Tabulka č. 3 Imisní ́situace v dané oblasti (Statutární město Liberec, 2021). 

 

 
 

Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu na všech typech stanic byly v roce 2019 nejnižší 

za hodnocené období 2009–2019, nicméně v mnoha městech zůstávají stále na nadlimitní úrovni. 

Oproti desetiletému průměru 2009–2018 došlo v roce 2019 k poklesu koncentrací benzo[a]pyrenu 

na všech stanicích v průměru o cca 20 %. Ke zlepšení situace přispěly dobré rozptylové podmínky, 

které se v České republice vyskytují v posledních pěti letech, nižší počet topných dnů v zimních měsících 

a realizovaná opatření ke zlepšení kvality ovzduší, mj. obnova kotlů v domácnostech (CHMÚ, 2019). 

Polyaromatické uhlovodíky, z nichž je v oblasti ochrany ovzduší sledována zejména benzo[a]pyren, 

jsou produkovány téměř výhradně spalovacími procesy, při nichž nedochází k dostatečné oxidaci 

přítomných organických spalitelných látek. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého spalování 

při teplotách 300 až 600 °C. Mezi jeho nejvýznamnější zdroje se proto řadí spalování pevných paliv 

v kotlích nižších výkonů, především v domácích topeništích. Vliv dopravy se uplatňuje především podél 

dálnic, komunikací s intenzivní dopravou a na území větších městských celků (CHMÚ, 2019). 

K překročení imisního limitu O3 došlo ve tříletém období 2017–2019 na 70,5 % území ČR s cca 56,9 % 

obyvatel. V porovnání s předchozími pěti tříletými obdobími se jedná o druhé největší území 

s překročením imisního limitu pro O3 (80 % území v období 2016–2018, 31,2 % území za období 2015–

2017, 18,1 % území za období 2014–2016 a 26,8 % území za období 2013–2015). Důvodem jsou trvající 

příznivé meteorologické podmínky pro vznik přízemního O3, které vedly k navýšení koncentrací 

a častějšímu překročení hodnoty imisního limitu O3 v roce 2019 (CHMÚ, 2019). 

O3 nemá v atmosféře vlastní významný zdroj. Jedná se o tzv. sekundární látku vznikající v celé řadě 

velmi komplikovaných nelineárních fotochemických reakcí. Prekurzory O3 jsou oxidy dusíku (NOx) 

a nemetanické těkavé organické látky (NMVOC), v globálním měřítku hrají roli i metan (CH4) a oxid 

uhelnatý (CO). Důležitou reakcí je fotolýza NO2. Současně probíhá titrace O3 oxidem dusnatým 

za vzniku NO2 a O2 (CHMÚ, 2019). 

Z denních a měsíčních hodnocení koncentrace ozonu je zřejmé, že nejnižší hodnoty koncentrací 

jsou měřeny na dopravně zatížených lokalitách, kde je O3 odbouráván chemickou reakcí s NO. Hodnoty 

koncentrací na venkovských, předměstských a městských stanicích jsou v porovnání s koncentracemi 

na dopravních stanicích vyšší a dosahují podobných úrovní (CHMÚ, 2019). 

Souhrnné hodnocení kvality ovzduší převážně v krajských městech ČR, na městských a předměstských 

stanicích je založeno na indexu kvality ovzduší (IKO). Výpočet IKO za rok 2019 je založen 

na vyhodnocení 3hodinových klouzavých průměrných koncentrací oxidu siřičitého (SO2), oxidu 

Roční průměr NO2 μg/m3 21

Roční průměr PM10 μg/m3 21,7 21,7

Nejvyšší 24 hod. koncentrace PM10 μg/m3 37,9

PM2,5 roční průměr μg/m3 17,1

Benzen roční průměr μg/m3 1,2

Benzo(a)pyren roční průměr ng/m3 1,2

Nejvyšší 24 hod. koncentrace SO2 μg/m3 12,2

Arsen roční průměr ng/m3 1,5

Olovo roční průměr ng/m3 6,3

Nikl roční průměr ng/m3 0,4

Kadmium roční průměr ng/m3 0,3
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dusičitého (NO2) a suspendovaných částic (PM10) současně. V letním období (1.4. – 30.9.) se navíc 

hodnotí také 3hodinové klouzavé průměrné koncentrace přízemního ozonu (O3). Tříhodinový klouzavý 

průměr dle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) lépe vystihuje potenciální dopad znečištěného ovzduší 

na zdraví obyvatel, nově včetně doporučení SZÚ k zajištění ochrany lidského zdraví (Statutární město 

Liberec, 2021). 

Na stanici Liberec-Rochlice v Libereckém kraji se nejčastěji vyskytovaly situace s velmi dobrou 

až dobrou kvalitou ovzduší ze (60 %) a zhruba ze 40 % s přijatelnou kvalitou ovzduší (CHMÚ, 2019). 

Pro celou oblast byla zpracována rozptylová studie, do které byly zahrnuty liniové zdroje z dopravního 

modelu a významné stacionární zdroje znečištění ovzduší (REZZO cca 210 ks, zdroj dat www.chmi.cz). 

Největší znečištění je vázáno na intravilán města Liberec, v oblasti není žádný dominantní vliv 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Nejhorší body pro jednotlivé ukazatele v následující tabulce, 

kde jsou uvedeny hodnoty současného imisního pozadí a vypočtené imisní hodnoty provozovaných 

stávajících zdrojů (REZZO, doprava). Z níže uvedené tabulky vyplývá, že vliv na imisní situaci z provozu 

stávajících liniových a stacionárních zdrojů je malý (Statutární město Liberec, 2021). 

 
Tabulka č. 4 Znečištění ovzduší v nejhorších místech zájmového území (Statutární město Liberec, 2021). 
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Obrázek č. 4 Klimatická oblast v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 

C.3.3. Voda 

Popis území 

Převážná část zájmového území náleží do povodí Odry, jihovýchodní a severní okraje zájmového území 

náleží do povodí Labe. V povodí Odry náleží území do dílčího povodí Lužická Nisa po Mandavu (ČHP 2-

04-07). V povodí Labe náleží jihovýchodní okraj území (Rádlo, Rychnov a Pulečný) do dílčího povodí 

Jizera od Kamenice po Klenici a Klenice (ČHP 1-05-02) a severní okraj území (Lučany – Horní Lučany, 

Janov – Hrabětice a sever území ve správě Bedřichova) do dílčího povodí Jizera po Kamenici a Kamenice 

(ČHP 1-05-01). Hlavním vodním tokem převážné části zájmového území je Lužická Nisa, hlavním 

vodním tokem jihovýchodní části je Mohelka (Statutární město Liberec, 2021). 

Lužická Nisa (ID 10 100 061) je levostranným přítokem Odry, významný vodní tok, pramenící nedaleko 

obce Nová Ves n. N. v nadmořské výšce 632 m n.m. Plocha povodí je 4 297 km2, délka toku je 254 km, 

na území ČR je délka 55,1 km a plocha povodí 375,3 km2. Nisa je vodohospodářsky významný tok, 

pstruhová voda po Proseč, níže mimopstruhová voda; vodácky využívaný úsek z Liberce do Chrastavy; 

horní část toku na území CHKO Jizerské hory. V zájmovém území protéká Lučany, Jabloncem, Libercem 

a Stráží n. N. Státní hranici překračuje u Hrádku n. N. (ÚSK ORP Liberec, 2018; Povodňový portál 

Libereckého kraje, 2021) 

Mohelka (ID 10 100 101) je pravostranným přítokem Jizery, významný vodní tok, pramenící v Kokoníně 

(Jablonec n. N.) v nadmořské výšce cca 570 m n.m. Plocha povodí je 176,5 km2, délka toku je cca 41,6 

km. Vodohospodářsky významný tok, na území kraje pstruhová voda. (ÚSK ORP Liberec, 2018; 

Povodňový portál Libereckého kraje, 2021) 
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Dalšími významnými vodními toky v území jsou: 

 

• Novoveský potok (ID 10 104 612) – levostranný přítok Lužické Nisy. 

• Mšenský potok (ID 10 103 758) – pravostranný přítok Lužické Nisy. 

• Bílá Nisa (Rýnovická) (ID 10 100 912) – pravostranný přítok Lužické Nisy. 

• Doubský potok (ID 10 101 422) – levostranný přítok Lužické Nisy. 

• Slunný potok (ID 10 103 207) – levostranný přítok Lužické Nisy. 

• Harcovský potok (ID 10 101 364) – pravostranný přítok Lužické Nisy. 

• Janovodolský potok (ID 10 103 087) – levostranný přítok Lužické Nisy. 

• Spojovací potok (ID 10 110 285) – propojuje Slunný p. s Janovodolským p. 

• Černá Nisa (ID 10 100 540) – pravostranný přítok Lužické Nisy. 

• Ostašovský potok (ID 10 102 217) – levostranný přítok Lužické Nisy. 

• Kamenice (ID 10 100 112) – pravostranný přítok Jizery. 
 
Obrázek č. 5 Vodní toky v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 

Významné vodní nádrže se v zájmovém území nachází tři. Jedná se o vodní nádrž Harcov v Liberci, 

Mšeno v Jablonci a vodní nádrž Bedřichov ve správním obvodu stejnojmenné obce. V těsném 

sousedství zájmového území leží na vodním toku Kamenice vodní nádrž Josefův Důl, která je zároveň 

největší vodní nádrží ze všech jmenovaných. Ve větší vzdálenosti od zájmového území na vodním toku 

Fojtka leží vodní nádrž Fojtka, vodní tok protéká mimo zájmové území (Statutární město Liberec, 2021). 

Vodní nádrž Harcov (ID 417) leží na Harcovském potoku a společně s vodní nádrží Fojtka a Bedřichov 

(ID 434013) snižují v důsledku manipulace s vodou možnosti povodní v Liberci a v níže položených 

obcích. Vodní nádrže Harcov dále slouží k chovu ryb a rekreaci a vodní nádrž Bedřichov k výrobě 

elektrické energie. Podobně vodní nádrž Mšeno (ID 434012) má protipovodňovou úlohu pro Jablonec 
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a níže položené města a obce. Kromě ochrany proti povodním je vodní nádrž Mšeno využívaná 

k rekreaci, chovu ryb a odběru vody pro průmysl (Statutární město Liberec, 2021). 

Vodní nádrž Mšeno je největší přehrada v povodí Lužické Nisy. (ÚSK ORP Liberec, 2018; Povodňový 

portál Libereckého kraje, 2021; ÚAP ORP Jablonec n. N., 2020). V zájmovém území je rozloha vodních 

ploch 246,9 ha (což představuje cca 1 % území) (Statutární město Liberec, 2021). 

 
Obrázek č. 6 Vodní plochy v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 
 

V zájmovém území byla stanovena záplavová území vodních toků Lužická Nisa, Mohelka, Mšenský p., 

Novoveský p., Luční p., Doubský p. Plátenický p., Slunný p., Janovodolský p., Františkovský p. 

Ostašovský p., Harcovský p., Jizerský p., Ruprechtický p., Pavlovický p., Černá Nisa, Radčický p. 

a Kamenice, která tvoří část hranice zájmového území, viz obrázek níž. Stanovená záplavová území 

zasahují do územních obvodů obcí: Nová Ves n. N., Lučany n. N., Jablonec n. N., Rychnov u Jablonce, 

Pulečný, Janov n. N., Bedřichov, Liberec, Šimonovice a Stráž n. N. (Statutární město Liberec, 2021). 

 

• Záplavové území Lužické Nisy bylo stanoveno v říčním km 0,0 – 49,0 pro Q5,20,100 KÚ 

Libereckého kraje rozhodnutím čj. KULK 80773/2015 ze dne 04.02.2016. 

• Záplavové území Mohelky bylo stanoveno v říčním km 27,0 – 42,0 pro Q5,20,100 KÚ  

   Libereckého kraje rozhodnutím čj. KULK 54826/2014 ze dne 20.08.2014. 

 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo aktualizované mapy povodňového nebezpečí 

a povodňových rizik pro 2. plánovací cyklus podle evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik v roce 2019 (Statutární město Liberec, 2021). 
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Obrázek č. 7 Záplavové území Q100 v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 

Zájmové území se nachází v Oblasti s významným povodňovým rizikem. Jedná se o území vymezená 

na základě předběžného vyhodnocení povodňových rizik, v nichž byla zjištěna významná rizika 

nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou 

činnost. (MŽP, 2020) 

V zájmovém území jsou významně povodňově ohroženy všechny územní obvody obcí podél vodního 

toku Lužická Nisa, riziko ohrožení je převážně střední – tj. Lučany n. N., Jablonec n. N., Liberec a Stráž 

n. N. Ukázka záplavové ohrožení v Liberci a Stráži je zobrazeno na obrázku níž (Statutární město Liberec, 

2021). 

Severní část zájmové území (Jizerská hornatina) se nachází v CHOPAV Jizerské hory a jihovýchodní část 

zájmového území (město Rychnov, obce Rádlo a Pulečný) náleží do CHOPAV Severočeská křída. 

CHOPAV Severočeská křída je rozlohou největší chráněnou oblastí v ČR. Podle § 28 vodního zákona 

jsou CHOPAV oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, 

vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V chráněných oblastech 

přirozené akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády zakazují vyjmenované činnosti 

(Statutární město Liberec, 2021). 

 

Hydrogeologicky se jedná o rajon 6413 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy: - oblast 

povodí: Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry 

• geologická jednotka: horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika 

• litologie: převážně granitoidy 

• hladina: volná 

• typ propustnosti: puklinová 

• transmisivita: nízká, < 1.10-4 m2/s 
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• mineralizace: < 0,3 g/l (Statutární město Liberec, 2021). 

 

a o rajon 6414 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš s charakteristikou: 

• oblast povodí: Horní a střední Labe 

• geologická jednotka: horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika 

• litologie: tvořen převážně metamorfity – hladina: volná 

• typ propustnosti: puklinová 

• transmisivita: nízká, < 1.10-4 m2/s 

• mineralizace: < 0,3 g/l (Statutární město Liberec, 2021). 

 

Do zájmového území (místní část Radoňovice) okrajově zasahuje hydrogeologický rajón 4410 Jizerská 

křída pravobřežní. 

 
Obrázek č. 8 Území CHOPAV v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 

Nejvýznamnější zdroje podzemní vody jsou v ORP Liberec a Jablonec n. N. v jeho J části vázané 

na propustné sedimenty Jizerského turonu (rajón 441), nejvýznamnější jímací území jsou mimo 

zájmové území. Nejvýznamnější zdroje podzemních vod v zájmovém území (rajón 641) jsou vázány 

na jihozápadní straně Ještědského hřbetu. Rajón je vymezen v krystaliniku Sudetské soustavy. 

Vystupují v něm granity krkonošsko – jizerského plutonu a jejich metamorfovaný plášť. Tradiční využití 

podzemních vod krystalinika zachycením pramenů již nepostačuje, proto se stále více využívá 

povrchových vod. Výjimkou jsou čočky vápenců a místa zvýšeného tektonického postižení, 

kde jsou vydatnosti vyšší. Ve Vratislavicích nad Nisou vyvěrají přírodní kyselky, používané k léčbě 

i na plnění. (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, 2004) 
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Nejvýznamnějším zdrojem podzemních vod je v zájmovém území prameniště Pilínkov společně 

s prameništěm U Lanovky (význam pouze místní). Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) se dle § 30 

vodního zákona odstavce 2 dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje 

v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží 

k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo 

k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti (Statutární město Liberec, 2021). 

 

Pro zdroje podzemní vody Pilínkovské prameniště, U Lanovky a Ostašov bylo OPVZ stanoveno MM 

Liberec pod čj. MML/ZPVU/Ben/78773/06-SZ 5451/06/3 - roz. 

Dalšími méně významnými zdroji v zájmovém území jsou: 

 

• Liberec Orlice prameniště. 

• Liberec Srnčí prameniště. 

• Janov nad Nisou kopané studny KS2, KS3. 

• Janov nad Nisou zářezy, jímka. 

• Jablonec nad Nisou vrt č. 1961. 

• Jablonec nad Nisou vrt č. 1962. 

• Rychnov Rádelský les zářez. 

• Kozlence I pramenní jímka č. 2. 

• Kozlence II pramenní jímky, zářezy a 

• Kristiánov podzemní zdroj (historický, není využíván). 
 

 

Dalšími významnější zdroje v sousedství zájmového území jsou: 

 

• Andělská hora podzemní zdroj. 

• Bohdánkov prameniště. 

• Mukařov studna a Malá Skála Bobov jímka, zářezy. 
 

Nejvýznamnější zdroj povrchové vody, který zásobuje polovinu Liberce a Chrastavu je vodárenská 

nádrž Josefův Důl, která leží v rajónu 6414 (ÚSK ORP Liberec, 2018). 
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Obrázek č. 9 Útvary podzemních vod v zájmovém území a) 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

Obrázek č. 10 Útvary podzemních vod v zájmovém území b) 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 
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Obrázek č. 11 legenda pro Útvary podzemních vod v zájmovém území b) 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 

Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují:  

• povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, 
v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 
dosáhnout; 

• povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů 
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody zranitelné oblasti v zájmovém 
území nebyly vymezeny (Statutární město Liberec, 2021). 

 

Vláda nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv a statkových 

hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (Statutární město Liberec, 2021). 
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Obrázek č. 12 Zranitelné oblasti v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 

Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod: 

• v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin 

k nežádoucímu stavu jakosti vod, 

• které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž 

koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo 

• u nichž ̌ je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních 

vod,  

 

přičemž podle § 15 odst. 1 nařízením vlády č. 401/2015 Sb., jsou všechny povrchové vody na území 

České republiky vymezeny jako citlivé oblasti (Statutární město Liberec, 2021). 

 

Kvalita vod 

Kvalita povrchové vody je v zájmovém území sledovaná na Lužické Nise v místní části Jablonecké 

Paseky, Proseč n. N., a Liberci (Staré Pavlovice). Kvalita vod je dále sledovaná u Doubského p. před 

ústím do Lužické Nisy na Harcovském p. před ústím do Lužické Nisy a na Černé Nise ve Stráži n. Nisou 

a Liberci (Staré Pavlovice) (Statutární město Liberec, 2021). 

V roce 2019 byly vodní toky spadající do dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 

klasifikovány z cca 64 % v I. třídě, 24 % v II. třídě, 9 % v III. třídě, 2 % v IV. třídě a 1 % v V. třídě ukazatelů 

jakosti dle ČSN 75 7221. Toto dílčí povodí mělo nejčistší vodní toky (sledované) ze všech dílčích povodí. 

V dílčím povodí Horního a středního Labe byla jakost vodních toků cca 57 % v I. třídě, 26 % v II. třídě, 

12 % v III. třídě, 4 % v IV. třídě a 1 % v V. třídě dle ČSN 75 7221 (Statutární město Liberec, 2021). 
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Z hlediska čistoty vody vodních toků je vodní tok Lužická Nisa převážně hodnocena jako neznečištěná 

voda, tedy I. třídou jakosti. Jako znečištěná voda (s III. kvality) byla hodnocena pouze v ukazatelích – 

Cd po filtraci, Cu, enterokoky a v IV. třídě kvality ve sledovaném ukazateli Cu po filtraci 

a termotolerantní koliformní bakterie. (CHMI, 2019) 

Černá Nisa, Doubský p. a Harcovský p. byly převážně hodnoceny jako vody mírně znečištěné 

až znečištěné. Doubský p. byl hodnocen jako velmi silně znečištěná voda v ukazateli nerozpuštěné látky 

při 105 °C. (CHMI, 2019). Vodní tok Mohelka (ve sledovacím profilu v Mohelnici n. J.) dosahovala 

převáženě kvalitu neznečištěné vody (CHMI, 2019). 

Kvalita podzemní vody je v zájmovém území sledovaná pouze ve vrtu v k.ú. Machnín (VP1976). Ve vodě 

byly stanoveny zvýšené koncentrace prvků Mn, Co a Ba. U manganu je nutno poznamenat, že limit 

(uvedený jako referenční hodnota 0,05 mg.l–1 pro podzemní vodu ve vyhlášce MŽP a MZE č. 5/2011 

Sb., ve znění pozdějších předpisů) je poměrně přísný. Za vhodných podmínek se může mangan dostávat 

z geologického prostředí do podzemních vod zcela přirozeně, což je zohledněno u limitu pro pitnou 

vodu dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (limit za těchto podmínek je 0,1 

mg.l–1). Navíc výše limitu pro mangan byla vždy nastavována s ohledem na obavy ovlivnění pitné vody 

nežádoucími organoleptickými vlastnostmi a nikoliv z důvodů toxikologických. Kobalt i baryum jsou 

toxické stopové prvky. Referenční hodnota 50 μg.l–1 pro baryum (vyhláška MŽP a MZE č. 5/2011 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů) je však příliš přísná, protože je prakticky na úrovni přirozených 

pozaďových koncentrací tohoto prvku v prostých podzemních vodách. U barya je výskyt zvýšených 

koncentrací převážně v mělkých zvodních prakticky všech dílčích povodí (Statutární město Liberec, 

2021). 

V roce 2019 nebyly v podzemní vodě překročeny koncentrace těkavých organických látek, PAU, 

ani pesticidů. Některé z těchto látek se však vyskytovaly v detekovatelných množstvích. (CHMI, 2019) 

 

Kvantita vod 

Z Plánů dílčích povodí je patrné, že hodnota celkových odběrů hydrogeologických rajonech se neblíží 

využitelnému množství, tedy kvantitativní stav útvarů podzemních vod je vyhovující. Podrobnější 

informace přináší projekt Rebilance zásob podzemních vod ve vybraných oblastech ČR 

(www.geology.cz/rebilance). Projekt Rebilance potvrzuje, že nedochází na území níže uvedených 

rajónů ke střetu zájmů v důsledků čerpání podzemních vod. Podmínky pro zásobování pitnou vodou 

z individuálních zdrojů musí být stanoveny na základě podrobnějších hydrogeologických 

a vodohospodářských dat. (ÚSK ORP Liberec, 2018) (Projekt Rebilance zásob podzemních vod, 2016) 

 

Vodovodní a kanalizační síť 

Správcem vodovodní a kanalizační sítě je v zájmovém území Severočeská vodárenská společnost (SVS) 

a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK), jejichž působnost je zobrazena na 

obrázku níže (Statutární město Liberec, 2021). 

 

Na území ORP Liberec je zásobování pitnou vodou převážně z vodovodní sítě. Z hlediska počtu 

zásobených obyvatel jsou významné 2 oblastní vodovodní řady: 

 

• Dolánky → VDJ Roveň → VDJ Jeřmanice → Liberec, 

• Josefův Důl → VDJ Orion (Liberec), → Chrastava (VDJ sv. Jan) → Hrádek nad Nisou (Statutární 

město Liberec, 2021). 

 

Na veřejný vodovod je v řešeném území ORP Liberec v současnosti napojeno cca 92 % obyvatel 

a zásobovány jsou všechny obce. Zbývající podíl obyvatel zásobování vodou řeší individuálně např. 

v Kryštofově Údolí je z veřejného vodovodu zásobována vodou pouze spodní část sídla a místní část 
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Novina vůbec ne. Podobně i okrajové části města Liberec (Krásná Studánka, Radčice, Kateřinky, 

Rudolfov, část Ruprechtic), také nejsou napojeny na veřejný vodovod (ÚAP ORP Liberec, 2020). V plánu 

je napojení lokality Kateřinky a Radčice na prodloužený řad I. tlakového pásma z VDJ Ruprechtice. 

Pro výše položené plochy stávající zástavby v Krásné Studánce je uvažováno s prodloužením stávajícího 

řadu, vybudováním přečerpávací stanice a VDJ dostatečného objemu. Z důvodu špatného technického 

stavu části vodovodní sítě, který má za následek vysoké procento ztrát, je třeba uvažovat s její 

rekonstrukcí, především v centrální části města a v Karlově. Rovněž je třeba provést rekonstrukci 

některých místních pramenišť (Srnčí, Orlice) (UP MĚSTA LIBEREC, 2020). 

 
Obrázek č. 13 Vodovodní vybavenost obcí v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 

Jablonec n. N. je zásoben z oblastního vodovodu Liberec – Jablonec nad Nisou napojený na zdroj VD 

Souš (úpravna Souš) a záložního zdroje Dolánky – Libíč – Lesnovek. Výše položená místa nad vodojemy 

budou i nadále řešena individuálně (vlastní zdroj, lokální atmosférické stanice (ATS) Pasecký vrch, ATS 

Dobrá Voda) (UP Jablonce n. N., 2017). Obec Bedřichov je zásobena z úpravny vody Bedřichov (z VD 

Josefův Důl). Plánuje se další rozšíření vodovodní sítě do stávajících zastavěných ploch, což si vzhledem 

k velkým výškovým rozdílům vyžádá i rozšíření tlakových pásem. (ÚP Bedřichov, 2012) 

Koncepce zásobování pitnou vodou v Janově nad Nisou je rozdělena na dvě oblasti. První oblast 

je hustěji osídlená zóna v údolí vedoucí od severu od úpravny vody v Bedřichově, přes centrum obce 

kolem OÚ směrem k jihu ke sklárně. Tato oblast je zásobena z úpravny vody v Bedřichově a částečně 

z lokálních podzemních zdrojů vodovodním řadem. Druhá část je tvořena odlehlými částmi obce Janov 

nad Nisou jako jsou Vyšehrad, horní partie Hraničné, Malý a Velký Semerink, Severák, Hrabětice. 

Vzhledem k neexistenci vodojemů a vodovodních řadů v těchto odlehlých částech jsou územním 

plánem navrženy nové vodojemy a vodovodní řady. Na vodovod bylo napojeno přibližně 46 % obyvatel, 

zbývající obyvatelé potřebu vody řešili individuálně. (UP Janov n. N., 2018) 
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Lučany n. N. napojena na přivaděč soušské vody vodovodem pro veřejnou potřebu. Jindřichov a Horní 

Maxov budou nadále zásobovány individuálně (UP Lučany n. N., 2016). Územím obce Nová Ves n. N. 

prochází dálkový vodovod Souš – Jablonec n.N. s přerušovací komorou, umožňující systém zásobování 

vodou pro veřejnou potřebu. Prameniště v Nové Vsi n. N. je odstaveno. Mimo území, do kterého 

je vodovod zaveden, přetrvává závislost na lokálních zdrojích s nedostatečnou kapacitou a špatnou 

kvalitou vody (UP Nová Ves n. N., 2015). 

Území obce Rádlo je rozdělena na dvě místní části Rádlo a Milíře. Do místní části Rádlo je vodovod 

přiveden, nicméně nepokrývá celé území a okrajové části musí potřebu vody řešit individuálně. Místní 

část Milíře je napojená na vodovod celá. Na veřejný vodovod je napojeno cca 84 % obyvatel obce. (UP 

Rádlo, 2011) 

V městě Rychnov u Jablonce je zřízen vodovod, zdrojem vody je místní zdroj podzemní vody Rádelský 

les a soušská voda přivedená z Rádla a Jablonce n. N. Místní části (Liščí Jáma, Pelíkovice a Rydvaltice) 

jsou zásobeny individuálně (UP Rychnov u J. n. N., 2009). Obec Pulečný má v části sídla veřejný 

vodovod. Severozápadní část obce směrem k Rychnovu u Jablonce nad Nisou je zásobena 

ze skupinového vodovodu Rychnov – Jablonec. Zbylá zástavba je zásobena individuálně ze soukromých 

nebo lokálních zdrojů. Vesměs jde o mělké zdroje v zastavěném území s min. vydatností a nevyhovující 

kvalitou. Rozšíření vodovodní sítě je v plánu. (UP Pulečný, 2011) 

Likvidace splaškových vod je řešena pro město Liberec a obce Stráž n. Nisou, Šimonovice smíšenou 

kanalizací a pro obec Bedřichov oddílnou kanalizací zakončenou na ČOV v Liberci (SČVK, 2021). 

Splaškové vody jsou z města Jablonec n. N. (kromě městské části Kokonín) a obcí Lučany n. N. a Nové 

Vsi n. N. vedeny smíšeným kanalizačním systémem zakončeným na ČOV v Liberci. Splaškové vody 

vznikající v městské části Kokonín jsou přečištěny na domácích ČOV a následně vedeny jednotnou 

kanalizací do Mohelky. V roce 2020 byl SVS zahájen projekt, kterým bude vyřešeno odvádění a likvidace 

odpadních vod z městské části Kokonín a části Maršovic. Stavba zahrnuje výstavbu kanalizace 

v městské části, vybudování kanalizačního přivaděče do Rychnova a intenzifikaci čistírny odpadních 

vod v Rychnově u Jablonce n. N. včetně odstranění stávajících kanalizačních výustí do Mohelky. 

Převedení OV na ČOV Rychnov výstavbou kanalizačního přivaděče má být dokončeno do 30. 6. 2021. 

Rozšíření kapacity ČOV má být dokončeno do 31. 8. 2022. (SČVK, 2021) 

Splaškové vody vznikajících v obci Janov n. N. jsou vedeny oddílnou kanalizací na ČOV v Janově n. N. 

(SČVK, 2021). Splaškové vody vznikající ve městě Rychnov u Jablonce n. N. a obce Pulečný jsou vedeny 

smíšenou kanalizací na ČOV v Rychnově u Jablonce n. N. (SČVK, 2021). 

Kanalizace pro veřejnou potřebu odvádění odpadních vod v obci Kryštofovo údolí není vybudována a v 

územním plánu se nenavrhuje. Vzhledem k malému počtu trvalých obyvatel a většímu zastoupení 

rekreačního obyvatelstva by byl kanalizační systém po převážnou část roku nevytížený. Navrhuje 

se decentralizovaná lokální likvidace a čištění odpadních vod, (bezodtokové jímky s následným 

vyvážením odpadních vod na kapacitní ČOV, místní ČOV, domovní – malé ČOV). (Návrh ÚP Kryšotofovo 

Údolí, 2016)  
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Obrázek č. 14 Kanalizační vybavenost obcí v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 

Podobná situace je v obci Rádlo, kde také chybí centrální kanalizační systém. Zástavba v obci 

je rozptýlená, terén je velmi proměnlivý. V současné době odpadní splaškové vody odtékají od cca 20% 

obyvatel po předčištění v septicích do místních vodotečí. Část domů – cca 40 % -má vybudované 

bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV Liberec, 40% obyvatel vypouští znečištěné odpadní 

splaškové vody přímo do vodotečí (nejvýznamnější – Rádelský p. a Mohelka). (UP Rádlo, 2011). 

Programu rozvoje obce Rádlo na období 2013–2017 měla být situace prověřena studií proveditelnosti. 

 

Větší plánované akce do vodovodů a kanalizací jsou v zájmovém území v roce 2021: 

 

• Jablonec n. N., Kokonín – převedení OV na ČOV Rychnov a odstranění kanalizačních výustí 

• Rychnov u Jablonce n. N. – rozšíření ČOV 

• Jablonec n. N., Rychnovská – rekonstrukce kanalizace 

• Liberec, Slovanské údolí, Javorová, Purkyňova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

• Liberec, Ondříčkova, Heydukova, Hálkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu Liberec, 
Jiskrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (SVS, 2020) 

 
 

C.3.4. Půda 

Půda je od pradávna základním výrobním prostředkem v oblasti zemědělství a veškeré produkční 

i mimoprodukční funkce agrárního sektoru jsou s ní úzce svázané. Její ochrana je tedy klíčovým úkolem, 

a to nejen ve vztahu k její úrodnosti (např. udržováním složek organické hmoty, ochrany struktury 

a zachování edafonu), ale rovněž při ochraně proti větrné a vodní erozi, nebo zabránění kontaminace 

půdy nežádoucími látkami (Statutární město Liberec, 2021). 
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Zájmové území je tvořeno pestrým komplexem půdních typů v závislosti na nadmořské výšce terénu, 

geologickém podloží a místních fluviálně-geomorfologických poměrech, které jsou rozhodující 

pro dominující půdně genetický proces. Zájmové území lze rozdělit na jihovýchodní část 

(Rádlo, Rychnov a Pulečný), která je od zbytku území oddělena lesem rostoucím na Maršovické 

vrchovině, a dále severní část a jižní část, které od sebe odděluje vodní tok Lužická Nisa. V jihovýchodní 

části se vyskytují především kambizemě s ostrůvky luvizemí a pseudoglejí. Ve severní části zájmového 

území jsou převažujícím půdním typem kambizemně dystrické, podzoly a kryptopodzoly s výskytem 

silných svažitých půd, údolí Lužické Nisy pak tvoří fluvizemě, které v jižní části území rychle přecházejí 

do pseudoglejí, v jižní části Liberce je zvýšený podíl dystrických kambizemí, podzolů a kryptopodzolů. 

Výměra zemědělské půdy zájmového území činila k (1.6.2020) 7 878 ha, což představuje podíl 31 %, 

z celkové výměry zájmového území. Z celkové výměry zemědělské půdy měla největší podíl trvalé 

travní porosty (63 %), dále je zastoupena orná půda (22 %), zahrady (18 %). Ovocné sady jsou 

zastoupeny minimálně (<1 %) (Statutární město Liberec, 2021). 

Komplikovaná terénní konfigurace území často nevytváří optimální podmínky pro zornění zemědělské 

půdy. Tomu nasvědčuje i vysoký podíl trvalých travních porostů, který řádově převyšuje zastoupení 

orné půdy. V členitém území spíše panují vhodnější podmínky pro pastevectví nežli rostlinnou 

prvovýrobu. Velká část kvalitní zemědělské půdy je proto zatravněna. (ÚAP ORP Liberec, 2020) 

V čase je patrný mírný úbytek orné půdy ve prospěch nejčastěji zastavěných a zpevněných ploch. 

V porovnání s rokem 2015 došlo průměrně ke zvýšení zastavěných a zpevněných ploch v území o 2,66 

%. V současnosti je rozloha zastavěných a zpevněných ploch v zájmovém území 4 684,2 ha, které 

zaujímají cca 19 % zájmového území (Statutární město Liberec, 2021). 

Zemědělský půdní fond se dělí do pěti tříd na základě produkční schopnosti půdy. Čím je třída nižší, 

tím méně naléhavější je snaha státu o její zachování v zemědělském půdním fondu. Proto by tedy 

bonitně nejcennější zemědělská půda, spadající do I. třídy, měla být z fondu odnímána pouze 

výjimečně. Právně chráněna je však i půda s nejmenšími produkčními schopnostmi a nejvyšším 

ohrožením erozí, tedy půda V. třídy (Statutární město Liberec, 2021). 

V okresu Liberec z celkové výměry půda v I. třídě ochrany zaujímá 12,5 %, půda v II. třídě ochrany 27,2 

%, půda ve III. třídě ochrany 26,3 %, půda ve IV. třídě ochrany 14,2 % a půda v V. třídě ochrany 19,9 %. 

V okresu Jablonec n. N. z celkové výměry půd půda v I. třídě ochrany zaujímá 9,0 %, půda v II. třídě 

ochrany 3,3 %, půda ve III. třídě ochrany 19,3 %, půda ve IV. třídě ochrany 12,2 % a půda v V. třídě 

ochrany 56,3 %. Zastoupení půd v zájmovém území je dobře patrné z obrázku níž, ve vyšších polohách 

jsou to půdy v IV. a V. třídě ochrany, v nižších polohách je kategorizace půd pestrá. (VUMOP, 2021; 

Jaké právní nástroje můžete využít pro ochranu půdy?, 2016) 

V zájmovém území byly v minulosti meliorovány převážně zemědělské pozemky navazující na lesy 

Ještědského hřbetu. Vzhledem k členitému terénu nikdy nebylo melioracemi odvodněno více než 50 

% výměry území pod správou dané obce nebo města. Závlahové systémy v daném území nebyly 

instalovány (Statutární město Liberec, 2021). 
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Obrázek č. 15 Hlavní půdní typy v zájmovém území 

 

 

Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 
 

C.3.5. Geologie, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geologické prostředí 

Zájmové území je budováno magmatity lužické oblasti, severní část zájmového území náleží 
do krkonošsko-jizerského plutonu, jižní část zájmového území pak do Krkonošsko-jizerského 
krystalinika. Z hlediska horninového složení se jedná o různé typy metamorfovaných hornin 
a magmatitů, pro krkonoškso-jizerské krysatlinikum je typický biotitový granit s vyrostlicemi 
draselného živce. V nižších polohách na východ od koryta Lužické Nisy v Liberci a dále v okolí Rádla 
a Rychnova směrem na jih jsou přítomné deluviální sedimenty, písky a svahovými usazeninami. Podloží 
je tvořeno metamorfovanými horninami Krkonoš a Ještědského hřbetu. (Geologie Libereckého kraje, 
2021). 
Dalším postupem směrem na jih terén přechází do Ještědského hřbetu. Z geologického hlediska 
je Ještědský hřbet tektonickou hrástí, která byla vyzdvižena podél okrajových zlomů. Hlavními zlomy, 
na nichž docházelo k výzdvihu, jsou sz.-jv. orientovaný lužický zlom, omezující Ještědský hřbet na JZ, 
a k němu poněkud kosý machnínský zlom na SV. První skupinu představují horniny prekambrického 
(proterozoického) podkladu, které se zájmovém území částečně vyskytují na území obce Kryštofovo 
údolí v podobě žul a přeměněných pískovců a břidlic. Druhou velkou skupinou jsou staropaleozoické 
horniny (kambrium až devon), které tvoří převážnou část Ještědského hřbetu. Jsou reprezentovány 
různými typy tence břidličnatých fylitů zelenavých, šedých, místy i tmavě černošedých barev. Uvnitř 
komplexu fylitů se vyskytují různě mocné polohy krystalických vápenců – mramorů, např. 
ve východním okolí Kryštofova Údolí. V centrální části Ještědu pak ve fylitech tvoří vložky různé typy 
světle šedých, na povrchu žlutobílých kvarcitů (metamorfovaných křemenných pískovců). Jelikož 
jsou velmi odolné, vytvářejí nejvyšší vrchol Ještědského hřbetu – horu Ještěd. (Geologická stavba 
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Ještědského hřbetu, 2021). V zájmovém území se nevyskytují místa náchylná k rozsáhlým plošným 
sesuvům. Vzhledem k členitosti terénu ovšem dochází k bodovým sesuvům, kterém mohou být 
podpořeny vydatnějšími srážkami (Statutární město Liberec, 2021). 
 
Obrázek č. 16 Geologické poměry v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 

Těžba nerostných surovin 

Významná naleziště nerostných surovin jsou lokalizovaná mimo zájmové území v Ralské pahorkatině. 

V zájmovém území jsou větší ložiska nerostných surovin lokalizovaná v Ještědském hřbetu, viz obrázek 

níž. V největších ložiscích se těžil krystalický vápenec pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu 

a dále jsou netěžená ložiska vápnitého dolomitu v Kryštofově údolí. Těžená ložiska se nachází v severní 

části zájmového území. Jedná se především o žulu. Vzhledem k pestré geologické skladbě je i velká 

různorodost těžených a těžitelných surovin (Statutární město Liberec, 2021). 

V zájmovém území se nachází poddolované území se starými důlními díly, v Liberecké části zájmového 

území se jednalo především o těžbu rudných surovin, v Jablonecké části pak o radioaktivní suroviny. 

Poddolovaná území a důlní díla byla vymezena v Liberci – Machnín a na území obce Kryštofovo údolí 

a Rádlo, z hlediska přesnosti jsou údaje přesné (Statutární město Liberec, 2021). 
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Obrázek č. 17 Těžba nerostných surovin v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

Obrázek č. 18 Chráněné ložiskové území v zájmovém území 

 
 

Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 
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C.3.6. Příroda a krajina 

Charakter krajiny je výsledkem vzájemného působení přírodních a antropogenních faktorů. Způsob 

využívání krajiny pak následně ovlivňuje biodiverzitu druhů, stav stanovišť, populací a ekosystémů 

v daném prostředí. Stav přírody a krajiny se pak promítá do jednotlivých typů ekosystémových služeb 

a schopnosti ekosystémů tyto služby dlouhodobě poskytovat (CENIA, 2018). 

Environmentálně cenná území, kterými jsou především přírodě blízká stanoviště (hlavně lesy, louky 

atd.), zadržují v krajině vodu, brání erozi půdy, zvyšují ekologickou stabilitu krajiny a udržují nebo 

zvyšují míru biodiverzity. Naproti tomu rozlehlé plochy orné půdy nebo zástavby tyto funkce neplní. 

Dalším vážným problémem ovlivňujícím stav přírody a krajiny je rozčleňování krajiny a snižování její 

prostupnosti zejména rozvojem liniové dopravní infrastruktury a suburbánním rozvojem městských 

aglomerací. Vlivem fragmentace krajiny dochází k rozdrobení ucelených částí krajiny na menší plochy, 

které ztrácejí svou původní kvalitu a ekosystémové vazby. Současně v krajině vznikají bariéry, 

které omezují nebo znemožňují migraci živočichů i rostlin. Výsledkem je ztráta genetické pestrosti 

a snížená životaschopnost populací a ekosystémů (CENIA, 2018; SEA SRR ČR 2021+, 2019). 

 

Celosvětová a komunitární úroveň ochrany ŽP (biosférické rezervace, Natura 2000) 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů 

všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin 

a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné 

či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají 

dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody, a to směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně 

žijících ptáků („směrnice o ptácích“), a směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). 

Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO) za účelem ochrany ptáků (angl. 

Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice o stanovištích jsou vyhlašovány evropsky významné 

lokality (EVL) za účelem ochrany přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

(angl. Sites of Community Importace – SCI). Dohromady ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří 

soustavu chráněných území Natura 2000. 

Do zájmového území zasahují 4 území soustavy Natura 2000. Jedná se o Ptačí oblast (PO) Jizerské hory, 

Evropsky významná lokalita (EVL) Jizerské Smrčiny, EVL Luční potok a EVL Rokytka, na hranici 

se zájmovým územím se pak rozkládá EVL Vápenice – Basa. Celková rozloha zmíněných evropsky 

významných lokalit je 287,7 ha a ptačí oblasti 11 671,9 ha (Statutární město Liberec, 2021). 

PO Jizerské hory 
EVL Jizerské hory (CZ0511008) je plošně největší EVL v zájmovém území s plochou cca 11 671,7 ha 

a v zájmového území je vymezena v katastrálním území Bedřichov u J. n. N. Cílovými druhy této oblasti 

jsou tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a sýc rousný (Aegolius funereus) a byl zde zaznamenán výskyt 

dalších 14 druhů přílohy I (AOPK, 2021). 

 

EVL Jizerské smrčiny 

EVL Jizerské smrčiny (CZ0510412) má plochu cca 285,7ha a v zájmového území je vymezena 

v katastrálním území Bedřichov u J. n. N. "Jizerské smrčiny" zahrnují hned několik ZCHÚ, v zájmovém 

území je to: PR Černá hora. PR Černá hora (41 ha, 13 ha ochranné pásmo) - Zbytky přirozené horské 

smrčiny ve vrcholové partii Černé hory (1084 m n. m.), velmi cenné vrchoviště Vánoční louka 

a geomorfologicky významné uskupení skalních útvarů Sněžné věžičky. Předmětem ochrany EVL 

jsou evropská suchá vřesoviště, aktivní vrchoviště, přechodová rašeliniště a třasoviště, chasmofytická 

vegetace silikátových skalnatých svahů, rašelinný les a acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (AOPK, 

2021). 
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EVL Rokytka 

EVL Rokytka (CZ0513251) má plochou cca 0,84 ha a v zájmového území je lokalizovaná v katastrálním 

území Kryštofovo Údolí a Machnín. Předmětem ochrany je vranka obecná (Cottus gobio), která Rokytku 

(Údolský potok) obývá. Jedná se o velmi významná lokalitu vranky obecné v povodí Odry (AOPK, 2021). 

 

EVL Luční potok 

EVL Luční potok (CZ0513254) má plochou cca 1,18 ha a v zájmového území prochází katastrálním území 

Vesec u Liberce. Luční potok je od Liberce k rybníku u Horního Podlesí významným biotopem mihule 

potoční (Lampetra planeri) v povodí Lužické Nisy (AOPK, 2021). 

 

Mimo zájmového území (v jeho blízkosti) se rozkládají další 1 území soustavy Natura 2000. Jedná 

se o EVL Vápenice-Basa, která sousedí s hranicí záměru (k.ú. Hluboká u Liberce). 

 

EVL Vápenice-Basa 

EVL Vápenice–Basa (CZ0514668) má plochu cca 137,9 ha a nachází se na jižní hranici se zájmovým 

územím (Ještědský hřbet). Předmětem ochrany jsou netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr 

velkouchý (Myotis bechsteinii). V komplexu listnatých lesů nacházejí dostatek přirozených dutin 

a jeskyní pro úkryt a dostatečné potravní zdroje (AOPK, 2021). 

 
Obrázek č. 19 Lokality soustavy Natura 2000 v zájmovém území 

 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 
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Velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území 

Do zájmového území nezasahuje žádný Národní park. Severní část zájmového území (Liberec, 

Bedřichov, Janov n. N., Lučany n. N. a Jablonec n. N.) se nachází v CHKO Jizerské hory. CHKO bylo 

vyhlášeno s účinností od 1. 1. 1968. Rozkládá se na ploše 368 km2, z toho 269 km2 zaujímá lesní půda 

(lesnatost je 73 %). V CHKO Jizerské hory najdeme mimořádně hodnotná území se zachovalými 

přirozenými společenstvy, zejména rozsáhlý komplex bučin na severních svazích hor, zbytky 

klimaxových smrčin a unikátní společenstva rašelinišť se vzácnou flórou a faunou. Významnou součástí 

CHKO je nelesní krajina s převažujícími loukami a pastvinami a s dochovanými stavbami tradiční lidové 

architektury (Statutární město Liberec, 2021). V západní části zájmového území s nachází pouze malá 

plocha CHKO Lužické hory. 

 
Obrázek č. 20 Velkoplošná zvláště chráněné území v zájmovém území 

 

Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 
V zájmovém území se nachází jedna Národní přírodní rezervace (Karlovarské bučiny). Národní přírodní 

památky nebyly ani v blízkosti a ani uvnitř zájmového území vyhlášeny, Přírodních rezervací bylo 

v zájmovém území vyhlášeno pět. Jedná se o PR Hamrštejn, Malá Strana, Klikvová louka, Nová louka 

a Černá hora. V blízkosti zájmového území se nachází PR Dlouhá hora. Přírodních památek bylo 

v zájmovém území vyhlášeno šest. Jedná se o PP Terasy Ještědu, Panský lom, Rádlo, Lukášov, 

Jindřichovský mokřad a Tichá říčka. V blízkosti zájmového území se PP nenachází. 

 

NPR Karlovské bučiny 

NPR Karlovské bučiny se rozkládá v k. ú. Machnín a Kryštofovo údolí na území Libereckého kraje, má 

celkovou rozlohu cca 58,2844 ha a byla vyhlášena vyhláškou podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., 

a zákona č. 349/2009 Sb., (Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a 
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stanovení jejích bližších ochranných podmínek) Ministerstvem životního prostředí (Sbírka zákonů č. 

22/2016) ze dne 25.1.2016 (datum prvního vyhlášení: 20.03.1973). Předmětem ochrany v lokalitě jsou 

přirozené lesní ekosystémy bučin, dále biotopy vzácného a ohroženého druhu rostliny kruštíku 

drobnolistého (Epipactis microphylla), včetně jeho populace, tvořících předmět ochrany národní 

přírodní rezervace (Ústřední seznam ochrany přírody, 2020). 

 

PR Hamrštejn 

PR Hamrštejn v k. ú. Machnín v Statutárním městě Liberec má celkovou velikost cca 0,15 ha s 

ochranným pásmem (OP) o rozloze 1,01 ha a byla vyhlášena již v roce 1972 Ministerstvem kultury ČSR 

(první vyhlášení jako SPR Dlouhá hora) a zřízena nařízením Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 

31.1.2006. Předmětem ochrany v lokalitě je přirozený listnatý a smíšený les s bohatým druhovým 

spektrem rostlin a živočichů. Zahrnuje ekosystémy listnaté háje (L3.1), květnaté a acidofilní bučiny 

(L5.1, L5.4), suťové a roklinové lesy (L4). PR se překrývá s jiným typem chráněného území – Přírodním 

parkem Ještěd, dále regionálním biocentrem RC387 a chráněným ložiskovým územím pro dolomit. Při 

západní hranici se území okrajově dotýká EVL CZ0513251 Rokytka (pouze vodní tok, předmět ochrany 

vranka obecná – Cottus gobio). Území rezervace je spolu s okolními lesy součástí dříve připravované 

EVL CZ0514671 Machnínská průrva (spolu s blízkou NPR Karlovské bučiny), jejíž vyhlášení se ale 

nepodařilo prosadit (Ústřední seznam ochrany přírody, 2020). 

 

PR Klikvová louka 

PR Klikvová louka k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou v obci Bedřichov má celkovou velikost cca 

13,2263 ha s ochranným pásmem (OP) o rozloze 9,9341 ha (Ústřední seznam ochrany přírody, 2020). 

a byla vyhlášena vyhláškou Správy CHKO Jizerské hory č. 1/92 ze dne 10.7.1992. Předmětem ochrany 

v lokalitě jsou rašelinné smrčiny a přirozená rašelinná bezlesí. PR se překrývá s chráněnou krajinou 

oblastí – CHKO Jizerské hory (Správa CHKO Jizerské hory, 2021). 

 

PR Nová louka 

PR Nová louka v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou v obci Bedřichov má celkovou velikost cca 32,3516 

ha s ochranným pásmem (OP) o rozloze 18,7 ha a byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 

17.094/87-VI/2 ze dne 21.12.1987. Změna kategorie ochrany na PR proběhla dne 11.6.1992 

prostřednictvím vyhlášky MŽP (395/1992 Sb.). Předmětem ochrany v lokalitě jsou rašelinné a 

podmáčené smrčiny (L9.2A, L9.2A), dále přirozená rašelinná bezlesí převážně vrchovištního typu (R3.1, 

podružně R3.2, R3.3), méně často typu přechodových rašelin (R2.3). PR se překrývá s chráněnou 

krajinou oblastí – CHKO Jizerské hory, jiným typem chráněného území – CHOPAV Jizerské hory, pásmo 

hygienické ochrany vodního zdroje II. Stupně, lokální biocentrum a sptačí oblastí CZ0511008 Jizerské 

hory (předmět ochrany: sýc rousný (Aegolius funereus) (Správa CHKO Jizerské hory, 2021). 

 

PR Černá hora 

PR Černá hora spadá do EVL Paterovské stráně (CZ0210111). PR Černá hora v k. ú. Bedřichov u Jablonce 

nad Nisou, Hejnice v obci Bedřichov a Hejnice má celkovou velikost cca 74,3138 ha s ochranným 

pásmem (OP) o rozloze 24,6686 ha (Ústřední seznam ochrany přírody, 2020) a byla vyhlášena výnosem 

Ministerstva kultury ČSR č. 17.094/87-VI/2 ze dne 21.12.1987. Změna kategorie ochrany na PR 

proběhla dne 11.6.1992 prostřednictvím vyhlášky MŽP (395/1992 Sb.). Předmětem ochrany v lokalitě 

jsou klimaxové smrčiny (L9.1), dále podmáčené a rašelinné smrčiny (L9.2A, L9.2B), vrchoviště sporosty 

kleče a přirozeným bezlesím (R3.1, R3.2, R3.3). Kromě ekosystémů jsou předmětem ochrany také 

útvary neživé přírody jako jsou sklaní hradby, mrazové sruby, izolované skály a skalní věže. PR se 

překrývá s chráněnou krajinou oblastí – CHKO Jizerské hory, jiným typem chráněného území – CHOPAV 

Jizerské hory, ochranná pásma vodního zdroje II. A III. Stupně, regionální biocentrum RC 07 a 



Posouzení vlivu Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

 
Údaje o dotčeném území 

65 

s ptačí oblastí CZ0511008 Jizerské hory (předmět ochrany: sýc rousný (Aegolius funereus) a tetřívek 

obecný (Tetrao tetrix). Také se PR překrývá s EVL CZ0510412 Jizerské smrčiny (předmět ochrany: typy 

přírodních stanovišť – aktivní vrchoviště, rašelinný les, acidofilní smrčiny) (Správa CHKO Jizerské hory, 

2021). 

 

PR Malá Strana 

PR Malá Strana v k. ú. Horní Maxov, Lučany nad Nisou v obci Lučany nad Nisou má celkovou velikost 

cca 24,6211 ha s ochranným pásmem (OP) o rozloze 7,7551 ha a byla prvně vyhlášena dne 17.05.1994 

a poslední vyhlášení proběhlo dne 26.06.2015 (Ústřední seznam ochrany přírody, 2020). Předmětem 

ochrany v lokalitě jsou rašelinné louky svazu Caricion canescenti-nigrae (R2.2), přechodová rašeliniště 

(R2.3), vlhké pcháčové louky (T1.5) a vlhká tužebníková lada (T1.6), mezofilní ovsíkové louky (T1.1) 

a horské trojštětové louky (T1.2), podhorské až horské smilkové trávníky (T2.3). PR se překrývá 

s chráněnou krajinou oblastí – CHKO Jizerské hory, jiným typem chráněného území – CHOPAV Jizerské 

hory a regionální biocentrum RC 1558 (Správa CHKO Jizerské hory, 2021). 

 

PR Dlouhá hora 

PR Dlouhá hora v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, Panenská Hůrka v obci Bílý Kostel nad Nisou 

a Chrastava má celkovou velikost cca 13,4512 ha s ochranným pásmem (OP) o rozloze 11,1573 ha 

(Ústřední seznam ochrany přírody, 2020) a byla vyhlášena Nařízením OÚ Liberec č. 3/97 ze dne 

18.6.1997. Předmětem ochrany v lokalitě je komplex přirozených společenstev bučin s výskytem 

chráněných a ohrožených druhů rostlin (Odbor životního prostředí a zemědělství, 2021). 

 

PP Terasy Ještědu 

PP Terasy Ještědu se rozkládá v k. ú. Horní Hanychov, Novina u Liberce, Světlá pod Ještědem v obcích 

Kryštofovo Údolí, Liberec, Světlá pod Ještědem s celkovou rozlohou cca 120,9153 ha sochranným 

pásmem (OP) o rozloze 25,9428 ha. PP byla vyhlášena 27.6.1995. Předmětem ochrany je unikátní 

komplex kryoplanačních teras, mrazových srubů a srázů, izolovaných skal a skalních hradeb a dalších 

geomorfologických útvarů na severním svahu hory Ještěd a suťová pole na vrcholu Ještědu jako biotop 

vzácných druhů bezobratlých živočichů (Ústřední seznam ochrany přírody, 2020). 

 

PP Panský lom 

PP Panský lom se rozkládá v k. ú. Hluboká u Liberce, Pilníkov v obci Liberec s celkovou rozlohou cca 

1,6467 ha s ochranným pásmem (OP) o rozloze 1,1477 ha. PP byla vyhlášena 17.05.2005. Předmětem 

ochrany je Povrchový stěnový lom v tělese dolomitického vápence včetně podzemních jeskynních 

prostor, jako významné zimoviště netopýrů a biotop rostlinných společenstev, vázaných na vápencové 

podloží. Předmět ochrany se blíže specifikuje následovně: puklinová jeskyně s omezeně vyvinutými 

krasovými jevy jako významné zimoviště netopýrů a vrápenců; květena a zvířena skalních stěn a srázů, 

zahrnující zákonem chráněné či regionálně významné druhy; bohaté společenstvo květnaté bučiny, 

vázané na vápencové podloží (Ústřední seznam ochrany přírody, 2020). 

 

PP Rádlo 

PP Rádlo se rozkládá v k. ú. Rádlo v obci Rádlo s celkovou rozlohou cca 3,2368 ha s ochranným pásmem 

(OP) o rozloze 4,5647 ha. PP byla vyhlášena 28.09.1989 (poslední vyhlášení dne 28.6.2007). 

Předmětem ochrany jsou stanoviště a populace zvláště chráněných druhů rostlin žijících 

na podmáčených loukách a rašeliništích (Ústřední seznam ochrany přírody, 2020). 
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PP Lukášov 

PP Lukášov se rozkládá v k. ú. Lukášov v obci Jablonec n. Nisou. s celkovou rozlohou cca 2,8915 ha 

s ochranným pásmem (OP) o rozloze 4,9879 ha. PP byla vyhlášena 23.10.1948 (poslední vyhlášení dne 

1.6.2000). Předmětem ochrany je stanoviště s výskytem chráněného šafránu Heuffelova (Crocus 

heuffelianus). Jedná se o jedno z nejzápadnějších míst výskytu chráněné rostliny v Evropě (Ústřední 

seznam ochrany přírody, 2020). 

 

PP Jindřichovský mokřad 

PP Jindřichovský mokřad se rozkládá v k. ú. Jindřichov nad Nisou, Lučany nad Nisou v obci Lučany nad 

Nisou s celkovou rozlohou cca 3,9512 ha s ochranným pásmem (OP) o rozloze 8,8733 ha. PP byla 

vyhlášena 16.12.2002. Předmětem ochrany je kvalitní mokřad s poměrně zachovalým ekosystémem 

mokrých luk a s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin – prstnatce májového, upolínu evropského 

a vachty trojlisté. Překrývá se s CHKO Jizerské hory (Ústřední seznam ochrany přírody, 2020). 

 

PP Tichá říčka 

Nachází se v k. ú. Janov nad Nisou v částí Hrabětice. Jedná se o mokré až rašelinné louky. Luční porosty 

přísluší převážně ke sv. Caricion fuscae, dále pak jsou zastoupeny vlhké pcháčové louky a tužebníková 

lada (sv. Calthion), smilkové trávníky (sv. Violion caninae) a dvě menší lesní rašeliniště (sv. Sphagno 

recurvi Caricion canescentis). Ze zvláště chráněných druhů rostlin se zde vyskytují: rosnatka 

okrouhlolistá, prstnatec májový, prstnatec listenatý, prha chlumní, klikva bahenní a vemeník zelenavý; 

z živočichů čolek horský, chřástal polní, ještěrka živorodá, bramborníček hnědý, hýl rudý a ťuhýk 

obecný.) (Ústřední seznam ochrany přírody, 2020). 

 
Obrázek č. 21 Maloplošná zvláště chráněné území v zájmovém území 
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Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 
 

Přírodní parky 

Zájmové území částečně zasahuje do území Přírodního parku Ještěd a okrajově i do Přírodního parku 

Maloskalsko (Statutární město Liberec, 2021). 

 

Přírodní park Ještěd 

Přírodní park Ještěd (§ 12 zák. 114/1992 Sb.) je zřízen pro jeho krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, 

kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Ochrana spočívá v estetice a přírodní 

hodnotě. Případné zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být 

prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, 

kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. V tomto případě je nutný souhlas 

orgánu ochrany přírody (Odbor životního prostředí a zemědělství, 2021). 

 

Přírodní park Maloskalsko 

Přírodní park Maloskalsko (dále jen PřP) v okrese Jablonec n. Nisou byl vyhlášen v únoru 1997 

nařízením č. 1 Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou a následně došlo k jeho přehlášení prostřednictvím 

Nařízení č. 3/2006 Libereckého kraje o zřízení Přírodního parku Maloskalsko (schváleno dne 

31.1.2006). PřP je považováno za perlu Českého ráje, leží na obou březích řeky Jizery se skalními 

dominantami Vranovského hřebene a Suchých skal, uprostřed bohaté přírody plné bizarních skalních 

měst, jakoby symbolicky střeženo vysokou válcovitou věží hradu Frýdštejna, který připomíná dobu 

dávné rytířské slávy (Maloskalsko, 2021). 

 
Obrázek č. 22 Přírodní parky v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 
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Mezinárodně významné části přírody 

V zájmovém území je zóna zvýšené péče o krajinu vymezena v katastrálním územím Bedřichov u J. n. 

N., Janov n. N., Kateřinky u Liberce, Rudolfov, S. Harcov, Hraničná n. N., Nový Harcov, Kunratice u L., 

Lukášov, Rýnovice, Jablonec n. N., Proseč n. N., Rádlo a v k.ú. Šimonovice, Hluboká u L., Pilínkov, H. 

Hanychov, Horní Suchá u L., Machnín, Kryštofovo Údolí a Novina. Tyto zóny byly vymezeny z důvodu 

zvýšené hodnoty krajinného prostředí, jedná se o krajiny, které díky souladu přírodních a kulturních 

hodnot označujeme jako „krajiny harmonické“. Jedná se o relikty tradičních kulturních krajin, které bez 

určité nadstandardní péče nemohou přetrvat. (Míchal, 2000) 

Z jihu do zájmového území (k.ú. Pulečný) zasahuje Geopark UNESCO Český ráj. Pro mimořádně cenné 

přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl Geopark Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě 

geoparků a v roce 2015 se stal jako jediný v České republice členem Globální sítě geoparků UNESCO. 

Leží na styku tří geologicky odlišných území, a proto je zdejší rozmanitost neživé a živé přírody 

výjimečná (Globální Geopark UNESCO Český ráj, 2021). 

 

C.3.7. Lesy 

Výměra lesní půdy zájmového území činila k (březen 2021 dle KN) 12 045,4 ha, což představuje 48 % 

z celkové výměry zájmového území. V roce 2019 zaujímala porostní plocha lesa ve správním obvodu 

ORP Liberec a Jablonec n. N. 43,1 % rozlohy území. Je to podíl významně převyšující celorepublikový 

průměr (34 %). Souvislé plochy lesů jsou v zájmovém území vázány především na Jizerské hory 

a Ještědský hřbet. (ÚAP ORP Liberec, 2020; UHUL, 2021) 

V roce 2019 bylo na území ORP Liberce a Jablonce n. N. z cca 32,6 % jehličnatých dřevin 10 % listnatých 

dřevin a 0,4 % holin, resp. celkovou výměru lesních pozemků zaujímalo 75,7 % jehličnatých dřevin 23,3 

% listnatých dřevin a 1,0 % zaujímaly holiny. Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorii představovaly 

porosty ve věku 81–90 let, přičemž průměrný věk listnatých dřevin byl 64 let a jehličnanů 66 let. (UHUL, 

2021) 

Z uvedených čísel je zřejmá převaha smrkových lignikultur na území ORP Liberce a Jablonce n. N., jedná 

se o lesy přeměněné. Potenciální přirozenou vegetací v okolí Jablonce n. N. a vyšších partiích 

Ještědského hřbetu by byly bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum), v okolí 

Liberce a severní část zájmového území by rostly bikové bučiny (Luzulo-Fagetum) a v severovýchodní 

částí zájmového území by rostly smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum). 

Z hlediska celkového zastoupení jehličnatých a listnatých stromů v lese jejich poměr neodpovídá ani 

doporučené skladbě uvedené ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 

2019, současný stav je dle databáze UHUL v zájmovém území o něco horší než celorepublikový 

současný stav. (MZE, 2019; UHUL, 2021; CULEK) 

Mezi abiotické faktory patří úroveň imisní zátěže, deficience výživy, bořivý vítr, sníh, sucho 

a nerovnoměrnost srážek. Z biotických činitelů se jedná hlavně o hmyz (podkorní, listožravý aj.), 

houbové patogeny, zvěř a drobné hlodavce a také rozrůstání nežádoucí vegetace (buřeň) (Statutární 

město Liberec, 2021). 

Mezi faktory prostředí ovlivňující lesní hospodářství patří jednoznačně průběh počasí, znečištění 

ovzduší a zatížení lesních ekosystémů imisními látkami. V roce 2018 pokračovala zvýšená mortalita 

lesních dřevin jako důsledek nepříznivého vývoje klimatu (vysoké teploty, nerovnoměrně rozložené 

srážky) během vegetačního období, s ním spojeného šíření různých biotických škůdců a také v důsledku 

působení bořivého větru. (MZE, 2019) 

V posledních letech smrkové porosty nejvíce degraduje působení imisí, bouřivý vítr a podkorní hmyz 

(kůrovec) v důsledku nepříznivého vývoje klimatu (vysoké teploty, srážkový deficit, nerovnoměrně 

rozložené srážky) během vegetačního období. Míru rizika napadení kůrovcem smrkových porostů 

je v zájmovém území v závislosti na nadmořské výšce a vzdálenosti od ohnisek kůrovcové kalamity 

v kategoriích rizikové a ohrožené, viz obrázek níž (MZE, 2019; UHUL, 2021). 
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Obrázek č. 23 Lesy v zájmovém území 

 
 

 

C.3.8. Územní systém ekologické stability (USES) 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vymezován na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a je charakterizován jako vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování 

a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak 

základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány 

územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany 

zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Rozlišují se tři úrovně ÚSES: lokální, 

regionální a nadregionální. V ČR se nalézají všechny uvedené prvky ÚSES a tyto je nutno v následných 

krocích při realizaci koncepce respektovat (Statutární město Liberec, 2021). 

V zájmovém území se nacházejí dvě osy nadregionálního biokoridoru (Studeny vrch-Polednik a K19-

Prameny Upy). Dále se zde nachází osa regionálního koridoru (Novovesky vrch – Javorový vrch), 

regionální koridory (Karlovske buciny – Novovesky vrch, Novovesky vrch-Javorovy vrch, Mala Strana-

Lukasov, Mala Strana-Josefodol II.) a regionální biocentra (Karlovské bučiny, Milíř, Javorový vrch, 

St.Harcov, Lukášov, Malá Strana, Huť, Jestřebí, Hradešín) (Statutární město Liberec, 2021). 

  



Posouzení vlivu Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

 
Údaje o dotčeném území 

70 

Obrázek č. 24 ÚSES v zájmovém území 

 
 

Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 
 

C.3.9. Významné krajinné prvky (VKP) 
Významný krajinný prvek (VKP) je dle § 3 zákona o ochraně přírody a krajiny definován jako ekologicky 

a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající 

k udržení její stability. VKP, podle zákona č. 114/1992 Sb., jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 

jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č.114/1992 Sb. 

orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, 

trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků (Statutární 

město Liberec, 2021). 

V zájmovém území se nachází velké množství VKP podle zákona č. 114/1992 Sb. a dále je zde podle § 6 

registrováno mnoho VKP, z nichž největší jsou Ruprechtický lesík – Liberec, Lesík u letiště – Liberec 

a Lesopark Fibichova – Liberec. V území se celkově nachází cca 50 VKP. (Geoportal-Ochrana přírody, 

2021) 

 

C.3.10. Památné stromy 

Podle § 46 zákona o ochraně přírody se jedná o mimořádně významné stromy, skupiny a stromořadí, 

která jsou vyhlášena rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Památné stromy 

je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji; jejich ošetřování je prováděno se souhlasem 

orgánu, který ochranu vyhlásil (Statutární město Liberec, 2021). 

V zájmovém území bylo vyhlášeno 128 památných stromů (včetně stromů ve stromořadí – 

počítáno zvlášť). Převážně se jedná o zástupce listnatých druhů. Nejvíce památných stromů 

je lokalizováno na území města Liberec (100 ks). Dále byly památné stromy vyhlášeny v Jablonci n. N. 
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(12 ks), v Nové Vsi po 4 ks, Šimonovicích po 3 ks, po 2 ks v Kryštofově Údolí a Janově n. N. a Rychnově 

a ve Stráži n. N., Pulečným a Rádle po 1 ks. V Bedřichově a Lučanech n. N. dosud nebyl vyhlášen žádný 

památný strom (Statutární město Liberec, 2021). 

 

C.3.11. Staré ekologické zátěže 

Za starou ekologickou zátěž (SEZ) se považuje závažná kontaminace horninového prostředí, 

podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami 

v minulosti (zejména se jedná o ropné látky, pesticidy, PCB, apod.). Staré ekologické zátěže 

jsou především historické, proběhla jejich evidence, vyhodnocení a případně jejich sanace, u vybraných 

ekologických zátěží je navržen monitoring (Statutární město Liberec, 2021). 

V zájmovém území je v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM 3), registrováno 160 

kontaminovaných míst, z toho 91 kontaminovaných lokalit bylo vyloučeno. Další údaje níže se vztahují 

ke zbývajícím nevyloučeným lokalitám (69) (Statutární město Liberec, 2021). 

Původu znečištění není u 7 SEZ uveden. Ostatní SEZ jsou kontaminované průmyslové či komerční 

lokality (26 SEZ), průmyslové skládky (3 SEZ), bývalé skládky TKO (20 SEZ), ze skladování živočišných 

odpadů v zemědělství (1 SEZ), z manipulace s nebezpečnými látkami (kromě ropných, celkem 7 SEZ) 

a z manipulace s ropnými látkami (5 SEZ) (Statutární město Liberec, 2021). 

Dle Metodického pokynu odboru ekologických škod MŽP k plnění databáze Systém evidence 

kontaminovaných míst včetně hodnocení priorit, jsou rozlišovány tři základní kategorie lokalit: lokality 

kontaminované (A), potenciálně kontaminované (P) anebo nekontaminované (N). Toto hodnocení 

zařazuje každou hodnocenou lokalitu jednoznačně do odpovídající kategorie podle toho, jaký další 

postup vyžaduje v závislosti na její předpokládané či ověřené kontaminaci a na důsledcích či možných 

důsledcích této kontaminace pro lidské zdraví a životní prostředí. Z tohoto výroku pak pro každou 

kategorii vyplývá nezbytnost, charakter a časová naléhavost dalších opatření (Statutární město Liberec, 

2021). 

V zájmovém území se nachází 9 SEZ kategorie A s potvrzenou kontaminací z toho u 7 je nutné 

provedením nápravného opatření a u 2 SEZ je provedení nápravného opatření žádoucí, viz tabulka níž. 

Dále je v území 51 SEZ kategorie P, z toho 44 SEZ vyžadují provedení průzkumu pro posouzení možného 

vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. 4 SEZ vyžadují další monitoring vývoje kontaminace v čase, 

z nichž 1 SEZ je momentálně ve stádiu rozpracovanosti. Zbývající 3 SEZ momentálně nepředstavují 

riziko pro životní prostředí a lidské zdraví. Riziko kontaminace může být zvýšeno např. při změně využití 

území. V zájmovém území se dále nachází 36 SEZ kategorie N, z toho 29 SEZ je již neaktuálních 

a u zbývajících může být kontaminace nadpozaďová, ale nepředstavuje žádné zdravotní riziko, 

neklade ani žádné omezení na multifunkční využití lokality. I nadále přetrvává riziko vzniku nových 

nepovolených skládek a nových SEZ z důvodu havárie a špatného nakládání s látkami nebezpečnými 

vodám (Statutární město Liberec, 2021). 

 

C.3.12. Dopravní infrastruktura  

V zájmovém území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou převládá převážně lokální silniční 

infrastruktura II. a III. tříd. Obyvatelé aglomerace nejčastěji používají k přepravě městskou hromadnou 

dopravu a hojně využívají i linkovou dopravu. 
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Obrázek č. 25 Silniční dopravní infrastruktura v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

Obrázek č. 26 Železniční dopravní infrastruktura v zájmovém území 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 
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Infrastruktura TEN-T 

Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) má za cíl zajišťovat dopravní infrastrukturu nezbytnou 

pro řádné fungování vnitřního trhu a dosažení dlouhodobých strategických cílů EU zejména v oblasti 

konkurenceschopnosti. Má rovněž pomoci zabezpečit dostupnost a posílit hospodářskou, sociální 

a územní soudržnost. Podporuje právo všech občanů EU na volný pohyb v rámci území členských států. 

Navíc zahrnuje požadavky na ochranu životního prostředí a podporuje tak udržitelný rozvoj. Hlavní cíle 

politiky TEN-T jsou: 

 

• posílení hospodářské soudržnosti mezi jednotlivými evropskými zeměmi a regiony;  

• zlepšení účinnosti dopravy; 

• zlepšení udržitelnosti dopravy;  

• zvýšení přínosů pro uživatele dopravy.  

 
Obrázek č. 27 Infrastruktura TEN-T v zájmovém území 

 

 

 
Zdroj: FŽP ČZU v Praze, 2022 

 

C.3.13 Kulturní památky 

Nejcennější hodnotou území je historické a kulturní dědictví, s krajinným rámcem zemědělské, 

podhorské a horské krajiny rozkládající se pod vysílačem Ještěd, s četným výskytem objektů lidové 

architektury a místy i zachovalou strukturou kompaktních sídel. 

(ÚAP ORP Liberec, 2020) 

Ochrana kulturního dědictví ČR je řešena zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. V zájmovém 

území jsou vymezeny 2 městské památkové zóna, jedna vesnická památková zóna, 1 národní kulturní 

památka a velký počet kulturních památek (Statutární město Liberec, 2021). 
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Městská památková zóna (MPZ) Liberec 

MPZ Liberec byla vyhlášena v roce 1992 a zahrnuje Liberec III-Jeřáb, Liberec I.-Staré Město, Liberec V-

Kristiánov. MPZ Liberec určuje středověká silniční síť okolo dvou náměstí a zástavba zpřelomu 19. a 20. 

století spolu s velkoryse řešenými vilovými čtvrtěmi s vysokým podílem zeleně. Významné je panorama 

města s dominantou radnice a dvou kostelů. (ÚSK ORP Liberec, 2018; Památkový katalog, 2021) 

 

V roce 2017 byla v Liberci navržena nová památková zóna „Liebiegovo město a Domovina“. Lokalita 

městečka, které vyrostlo mezi lety 1853–1929 jako zaměstnanecké sídliště firmy Johann Liebieg & Co., 

se tedy rozšíří o navazující lokalitu zvanou Domovina, která se rozprostírá v bezprostřední blízkosti 

na jižním svahu Monstrančního vrchu. Jednalo se rovněž osídliště, které bylo určeno primárně 

pro válečné vysloužilce z Liebiegovy továrny. Tento návrh dosud nebyl propsán do památkového 

katalogu. (Památkový katalog, 2021) 

 

Městská památková zóna (MPZ) Jablonec n. N. 

MPZ Jablonec n. N. byla vyhlášena v roce 1992 a zahrnuje Jablonec n. N. MPZ Jablonec nad Nisou 

převážně určuje zástavba z konce 19. století a počátku 20. století spolu s velkoryse řešenými vilovými 

čtvrtěmi a vysokým podílem zeleně. Významné je panorama města s dominantou mladší radnice 

a kostelů. (Památkový katalog, 2021) 

 

Vesnická památková zóna (VPZ) Kryštofovo Údolí 

VPZ Kryštofovo údolí byla vyhlášena v roce 2005 a zahrnuje intravilán obce Kryštofovo údolí. VPZ 

Kryštofovo Údolí představuje soubor lidové architektury. Patrové v přízemí roubené a v patře hrázděné 

domy s pod stávkou a dominantní dřevěný kostel sv. Kryštofa mají zachovánu původní rostlou 

urbanistickou strukturu údolní lánové vsi (Statutární město Liberec, 2021). 

 

Národní kulturní památky (NKP) 

Národní kulturní památky jsou dle § 4 zákona o ochraně památkové péče kulturní památky, které tvoří 

nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením 

za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany. V zájmovém území byl za národní 

kulturní památku prohlášen Horský hotel Ještěd. Horský hotel Ještěd byl za národní kulturní památku 

prohlášen v roce 2006, v rámci které je zahrnuta budova horského hotelu č.p. 153 s televizním 

vysílačem stojící na hoře Ještěd (Statutární město Liberec, 2021). 

Předmětem ochrany jsou také pozemky parc. č. 697 a 698. Původní secesní chatu z let 1906–1907, 

která v roce 1963 podlehla požáru nahradil hotel s televizní věží, který byl realizován v raném high-tech 

stylu mezi roky 1966–1973. V roce 1969 stavba získala cenu Augusta Perreta. Páteří desetipodlažní 

stavby postavené na kruhovém půdorysu je železobetonové komunikační jádro, tvořené dvěma 

soustřednými troubami, vnější o průměru 13 metrů a výšce 22 metrů a vnitřní, mající průměr 5 metrů 

a výšku 40,7 metru. Do stropu vnitřní trouby je kotvena 48 metrů vysoká ocelová konstrukce vysílacího 

stožáru. (Památkový katalog, 2021) 

Dle § 2 nařízení vl. 422/2005 Sb. se pro zabezpečení ochrany NKP stanovuje tato podmínka: obnova 

musí být prováděna v souladu s výsledky současného vědeckého poznání a s cílem trvalého uchování 

hmotné podstaty a vzhledu národní kulturní památky, způsob užívání a činnosti s tím přímo spojené 

nesmějí ohrozit uchování a rozvoj jejích kulturních a výchovně vzdělávacích funkcí (Statutární město 

Liberec, 2021). 

 

  



Posouzení vlivu Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

 
Údaje o dotčeném území 

75 

Kulturní památky KP 

Podle § 2 zákona o státní památkové péči se za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje 

ministerstvo kultury České republiky (dále jen "ministerstvo kultury") nemovité a movité věci, 

popřípadě jejich soubory (Statutární město Liberec, 2021). 

 

a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od 

nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů 

lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, 

umělecké, vědecké a technické  

 

b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem (Statutární město 

Liberec, 2021). 

 

V zájmovém území je přítomno 342 KP. Nejvyšší koncentrace KP je v Jablonci n. N. (182), Liberci (101) 

a Kryštofovu Údolí (17). Na zbývajícím území obcí a měst tvořících zájmové území průměrně na jednu 

obec/město připadá 4,7 KP. Hustota KP v okolí Liberce a Jablonce je tedy průměrná. (Památkový 

katalog, 2021) 

 

Území s archeologickými nálezy 

V neposlední řadě jsou předmětem památkové péče archeologické lokality. 

V zájmovém území se nachází celkem 55 evidovaných území s archeologickými nálezy I., II. a IV. 

kategorie, ostatní území je zařazeno do ÚAN III. kategorie. V zájmovém území převažují území ÚAN I. 

a II. kategorie, tedy území s evidovaným či předpokládaným výskytem archeologických nálezů 

(Statutární město Liberec, 2021). 
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C.4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území  

 

Na základě detailní analýzy stavu životního prostředí v zájmovém Integrované strategie ITI aglomerace 

Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 byly stanoveny klíčové problémy životního prostředí.  

V rámci přehledu jsou uvedeny hlavní problémy životního prostředí, které jsou významné pro danou 

oblast a současně mají vazbu na obsahové zaměření předmětné strategie. Skupina hlavních okruhů 

byla definována na základě analýzy existujícího stavu a vývojových trendů jednotlivých jevů a složek 

životního prostředí. 

 

 

 

• V rámci zájmového území je vzhledem ke klimatickým změnám nejvíce zranitelná 

jeho centrální část tvořená územím měst Liberec a Jablonec n. N.. Velký podíl zpevněných 

ploch způsobuje přehřívání povrchů, vyšší teploty vzduchu, zvýšenou rychlost odparu, rychlý 

odtok srážek, prašnost apod. 

• Hrozba bleskových povodní způsobených nedostatečnou kapacitou stokové sítě a omezeným 

možnostem vsaku v nezpevněných plochách při extrémních deštích. 

• Vysychání vodních toků, snižování hladiny podzemních vod, nedostatek kvalitní pitné vody. 

• Rozvoj fenoménu „tepelného ostrova“ města. 

• Zvyšování potřeby elektrické energie v letním období, např. pro potřebu klimatizování prostor 

(Statutární město Liberec, 2021). 

 

 

 

• V zájmovém území každoročně dochází k překračování imisních limitů pro ochranu lidského 

zdraví, především se jedná o přízemní ozon, příležitostně benzo[a]pyren. 

• Kombinace mnoha různých zdrojů znečištění (zpracovatelský průmysl, růst dopravy, lokání 

topeniště a dálkový přenos méně) v obytných částech nebo jejich těsném sousedství. 

• Období horka, bezvětří, nízká vlhkost či četnost srážek a přítomnost prekurzorů (NOx, těkavé 

organické látky apod.) jsou předpokladem pro vznik přízemního ozonu, předpoklad pro vznik 

fotochemického smogu (Statutární město Liberec, 2021). 

 
 
 

• Zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu není vyřešeno v celém území. 

• Nekvalitní zdroje podzemních vod pro lokální zásobování. 

• Nízký podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci a ČOV. 

• Nevyrovnané srážky, nedostatečné zadržování vody v krajině, nižší dotace (infiltrace) 

podzemních vod. 

• Vysoké riziko povodní podél vodního toku Lužická Nisa. 

• Problematika sucha/povodní (klimatické extrémy), v některých oblastech 

• nedostatečná preventivní protipovodňová opatření (Statutární město Liberec, 2021). 

  

Změna klimatu 

Kvalita ovzduší 

Kvalita a dostupnost vody 
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• Krajina v zájmovém území je krajinou lesní/leso-zemědělskou/urbanizovanou převážně 

vyváženou krajinou (kromě významněji zastavěných území). V současnosti je nejvíce v krajině 

ohrožen krajinný ráz. 

• Fragmentace krajiny, omezená migrace živočichů, nespojitost lokálních koridorů. 

• Střety mezi zájmy ochrany přírody a rozvoji sídel. 

• V okolí inženýrských staveb a zahrad vhodné podmínky pro rozvoj invazivních druhů 

(Statutární město Liberec, 2021). 

 

 

 

 

• Lesní porosty zájmového území neodpovídají přirozené druhové skladbě. Vysoký podíl 

smrkových porostů představuje riziko velkých ztrát po napadení kůrovcem. Smrk ztepilý je 

obecně velmi náchylný a citlivý k biotickým a abiotickým vlivům. 

• V zájmovém území přibývá přestárlých stromů, obnova lesního společenství je podnormální 

(Statutární město Liberec, 2021).  

 

 

 

• Pokračující zábory zemědělské půdy, především v blízkosti větších sídel. 

• Zastaralé a nefunkční meliorační / závlahové systémy (Statutární město Liberec, 2021). 

 

 

• Největší podíl vyprodukovaných odpadů zaujímá směsný komunální odpad. 

• Horší třídění komunálního odpadu a následně nižší míra opětovného využití. 

• Nedostatečná infrastruktura pro sběr a využití biologicky rozložitelného odpadu. 

• Riziko úniku nebezpečného odpadu ze sběrného dvora nebo autovrakoviště. 

• Velké množství rizikových starých ekologických zátěží v území. Při změně využití území nutné 

provést opatření k vyloučení kontaminace (Statutární město Liberec, 2021). 

 

 
 

• Významným zdrojem hluku je přetížená síť pozemních komunikací. 

• Nedostatečně využívaná železniční nákladní doprava. 

• Nedostatečně využívaná veřejná hromadná doprava (autobus, osobní vlak). 

• Rozvoj nových průmyslových zón i rozšiřování stávajících průmyslových areálů vede k nárůstu 
hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů (Statutární město Liberec, 2021). 
 

 

 

• Zvýšené hlukové pozadí především v blízkosti komunikací, které byly historicky vedeny 

obcemi/městy v těsné blízkosti obytné zástavby a v blízkosti průmyslových areálů. 

• Zvýšené emise z dopravy (Statutární město Liberec, 2021). 

 

Příroda a krajina 

Lesní hospodářství 

Půda a zemědělství 

Odpadové hospodářství 

Veřejné zdraví 

Hluk 
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D. Předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

ve vymezeném dotčeném území 
 

V rámci postupu je nutné vnímat kontext zjišťovacího řízení pro tzv. režim „full scale SEA proces“ 

 

Full-scale SEA 
Cílem zjišťovacího řízení v tzv. full-scale SEA režimu je upřesnění obsahu a rozsahu, respektive 

požadavků na vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (scoping), 

a to s ohledem na skutečnost, že od samého počátku všichni účastníci na základě parametrů 

strategického dokumentu, respektive odůvodněných stanovisek k vlivu na celistvost či předmětně 

ochrany lokalit Natura 2000 věděli, že bude nutné plnohodnotné SEA posouzení a zjišťovacím řízením 

se identifikují klíčové faktory, které by měly být zahrnuty do vyhodnocení. Scoping je postup, 

při kterém se za účasti všech dotčených stran (stakeholderů) vytváří předběžné zadání na „obsah 

a rozsah SEA vyhodnocení“. Tento krok má mnohé výhody. Především je tak možno včas omezit 

množství požadovaných analýz (které jsou pro tematické zaměření koncepce i stav a problémy ŽP 

irelevantní). Scoping je podle Tomlinsona (1984) termín spojený s procesem vytváření a výběru variant 

plánovacího procesu s identifikací výstupů, požadovaných pro hodnocení SEA. Zejména jej 

lze charakterizovat jako postup určený pro identifikaci zadávacích podmínek v kontextu rozsahu, 

detailu a obsahu SEA hodnocení. Z těchto důvodů jsou v rámci kapitoly D. Předpokládané vlivy 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném území jednotlivá rizika pouze 

nastíněna, jelikož jejich reálná identifikace, analýza a celková syntéza nastane až v rámci zpracovávání 

SEA Vyhodnocení vlivů Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 

D.1. Vyhodnocení vlivů Strategie ITI Liberec 2021–2027  

 

Přístup cílový 

V rámci cílového přístupu bude sledována kompatibilita cílů strategie s tzv. referenčními cíli ochrany 

životního prostředí (obecně jde o identifikaci, s jakou mírou mohou cíle navržené strategií přispět 

k plnění cílů ochrany životního prostředí).  

Set referenčních cílů ochrany životního prostředí bude navrhován zpracovatelem SEA, a to na základě 

cílů ochrany životního prostředí stanovených na mezinárodní a národní úrovní (např. ve Státní politice 

životního prostředí ČR, Programu ochrany přírody a krajiny ČR, strategických dokumentech Evropské 

unie k ochraně životního prostředí, na základě legislativy k ochraně životního prostředí atd.) a současně 

na základě trendů vývoje ochrany životního prostředí. Konečná formulace referenčních cílů by měla 

současně respektovat analýzu stavu životního prostředí a problémy životního prostředí v území, 

pro které je strategický dokument připravován se zaměřením na tematická specifika předmětného 

koncepčního dokumentu. Součástí cílového přístupu je také zhodnocení kompatibility cílů strategie 

s cíli další sektorových či regionálních strategií, s kterými by mohla být Integrované strategie ITI 

aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 ve vzájemném ovlivnění.  

 

Přístup složkový 

Přístup složkový lze charakterizovat jako „hodnocení možných vlivů na jednotlivé složky životního 

prostředí“. Při vyhodnocování vlivů v rámci zvoleného přístupu je dále možné uplatnit různé metody, 

např. metody variantních scénářů nebo multikriteriální analýzy. Tyto dílčí expertízy se snaží odhadnout 

a kvantifikovat přímé vlivy realizace koncepce na jednotlivé složky životního prostředí. 
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Metoda variantních scénářů 

Variantní scénáře, které sestavuje SEA tým, zahrnují hlediska ochrany životního prostředí, veřejného 

zdraví a udržitelného rozvoje. Tyto scénáře vychází ze základních parametrů koncepce a mohou 

představovat např. „nejhorší možný scénář“, „optimistický scénář“ a „optimální scénář“. 

 

Metody multikriteriální analýzy 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí lze provést též pomocí použití různých metod z oblasti 

multikriteriální rozhodovací analýzy. Tyto metody předpokládají: 

• zpracování charakteristik posuzované množiny scénářů (variant); 

• volbu a definování kritérií; 

• stanovení relativní důležitosti (váhy) kritérií; 

• teoretický rozbor rozhodování – multikriteriální analýza; 

• výpočet priorit a uspořádání preferovaného pořadí variant. 
 
Při hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí je potřeba vzít v úvahu nejen standardní dopady, 
tedy potenciální vlivy na životní prostředí ve smyslu výše uvedených právních předpisů, ale také 
vzájemný vztah mezi stavem životního prostředí v ČR a regionálním rozvojem (tedy stav ŽP jako 
potenciální limit rozvoje). 
 

Obecně, dopady (vlivy) lze považovat za signifikantní (významné), když: 

• jsou rozsáhlé v průběhu času nebo prostoru; 

• jsou intenzivní (překračující) ve vztahu k asimilační kapacitě dané lokality (regionu); 

• jsou nad nebo v blízkosti environmentálních norem, limitů, anebo prahových hodnot; 

• jsou v nesouladu s politikou životního prostředí, územním plánováním, či strategiemi 

udržitelného rozvoje; 

• by mohly ohrozit veřejné zdraví nebo bezpečnost osob a populace; 

• je pravděpodobné, že omezí zemědělství, lesní hospodářství, či ostatní základní přírodní 

zdroje; 

• by mohly mít vliv na chráněné nebo ekologicky citlivé oblasti, vzácné nebo ohrožené rostlinné 

či živočišné druhy, anebo zdroje kulturního dědictví; 

• je pravděpodobné, že naruší životní styl velkého počtu lidí nebo zranitelných menšin. 

 

Předpokládané vlivy na životní prostředí lze v rámci oznámení předběžně okomentovat následovně 
(v souladu s principy posuzování vlivů na ŽP se jedná pouze o předběžné a rámcové hodnocení): 
 

D.2. Předpokládané vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví dle prioritních oblastí 

 
Strategický cíl 1 - Udržitelná a dostupná aglomerace 

Strategický cíl 1 „Udržitelná a dostupná aglomerace“ bude naplněn prostřednictvím dvou specifických 

cílů: 

• Specifický cíl 1.1 - Zvýšit kvalitu životního prostředí a zatraktivnit veřejný prostor 

• Specifický cíl 1.2 - Posílit udržitelné způsoby mobility a její infrastrukturu 

 

Naplňování Strategického cíle 1 - Udržitelná a dostupná aglomerace bude většinou zapříčiňovat 
fragmentaci krajiny, úbytek lokalit výskytu rostlinných a živočišných druhů a snižování průchodnosti 
území (v kontextu volně žijících živočichů), bariérový efekt, zábor přírodních či přírodě blízkých biotopů 
a přeměnu okolních přírodních biotopů zejména v území tzv „road affected area“. Provoz 
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na komunikacích přináší riziko střetu s živočichy. Hluk, emise a další negativní externality dopravy 
ovlivňují volně žijící druhy rostlin a živočichů. Dopravní stavby mohou narušit krajinný ráz a indukovat 
další výstavbu zahrnující urbanizaci volné krajiny apod. Na druhou stranu modernizace a podpora 
alternativ k motorové silniční dopravě může vést i k celé řadě pozitivních efektů. Lze očekávat ovlivnění 
následujících složek: 

• půdní fond; 

• biota; 

• ovzduší; 

• akustické zatížení; 

• plochy zeleně v sídlech; 

• příroda a krajina; 

• kulturní památky; 

• voda a biotopy vázané na vodu; 

• zdraví a pohoda obyvatelstva. 

 
Strategický cíl 2 – Vzdělaná a vyspělá aglomerace 

 

Druhá rozvojová priorita zformulovaná do strategického cíle 2 - „Vzdělaná a vyspělá aglomerace“ 

tak bude naplněna prostřednictvím následujících specifických cílů: 

• Specifický cíl 2.1 - Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávání  

• Specifický cíl 2.2 - Posílit kapacity a zvýšit kvalitu sociálních služeb a sociálního bydlení 

• Specifický cíl 2.3 - Podpořit digitalizaci veřejné správy a technologické inovace. 

 

Naplňování Strategického cíle 2 – Vzdělaná a vyspělá aglomerace–bude dosaženo zejména skrze 

organizační a managementová opatření, u kterých se nepředpokládá potenciál přímého významného 

negativního ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Lze očekávat v rámci digitalizace 

a integrace služeb příznivý vliv z pohledu nároku na surovinové, materiálové a energetické zdroje. 

 

 

Strategický cíl 3 – Atraktivní a odpovědná aglomerace 

 

Strategický cíl 3 „Atraktivní a odpovědná aglomerace“ bude naplněn prostřednictvím následujících 

dvou specifických cílů: 

• Specifický cíl 3.1 - Zvýšit potenciál cestovního ruchu 

• Specifický cíl 3.2 - Zajistit revitalizaci a ochranu kulturního dědictví aglomerace 

 

Naplňování Strategického cíle 3 – Atraktivní a odpovědná aglomerace bude dosaženo zejména skrze 
organizační a managementová opatření, u který se většinou nepředpokládá potenciál přímého 
významného negativního ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Možná rizika lze predikovat 
pro budování doprovodné infrastruktury, budování záchytných parkovišť, parkovišť typu P a R či 
dobudování cyklostezek, které budou místně specifické a jejich dimenze bude přímo závislá na 
charakteru podporovaných intervencí a dané lokality. V případě těchto liniových prvků technické 
infrastruktury bude zásadním aspektem z hlediska možných rizik nalezení optimální trasy. Konečné 
vedení může zásadně ovlivňovat konečnou dimenzi vlivu. Lze očekávat ovlivnění následujících složek: 

• půdní fond; 

• biota; 

• ovzduší; 

• akustické zatížení; 
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• plochy zeleně v sídlech; 

• příroda a krajina; 

• kulturní památky; 

• voda a biotopy vázané na vodu; 

• zdraví a pohoda obyvatelstva. 
 

D.3. Závěr 

Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 je zaměřena průřezově 
na podporu rozvoje jednotlivých obcí v kontextu rozvoje území jako celku v rámci polygonu dotčeného 
území, kdy je kladen důraz na vytváření podmínek pro posilování konkurenceschopnosti, podporu 
vyváženého rozvoje území, zlepšování mobility a dostupnosti, podporu udržitelného cestovního ruchu, 
a také zlepšení sociální situace obyvatel. 
Vzhledem k tomu, že některé výše zmíněné intervence mohou být potenciálně v rozporu s požadavky 
na ochranu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, ochranu evropsky významných lokalit 
a ptačích oblastí (soustava lokalit Natura 2000) a prostřednictvím jejich implementace lze očekávat, 
že případné negativní dopady budou u některých aktivit rozsáhle v prostoru a čase; mohou být 
intenzivní ve vztahu k asimilační kapacitě dotčených lokalit; je pravděpodobné, že omezí zemědělství, 
lesní hospodářství, či ostatní základní přírodní zdroje; mohly by mít vliv na chráněné nebo ekologicky 
citlivé oblasti, vzácné nebo ohrožené rostlinné či živočišné druhy, anebo zdroje kulturního dědictví, 
budou v rámci dokumentu Vyhodnocení navrženy podmínky pro prevenci, eliminaci, minimalizaci, 
popřípadě kompenzaci možných vlivů, při jejichž uplatnění mohou být intervence, zastřešené typovými 
opatřeními akceptovatelné. 
Předpokládáme, že realizace některých aktivit a projektů v rámci implementace Integrované strategie 
ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 s konkrétním územním průmětem bude 
podléhat standardním schvalovacím postupům dle platných právních předpisů (zákon č. 100/2001 Sb., 
zákon č. 114/1992 Sb., resp. stavební zákon v případech, kdy projekty hodnocení EIA ani naturovému 
hodnocení nebudou podléhat) a jejich vliv na životní prostředí bude detailně a věcně posouzen 
na základě jejich projektové dokumentace (ideového návrhu stavby, který bude vyjadřovat koncepční, 
tvarové, materiálové, dispoziční, provozní, technické a technologické řešení stavby) a aktuálního stavu 
jednotlivých složek životního prostředí a dotčených ekosystémů jako celku.  
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Celkový předpokládaný postup SEA 

 

Iniciace procesu SEA (září 2021–únor 2022) 

• shromáždění relevantních dokumentů a pokladů pro provedení SEA; 

• úvodní schůzka se Zadavatelem, projednání a dohodnutí způsobu komunikace výstupů SEA  

v rámci jednotlivých dílčích etap zpracování; 

• získání stanoviska orgánů ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1192 Sb.; 

o zpracování a rozeslání informativního oznámení ke koncepci orgánům ochrany 

přírody a krajiny k vydání stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 

o vyhodnocení došlých stanovisek jednotlivých orgánů ochrany přírody a jejich 

zapracování do oznámení koncepce. 

 

Zpracování oznámení koncepce a zjišťovací řízení (únor–březen, 2022) 

• zpracování pracovní verze oznámení strategie dle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

 posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

• finalizace oznámení na základě revizí, připomínek a konzultací; 

• předložení oznámení strategie na Krajský úřad Libereckého kraje k zahájení zjišťovacího řízení; 

• vydání závěru zjišťovacího řízení Krajským úřadem Libereckého kraje se stanovením obsahu 

a rozsahu SEA vyhodnocení včetně rozhodnutí o nutnosti provedení vyhodnocení možných 

vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000. 

 

Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (duben–červen, 2022) 

• hodnocení jednotlivých částí strategie z hlediska vlivů na životní prostředí (včetně lokalit  

soustavy Natura 2000) a veřejného zdraví; 

• formulování doporučení a návrhů na zamezení či zmírnění potenciálních negativních vlivů 

politiky, respektive na posílení pozitivních dopadů strategie. 

 

Zpracování vyhodnocení SEA (duben–červen, 2022) 

• výstupy hodnocení budou průběžně zapracovávány do dokumentace vyhodnocení vlivů 

strategie na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

• SEA vyhodnocení bude mimo jiné obsahovat přehled návrhů a doporučení ze strany SEA a 

způsob jakým byly tyto zapracovány do strategie; 

• v případě potřeby bude iniciováno jednání s příslušným úřadem; 

• bude-li Zadavatel požadovat, výstupy SEA Strategie ITI Liberec 2021–2022 budou prezentovány  

na jednáních řídících výborů v rámci plánovacího procesu.  

 

Předložení a projednání strategie a vyhodnocení SEA (červen–červenec, 2022) 

• předložení strategie včetně SEA vyhodnocení příslušnému úřadu; 

• zveřejnění strategie včetně SEA vyhodnocení dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

• veřejné projednání koncepce a SEA vyhodnocení (bude-li ze strany příslušného úřadu 

iniciováno); 
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• zpracování zápisu z veřejného projednání a vypořádání připomínek z veřejného projednání. 

Vydání stanoviska (srpen 2022) 

• Krajský úřad Libereckého kraje jako příslušný úřad pro posuzování vydá na základě návrhu 

koncepce, vyjádření k němu podaných, SEA vyhodnocení a veřejného projednání stanovisko 

k posouzení vlivů strategie na životní prostředí a veřejné zdraví; 

• toto stanovisko je podkladem pro schválení strategie; 

• spolupráce na zapracování případných požadavků příslušného úřadu do návrhu strategie, 

popřípadě zdůvodnění jejich nezohlednění. 
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E. Doplňující údaje    
 

E.1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky  

Na základě § 11 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice České 

republiky koncepce podle tohoto zákona, pokud dotčené území může zasahovat i mimo území České 

republiky. 

Na základě předběžného screeningu jednotlivých typových opatření navrhovaných Integrovanou 

strategií ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027, lze s určitostí vyloučit vlivy, 

jež by naplňovaly ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., tedy závažné negativní vlivy 

přesahující hranice České republiky.  

 

E.2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce  

Pro fázi oznámení procesu strategického posuzování vlivů Integrované strategie ITI aglomerace Liberec 

– Jablonec nad Nisou 2021–2027 na životní prostředí se neuvažuje s doplňujícími mapovými či jinými 

dokumenty, jež by se mohly týkat oznámení. Mapové a ani jiné dokumentace nejsou přiloženy. 

 

 

E.3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí 

a veřejné zdraví  

Ve fázi oznámení procesu strategického posuzování vlivů Integrované strategie ITI aglomerace Liberec 

– Jablonec nad Nisou 2021–2027 na životní prostředí nejsou známy další podstatné informace 

předkladatele o možných vlivech předmětného koncepčního dokumentu na životní prostředí. 
 

 

E.4. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 

1 zákona o ochraně přírody a krajiny 

Tabulka č. 1 poskytuje přehled došlých stanovisek dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny dle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zdali lze vyloučit 

významný vliv strategie na příznivý stav předmětu ochrany nebo územní celistvost území evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti. Symbolikou „ANO“ jsou zvýrazněna ta stanoviska, v nichž 

dotčené orgány ochrany přírody nevyloučily významný vliv předmětné koncepce na soustavu lokalit 

Natura 2000. 
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Tabulka č. 1 Přehled závěrů odůvodněných stanovisek k možnosti vlivu na lokality Natura 2000 

Orgán ochrany přírody ID DS stanovisko 
Regionální pracoviště AOPK     

Regionální pracoviště Liberecko zqmdynq NE 

Krajské úřady      

Krajský úřad Libereckého kraje c5kbvkw ANO 
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Řešitelský tým 
 

 
Datum zpracování oznámení koncepce 18. 03. 2022 

 

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob, které se podílely na zpracování oznámení koncepce:  

 

Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.  
Katedra aplikované ekologie  
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze  
Kamýcká 1176  
16521 Praha – Suchdol  
224384350  
zdrazil@fzp.czu.cz  
 
Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.  
Katedra aplikované ekologie  
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze  
Kamýcká 1176  
16521 Praha – Suchdol  
224383709  
keken@fzp.czu.cz 

 
Bc. Jakub Mlejnek 
Katedra aplikované ekologie  
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze  
Kamýcká 1176  
16521 Praha – Suchdol  
xmlej003@studenti.czu.cz 

 

Ing. Daniel Franke, Ph.D.  
Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování 
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze  
Kamýcká 1176  
16521 Praha – Suchdol  
franke@fzp.czu.cz 

 

 

Podpis oprávněného zástupce předkladatele 

 

V Praze dne: 18.03.2022         
                            ……………………………………………………… 
                                    Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D. 
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Příloha č. 1 

 

 

Odůvodněné stanoviska OOP k možnému ovlivnění lokalit Natura 2000. Jednotlivá stanoviska 

jsou řazena v následujícím sledu: 

 

• Agentura ochrany přírody a krajiny (Regionální pracoviště Liberecko); 

• KÚ Libereckého kraje; 

  



Posouzení vlivu Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

 
Přílohy 

88 

  



Posouzení vlivu Integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027 

 
Přílohy 

89 
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Použité podklady  
 

Právní předpisy  

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  

• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

v novelizovaném znění z r. 2018. 

 

Metodiky 

• Metodické doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí. 2018. Amec Foster 

Wheeler s.r.o. (MŽP, Věstník MŽP, 1/2019). 

• Environmental assessment of project and plans and programmes rulings of the court of justice of the 

European Union (last update 20 October 2020. 

• Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain 

plans and programmes on the environment. 

• Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment 

(03/2013). 

• Postup hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – aktualizace 

2018 (MŽP, Věstník MŽP, 8/2018). 

• Hodnocení významnosti vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (MŽP, 

Věstník MŽP, 11/2007). 

• Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. 2011. 

Ministerstvo životního prostředí.   

 

Strategické a koncepční dokumenty  

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na mezinárodní úrovni 

• Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030; 

• Zelená dohoda pro Evropou; 

• Územní agenda EU; 

• Legislativa Politiky soudržnosti EU 2021–2027; 

• Evropa 2020. 

 

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na národní úrovni 

• Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020; 

• Územní dimenze v operačních programech 2021+; 

• Strategický rámec Česká republika 2030; 

• Dohoda o partnerství pro programové období 2021–2027 (v přípravě); 

• Národní program reforem ČR 2019, 2020; 
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• Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+; 

• Koncepce rozvoje venkova 2021–2027; 

• Inovační strategie České republiky 2019–2030; 

• Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 (koncepce rozvoje veřejné správy); 

• Soubor koncepcí Digitální Česko 2018+ (vládní program digitalizace ČR); 

• Politika ochrany klimatu v ČR 2017–2030, s výhledem do roku 2050; 

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 2015–2020, s výhledem do roku 2030, 1. 

aktualizace pro období 2021–2030 (v přípravě); 

• Politika územního rozvoje České republiky 2020 (úplné znění závazné od 11. 09. 2020); 

• Státní politika životního prostředí České republiky 2030, s výhledem do roku 2050; 

• Státní program ochrany přírody a krajiny ČR pro období 2020–2025; 

• Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016–2025; 

• Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, 1. aktualizace pro období 2021–2025  

• Koncepce ochrany před následky sucha na území České republiky 2017; 

• Národní program snižování emisí ČR, aktualizace 2019; 

• Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR 2015–2020; 

• Aktualizované programy zlepšování kvality ovzduší 2020+: 

2. Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod–CZ05; 

• Národní akční plán čisté mobility 2015–2018, s výhledem do roku 2030, aktualizace 2020; 

• Dopravní politika ČR pro období 2021–2027 s výhledem do r. 2050; 

• Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů v ČR do r. 2020 s výhledem do r.2050; 

• Strategie sociálního začleňování 2021–2030; 

• Státní kulturní politika na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025);  

• Státní kulturní politika na léta 2021-2026 s výhledem do roku 2030; 

• Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR na období 2021–2030; 

• Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017–2020; 

• Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na 

léta 2016–2025; 

• Národní investiční plán České republiky 2020–2050; 

• Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (Zdraví 2030); 

• Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (Zdraví 2020); 

• Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století; 

• Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP). 

 

Vztah strategie ke strategickým dokumentům na národní úrovni 

• Regionální inovační strategie Libereckého kraje; 

• Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II.; 

• Místní akční plán Frýdlantsko II.; 

• Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Jablonecko II.; 

• Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II.; 

• Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tanvaldsko II.; 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021–2023; 

• Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018–2022; 

• Komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2020–2023; 

• 2. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko  2016–2020; 

• 2. Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu Frýdlantsko na období 2020–2023; 

• Plán udržitelné mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030; 

• Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje; 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje; 

• Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje; 

• Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016–2025; 
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• Plán odpadového hospodářství statutárního města Liberec; 

• Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030) – statutární město Liberec; 

• Územní energetická koncepce Libereckého kraje; 

• Adaptační strategie na změnu klimatu statuárního města Liberec; 

• Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje na léta 2021–2027; 

• Strategie rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje 2013–2020; 

• Strategie rozvoje cestovního ruchu v Liberci pro období 2014–2020; 

• Akční plán marketingových aktivit cestovního ruchu Libereckého kraje; 

• Program rozvoje Libereckého kraje 2014–2020. 

 

Internetové stránky  

• CENIA, česká informační agentura životního prostředí: http://www1.cenia.cz/www/.  

• Český statistický úřad: https://www.czso.cz/.  

• Český hydrometeorologický ústav: http://portal.chmi.cz/  

• Ministerstvo zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/.  

• Ministerstvo životního prostředí: https://www.mzp.cz/.  

• Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: http://www.uzis.cz/.  

• Geologické a geovědní mapy: http://www.geologicke-mapy.cz/.  

• Česká geologická služba: www.geology.cz/.  

• Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM): http://www.sekm.cz/.  

• Strategické hlukové mapy: https://geoportal.mzcr.cz/SHM/. 

• Geoportál ČR: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map.  

• Vodohospodářský informační portál: https://voda.gov.cz/.  
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