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1.Úvod  
 
 
1.1. Stručný legislativní rámec (Natura 2000) 
 
Vstupem ČR do Evropské unie byla u nás ochrana přírody a krajiny povýšena na „evropskou 
úroveň“. Pro ČR vznikla povinnost začlenit (transponovat) do svého právního řádu mimo jiné 
i povinnosti vyplývající ze dvou základních směrnic, upravujících ochranu přírody v EU : 
Směrnici Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků a Směrnici Rady 92/43/EHS, o 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Podrobné 
překlady textů obou směrnic včetně originální anglické verze lze najít v  literatuře (Roth P.,  
ed., 2003).  
Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (Birds directive) je historicky 
první právní předpis zemí Evropských společenství na ochranu přírody (Roth, 2003). Neplatí 
na území Grónska. Směrnice má 19 článků a 5 příloh. Podle článku č.4 směrnice mají členské 
státy za povinnost pro druhy a poddruhy ptáků, uvedených v příloze I a dále pro pravidelně se 
vyskytující tažné druhy ptáků zřizovat tzv. území zvláštní ochrany (SPA : Special Protection 
Areas, u nás tzv. Ptačí oblasti). Jednotlivé přílohy směrnice, obsahující druhové seznamy, 
byly postupně novelizovány. Podle této směrnice jsou ovšem chráněny v krajině i všechny 
ostatní struktury, sloužící ochraně těchto ptačích druhů.  
Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Habitats directive) stanovila původně termín vzniku seznamu chráněných 
lokalit celého Společenství na rok 1998. Díky prodlevám členských států s transpozicí 
směrnice byly první tzv. národní seznamy předloženy Evropské komisi až po uvalení sankcí 
na některé státy v roce 2000. Cílem směrnice je „přispívat k zabezpečení biologické 
rozmanitosti prostřednictvím ochrany přírodních stanovišť a volně žijící fauny a flóry na 
evropském území členských států“. Směrnice je tvořena 24 články a 6 přílohami. V roce 1997 
byla směrnice novelizována (zejména její přílohy I a II), další doplnění druhových seznamů v 
přílohách směrnice navrhly nově přistupující členské státy včetně ČR. O plnění povinností, 
vyplývajících ze směrnice, musí členské státy v šestiletých intervalech informovat Evropskou 
komisi. Nejrozsáhlejší povinností, plynoucí ze směrnice, je vytvoření a aktivní ochrana 
soustavy lokalit, pro niž se zavádí název Natura 2000.  
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která 
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření 
ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. V ČR je 
soustava Natura 2000 tvořena dvěma typy území : ptačími oblastmi (viz Birds directive) a 
evropsky významnými lokalitami (viz Habitats directive). Podrobné definování pojmů 
uvedených v tomto odstavci obsahuje § 3 zákona č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
novelizací (ZOPK). 
Je třeba podtrhnout, že v ČR výběr jednotlivých lokalit a návrh vymezení soustavy Natura 
2000 proběhl v souladu s evropskou legislativou výhradně na vědeckých principech. Ptačí 
oblasti byly podle kritérií Birds directive navrženy s využitím soustavy IBA (Important Birds 
Area) a evropsky významné lokality pro přírodní stanoviště a druhy byly navrženy 
multikriteriální analýzou v prostředí GIS na základě unikátního a velmi detailního 
několikaletého terénního mapování biotopů v celé ČR. Bohužel následné politické 
projednávání těchto vědecky podložených návrhů však poměrně významně ovlivnilo 
dosavadní podobu soustavy Natura 2000 v ČR (např. z původně navržených 41 ptačích oblastí 
nebyly 3 zatím vládou vymezeny). Tento fakt může být (a pravděpodobně bude) příčinou 
žaloby na ČR u Evropského soudního dvora. 



 5 

 
1.2. Hodnocení důsledků koncepce na soustavu a lokality Natura 2000 
 
Jakákoliv koncepce, která může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit 
území ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality (EVL), podléhá hodnocení jejích 
důsledků na tato území soustavy Natura 2000 a na stav její ochrany. Takováto koncepce musí 
být předložena orgánu ochrany přírody k vydání stanoviska. Příslušnými orgány ochrany 
přírody jsou : Správy CHKO (na území CHKO), správy NP (území NP a jeho ochranného 
pásma), újezdní úřady (území vojenského újezdu), krajské úřady (mimo území CHKO, NP a 
voj. újezdu). V praxi nastávají případy, kdy je příslušných současně několik orgánů ochrany 
přírody – pak je třeba si stanovisko od každého z nich (v případě celostátní koncepce dokonce 
od všech).  
Posuzování důsledků koncepce na soustavu Natura 2000 má velmi úzkou vazbu na proces 
SEA/EIA. V případě, kdy příslušný orgán ochrany přírody (či současně více orgánů ochrany 
přírody) svým stanoviskem k předložené koncepci konstatuje, že „nelze vyloučit“ významný 
vliv na ptačí oblast nebo EVL, je předkladatel koncepce povinen (hodlá-li ji dále realizovat) 
podrobit ji procesu SEA, v rámci něhož proběhne i vlastní „naturové“ posouzení podle § 45i 
ZOPK.  
V případě, kdy z hlediska zákona o posuzování vlivů na ŽP jde o koncepci podléhající 
procesu SEA „povinně“, pak je vhodné, aby předkladatel příslušnému orgánu posuzování 
vlivů na ŽP předložil oznámení spolu s již vydaným stanoviskem orgánu ochrany přírody 
podle § 45i ZOPK. V opačném případě orgán posuzování vlivů na ŽP vyzve předkladatele, 
aby k oznámení stanovisko orgánu ochrany přírody doplnil. 
V rámci zjišťovacího řízení zašle příslušný orgán pro posuzování vlivů na ŽP oznámení  těm 
orgánům ochrany přírody, které ve svém stanovisku dle § 45i významný vliv koncepce 
nevyloučili. Orgán ochrany přírody vydá v rámci zjišťovacího řízení své vyjádření, ve kterém 
by měl určit, zda možné významné vlivy jsou negativní či pozitivní. Zejména v případě, kdy 
již příslušná část oznámení byla zpracována autorizovanou osobou podle §45i, bude toto 
určení jednoznačné. Pokud se ve zjišťovacím řízení potvrdí významné negativní vlivy na ptačí 
oblast nebo EVL, musí být v závěru zjišťovacího řízení vzneseny požadavky na zpracování 
dalších variant záměru (pokud již nebyly detailně předloženy v oznámení). Jestliže naopak 
bude závěrem zjišťovacího řízení konstatováno, že záměr (koncepce) bude mít pozitivní vliv 
na ptačí oblast či EVL, pak dále již není nutno záměr (koncepci) dále posuzovat z hlediska 
vlivů na Naturu 2000. Ustanovení § 45i, odst.8 ZOPK totiž stanoví, že záměr lze povolit 
(koncepci schválit) v případě, kdy negativní vlivy nebudou. Tato skutečnost pak musí být 
v závěru zjišťovacího řízení řádně okomentována. 
V dalším pokračování procesu SEA zpracovává dokumentaci (vyhodnocení) osoba 
autorizovaná podle § 19 zákona o posuzování vlivů na ŽP. Samostatnou, jasně oddělenou 
částí dokumentace, je posouzení vlivu koncepce na ptačí oblasti a EVL, kterou vypracovává 
výhradně osoba autorizovaná podle § 45i ZOPK. Následně by měly orgány ochrany přírody 
ve svém stanovisku k dokumentaci (vyhodnocení) posoudit zejména úplnost části 
dokumentace (vyhodnocení), týkající se vlivu na Naturu 2000. V případě nedostatečného 
(neplného) vypracování dokumentace (vyhodnocení) by měl orgán ochrany přírody uvést, 
které části hodnocení je nutno doplnit. Současně by měl orgán ochrany přírody vznést ve 
svém stanovisku případně i odůvodněný požadavek na dopracování variant či na zvážení 
variant chybějících a v případě, kdy koncepci nelze realizovat bez negativních vlivů na 
lokalitu, pak i požadavky na další postup při procesu schvalování z hlediska vlivů na lokality 
a na možná kompenzační opatření. 
Závěrečné stanovisko příslušného orgánu pro posuzování vlivů na ŽP musí obsahovat jasně 
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odlišitelnou část, týkající se vlivů na lokality v soustavě Natura 2000. V případě, kdy v rámci 
posouzení nebude nalezeno přijatelné variantní řešení a závěrečné stanovisko s ohledem na 
vlivy na Naturu 2000 bude nesouhlasné, pak je případné schválení koncepce podmíněno 
předložením nových, k lokalitám Natury 2000 šetrnějších variant nebo variant bez 
negativních vlivů. Ty ovšem musí být vždy podrobeny novému hodnocení z hlediska § 45i 
ZOPK v procesu SEA/EIA. Jednou ze základních odlišností samotného procesu SEA a 
„naturového“ posouzení vlivů na lokality Natura 2000 je otázka právní síly závěrečného 
stanoviska. V případě, kdy závěrečné stanovisko procesu SEA konstatuje negativní vliv 
koncepce na ptačí oblast nebo EVL a není splněna některá z podmínek § 45i, odst.9 a 10 
ZOPK, pak jednoznačně nesmí být koncepce schválena.        
Povinnost posouzení vlivů koncepcí na Naturu 2000 se vztahuje i na koncepce, u nichž 
posuzování SEA již probíhá (ZOPK nemá přechodná ustanovení a povinnosti plynoucí z 
Habitats directive platí pro ČR již od data vstupu do EU). Stejně tak posouzení důsledků na 
Naturu 2000 musí být dodatečně provedeno u záměrů i koncepcí, které již byly v rámci 
SEA/EA posouzeny a nemají vydáno územní rozhodnutí či stavební povolení (u záměrů) nebo 
dosud nebyly schváleny (u koncepcí). 
Důležité je uvědomit si, že hodnocení podléhají i koncepce, které mohou „ve spojení 
s jinými“ ovlivnit lokalitu soustavy Natura 2000. V praxi tak mohou nastat případy, kdy např. 
záměr nové silniční komunikace se sice přímo územně nedotýká lokality, leží vně jejích 
hranic, avšak např.hlukem při stavebních činnostech nebo provozem vozidel mohou být 
ovlivněny ptačí populace, které jsou na vzdálené lokalitě předmětem ochrany. Dále je 
významné, že v první etapě hodnocení důsledků vlivů na lokalitu soustavy Natura 2000 se 
nerozlišuje, zda může jít o vlivy negativní či pozitivní – z posuzování tedy nelze vyloučit ani 
koncepce s předpokládaným pozitivním vlivem na lokalitu. Je třeba také připomenout, že 
k posuzování důsledků koncepcí a záměrů na soustavu Natura 2000 jsou oprávněny pouze 
osoby s příslušnou autorizací MŽP podle § 45i ZOPK. Seznam osob s příslušnou autorizací je 
zveřejněn na internetovém serveru MŽP.  
Hodnocení je zaměřeno (článek 6.3 Habitats directive) na „cíle ochrany“ a „celistvost 
(integritu)“ konkrétní lokality v soustavě Natura 2000. Cílem ochrany ptačí oblasti nebo EVL 
je podle směrnic EU „zachování předmětů ochrany (tj. vybraných druhů ptáků v ptačí oblasti 
a evropsky významných druhů a stanovišť v EVL) v tzv. příznivém stavu z hlediska ochrany“ 
(definice stavu lokality příznivého z hlediska ochrany viz § 3 ZOPK). Celistvost (integrita) 
lokality zahrnuje její ekologické funkce.   
 
2. Předmět hodnocení koncepce  
Hodnocení je provedeno podle dikce § 45i ZOPK a metodického pokynu MŽP ČR (Věstník 
vlády ČR č.2, roč.4, 2006). 
 

Název koncepce : Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013 
Umístění: Liberecký kraj 
Předkladatel: Liberecký kraj 
Charakter koncepce: Jedná se o základní střednědobý program podpory regionálního 

rozvoje na úrovni kraje. Sestává z cílených opatření a intervencí 
zaměřených na stimulaci rozvoje kraje.  

 

 
Program rozvoje Libereckého kraje pro období 2007-2013 navazuje na Program rozvoje 
Libereckého kraje 2004-2006. Jedná se o střednědobý strategický rozvojový dokument 
územního obvodu Libereckého kraje konkretizující pro nastávající sedmileté období 
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významné rozvojové aktivity, dostupné finanční zdroje či indikátory, kterými lze měřit 
naplňování stanovených strategických rozvojových cílů. Navazuje na Program rozvoje 
Libereckého kraje 2004-2006 a rozvíjí Strategii rozvoje Libereckého kraje 2006-2020. 
Formuluje ve střednědobém horizontu  krajský přístup k podpoře rozvoje celého dotčeného 
územního obvodu. Definuje prioritní okruhy rozvoje, které jsou blíže rozpracovány v podobě 
strategických cílů, navazujících rozvojových opatření a aktivit.  
 
3. Vlastní posouzení - hodnocení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti v soustavě Natura 2000 v řešeném území Libereckého kraje 
 
3.1. Rozborová část – lokality soustavy Natura 2000 v Libereckém  kraji 

 
Územní rozsah hodnocené koncepce se týká území celého Libereckého kraje. Tím je dán tzv. 
územní průmět koncepce z hlediska možného vlivu na lokality soustavy Natura 2000.  
Soustavu lokalit Natura 2000 v Libereckém kraji tvoří dvě kategorie území : ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality. Bližší informace k jednotlivým lokalitám lze najít v jejich 
zřizovacích předpisech a dále např. na www.natura2000.cz . 

 
Evropsky významná lokalita (EVL) je (zjednodušeně) lokalita, vyžadující ze zákona zvláštní 
územní ochranu. Jde o lokalitu, která byla zařazena do tzv. „národního seznamu“ (popřípadě 
jde o tzv. „spornou lokalitu“, která v národním seznamu zařazena nebyla zřejmě z politických 
důvodů, o takovéto lokalitě musí rozhodnout Rada Evropské unie).     Evropsky významné 
lokality byly vymezeny v příloze nařízení vlády CR č.132/2005 Sb. a tvoří tzv. „národní 
seznam“ lokalit soustavy Natura 2000. Podrobnosti k národnímu seznamu (včetně mapového 
vymezení jednotlivých EVL) lze nalézt na internetových stránkách MŽP a Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR. Národní seznam předloží česká republika Evropské komisi a ta po jeho 
prověření z hlediska úplnosti seznamu na základě vědeckých principů rozhodne o zařazení 
lokalit do tzv. „evropského seznamu“. Všechny EVL požívají vysoký stupeň ochrany podle 
ZOPK. Národní seznam obsahuje pro každou jmenovitou lokalitu i návrh kategorie zvláště 
chráněného území (ZCHÚ podle § 14 ZOPK), v níž je EVL navrhována vyhlásit. Do 30ti dnů 
od zveřejnění národního seznamu ve Sbírce zákonů musí orgány ochrany přírody, 
kompetentní k vyhlášení dané kategorie ZCHÚ uvedené u konkrétní EVL, oslovit vlastníky 
pozemků s nabídkou uzavření smlouvy o tzv. smluvní ochraně lokality. Pokud tato smlouva 
nebude uzavřena, musí být EVL vyhlášena jako ZCHÚ do šesti let od jejího přijetí Evropskou 
komisí do evropského seznamu. 

Tab. č. 1: Evropsky významné lokality v Libereckém kraji 

Číslo lokality Kód lokality Název lokality 
EVL1 CZ0513657 Bílá Desná - kanál protržené přehrady 
EVL2 CZ0510405 Bukovec 
EVL3 CZ0513238 Cihelenské rybníky 
EVL4 CZ0513237 Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky 
EVL5 CZ0513658 Český Dub - základní umělecká škola 
EVL6 CZ0513659 Doksa – zámek 
EVL7 CZ0513505 Dolní Ploučnice 
EVL8 CZ0423507 Horní Kamenice 
EVL9 CZ0513506 Horní Ploučnice 
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EVL10 CZ0513240 Janovické rybníky 
EVL11 CZ0513666 Jeskyně Sklepy pod Troskami 
EVL12 CZ0514042 Jestřebsko – Dokesko 
EVL13 CZ0510509 Jezevčí vrch 
EVL14 CZ0513822 Jizera a Kamenice 
EVL15 CZ0510400 Jizerskohorské bučiny 
EVL16 CZ0510508 Klíč 
EVL17 CZ0214013 Kokořínsko 
EVL18 CZ0510164 Kozlov – Tábor 
EVL19 CZ0524044 Krkonoše 
EVL20 CZ0513662 Lemberk – zámek 
EVL21 CZ0513254 Luční potok 
EVL22 CZ0420520 Lužickohorské bučiny 
EVL23 CZ0513244 Manušické rybníky 
EVL24 CZ0513245 Mariánský rybník 
EVL25 CZ0513247 Pelíkovice 
EVL26 CZ0513663 Podhájí – chalupa 
EVL27 CZ0514113 Podtrosecká údolí 
EVL28 CZ0513249 Prácheň – Zicht 
EVL29 CZ0510191 Průlom Jizery u Rakous 
EVL30 CZ0510403 Quarré 
EVL31 CZ0510402 Rašeliniště Jizerky 
EVL32 CZ0510415 Rašeliniště Jizery 
EVL33 CZ0513251 Rokyta 
EVL34 CZ0512100 Roverské skály 
EVL35 CZ0513665 Skalice u České Lípy 
EVL36 CZ0513255 Slatinné vrchy 
EVL37 CZ0513256 Smědá 
EVL38 CZ0510408 Smědava 
EVL39 CZ0513257 Stružnické rybníky 
EVL40 CZ0513258 Stvolínky – Kravaře 
EVL41 CZ0514041 Suchý vrch – Naděje 
EVL42 CZ0513509 Svitava 
EVL43 CZ0513261 Vápenice – Basa 
EVL44 CZ0514243 Velký a Malý Bezděz 
EVL45 CZ0513508 Zahrádky 
EVL46 CZ0514667 Západní jeskyně 

EVL47 CZ0513668 Zdislava – kostel 
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Ptačí oblasti vymezuje vláda ČR příslušným nařízením ve Sbírce zákonů. V nařízení 
vlády je definován předmět ochrany ptačí oblasti a případně i výčet činností, k nimž je v ptačí 
oblasti nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Kompetence orgánů ochrany přírody v ptačích 
oblastech jsou poněkud komplikovaně rozdělené : leží-li uvnitř ptačí oblasti maloplošné 
území se statutem „národní přírodní rezervace“ (NPR) nebo „národní přírodní památka“ 
(NPP), pak je příslušným orgánem pro ptačí oblast správa chráněné krajinné oblasti, pokud 
v ptačí oblasti není NPR ani NPP, pak je příslušný krajský úřad. V ptačí oblasti může orgán 
ochrany přírody s vlastníkem nebo nájemcem pozemku uzavřít smlouvu o hospodaření 
v zájmu podpory ochrany ptačích druhů. 

Tab. č. 2: Ptačí oblasti v Libereckém kraji 

Číslo lokality Kód lokality Název lokality 
PO1 CZ0511007 Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady 
PO2 CZ0511008 Jizerské hory 

PO3 CZ0521009 Krkonoše 
 
 
3.2. Vlastní hodnocení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000  
 
3.2.1. Identifikace potenciálních rizik, vyplývajících z posuzované koncepce pro 

lokality soustavy Natura 2000  
 

Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 je v podstatě zmenšenou obdobou 
regionální politiky. Vzhledem k vysoké míře obecnosti posuzované koncepce z hlediska 
geografické lokalizace jednotlivých  rozvojových opatření není možné identifikovat případné 
vlivy na konkrétní lokality soustavy Natura 2000. Z hlediska územního průmětu lze 
konstatovat, že celé soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji se z koncepce mohou týkat dílčí 
rozvojová opatření A.3, A.6,  C.3, a D.3. 
 
Tab.č.3 – Identifikace a zhodnocení vlivů relevantních rozvojových opatření v PRK LK na 
lokality soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji 
Rozvojové opatření  Předpokládané vlivy 

rozvojového opatření na 
lokality soustavy Natura 
2000  

Hodnocení potenciální 
významnosti vlivu 

A.3 : Podpora funkcí 
zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství 

Extenzívní hospodaření 
v lokalitách Natury 2000 
vede při respektování plánů 
péče o území k uchování 
předmětu ochrany.  

Významný pozitivní vliv 

A.3 : Podpora funkcí 
zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství 

Nevhodně lokalizovaná 
protipovodňová opatření 
mohou ohrozit předmět 
ochrany lokalit soustavy 
Natura 2000 

Potenciální možnost 
negativních vlivů, které 
z hlediska významnosti nelze 
na úrovni posuzované 
koncepce hodnotit 
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A.6 : Rozvoj cestovního 
ruchu jako významného 
sektoru ekonomiky kraje 

 

Rozvoj rekreačních a 
sportovních aktivit vždy 
ovlivňuje dotčené území 
soustavy Natura 2000 

Významnost vlivů na lokality 
soustavy Natura 2000 při 
obecné formulaci tohoto 
rozvojového opatření 
v posuzované koncepci nelze 
objektivně hodnotit, lze 
předpokládat negativní vlivy 

C.3 : Průběžné budování a 
modernizace technické 
infrastruktury včetně 
alternativních energetických 
zdrojů 

Infrastruktura pro odvádění a 
čištění odpadních vod  

Významný pozitivní vliv pro 
dotčené lokality soustavy 
Natura 2000 

D.3 : Péče o krajinu, šetrné 
využívání krajinného a 
přírodního potenciálu 

Opatření realizovaná v zájmu 
ochrany přírody a krajiny 

Významný pozitivní vliv na 
lokality soustavy Natura 
2000 

 
 
3.2.2. Komentáře k jednotlivým hodnoceným rozvojovým opatřením 
 
Komentář k dílčímu opatření A.3 : Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního 

hospodářství 
 
Některé navrhované cíle tohoto opatření (podpora mimoprodukčního využití zemědělské a 

lesní půdy, zvýšení retenční schopnosti krajiny, optimalizace vodního režimu v krajině, 
zvýšení biodiverzity v krajině) mohou mít pozitivní vliv na lokality soustavy Natura 2000. 
Většina biotopů i druhů rostlin a živočichů v lokalitách Natury 2000 vyžaduje pro své trvalé 
uchování extenzívní hospodaření, prováděné podle plánů péče o jednotlivé lokality. Tímto 
posuzovaná koncepce pozitivně přispívá k aktivní ochraně a zachování lokalit soustavy 
Natura 2000 v Libereckém kraji.     

Problémem mohou být z hlediska ochrany soustavy Natury 2000 některá protipovodňová 
opatření – viz cíl „zvýšení povodňové ochrany“. Např. nevhodně vyprojektované 
protipovodňové opatření by mohlo v reálné situaci zabránit rozlivu povodní v biotopu 
aluviální psárkové louky či měkkého lužního lesa, což by znamenalo zánik těchto biotopů 
významných z hlediska Natury 2000. Posuzovaná koncepce ovšem nenavrhuje žádné 
konkrétní, územně lokalizovaná protipovodňové opatření. Přesto z hlediska principu 
předběžné opatrnosti (viz tzv. předběžná ochrana lokalit soustavy Natura 2000) bude vhodné 
text koncepce doplnit o formulaci, zaručující, že konkrétní opatření v terénu, realizovaná na 
základě posuzované koncepce, budou respektovat územní ochranu i předmět ochrany 
jednotlivých lokalit Natury 2000 (viz dále). 

 
Komentář k dílčímu opatření A.6 : Rozvoj cestovního ruchu jako významného 

sektoru ekonomiky kraje 
 
Regiony atraktivní z hlediska cestovního ruchu jsou téměř vždy atraktivní pro mimořádně 

vysoký stupeň zachovalosti a nadstandardní kvality přírodního prostředí. Většina turisticky a 
rekreačně atraktivních regionů v České republice je proto obvykle součástí soustavy Natura 
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2000 (KRNAP, Jizerské hory, Českolipsko atd.). Je tedy vždy potřebné hledat v rámci 
objektivní diskuse s místně příslušnými orgány ochrany přírody ekologicky přijatelná a 
kompromisní řešení pro rozvoj  cestovního ruchu, turistiky a rekreace v takto 
environmentálně citlivých regionech. Při navrhování a projektové přípravě konkrétních 
rozvojových záměrů cestovního ruchu a turistiky v těchto územích je třeba vždy záměr 
hodnotit z hlediska jeho vlivu na předmět ochrany konkrétní dotčené lokality Natura 2000, 
přičemž zhoršení stavu předmětu ochrany nelze připustit. Z uvedeného vyplývá, že pro území 
soustavy Natura 2000 jsou přijatelné a vhodné zejména tzv. měkké formy cestovního ruchu a 
turistiky, šetrné k přírodnímu prostředí (pěší turistika, cyklistika, jogging apod.), 
infrastruktura pro tyto rozvojové aktivity cestovního ruchu musí respektovat ochranné 
podmínky a plány péče lokalit soustavy Natura 2000. Statut mezinárodního významu oblasti, 
daný začleněním regionu do soustavy Natura 2000, nejen že podtrhuje atraktivitu a hodnoty 
příslušného regionu, ale zajišťuje právě dlouhodobé uchování atraktivit cestovního ruchu před 
poškozením a ničením.  

 
 

Komentář k opatření C.3 : Průběžné budování a modernizace technické 
infrastruktury včetně alternativních energetických zdrojů  

 
Některá zde navrhované aktivity k naplnění definovaných opatření mohou mít na lokality 

soustavy Natura 2000 výrazně pozitivní vliv. Jedná s zejména o aktivitu C 3.2. k zabezpečení 
dostatečného a kvalitního odvádění a čištění odpadních vod. Pro mnohé lokality Natury 2000 
je závažným problémem eutrofizace vodních a mokřadních ekosystémů, která může být 
důsledkem zvýšeného vstupu dusíku a fosforu do vodních toků z nečištěných odpadních vod. 
Realizace opatření vedoucích k odstranění zdrojů znečištění vody bude proto mít na některé 
lokality soustavy Natura 2000 velmi příznivý dopad. 
 

Komentář k dílčímu opatření D.3 : Péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a 
přírodního potenciálu  

 
Veškeré aktivity, navrhované v posuzované koncepci k naplnění cíle tohoto opatření, budou 
mít pozitivní vliv na soustavu Natura 2000 v Libereckém kraji.  
 
 
3.3. Doporučení k úpravě (doplnění textu) posuzované koncepce z hlediska ochrany 
soustavy Natura 2000    
 

Celá řada aktivit, naplňujících dílčí rozvojové cíle v posuzované koncepci, může mít 
pozitivní vliv na soustavu Natura 2000 v Libereckém kraji. Koncepce však obsahuje i návrhy 
některých aktivit, které by při ekologicky nešetrné projektové přípravě či při nesprávné 
lokalizaci na konkrétním území mohly lokality v soustavě Natura 2000 negativně ovlivnit. 
Koncepce ve své návrhové části musí respektovat ustanovení Směrnice Rady 79/409/EHS 
(Birds directive) a Směrnice Rady 92/43/EHS (Habitats directive) a realizace opatření z ní 
vycházejících nesmí významně negativně ovlivnit jednotlivé lokality i celistvost soustavy 
Natura 2000. Proto je z hlediska principu předběžné opatrnosti žádoucí do textu posuzované 
koncepce (nejlépe do textu oddílu Strategické cíle a rozvojová opatření) doplnit stručnou 
formulaci tohoto znění : „Konkrétní aktivity a opatření, realizované na základě Programu 
rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013, budou respektovat územní ochranu a integritu lokalit 
soustavy Natura 2000 v Libereckém  kraji“.  
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4. Závěrečné stanovisko hodnocení :  
Vliv koncepce na jednotlivé lokality a celistvost (integritu) soustavy Natura 2000 
z hlediska cílů ochrany ve smyslu Směrnice Rady 92/43/EHS a zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění  
 
Posuzovaná koncepce Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013 nebude mít 
negativní vliv na lokality i celistvost soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji za podmínky, 
že do jejího textu bude začleněna věta : Konkrétní aktivity a opatření, realizované na 
základě Programu rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013, budou respektovat územní ochranu 
a integritu lokalit soustavy Natura 2000 v Libereckém  kraji. V tom případě bude možno 
koncepci schválit ve smyslu ustanovení § 45i, odst.8 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění. 

  
 

 
 
5. Použité podklady 
Hora, J. (ed.) 1998: Legislativa EU a ochrana přírody. – Česká společnost ornitologická, 
Praha. 96 pp. 
Hora, J., (ed.) 2000 : Směrnice ES o ochraně volně žijících ptáků v České republice. ČSO, 
Praha.  
Kolektiv, 2007 : Oznámení koncepce podle § 10c zákona č.100/2001 Sb.,o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb., v rozsahu podle 
přílohy č.7. Integra Consulting Services Ltd. 
Miko, L. a kol., 2005 : Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Nakladatelství 
C.H.Beck, Praha. 
Nařízení vlády č.132/005 Sb. (národní seznam). 
Nařízení vlády : č.598/2004 Sb., č.600/2004 Sb., č.605/2004 Sb. 
Věstník vlády ČR č.2, roč.4, 2006. 
www.natura2000.cz 
 
 
 
 



 13 

Příloha 2: Připomínky posuzovatele SEA předané zpracovateli PR LK a 
způsob jejich zohlednění při tvorbě koncepce 
 
Zaměření 
připomínky 

Připomínka Způsob vypořádání 

PR LK celkově 

PR LK v navrhované podobě představuje široký, všezahrnující 
výčet potencionálních aktivit a cílů realizovatelných v LK. 
Nevymezuje úzký okruh prioritních témat či aktivit, naopak 
snaží se o co neširší záběr tak, aby předem nezužoval prostor 
pro podporu žádného potencionálně přínosného projektu. 
Tento přístup je motivován patrně ohledem na požadavek 
„souladu“ projektů ucházejících se o veřejnou podporu 
s rozvojovým dokumentem kraje (zde PR LK), uplatňovaný 
jako podmínka pro eventuální finanční podporu v řadě 
dotačních titulů. Z tohoto hlediska je přístup zpracovatelů PR 
LK opodstatněný. Na druhé straně však, tímto přístupem PR 
LK ztrácí některé rysy koncepčního dokumentu, a rezignuje na 
ambici stanovovat priority a určovat směr dalšího rozvoje LK. 
Kromě velkého množství opatření a aktivit v návrhové části je 
dalším důsledkem uvedeného přístupu i poměrně obecná 
formulace jednotlivých aktivit PR LK.  

V úvodu je doplněno vysvětlení, 
proč jsou opatření a aktivity 
formulovány obecně. V dokumentu 
byla také doplněna kapitola 
Kritéria pro výběr projektů, která 
doporučuje kriteria pro zajištění 
kvality budoucích projektů a aktivit 
. 
 
 

PRLK struktura 
dokumentu 

Doporučujeme změny v pořadí jednotlivých hlavních kapitol 
PR LK. Kapitola „Koncepční východiska programu...“ by měla 
být zařazena bezprostředně za Úvod, její stávající umístění 
téměř na konci dokumentu je nelogické, již samotný název 
kapitoly „...východiska...“ odkazuje k začátku. Smyslem 
kapitoly je poskytnou informace potřebné ke správnému 
přístupu k dokumentu.  Rovněž doporučujeme zvážit 
předsunutí kapitol „Rozvojové osy a oblasti Libereckého kraje“ 
a  „Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého 
kraje“, jejichž obsah je do určité míry analytické povahy, na 
začátek dokumentu před SWOT analýzu. Specifické 
připomínky k těmto dvěma kapitolám viz dále 

Kapitoly „Koncepční východiska 
programu...“ a „Rozvojové osy a 
oblasti“ byly z dokumentu 
odstraněny bez náhrady. Zařazení 
kapitoly „Hospodářsky slabé 
oblasti“ zůstalo beze změn.  

SWOT analýza 

S,W,O a T jsou převzaty ze schválené Strategie rozvoje LK, 
nicméně přesto doporučujeme zvážit možnost většího 
přizpůsobení této části dokumentu účelu PR LK, který má být 
transparentním a pochopitelným podkladem mimo jiné i pro 
zdůvodnění alokace finančních prostředků do konkrétních 
projektů. Stávající SWOT obsahuje velký počet bodů působící 
jako nesourodá tříšť problémů různé závažnosti a charakteru. 
Připomínáme, že obecným účelem SWOT analýz je najít a 
definovat několik klíčových problémů (SWOT je mj. nástroj 
prioritizace), které se musí přednostně řešit. Opět 
doporučujeme revizi, prioritizaci a agregaci, t.j. pragmatický 
přístup, který čtenáři zdůvodní volbu zvolené strategie a 
navrhovaných opatření.  
Řada bodů SWOT analýzy je nekonkrétních či obtížně 
srozumitelných (např. „podpory zvyšování morálních hodnot a 
charakterových vlastností občanů LK“, „zkvalitňování života na 
venkově“, „podpora aktivit vedoucích k likvidaci následků 
antropogenních pohrom (např. teroristických útoků atd.)“ a 
další.  
Připomínáme rovněž, že obvykle je oddíl O (Příležitosti) ve 
SWOT analýze chápán jakožto výčet vnějších příležitostí, tj. 
příležitostí existujících mimo přímou kontrolu realizátorů 
koncepce. Tzn. typickou příležitostí může být například 
existence určitého dotačního titulu EU nebo využitelného 

Pro větší přehlednost SWOT 
analýzy budou doplněna čísla 
aktivit, které řeší jednotlivé slabé a 
silné stránky.  
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přírodního potenciálu, nikoliv však „podpora“ kraje určitým 
aktivitám, jak se v SWOT analýze na mnoha místech objevuje 
(např. „podpora snižování koncentrací a množství emisí 
znečišťujících látek do horninového prostředí“, „podpora aktivit 
vedoucích k prevenci vzniku průmyslových rizik“, „podpora 
aktivit vedoucích k likvidaci následků antropogenních pohrom 
(např. teroristických útoků atd.)“, „podpora environmentálního 
managementu (plány péče ZCHÚ atd.)“. Takto formulovaná 
„podpora“ není příležitostí ve smyslu SWOT. Podpora může 
být nástrojem k využití dané příležitosti a případně 
navrhovaným opatřením. Doporučujeme body tohoto typu 
z oddílů Příležitosti SWOT analýzy přeformulovat, případně 
zvážit jejich vypuštění. 

Rozvojové osy a 
oblasti 

Není jasné, z jakých důvodů je tento návrh vymezení 
rozvojových os a oblastí součástí PR LK. Z pohledu 
posuzovatele SEA neexistuje žádná vazba mezi touto 
kapitolou a návrhovou částí PR LK. Nic nenaznačuje, že by 
lokalizace projektů v takto vymezených os a oblastí měla 
nějaký význam pro realizaci či podporu projektů v rámci PR 
LK. Pokud tato vazba existuje, musí být jasně a jednoznačně 
popsána.  
Je zřejmé, že dokumentem v rámci kterého je možné vymezit 
rozvojové osy a oblasti na této úrovni jsou Zásady územního 
rozvoje. Případné schválení PR LK s tímto vymezením 
neopodstatněně předjímá výsledky procesu tvorby (včetně 
vyhodnocení vlivů) Zásad územního rozvoje LK a může 
naopak vzbudit mylný dojem, že v PR LK vymezené rozvojové 
oblasti a osy jsou závazně vymezenými rozvojovými územími 
podle Zásad územního rozvoje. 

Zpracovatel bere na vědomí, 
kapitola „Rozvojové osy a oblasti“ 
byla odstraněna. 

Hospodářsky 
podprůměrné a 
slabé oblasti 

PR LK v podstatě neobsahuje vazbu mezi vymezením HSO a 
návrhovou částí PR LK, tzn. neobsahuje vysvětlení zda a jaký 
význam by lokalizace projektů v takto vymezených HSO měla 
pro realizaci či podporu těchto projektů v rámci PR LK. Pokud 
tato vazba existuje, musí být jasně a jednoznačně popsána. 
Pokud vazba mezi vymezením HSO a návrhovou částí PR LK 
spočívá ve vyčlenění specifických finančních zdrojů pro 
projekty realizované v HSO (tedy např. že žadatelé z HSO 
budou mít při dodržení identických podmínek a kriterií přístup 
k některým dalším zdrojům podpory/dotačním titulům, které 
nebudou dostupné projektům mimo HSO), je opět třeba tento 
princip jasně deklarovat a vysvětlit. 

Vysvětlení bylo do textu doplněno.  

A.1 

Cíl „minimalizace střetů zájmů mezi hospodářskými aktivitami 
a ochranou životního prostředí a kulturního dědictví hmotného 
i nehmotného“ je vzhledem k níže uvedeným aktivitám v rámci 
tohoto opatření příliš ambiciozní. Není zřejmé, která aktivita 
v opatření A.1 povede k ochraně kulturního dědictví Vyjmout 
z textu opatření A.1 bez náhrady, tento cíl by měl být 
dostatečným způsobem naplněn v rámci dalších opatření PR 
LK (E.4) 

Neakceptováno: Rozvojové 
opatření A 1. řeší nastavení 
celkového podnikatelského 
prostředí, ve struktuře dokumentu  
tedy má své opodstatnění. Cíl 
„minimalizace střetů zájmů …“ 
považujeme za relevantní a velmi 
důležitý, tento cíl je naplňován 
aktivitami nejen opatření A .1, 
nýbrž i  ostatních prioritních os, 
jedná se o průřezovou 
problematiku – např. možný střet 
zájmů v zohlednění  historické a 
kulturní hodnoty některých 
brownfields.  

A.1.15 
A.1.15 Podpora hospodářsky slabých oblastí je příliš široce 
formulovaná aktivita, není zřejmé jaký druh aktivit bude 
podporován. Je třeba tuto aktivitu formulovat konkrétněji a ve 

Záměrem zařazení aktivity 
„Podpora hospodářsky slabých 
oblastí“  bylo zajištění opory pro 
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vztahu k opatření, pod které spadá, případně ji vyjmout bez 
náhrady (je natolik obecná, že je zbytečné ji uvádět). Podpora 
HSO je řešena autonomně v příslušné kapitole PR LK (viz 
výše poznámka k příslušné kapitole) 

vznik speciálních programů 
podpory pro tyto oblasti, speciální 
programy jsou hierarchicky níže 
než je PRLK 
Nicméně aktivita vypuštěna, výše 
uvedený účel splní aktivita 
Podpora aktivit vedoucích 
k odstraňování regionálních 
disparit. 

A.1.16 

Podpora aktivit vedoucích k odstraňování regionálních disparit 
je příliš široce formulovaná aktivita, nevypovídá o tom, jaký 
druh aktivit bude podporován, vzhledem k tomu, že je 
zařazena do opatření A.1 je třeba tuto aktivitu formulovat 
konkrétněji a ve vztahu k opatření, pod které spadá. 

Neakceptováno – viz předchozí 
připomínka. 

A.1.15 

Doplnit do odst. 3 úvodního textu - Vzhledem k požadavkům 
rozvoje ekonomiky založené na znalostech a informačních 
technologiích je nezbytné věnovat soustředěnou pozornost 
přípravě lidských zdrojů (podmínkou je podle Lisabonského 
procesu zdravá populace), přijmout za svůj koncept 
celoživotního učení a posilovat sklon k podnikavosti jako 
přirozené i záměrně rozvíjené vlastnosti a schopnosti člověka. 

Do textu doplněno. 

A.1.15 
Doplnit formulaci cíle - minimalizace střetů zájmů mezi 
hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí a 
veřejného zdraví kulturního dědictví hmotného i nehmotného  

Do textu doplněno. 

A.1.15 
Zařadit aktivitu: A.1.27. Zavedení a podpora služeb v ochraně 
veřejného zdraví  

Doplněno do Opatření A 5. 

A.1.15 
Doplnit kriteria pro výběr projektů: Zajištění odpovídající 
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, Soulad se ZP 
LK 

Kritéria pro výběr projektů byla 
z jednotlivých opatření odstraněna 
a jsou řešena v rámci samostatné 
kapitoly. 

A.2 

Zvýšení povodňové ochrany…není zcela zřejmé v rámci 
kterých aktivit daného bude tento cíl naplňován. 
Doporučujeme buď aktivitu doplnit, nebo tento cíl neuvádět. 
Nahradit temín povodňová ochrana, který se v běžné praxi 
nepoužívá – zvýšení protipovodňové ochrany 

Problematika povodní je řešena 
v několika opatřeních: 
A.3.9. Podpora aktivit zvyšujících 
retenční schopnost krajiny, B.7.6. 
Podpora aktivit zajišťujících 
prevenci a ochranu obyvatel před 
živelnými pohromami, D.3b.3 
Realizace opatření vedoucí 
k záchytu vody v krajině (retenční 
nádrže, poldry, protipovodňová 
opatření). 

A.2 
Doplnit formulaci cíle - posílení výzkumu a vývoje jako zdroje 
inovací ke zlepšení kvality života a zdraví 

Akceptováno, doplněno, konečná 
formulace cíle: posílit výzkum a 
vývoj jako zdroj inovací a posílit 
povědomí o jejich prospěšnosti pro 
zlepšení kvality života a zdraví 

A.2 
Doplnit formulaci aktivity - A.2.5 Podpora spolupráce institucí 
vzdělávání, zdravotnictví, vědy a výzkumu a podnikatelské 
sféry 

Akceptováno, doplněno. 

A.3 
Doplnit cíl: zlepšení kvality povrchových vod pro přírodní 
koupaliště a vod v koupacích oblastech  

Doplněno do cílů A.3. 

A.3 
Doplnit cíl: snížit expozici obyvatelstva zdravotním rizikům 
souvisejícím se znečištěním vody a půda látkami 
mikrobiálními, chemickými a dalšími 

Doplněno do cílů A.3. 

A.3 
Doplnit formulaci aktivity – A.3.1 Zajištění produkčních funkcí 
zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství s vyloučením 
významných negativních vlivů na životní prostředí 

Doplněno. 

A.3 
Doplnit formulaci aktivity - A 3.8 Podpora revitalizace toků a 
vodních ploch např. v rámci pozemkových úprav, podpora 

 
Doplněno.  
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rekreačního využití vodních ploch s odpovídající kvalitou vody   

A.3 
Doplnit aktivitu: A.3.10  Zvýšit nabídku a dosažitelnost 
biologicky hodnotných, hygienicky a zdravotně nezávadných 
potravin  

Doplněno. 

A.3 
Doplnit indikátor - počet vydaných zákazů koupání v koupacích 
oblastech a přírodních koupalištích v dané sezóně  

Neakceptováno, navržený 
indikátor nemá přímý vztah 
k aktivitám v daném opatření. 

A.3 
Doplnit indikátor - počet podnikajících subjektů v oblasti zdravé 
výživy 

Neakceptováno, neexistuje zdroj 
spolehlivých dat. 

A.3 
Doplnit subjekt vhodný pro spolupráci: Krajská hygienická 
stanice Liberec 

Doplněno. 

A.4 
Doplnit aktivitu: Podporovat používání nejlepších dostupných 
technik (BAT) v průmyslu 

Akceptováno, doplněno. 

A.4 
Doplnit aktivitu: Podporovat využívání recyklovaných materiálů 
v průmyslu 

Akceptováno, doplněno. 

A.4 
Doplnit aktivitu: Podpora výroby ekologicky šetrných výrobků v 
průmyslu 

Akceptováno, doplněno. 

A.5 Doplnit cíl -  rozvoj ochrany spotřebitele 
Akceptováno, doplněn cíl: 
zkvalitnit ochranu spotřebitele. 

A.5 Doplnit indikátor – oprávněné stížnosti klamání spotřebitele 

Neakceptováno, oblastí ochrany 
spotřebitele se zabývá Česká 
obchodní inspekce, zpracovává 
údaje, stížnosti na klamání 
spotřebitele jsou pouze jeden ze 
sledovaných údajů – pouze 
klamavá reklama, navrhovaný 
indikátor nemá vypovídací 
schopnost o celkové šíři 
problematiky  

A.6 
Doplnit cíl - udržení a zlepšení životního prostředí a veřejného 
zdraví souvisejícího s cestovním ruchem 

Doplněn cíl: podporovat šetrné 
formy cestovního ruchu 
s minimálními vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 

A.6 

Přeformulovat aktivitu: A 6.1.2 Výstavba, rekonstrukce a 
modernizace základní a doprovodné infrastruktury cestovního 
ruchu (ubytovací zařízení, gastronomická zařízení) v oblastech 
k tomu vhodných (i z hlediska životního prostředí a jeho 
ochrany), včetně jejich kategorizace a certifikace. 

Doplněno. 

A.6 
Přeformulovat aktivitu: A 6.1.3 Podpora zpřístupnění turismu 
osobám s tělesným nebo jiným omezením včetně 
bezbariérovosti ubytovacích a gastronomických zařízení 

Doplněno. 

A.6 

Přeformulovat aktivitu: A 6.1.4. Podpora turistické dopravní 
infrastruktury v oblastech cestovního ruchu (sezónní turistická 
doprava, parkování, navigační a informační systém pro 
motorovou dopravu, veřejná a ekologická doprava úschovny, 
půjčovny) a dopravní dostupnosti turistických cílů s vyloučením 
významných vlivů na životní prostředí. 

Doplněno. 

A.6 

Přeformulovat aktivitu: A 6.1.5. Podpora kvality, bezpečnosti 
(s ohledem na úrazy) a vybavenosti sportovně rekreační 
infrastruktury (pěší turistika, turistická informační místa, 
cykloturistika, lyžování a zimní sporty, vodní aktivity) s 
vyloučením významných vlivů na životní prostředí. 

Doplněna bezpečnost, ohled na 
úrazy nezdůrazňován, bezpečnost 
je zde pojata všeobecně, tudíž 
včetně úrazů. 

A.6 
Přeformulovat aktivitu: A 6.1.8. Podpora péče o přírodní 
atraktivity a jejich vhodného a šetrného využití pro cestovní 
ruch. 

Doplněno. 

B.1 
Doplnit cíl - Vzdělávání v ochraně veřejného zdraví a životního 
prostředí  

Akceptováno, doplněno. 

B.1 Doplnit aktivitu - Podpora vzdělávání a osvěty udržitelného Akceptováno, doplněno. 
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rozvoje, bezpečnosti, zdravotní a sociální prevence a zdravého 
životního stylu, v ochraně veřejného zdraví a  podpory 
životního prostředí 

 

B.3.1 

Doporučujeme zvážit zapracování relevantních poznatků KHS 
LK do úvodního textu a dále, změnit text popisu výchozí 
situace: 
K nejčastějším příčinám úmrtí patří nemoci oběhové soustavy, 
novotvary, nemoci dýchací soustavy a úmrtí v důsledku 
vnějších příčin. Významným problémem kraje začínají být 
salmonelózy, které spolu s výskytem planých neštovic 
překračují celorepublikový průměr. Alergie postihují 7,3% 
obyvatel kraje, což odpovídá průměru ČR.   
V Libereckém kraji je vyšší, než je průměr ČR standardizovaná 
úmrtnost (SDR) celková a na novotvary.´a SDR na poranění a 
otravy u mužů i žen. Střední délka života při narození, když 
narůstá, je v LBK kratší, než je průměr ČR. V LBK je trvale 
vyšší procento pracovní neschopnosti pro nemoc i úrazy, 
zejména pracovní. Naopak SDR na nemoci dýchacích cest je v 
LBK nižší než průměr ČR, stejně tak hrubá míra úmrtnosti, 
počet živě narozených dětí s vrozenou vadou na deset tis. živě 
narozených, pčet léčených pacientů na alergologii na deset tis. 
obyvatel a léčených diabetiků na sto tis obyvate. Z faktorů 
ovlivňujících zdravotní stav obyvatel je např. míra 
nezaměstnanosti v LBK nižší, než průměr ČR. (zdroj ÚZIS) 

Neakceptováno, není zřejmé 
sledované období, po konzultaci 
s odborem zdravotnictví a 
Krajskou hygienickou stanicí 
ponechán původní text bez 
procentuálního vyjádření 

B.3.1 Doplnit cíl: Zlepšit ochranu zdraví občanů  

Neakceptováno, význam řeší cíl 
„zlepšit zdravotní stav obyvatel 
LK“, doplněn cíl „řešit nerovnosti 
ve zdraví“ 

B.3.1 Doplnit cíl: Podporovat zdraví v zájmu prosperity a solidarity  

Neakceptováno, význam řeší cíl 
„zlepšit zdravotní stav obyvatel 
LK“, doplněn cíl „řešit nerovnosti 
ve zdraví“ 

B.3.1 Doplnit cíl: Prodloužit období života, kdy je člověk zdráv 

Neakceptováno, význam řeší cíl 
„zlepšit zdravotní stav obyvatel 
LK“, doplněn cíl „řešit nerovnosti 
ve zdraví“ 

B.3.1 

Reformulovat cíl - Zajištění jednotlivých cílů schválené 
Zdravotní politiky LK zejména v oblastech: prenatální a 
perinatální péče, zdravého vývoje dětí a mládeže, péče o 
seniory, duševního zdraví, infekčních onemocnění (zejm. 
spalničky, záškrt, příušnice, zarděnky, hepatitidy, salmonelózy 
a jiná průjmová onemocnění, tuberkulózy, HIV/AIDS, pohlavní 
choroby)(hepatitidy, salmonelóza a jiná průjmováí 
onemocnění, tbc, HIV, AIDS, pohlavní choroby), neinfekčních 
onemocnění (zejm. KVO - IM a CMP, nádorová onemocnění, 
diabetes mellitus), poranění v důsledku úrazů a násilí, 
závislosti na alkoholu, drogách a tabáku, řízení v zájmu kvality 
zdravotnické péče 

Akceptováno, formulace 
zobecněna: 
„zajistit plnění jednotlivých cílů 
Zdravotní politiky LK“ 

B.3.1 

Nahradit aktivity B.3.1.17 Eliminace výskytu dětské obrny, 
novorozeneckého tetanu a spalniček a B.3.1.18 Snížení 
výskytu záškrtu, počtu nově zjištěných nosičů Hepatitidy B, 
výskytu příušnic, vrozené syfilis a zarděnkového syndromu 
aktivitou B 3.1.17 Pokračovat v programu eliminace dětské 
obrny, očkování proti spalničkám, záškrtu, dávivému kašli, 
zarděnkám, příušnicím a  dalším  

V textu upravena formulace: 
„Realizace programu eliminace 
závažných dětských infekčních 
chorob“ 

B.3.1 
V oddělení Garant a subjekty ke spolupráci přidat - KHS 
Liberec, Pracovní skupina pro realizaci zdravotní politiky 
Libereckého kraje 

V textu doplněno. 
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B.3.2 Doplnit cíl - podpora zdravému aktivnímu stárnutí  
Doplněn cíl „Podporovat procesy 
aktivního stárnutí“. 

B.3.2 
Doplnit cíl -zajištění stárnutí obyvatelstva v dobrém zdravotním 
stavu  

Je řešeno v B 3.1. 

B.3.2 Doplnit aktivitu: B.3.2.13 Opatření pro zdravé a aktivní stárnutí 
Doplněna aktivita Podpora činností 
aktivního stárnutí. 

B.4.2 Doplnit cíl - snížení úrazů při sportu a zájmových činnostech Akceptováno, doplněno. 

B.4.2 Doplnit aktivitu - Podpora prevence úrazů Akceptováno, doplněno. 

B.4.2 
Doplnit aktivitu - Podpora informovanosti ohledně prospěšnosti 
pohybu pro zdraví člověka 

Akceptováno, doplněno. 

B.6 
Reformulace cíle -zvýšení kvality a bezpečnosti bydlení, 
vytváření zdravého vnitřního prostředí  

Doplněno do textu. 

B.6 
Doplnění cíle - ochrana před hlukem z dopravy a z ostatních 
zdrojů  

Doplněno. 

B.6 
Doplnit aktivitu - B 6.12 Podpora snižování hluku nadlimitního, 
rušivého a obtěžujícího  

Doplněno. 

B.6 Doplnit cílové skupiny – Podnikatelé Doplněno. 

B.7 
Doplnit cíl - Rychle a koordinovaně reagovat v případě 
ohrožení zdraví 

Doplněno. 

C.1 
Doplnit cíl - zlepšit ochranu před hlukem z dopravy a odstranit 
staré hlukové zátěže  

Doplněn cíl „Snížit negativní vlivy 
dopravy na životní prostředí a život 
obyvatel“. Ve spojení „život 
obyvatel“ je obsažena širší 
problematika, jsou zde zahrnuty i 
vlivy na zdraví obyvatel. 

C.1 
Přeformulovat aktivitu C.1.12 Podpora aktivity vedoucích ke 
snížení odstranění zátěže hlukem, emisemi a vibracemi 
z dopravy 

Formulace aktivity zůstala 
nezměněna, je obecnější povahy 
než „odstranění“. 

C.1 

Doplnit kriteria pro výběr projektů: 
-počet obyvatel žijících v dosahu nadlimitního dopravního 
hluku  
-počet oprávněných stížností na hluk a vibrace z dopravy 

Kritéria pro výběr projektů byla 
z jednotlivých opatření odstraněna 
a jsou řešena v rámci samostatné 
kapitoly. Zařazení mezi indikátory 
není akceptováno z důvodu 
absence zdrojových dat. 

C.1 Doplnit mezi subjekty ke spolupráci – KHS Liberec Subjekt pro spolupráci doplněn. 

C.2 
Přeformulovat aktivitu - C 2.7.  Podpora rozvoje ekonomicky a 
ekologicky šetrných dopravních systémů splňujících 
požadavky na ochranu před hlukem  

Formulace aktivity zůstala 
nezměněna, je obecnější povahy 
než „ochrana před hlukem“. 

C.2 
Doplnit kriterium pro výběr projektů -  splnění požadavků na 
ochranu před hlukem a vibracemi 

Kritéria pro výběr projektů byla 
z jednotlivých opatření odstraněna 
a jsou řešena v rámci samostatné 
kapitoly. 

C.3 
Doplnit cíl - Realizace energetických úspor a využívání 
obnovitelných zdrojů energie 
 

Cíl nebyl doplněn, jedná se jinými 
slovy o formulaci již uvedeného 
cíle „zvýšit využívání energeticky a 
ekologicky šetrných technologií“. 

C.3 
Přeformulovat aktivitu C 3.1.  Zabezpečení a rozvoj 
zásobování pitnou vodou včetně zlepšení kvality pitné vody  

Formulace aktivity upravena. 

C.3 
Doplnit kriterium - dodržení limitních hodnot ukazatelů jakosti 
pitné vody 

Kritéria pro výběr projektů byla 
z jednotlivých opatření odstraněna 
a jsou řešena v rámci samostatné 
kapitoly. 

C.3 
Doplnit indikátor - počet vodovodů a jimi zásobených obyvatel 
s výjimkami z požadavků na kvalitu pitné vody 

Pro sledování zásobování pitnou 
vodou byl vybrán jiný, 
komplexnější indikátor. 

C.3 Doplnit subjekt vhodný pro spolupráci – KHS Liberec Subjekt doplněn. 

C.4 Doplnit cíl - zvýšit informovanost o vlivech komunikačních Uvedený cíl není obsahem daného 
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technologií na zdraví člověka opatření. 

C.4 
Doplnit aktivitu C 4.9. Podpora využití komunikačních 
technologií v rámci ochrany zdraví 

Změněna formulace aktivity 4.1, 
ponechána obecná formulace bez 
zmiňování konkrétního způsobu 
využívání. 

D.1 

Přeformulovat aktivitu: D.1.1 Podpora snižování koncentrací a 
množství emisí znečišťujících látek do ovzduší (zejména CO2, 
NOX a těkavé organické látky a PM 10 a PM 2,5 a PAU dle 
Konceptu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do 
ovzduší v Libereckém kraji) 

V textu upraveno. 

D.1 
Přeformulovat aktivitu: D.1.2  Snižování koncentrací a 
množství emisí těžkých kovů (zejména kadmia, arzen) a řešení 
kontaminovaného území  

Neakceptováno – řešení 
způsobených škod (mezi než 
náleží i sanace a likvidace 
kontaminací) je věnováno opatření 
D.2b. 

D.1 
D.1.5 Podpora snižování koncentrací a množství emisí 
znečišťujících látek do půdy a horninového prostředí. 

Neakceptováno – půda je součástí 
horninového prostředí  

D.1 

Přeformulovat aktivitu - D.1.6 Podpora stálého snižování 
celkové produkce všech typů odpadu, zejména nebezpečných 
odpadů, snižování podílu jeho skládkování prostřednictvím 
zvýšení jejich materiálového využití a odpovědného nakládání 
s nebezpečnými odpady. 

V textu přeformulováno celé znění 
aktivity: na znění nové  „ Podpora 
odpovědného nakládání 
s vyprodukovanými, dále 
nevyužitelnými odpady“.   

D.1 Doplnit indikátor: počet oprávněných stížností na hluk V textu doplněno u opatření D.2 

D.1 
Doplnit indikátory: počet obyvatel zasažených nadměrným 
hlukem z dopravy 

V textu je již součástí indikátoru 
v opatření D.2b.   

D.1 Doplnit subjekt vhodný ke spolupráci – KHS Liberec 

Neakceptováno – KHS je 
schována pod pojmem „odborné 
organizace“. Nelze zde 
vyjmenovávat všechny odborné 
organizace, které se spolupodílí 
na naplňování  a monitorování 
opatření D.1. 

D.2 

Doporučujeme upravit cíl opatření – vyřadit explicitní podporu 
energetického využívání odpadu. Energetické využívání je 
z hlediska životního prostředí méně výhodné než materiálové 
využití odpadu. Navíc rozvoj energetického využívání odpadů 
(tzn. zejména navyšování kapacit spaloven komunálního 
odpadu) v mnoha ohledech koliduje s cíli týkající se 
minimalizace vzniku odpadů, třídění a materiálového využití. 

V textu upraveno. 

D.2 

Přeformulovat cíl – maximálně zpětně využívat surovinového a 
energetického potenciálu z vyprodukovaných odpadů , tzn. 
zvyšovat podíl využívaných odpadů a snížit množství odpadů 
ukládaných na skládky 

V textu upraveno. 

D.2 

Přeformulovat aktivitu D.2.2.6  Podpora aktivit vedoucích k 
přípravě, zavádění a realizaci maximálního zpětného zejména 
materiálového využívání odpadů a k úpravě nebezpečných 
odpadů za účelem snížení jejich nebezpečnosti 

V textu upraveno. 

D.2 

Přeformulovat aktivitu: D.2.3.2 Vytvoření a provozování 
funkčního systému monitorování kvality všech složek životního 
prostředí a veřejného zdraví po celém území LK s návazností 
na celostátní systém 

V textu upraveno.  

D.2 
Doplnit aktivitu: Identifikace zdravotních rizik a hodnocení 
jejich dopadu na zdravotní stav  

V textu doplněno v aktivitě D.2c.3. 

D.2 
Doplnit aktivitu: Snižování expozice obyvatelstva zdravotním 
rizikům  

V textu upraveno.  

D.2 
Přeformulovat indikátor - podíl oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší z celkové rozlohy kraje (s překračováním imisních 
limitů a mezí tolerance) v členění dle sledovaných polutantů 

V textu upraveno.   
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(%) a počet obyvatel v zasažených oblastech 

D.2 Doplnit indikátor: standardizovaná úmrtnost celková, na nádory  
Neakceptováno – je součástí 
opatření B.3. 

D.2 Doplnit indikátor: střední délka života při narození 
Neakceptováno – je součástí 
opatření B.3. 

D.2 Doplnit indikátor: standardizovaná incidence nádorů 
Neakceptováno – je součástí 
opatření B.3. 

D.4 

Přeformulovat opatření D.4.1 Realizace osvětových a 
vzdělávacích programů z oblasti životního prostředí, 
udržitelného rozvoje, podpory a ochrany zdraví včetně 
zdravého životního stylu pro děti, mládež a dospělé 

V textu upraveno.  

E.2 Doplnit cíl - Ochrana zdravých životních podmínek ve městech V textu upraveno. 

E.2 Doplnit aktivitu – Podpora zapojení obcí do Zdravých měst  V textu doplněno u opatření E.6 

E.2 
Doplnit indikátor – počet obcí zařazených do Národní sítě 
zdravých měst 

V textu doplněno u opatření E.6 

E.3 
Doplnit aktivitu - podpora vzniku a působení neziskového 
sektoru v sociálních a zdravotních službách  

Neakceptováno – obsaženo v 
opatření B.3a – v aktivitě B.3a.27 
a v opatření B.3b – v aktivitě 
B.3b.2 

E.3 
Doplnit aktivitu - Zavádění integrovaných systémů nakládání 
s odpady na venkově 

V textu doplněna aktivita E.3.4. 

E.6 

Doplnit aktivitu - Podporovat uplatňování principů 
environmentálně šetrných veřejných zakázek (dle příručky 
Evropské komise o veřejných zakázkách šetrných k životnímu 
prostředí). 

Upravena aktivita E.6.2.  
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Příloha 3: Hodnotící tabulky SEA PR LK 2007 – 2013 
 
 
A.1: Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina -2/+2 Vzhledem k šíři aktivit může realizace opatření přinést jak významné 

pozitivní, tak významné negativní vlivy na krajinu.  
Negativní dopady na krajinu – zejména v souvislosti s ovlivněním 
krajinného rázu a retenční schopnosti krajiny – mohou nastat při 
rozvoji infrastruktury pro podnikání zejména mimo intravilán sídel. 
V takovém případě je nutné zpracovat vyhodnocení vlivů na tyto 
aspekty v rámci hodnocení konkrétního projektu. Důležitým aspektem 
pro zmírnění negativních vlivů je upřednostnění využití brownfields 
pro rozvoj podnikatelské infrastruktury.  
Pozitivní dopady opatření jsou spojeny především s podporou 
revitalizace ploch a objektů brownfields.  

Příroda a 
biodverzita 

-1/+1 Vzhledem k šíři aktivit může realizace opatření přinést jak pozitivní, 
tak negativní vlivy na přírodu a biodiverzitu. 
Negativní vlivy mohou být spojeny s rozvojem infrastruktury pro 
podnikání a to jak v sídlech (vlivy na zelené plochy v sídlech), tak 
mimo intravilán sídel. Důležitým aspektem pro zmírnění negativních 
vlivů je upřednostnění využití brownfields pro rozvoj podnikatelské 
infrastruktury. 
Pozitivní dopady opatření jsou spojeny především s podporou 
revitalizace ploch a objektů brownfields. 

Horninové 
prostředí 

0  

Půda -2/+1 Výsledné potenciální vlivy na půdu v důsledku realizace tohoto 
opatření budou záviset na charakteru konkrétních projektů, jejich 
rozsahu a lokalizaci v rámci realizace jednotlivých aktivit, zejména: 
A 1.6 Podpora rozvoje podnikatelské infrastruktury (nemovitosti pro 
podnikání, rozvojové plochy)  
Dále není zřejmé, jaké typy projektů a činností budou realizovány 
v rámci aktivity: 
A 1.17 Podpora aktivit vedoucích k odstraňování regionálních disparit 
Negativní vlivy by mohly představovat velké zábory relativně kvalitní 
zemědělské půdy, ke zmírnění negativních vlivů dojít využitím 
brownfields, čímž dojde ke zmírnění záborů zemědělské půdy. 

Voda -1/+1 Z hlediska potenciálních vlivů na vodu bude rozhodující, jaké projekty 
budou v rámci aktivit podporovány, zejména u aktivit: 
A 1.2 Podpora malého a středního podnikání 
A 1.3 Podpora rozvoje živnostenského podnikání 
A 1.17 Podpora aktivit vedoucích k odstraňování regionálních disparit 
Potenciální rizika hrozí zejména u provozů pracujících s nebezpečnými 
látkami, kde hrozí jejich vstup do prostředí, zejména do vod. 
Pozitivní potenciální vlivy na vodu může přinést realizace aktivit:  
A 1.12 Podpora technologií šetrných k životnímu prostředí 
A 1.13 Podpora technologií přinášejících vysokou přidanou hodnotu a 
vysoké zhodnocení energetických, surovinových 
a materiálových vstupů 
A 1.14 Podpora rozšíření certifikace jakosti řízení a environmentálně a 
sociálně orientovaných systémů řízení (EMAS, ISO 9000, ISO 
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14000,….) 
Výše uvedené aktivity mohou snížit negativní vlivy provozů a 
podnikatelských činností na kvalitu vod povrchových, kvalitu a 
kvantitu vod podzemních včetně znečištění odpadních vod. 
Všechny podporované aktivity znamenající zřizování nových či 
rekonstrukci starších budov a provozů by měly být realizovány mimo 
záplavové pásmo. 

Ovzduší -1/+1 Podpora by měla být vázaná na nejlepší dostupné technologie (BAT) 
z hlediska životního prostředí 

Odpady -1/+1 Z hlediska vlivů na vodu bude rozhodující, jaké projekty budou 
v rámci aktivit podporovány, zejména u aktivit: 
A 1.2 Podpora malého a středního podnikání 
A 1.3 Podpora rozvoje živnostenského podnikání 
A 1.17 Podpora aktivit vedoucích k odstraňování regionálních disparit 
Riziko potenciálních negativních vlivů hrozí zejména při využívání 
nebezpečných látek. 
Pozitivní vlivy na vodu může přinést realizace aktivit:  
A 1.12 Podpora technologií šetrných k životnímu prostředí 
A 1.13 Podpora technologií přinášejících vysokou přidanou hodnotu a 
vysoké zhodnocení energetických, surovinových 
a materiálových vstupů 
A 1.14 Podpora rozšíření certifikace jakosti řízení a environmentálně a 
sociálně orientovaných systémů řízení (EMAS, ISO 9000, ISO 
14000,….) 
Výše uvedené aktivity mohou snížit produkci odpadů (včetně 
nebezpečných) provozů a podnikatelských činností, případně vyšší 
využití těchto odpadů. 

Doprava -2 Může dojít ke zvýšení poptávky po zajištění dopravní obslužnosti a 
zvýšení individuální automobilové dopravy. Podmínka – zajištění 
integrované  hromadné ekologické dopravy 

Energetika -1/+1 Rozvoj podnikatelské aktivity je obecně obvykle svázán s nárůstem 
spotřeby energií, aktivity opatření orientované na podporu 
technologických i managementových inovací mají naopak významný 
pozitivní potenciál ke zvyšování energetické efektivity 

Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

-2/+1 Významným potenciální negativní vliv je spojen především s podporou 
výstavby podnikatelské infrastruktury  spojený s velkým záborem 
ploch aktivita A.1.6 Podpora rozvoje podnikatelské infrastruktury 
(nemovitosti pro podnikání, rozvojové plochy).  
Vzhledem k tomu, že opatření je zaměřeno přímo na monitoring 
brownfields, v rámci těchto aktivit: 
A.1.18 Monitoring ploch a objektů brownfields a rozvojových ploch 
v území, A.1.19 Vyhledávání investorů a investičních záměrů, A.1.20 
Revitalizace ploch  a objektů brownfields, 
bude toto opatření mít pozitivní potenciální vliv na problematiku 
brownfields v Libereckém kraji. Podpora revitalizace brownfields by 
měla být úzce spjata s podporou podnikatelské infrastruktury, 
s podporou malého a středního a živnostenského podnikání, která jsou 
dalšími aktivitami v rámci tohoto opatření. 

Kulturní 0  
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dědictví 
Klima 0/+1 Podpora by měla být podmíněna využitím nejlepších dostupných 

technologií (BAT). Jejich využití může mj. snížit energetickou 
náročnost a také snížit emise klimatických plynů. 

 
 
A.2: Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0  
Příroda a 
biodverzita 

0  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0/+1 Potenciální vlivy tohoto opatření na půdu budou z hlediska 
kontaminace půdy spíše pozitivní vzhledem k tomu, že lze 
předpokládat v důsledku podpory výzkumu a inovací snížení 
negativních vlivů na životní prostředí průmyslu i dalších činností. 
Potenciální riziko z hlediska záborů půdy může znamenat aktivita 
A.2.3 Podpora rozšíření regionálních kapacit infrastruktury pro vědu, 
výzkum a inovace při budování nové infrastruktury. Tyto vlivy budou 
záviset na charakteru daného projektu a jeho lokalitě a lze je ošetřit na 
projektové úrovni vhodnou lokalizací, využitím brownfields či 
vhodným navržením daných staveb z hlediska využití plochy. 

Voda +1 Lze předpokládat, že potenciální vlivy tohoto opatření na vody budou 
spíše pozitivního charakteru za předpokladu, že rozvoj výzkumu a 
inovací bude snižovat negativní dopady zejména průmyslových výrob, 
ale i dalších činností na životní prostředí, včetně snížení spotřeby a 
znečištění vod. 

Ovzduší 0/+1  
Odpady +1 Lze předpokládat, že potenciální vlivy tohoto opatření z hlediska 

odpadů budou spíše pozitivního charakteru za předpokladu, že rozvoj 
výzkumu a inovací bude snižovat produkci či nebezpečné vlastnosti 
odpadů včetně posílení jejich využívání. 

Doprava +1 Potenciální pozitivní vliv pokud dojde k podpoře výzkumu v oblasti 
alternativních paliv,  inovativních spalovacích motorů, katalyzátorů 
apod.  

Energetika 0/+1 V obecné rovině obsahují aktivity k podpoře zavádění inovací 
významný potenciál k zvýšení energetické efektivity a úsporám 
energií. 

Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0 Toto opatření bude mít spíše neutrální vlivy. Pozitivní vlivy se projeví 
v případě využití ploch brownfields pro budování infrastruktury pro 
výzkum a inovace. 

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima +1 Lze předpokládat inovace zvyšující efektivitu spalování paliv 
 
 
 
A.3: Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství 
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Téma Hodnocení Komentář 
Krajina -1/+2 Realizace opatření může přinést jak negativní, tak významné pozitivní 

vlivy na krajinu.  
Negativní vlivy jsou spojeny především s intenzivní zemědělskou a 
lesnickou produkcí. 
Pozitivní dopady by měla přinést podpora obnovy, stabilizace a údržba 
krajinných struktur.  

Příroda a 
biodverzita 

-1/+2 Realizace opatření může přinést jak negativní, tak významné pozitivní 
vlivy na přírodu a biodiverzitu.  
Negativní vlivy jsou spojeny především s intenzivní zemědělskou a 
lesnickou produkcí. Investice do podpory produkční funkce 
zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství musí směřovat mimo 
oblasti s zachovalou přírodní složkou, pokud se přímo netýkají eko-
zemědělství. Orientace na produkční funkce lesa s sebou nese 
významná rizika v podobě pokračování pěstování málo odolných 
monokultur a porostů s nevhodnou druhovou skladbu pro danou 
lokalitu. Podpora by měla směřovat především do obnovy původní 
přirozené druhové skladby lesa. Riziko negativních vlivů je spojeno i 
s podporou rekreačního využívání vodních ploch.  
Pozitivní dopady přinese podpora diverzifikace zemědělské výroby, 
revitalizace toků a ekologického zemědělství.  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda +1/-1 Potenciální vlivy opatření na půdu budou záviset na konkrétních 
prováděných činnostech a na stavu půdy v dané lokalitě. 
Obecně lze konstatovat, že navrhované aktivity by měly mít převážně 
pozitivní vlivy na půdu. Potenciální riziko by mohla představovat 
eroze půdy či znečištění půdy pesticidy a jinými prostředky při 
aktivitě: 
A 3.1. Zajištění produkčních funkcí zemědělství, lesnictví a vodního 
hospodářství s vyloučením významných negativních vlivů na životní 
prostředí 
Konkrétní vlivy budou záviset na charakteru dané lokality a 
konkrétních činnostech. 
U níže uvedených aktivit je předpoklad pozitivního vlivu: 
A 3.2. Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesnictví a 
vodního hospodářství 
A 3.10 Podpora využití produkce ekologického zemědělství a lesnictví 
a obnovitelných energetických zdrojů 

Voda +1/-1 Potenciální vlivy tohoto opatření budou spíše pozitivního charakteru. 
Zejména u aktivity A 3.8 Podpora revitalizace toků a vodních ploch 
např. v rámci pozemkových úprav, podpora optimálního využití 
vodních ploch s odpovídající kvalitou vody 
Potenciální riziko pro vodu z hlediska znečištění v důsledku eroze a 
smyvů či aplikace některých látek (hnojiva, pesticidy atd.) do půdy či 
na vegetační pokryv může znamenat aktivita: 
A 3.1. Zajištění produkčních funkcí zemědělství, lesnictví a vodního 
hospodářství. 

Ovzduší +1  
Odpady 0  
Doprava +1 Podmínkou podpory by mělo být využití stávající dopravní sítě v rámci 

řešení dopravního zabezpečení projektu 
Energetika 0/+1 Aktivity naplňující opatření směřují mj. i k zvýšení mimopotravinářské 
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produkce zemědělství k energetickému využití a zvýšení produkce 
obnovitelných zdrojů z lesního a zemědělského hospodářství 

Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

+1 Aktivity v rámci opatření mohou mít příznivý vliv na stabilizaci 
využití území, údržbu a ochranu ZPF a PUPFL 

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima +1  
 
 
A.4: Podpora a rozvoj průmyslových odvětví 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina -2 Negativní dopady na krajinu – zejména v souvislosti s ovlivněním 

krajinného rázu a retenční schopnosti krajiny – mohou nastat při 
rozvoji infrastruktury v rámci průmyslových odvětví zejména mimo 
intravilán sídel. V takovém případě je nutné zpracovat vyhodnocení 
vlivů na tyto aspekty v rámci hodnocení konkrétního projektu. 
Důležitým aspektem pro zmírnění negativních vlivů je upřednostnění 
využití brownfields pro rozvoj infrastruktury.   

Příroda a 
biodverzita 

-1 Negativní vlivy mohou být spojeny s rozvojem infrastruktury pro 
podnikání a to jak v sídlech (vlivy na zelené plochy v sídlech), tak 
mimo intravilán sídel. Důležitým aspektem pro zmírnění negativních 
vlivů je upřednostnění využití brownfields pro rozvoj infrastruktury. 

Horninové 
prostředí 

0 Průmyslové podnikání může být zdrojem kontaminace složek 
životního prostředí včetně horninového prostředí znečišťujícími 
látkami. Veřejná podpora by měly být vyhrazena pro nejlepší dostupné 
technologie (BAT) zaručující minimalizaci tohoto rizika. 

Půda -1/+1 Potenciální vlivy tohoto opatření budou záviset na konkrétních 
činnostech realizovaných v rámci jednotlivých aktivit. Není zřejmé 
jaké aktivity budou realizovány v rámci následujících aktivit:  
A 4.2 Podpora průmyslových odvětví s růstovým potenciálem 
A 4.3 Podpora průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou 
A 4.5 Podpora rozvoje malého a středního podnikání v průmyslu 
A 4.16 Podpora malých a středních podnikatelů v průmyslu v 
hospodářsky slabých oblastech 
Potenciální rizika výše uvedených aktivit by mohly představovat 
zábory půdy při budování infrastruktury na zelené louce. Tyto vlivy 
budou záviset na charakteru daného projektu a jeho lokalitě a lze je 
ošetřit na projektové úrovni vhodnou lokalizací, využitím brownfields 
či vhodným navržením daných staveb z hlediska využití plochy. Dále 
nepřímé vlivy mohou představovat emise znečišťujících látek. 
U níže uvedených aktivit lze předpokládat převážně pozitivní vlivy 
nepřímé, snížením negativních dopadů na jednotlivé složky životního 
prostředí, potažmo na půdu. 
A 4.10 Podpora zvyšování inovačních aktivit v průmyslových 
odvětvích 
A 4.11 Podpora snižování energetické, surovinové a materiálové 
náročnosti průmyslových výrob 
A 4.12 Podpora zavádění certifikace ISO, EMAS v průmyslových 
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odvětvích 
A 4.17 Podpora zavádění a používání nejlepších dostupných 
technologií (BAT) v průmyslu 
A.4.19 Podpora výroby ekologicky šetrných výrobků v průmyslu 

Voda -1/+1 Potenciální vlivy tohoto opatření budou záviset na konkrétních 
činnostech realizovaných v rámci jednotlivých aktivit.  
A 4.2 Podpora průmyslových odvětví s růstovým potenciálem 
A 4.3 Podpora průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou 
A 4.5 Podpora rozvoje malého a středního podnikání v průmyslu 
A 4.10 Podpora zvyšování inovačních aktivit v průmyslových 
odvětvích 
A 4.16 Podpora malých a středních podnikatelů v průmyslu v 
hospodářsky slabých oblastech 
Výsledné vlivy budou záviset zejména na charakteru daného projektu, 
případně na jeho lokalizaci. Riziko představuje zejména využívání 
nebezpečných látek. 
U níže uvedených aktivit lze předpokládat převážně pozitivní vlivy 
nepřímé, snížením negativních dopadů na jednotlivé složky životního 
prostředí, potažmo na vodu. 
A 4.11 Podpora snižování energetické, surovinové a materiálové 
náročnosti průmyslových výrob 
A 4.14 Podpora zavádění certifikace ISO, EMAS v průmyslových 
odvětvích 
A 4.17 Podpora zavádění a používání nejlepších dostupných 
technologií (BAT) v průmyslu 
A 4.18 Podpora využívání recyklovaných materiálů v průmyslu 
A.4.19 Podpora výroby ekologicky šetrných výrobků v průmyslu 
Všechny podporované aktivity znamenající zřizování nových či 
rekonstrukci starších budov a provozů by měly být realizovány mimo 
záplavové pásmo. 

Ovzduší -1/+1 Růst průmyslové aktivity může obecně vést ke zvýšení emisí do 
ovzduší, aktivity tohoto opatření by měly směřovat k zlepšování 
environmentálních parametrů průmyslové výroby 

Odpady +1 Potenciální vlivy tohoto opatření budou záviset na konkrétních 
činnostech realizovaných v rámci jednotlivých aktivit. 
U níže uvedených aktivit lze předpokládat převážně pozitivní vlivy 
snížením produkce odpadů případně jejich nebezpečných vlastností. 
A.4.9. Podpora zvyšování inovačních aktivit v průmyslových 
odvětvích 
A 4.10 Podpora snižování energetické, surovinové a materiálové 
náročnosti průmyslových výrob 
A 4.12 Podpora zavádění certifikace ISO, EMAS v průmyslových 
odvětvích 
A 4.17 Podpora zavádění a používání nejlepších dostupných 
technologií (BAT) v průmyslu 
A 4.18 Podpora využívání recyklovaných materiálů v průmyslu 
A.4.19 Podpora výroby ekologicky šetrných výrobků v průmyslu 

Doprava -1/+1 Růst průmyslové produkce pravděpodobně povede k zvýšení nároků na 
dopravu, rada aktivit tohoto opatření na druhou stranu směřuje 
k podpoře technologických i managementových eko-inovací, které 
mohou mít v celkové bilanci pozitivní vliv na environmentální 
parametry dopravy. 

Energetika +2 Opatření směřuje k modernizaci průmyslové výroby a s ní spojenému 
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zvyšování energetické efektivity (zejména aktivita A.4.10 Podpora 
snižování energetické, surovinové a materiálové náročnosti 
průmyslových výrob). Veřejná podpora by měly být vyhrazena pro 
nejlepší dostupné technologie (BAT). 

Hluk 0 Obecně rozvoj průmyslové aktivity může bát spojen s nárůstem hluku, 
podpora modernizace a aplikace nových technologií na druhé straně 
obvykle vede k redukci hlukové zátěže. Samozřejmostí musí být 
detailně provedené hodnocení na projektové úrovni 

Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0/-1 Potenciálně negativní vlivy spojené se zábory území uvnitř i vně sídel 
pro rozvoj průmyslových areálů s rizikem pozdějšího vzniku 
brownfields (po ukončení veřejné podpory) 

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima +1 Opatření směřuje k modernizaci průmyslové výroby a s ní spojenému 
zvyšování energetické efektivity (zejména aktivita A.4.10 Podpora 
snižování energetické, surovinové a materiálové náročnosti 
průmyslových výrob) a tudíž i ke snižování měrných emisí 
skleníkových plynů. Veřejná podpora by měly být vyhrazena pro 
nejlepší dostupné technologie (BAT). 

 
 
A.5: Rozvoj sektoru služeb 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0  
Příroda a 
biodverzita 

0  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0 Potenciální vliv tohoto opatření na půdu bude záviset na realizaci 
projektů v rámci navrhovaných aktivit. Teoretické a málo významné 
riziko představují projekty spojené s případným budováním 
infrastruktury z hlediska záborů půdy. Vlivy ostatních aktivit budou 
spíše neutrálního charakteru. 

Voda 0  
Ovzduší 0  
Odpady 0  
Doprava 0  
Energetika 0  
Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0  

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima 0  
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A.6: Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina -2/+1 Negativní vlivy na krajinu – zejména na krajinný ráz – jsou spojeny 

především s rozvojem infrastruktury pro  cestovní ruch tj. rekreačních 
středisek, kempů, lanovek, lyžařských sjezdových tratí a vleků, 
horských středisek a doprovodné dopravní infrastruktury. V případě, že 
realizace projektu bude znamenat odlesnění a/nebo zpevnění původně 
nezpevněných ploch, bude negativně dotčena i retenční schopnost 
krajiny. Zvýšení fragmentace krajiny může být způsobeno také 
budováním cyklostezek – i když je tento vliv malý v porovnání s vlivy 
dopravní infrastruktury, je přesto nutné jej při realizaci konkrétního 
projektu zohlednit.Pozitivní dopady na krajinný ráz může přinést 
rekonstrukce kulturních, kulturně-historických a technických památek.  

Příroda a 
biodverzita 

-2 Z hlediska přírody a krajiny je potenciálně riziková podpora rozvoje 
infrastruktury pro  cestovní ruch – tj. rekreačních středisek, kempů, 
lanovek, lyžařských sjezdových tratí a vleků, horských středisek a 
doprovodné dopravní infrastruktury. Vzhledem k atraktivitě území 
chráněných z hlediska přírody a krajiny (CHKO, NP) lze předpokládat 
tlak na další využití zejména těchto území. Směřování projektů do 
těchto území je nutné projednávat s orgány, odpovědnými za jejich 
ochranu. Případná výstavba nových lyžařských sjezdových tratí a s 
nimi spojené technické infrastruktury v přírodně cenných lokalitách by 
neměla být podporována vůbec.  
Při budování sítě cyklotras a cyklostezek a vybavování středisek zimní 
a letní rekreace sportovně rekreační infrastrukturou je nutné 
respektovat přírodně cenné lokality a nároky volně žijících druhů  
živočichů a rostlin. 

Horninové 
prostředí 

0  

Půda -1/0 Z hlediska potenciálních vlivů na půdu nebude mít toto opatření 
významné vlivy vyjma záborů půdy při budování nové infrastruktury, 
v případech kdy je to možné měly být přednostně využívány plochy 
brownfields. 

Voda 0/+1 Potenciální vlivy tohoto opatření na vody budou nevýznamné, 
rekonstrukcí a modernizací stávající infrastruktury cestovního ruchu 
může dojít ke zlepšení v oblasti čištění odpadních vod. 

Ovzduší 0  
Odpady 0 Z hlediska celkových potenciálních vlivů nebude mít toto opatření 

významné vlivy, pouze při budování nové infrastruktury dojde lokálně 
ke zvýšení produkce odpadů a zvýšení nároků na nakládání s nimi. Při 
výstavbě doporučujeme využívat recyklovaných materiálů, kde je to 
technicky možné a vznikající odpady přednostně materiálově využívat. 

Doprava -1/+1 Aktivity tohoto opatření mohou vést k nárůstu lokálnímu dopravní 
zátěže v např. v důsledku zvýšení kapacity dopravní infrastruktury 
související s exponovanými lokalitami cestovního ruchu. Opatření je 
na druhé straně zaměřeno rovněž na podporu environmentálně šetrných 
forem dopravy a zlepšení obslužnosti prostřednictvím veřejné dopravy. 

Energetika 0  
Hluk -1/0 Potenciální negativní vliv sezónně zvýšené hlukové zátěže v lokalitách 

s intenzivními aktivitami cestovního ruchu 
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

-2/+1 Většina aktivit opatření obecně směřuje přímo či nepřímo mj. i ke 
kvantitativnímu rozvoji cestovního ruchu, což s sebou potenciálně 
přináší zvýšení negativních vlivů na životní prostředí v exponovaných 
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lokalitách. Skutečné vlivy na životní prostředí a především přírodně 
cenné lokality však budou záviset na povaze a lokalizaci konkrétních 
projektů. Tyto potenciální vlivy konkrétních projektů proto musí být 
pečlivě zkoumány a rozhodnutí o jejich případné podpoře z veřejných 
prostředků konzultována s orgány ochrany přírody. Aktivity na 
zlepšení managementu a vzdělání aktérů cestovního ruchu mohou mít 
jistý potenciálně pozitivní vliv ve smyslu rozvoje environmentálně  
šetrnějších forem cestovního ruchu. 

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0 Rozvoj masivního cestovního ruchu a souvisejících služeb může 
v některých případech vést k významným negativním změnám 
v charakteru sídel, vzniku monofunkční infrastruktury, kde značné část 
ploch a sídelních funkcí zaniká což negativně ovlivňuje kvalitu života 
v místě trvale žijících obyvatel 

Kulturní 
dědictví 

0/+1 Aktivita A.6a.7 Podpora rekonstrukce a využití kulturních, kulturně-
historických a technických památek, budování nových objektů směřuje 
mj. i k uchování hmotného kulturního dědictví. 

Klima 0  
 
 
B.1: Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0  
Příroda a 
biodverzita 

0  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 
0/+1 

Z hlediska potenciálních vlivů na půdu nebude mít toto opatření 
významné vlivy vyjma záborů půdy při budování nové infrastruktury, 
kdy by v případech kdy je to možné měly být přednostně využívány 
plochy brownfields. 
Nepřímý málo významný pozitivní potenciální vliv bude mít opatření: 
B.1.a9 Podpora vzdělávání a osvěty udržitelného rozvoje, bezpečnosti, 
zdravotní a sociální prevence a zdravého životního stylu, v ochraně 
veřejného zdraví a  podpory životního prostředí 

Voda 0 Nepřímý málo významný pozitivní potenciální vliv bude mít opatření: 
B.1.a9.Podpora vzdělávání a osvěty udržitelného rozvoje, bezpečnosti, 
zdravotní a sociální prevence a zdravého životního stylu, v ochraně 
veřejného zdraví a  podpory životního prostředí 

Ovzduší 0  
Odpady 0/+1 Nepřímý málo významný pozitivní potenciální vliv bude mít opatření: 

B.1.a9.Podpora vzdělávání a osvěty udržitelného rozvoje, bezpečnosti, 
zdravotní a sociální prevence a zdravého životního stylu, v ochraně 
veřejného zdraví a  podpory životního prostředí 

Doprava 0  
Energetika 0  
Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0  

Kulturní 0  
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dědictví 
Klima 0  
 
 
B 2.: Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0  
Příroda a 
biodverzita 

0  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0  
Voda 0  
Ovzduší 0  
Odpady 0  
Doprava 0/+1 Opatření směřuje mj. i k podpoře mobility pracovní síly 
Energetika 0  
Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0  

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima 0  
 
 
B.3: Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0  
Příroda a 
biodverzita 

0  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0 Z hlediska potenciálních vlivů na půdu nebude mít toto opatření 
významné vlivy vyjma záborů půdy při budování nové infrastruktury, 
kdy by v případech kdy je to možné měly být přednostně využívány 
plochy brownfields. 

Voda 0  
Ovzduší 0  
Odpady 0 Z hlediska celkových potenciálních vlivů nebude mít toto opatření 

významné vlivy, pouze při budování nové infrastruktury dojde lokálně 
ke zvýšení produkce odpadů a zvýšení nároků na nakládání s nimi. Při 
výstavbě doporučujeme využívat recyklovaných materiálů, kde je to 
technicky možné a vznikající odpady přednostně materiálově využívat. 

Doprava 0  
Energetika 0  
Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 

0  
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ruch 
Udržitelný 
rozvoj 
území 

0  

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima 0  
 
 
B.4: Podpora kulturních zařízení a zájmové činnosti obyvatel 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina -1 Negativní vlivy na krajinu – zejména na krajinný ráz – jsou spojeny 

především s rozvojem sportovní infrastruktury zejména lyžařských 
sjezdových tratí a vleků. V případě, že realizace sportoviště bude 
znamenat odlesnění a/nebo zpevnění původně nezpevněných ploch, 
bude negativně dotčena retenční schopnost krajiny. Zvýšení 
fragmentace krajiny může být způsobeno také budováním cyklostezek 
– i když je tento vliv malý v porovnání s vlivy dopravní infrastruktury, 
je přesto nutné jej při realizaci konkrétního projektu zohlednit. 

Příroda a 
biodverzita 

-1 Z hlediska přírody a krajiny je potenciálně riziková podpora rozvoje 
sportovišť a doprovodné dopravní infrastruktury – zejména lyžařských 
sjezdových tratí a vleků. Při budování sportovišť a cyklotras a 
cyklostezek je nutné respektovat přírodně cenné lokality a nároky 
volně žijících druhů  živočichů a rostlin. 
Vzhledem k atraktivitě území chráněných z hlediska přírody a krajiny 
(CHKO, NP) pro sportovní účely (horská kola, sjezdové lyžování) lze 
předpokládat tlak na další využití zejména těchto území. Směřování 
projektů do těchto území je nutné projednávat s orgány, odpovědnými 
za jejich ochranu. Případná výstavba nových lyžařských sjezdových 
tratí a s nimi spojené technické infrastruktury v přírodně cenných 
lokalitách by neměla být podporována vůbec.  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda -1/0 Z hlediska potenciálních vlivů na půdu nebude mít toto opatření 
významné vlivy vyjma záborů půdy při budování nové infrastruktury, 
v případech kdy je to možné měly být přednostně využívány plochy 
brownfields. 

Voda 0  
Ovzduší 0/+1 Opatření směřuje mj. i k podpoře cyklistiky, tedy nepřímo k rozvoji 

této čisté formy dopravy. Sportoviště by měla být kvalitně napojena na 
veřejnou dopravu aby nadměrně neindukovala osobní automobilovou 
dopravu. 

Odpady 0 Při výstavbě či rekonstrukcích doporučujeme využívat recyklovaných 
materiálů, kde je to technicky možné a vznikající odpady přednostně 
materiálově využívat. 

Doprava -1/+1 Opatření směřuje mj. i k podpoře cyklistiky, tedy nepřímo k rozvoji 
této čisté formy dopravy. Sportoviště by měla být kvalitně napojena na 
veřejnou dopravu aby nadměrně neindukovala osobní automobilovou 
dopravu.  

Energetika -1/0 Provoz určitých typů sportovišť (aquaparky, lyžařské areály, apod.) je 
poměrně energeticky náročný (ohřev vody, čerpání vody, umělé 
osvětlení, ad.) 

Hluk -1/0 Potenciální riziko lokálního sezónního zvýšení hlukové zátěže 
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v sousedství využívaných sportovních zařízení 
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

-2/+1 Výstavba sportovních areálů typu lyžařských středisek či akvaparků 
představuje potenciální motory „tvrdého“ cestovního ruchu s často 
významnými dopady na okolní životní prostředí. Je nutné podmínit 
podporu záměrům tohoto typu detailním posouzením všech přímých i 
nepřímých vlivů na životní prostředí a konzultacemi s potenciálně 
dotčenými orgány ochrany přírody. Kvalitní nabídka sportovní 
infrastruktury na druhé straně snižuje riziko škod plynoucích 
z realizace sportovních aktivit v citlivých přírodních lokalitách. 

Udržitelný 
rozvoj 
území 

-1/0 Výstavba některých typů sportovišť a doprovodné infrastruktury 
přináší značné nároky na zábory území. Dostupnost sportovišť na 
druhé straně může zlepšovat kvalitu života v sídlech. 

Kulturní 
dědictví 

+2 Aktivity dílčího opatření B.4a jsou přímo zaměřeny na zachování a 
rozvoj kulturního dědictví. 

Klima 0  
 
 
 
B.5: Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0  
Příroda a 
biodverzita 

0  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0  
Voda 0  
Ovzduší 0  
Odpady 0 Při výstavbě a rekonstrukcích (aktivita B.5.11 Obnova historických 

částí měst doporučujeme využívat recyklovaných materiálů, kde je to 
technicky možné a vznikající odpady přednostně materiálově využívat. 

Doprava 0  
Energetika 0  
Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0/? Aktivity opatření mají potenciální vliv především na rozvoj cestovního 
ruchu v sídlech, tedy v oblastech, kde obecně není  z hlediska ochrany 
přírody rozvoj cestovního ruchu považován za rizikový faktor. 
Potenciální nepřímé riziko může být spojeno s případným neuváženým 
naplňováním aktivity B.5.8 Podpora vhodného využití památkového 
fondu především pro potřeby cestovního ruchu a zajištění odpovídající 
dopravní dostupnosti památkového fondu, turistických aktivit a s tím 
spojených služeb. Toto případné riziko lze nicméně hodnotit pouze na 
úrovni individuálních projektových záměrů. 

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0  

Kulturní 
dědictví 

+2 Opatření je zaměřeno na ochranu a rozvoj kulturního dědictví kraje 

Klima 0  
 
 
 
B.6: Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí 
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Téma Hodnocení Komentář 
Krajina -1/+1 Výstavba nového bydlení a navahující infrastruktury může mít 

negativní dopady na krajinný ráz zejména při výstavbě mimo souvisle 
zastavěná území sídel. V případě záboru nezpevněných ploch pak bude 
snížena retenční schopnost krajiny. 
Naopak rekonstrukce a obnova stávajících objektů s souladu 
s ochranou krajinného rázu může mít pozitivní vlivy.  
Při realizaci konkrétních projektů je nutné vyhodnotit vlivy na krajinný 
ráz a projekt upravit dle výsledků hodnocení.  

Příroda a 
biodverzita 

0/+1 Opatření má potenciál pro pozitivní vlivy v případě rozvoje zeleně 
v sídlech při rekonstrukci a obnově stávajících sídlišť a objektů pro 
bydlení.  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0/-1 Z hlediska potenciálních vlivů na půdu nebude mít toto opatření 
významné vlivy vyjma záborů půdy při budování nových budov, 
v případech kdy je to možné by měly být přednostně využívány plochy 
brownfields. 

Voda 0  
Ovzduší 0/+1 Opatření směřuje mj. i k podpoře výstavby ekologicky šetrných forem 

bydlení (především vytápění, energ. úspor) včetně rekonstrukcí. Toto 
opatření by tak mohlo v závislosti na formě a rozsahu jeho uplatnění 
přinést zlepšení pokud jde o emise z lokálních topenišť atd. 

Odpady 0 Při výstavbě doporučujeme využívat recyklovaných materiálů, kde je 
to technicky možné a vznikající odpady přednostně materiálově 
využívat. 

Doprava 0  
Energetika +1 Potenciální pozitivní vliv mají zejména aktivity B.6.5 Podpora 

zdravého a ekologického bydlení (ekologické domy, nízkoenergetické 
domy) a  B.6.6 Osvěta a vzdělávání v problematice bydlení 
(ekologické domy, alternativní technologie, ekosídliště) 

Hluk +2 Aktivita B.6.10 Podpora snižování hluku nadlimitního, rušivého a 
obtěžujícího je přímo zaměřena na redukci hlukové zátěže. Pozitivní 
vlivy se dají předpokládat i v důsledku realizace dalších aktivit tohoto 
opatření (Rekonstrukce a modernizace bytového fondu a staveb 
občanské vybavenosti 

Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

+2 Aktivity v rámci opatření jsou přímo určeny k podpoře zlepšování 
kvality života uvnitř sídel (např. B.6.4 Revitalizace a humanizace 
sídlišť, B.6.7 Rekonstrukce a úpravy veřejných budov, veřejných 
prostranství a jejich vybavení, veřejné zeleně, zlepšení image měst a 
obcí, B.6.8 Rekonstrukce zařízení občanské vybavenosti a podpora 
jejich činnosti, B.6.9 Podpora bezbariérového, bezpečného bydlení a 
veřejného prostředí). 

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima +2 Aktivity v rámci patření směřují k realizaci energetických úspor 
v oblasti bydlení, která má významný potenciál snížení energetické 
náročnosti a snížení produkce skleníkových plynů. 
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B.7: Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0  
Příroda a 
biodverzita 

0  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0  
Voda ? Potenciální vlivy tohoto opatření na vody budou záviset na konkrétních 

projektech realizovaných zejména v rámci aktivity: 
B.7.1 Podpora aktivit zajišťujících prevenci a ochranu obyvatel před 
živelnými pohromami. Bude záviset na konkrétním druhu případných 
protipovodňových opatření a lokalizaci jejich realizace. 

Ovzduší 0  
Odpady 0  
Doprava 0  
Energetika 0  
Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0  

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima 0  
 
 
C.1: Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina -2 Realizace nové dopravní infrastruktury může znamenat významné 

negativní vlivy zejména z hlediska fragmentace krajiny a krajinného 
rázu. Před realizací konkrétního projektu je tyto aspektu nutno detailně 
vyhodnotit a projekt případně upravit. Současně je nutné podpořit 
opatření na snížení fragmentace krajiny. 

Příroda a 
biodverzita 

-2 Realizace nové dopravní infrastruktury může mít významné negativní 
dopady na přírodu a biodiverzitu – konkrétní projekty je nutné 
podrobně vyhodnotit z hlediska těchto aspektů.  

Horninové 
prostředí 

-1/0 Budování a zkapacitňování dopravní infrastruktury může vést 
k významnému zvýšení spotřeby a těžby některých surovin (kámen, 
štěrk a písek případně další stavební suroviny). Těžba těchto surovin 
může mít mj. i nepřímý vliv na kvalitu a množství podzemních vod. 

Půda -1 V rámci realizace tohoto opatření bude docházet k záborům půdy při 
budování nové infrastruktury. 

Voda -1/0 Potenciální vlivy na vody nelze v této fázi podrobně specifikovat. 
Vlivy na vodu budou záviset na konkrétním technickém provedení 
projektů realizace aktivit týkajících se budování či modernizace 
dopravní infrastruktury. Důležitým faktorem je i lokalizace projektů, 
případně i zdrojů surovin pro jejich výstavbu (např. těžba štěrkopísku) 
z hlediska potenciálních střetů s ochrannými pásmy vodních zdrojů a 
CHOPAV 

Ovzduší -1/+1 Zkvalitňování a zkapacitňování silnic indukuje zvýšení intenzity 
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dopravy a celkový vliv dopravy na životní prostředí. Zkvalitňování 
technických parametrů na druhou stranu zlepšuje některé 
environmentální ukazatele (měrná spotřeba paliv, snížení prašnosti). 

Odpady 0 Při výstavbě doporučujeme využívat recyklovaných materiálů, kde je 
to technicky možné a vznikající odpady přednostně materiálově 
využívat. 

Doprava -1/0 Zkvalitňování a zkapacitňování silnic indukuje zvýšení intenzity 
dopravy a celkový vliv dopravy na životní prostředí. Zkvalitňování 
technických parametrů na druhou stranu zlepšuje některé 
environmentální ukazatele (měrná spotřeba paliv, snížení prašnosti). 
V rámci aktivity „Zlepšení přístupu ke státním hranicím, jejich 
prostupnosti pro všechny druhy dopravy a zvýšení počtu míst 
překračování státních hranic“ je třeba zajistit nákladní přepravu 
především po železnici. Nezvyšovat počet hraničních přechodů pro 
kamionovou přepravu nad 3,5 t užitečné hmotnosti. 
Aktivita C.1.8 Podpora rozvoje regionální letecké dopravy a 
infrastruktury, bude s velkou pravděpodobností znamenat potenciální 
významný negativní vliv na životní prostředí. Regionální letecká 
doprava by měla být provozována na výhradně komerční bázi a veřejná 
podpora by měla být přípustná pouze za předpokladu jednoznačného 
prokázání veřejného zájmu a zpracování studie proveditelnosti. 

Energetika -1/+1 Zkapacitňování dopravní infrastruktury, zejména silnic povede 
s velkou pravděpodobností k nárůstu individuální a nákladní 
automobilové dopravy a tudíž k zvýšení spotřeby energií v dopravě, 
zlepšení technických parametrů komunikací na druhé straně může 
snížit spotřebu energie individuálních vozidel. 
Zlepšení stavu infrastruktury pro kolejovou, cyklo či pěší dopravu 
může přispět ke zvýšení podílu těchto energeticky úspornějších druhů 
dopravy na celkovém výkonu. 

Hluk -1/+1 Modernizace infrastruktury a přímá podpora protihlukových a 
zklidňujících opatření (C.1.12 Podpora aktivit vedoucích ke snížení 
zátěže hlukem, emisemi a vibracemi z dopravy, C.1.9 Podpora 
budování obchvatů měst) bude mít přímý pozitivní vliv. Indukovaná 
doprava způsobená zkapacitněním dopravního systému nicméně může 
způsobit nárůst hlukové zátěže, zejména lokálně.  
Aktivita C.1.8 Podpora rozvoje regionální letecké dopravy a 
infrastruktury, bude s velkou pravděpodobností znamenat významný 
lokální nárůst hlukové zátěže. 

Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

-1/+1 Zpřístupnění doposud obtížně dostupných lokalit účastníkům 
cestovního ruchu může vést k rozvoji nežádoucích forem masové 
turistiky ve zranitelných lokalitách. Rozvoj infrastruktury pro 
cyklistickou a pěší dopravu může potenciálně přispět k rozvoji 
šetrných forem cestovního ruchu. 

Udržitelný 
rozvoj 
území 

-2/+1 Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury je obecně velmi náročná 
na zábory ploch, dochází k fragmentaci území a v mnoha případech ke 
paradoxně i ke snižování prostupnosti krajiny i území uvnitř sídel pro 
pěší či cyklisty. Zlepšení stavu komunikací a realizace aktivit na 
omezení negativních vlivů dopravy a vymísťování dopravy 
z intravilánu sídel bude mít naopak pozitivní vliv 

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima -2/0 Aktivita C.1.8 Podpora rozvoje regionální letecké dopravy a 
infrastruktury, bude s velkou pravděpodobností znamenat významný 
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nárůst emisí skleníkových plynů 
 
 
C.2: Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a zlepšení dopravní dostupnosti 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0  
Příroda a 
biodverzita 

0  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0  
Voda 0  
Ovzduší +1  
Odpady 0  
Doprava +1  
Energetika +1 Opatření směřuje k podpoře rozvoje hromadné dopravy a jejímu 

upřednostňování před individuální dopravou, rovněž též rozvoj 
kombinované nákladní dopravy, potenciálně tedy nepřímo podporuje 
zvyšování energetické efektivity v dopravě. 

Hluk 0/+1 Optimalizace dopravy může v obecné rovině přispět k snížení hlukové 
zátěže, v některých případech ovšem může být vedlejším důsledkem 
některých kroků pouze přesun či dokonce zvýšení zátěže určitých 
lokalit (např. vznik terminálu pro kombinovanou dopravu apod.) 

Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0/+1 Aktivita C.2.4 Podpora rozvoje speciální dopravní obslužnosti 
zaměřené na turistiku a sport (cyklobusy, skibusy, cyklovozy ve 
vlacích apod.) směřuje k podpoře snížení využívání individuální 
automobilové přepravy účastníků cestovního ruchu a může mít tedy 
pozitivní vliv z hlediska prosazování šetrného cestovního ruchu. Na 
druhé straně neuvážené rozšiřování služeb tohoto typu může znamenat 
nadměrnou zátěž některých citlivých lokalit v důsledku zvýšení 
návštěvnosti. 

Udržitelný 
rozvoj 
území 

+1 Zajištění dopravní obslužnosti, přednostně prostřednictvím dostupné 
veřejné dopravy bude mít pozitivní vliv na kvalitu života zejména ve 
venkovských sídlech, bez nutnosti dramatického zvyšování kapacity 
dopravní infrastruktury spojené se zábory území a jeho fragmentací. 

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima +1  
 
 
C.3: Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně alternativních 
energetických zdrojů 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina -2 Při realizaci opatření mohou nastat významné negativní vlivy na 

krajinný ráz – spojené s výstavbou alternativních zdrojů energie 
(větrných elektráren). Je nutné podrobné vyhodnocení této 
problematiky na úrovni konkrétních projektů.  
Lze doporučit nejprve zpracování studie na úrovni kraje, zaměřené na 
možnosti využití území kraje z hlediska výstavby větrných elektráren – 
konkrétní projekty by byly realizovány dle výstupů studie. Zpracování 
studie by bylo důležitým opatřením ke snížení případných negativních 
vlivů  

Příroda a -2 Při realizaci opatření mohou nastat významné negativní vlivy na 
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biodverzita přírodu a biodiverzitu – spojené s výstavbou alternativních zdrojů 
energie (malých vodních elektráren, větrných elektráren). Je nutné 
podrobné vyhodnocení této problematiky na úrovni konkrétních 
projektů.  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0  
Voda +2 Potenciální vlivy budou významně pozitivní. Opatření je zaměřeno 

přímo na zásobování pitnou vodou a podporu řešení problematiky 
odpadních vod prostřednictvím následujících aktivit: C.3.1 
Zabezpečení a rozvoj zásobování pitnou vodou, včetně zlepšení kvality 
pitné vody a C.3.2 Zabezpečení dostatečného a kvalitního odvádění a 
čištění odpadních vod 

Ovzduší -1/+1 Opatření směřuje k využívání obnovitelných zdrojů  a úsporám energie 
s předpokládaným pozitivním dopadem na produkci emisí do ovzduší. 
Problematické je z tohoto pohledu energetické využití (spalování) 
odpadu, které by nemělo být podporováno (viz hodnocení tématu 
Odpady) 

Odpady -2 Potenciální vlivy tohoto opatření mohou být významně negativní v 
případě, že budou odpady, které je možno materiálově využít, 
spalovány a následně energeticky využívány. Energeticky 
využívány mohou být odpady, které nelze materiálově využít. 
Přednostní materiálové využití před dalšími způsoby využití odpadů 
včetně energetického je zakotveno v § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech.  
Z definice obnovitelných zdrojů energie je zakotvena v zákoně č. 180/ 
2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
vyplývá, že odpady nejsou obnovitelnými zdroji energie a nelze je tedy 
mezi ně řadit. SEA posuzovatel zdůrazňuje, že na energetické 
využití v rámci tohoto opatření by neměla být podpora udělována. 
SEA posuzovatel doporučuje vyjmenovat, kterých obnovitelných 
zdrojů energie se bude podpora týkat. 

Doprava 0/+1  
Energetika -1/+2 Aktivity v rámci opatření jsou přímo zaměřeny na zvýšení využívání 

obnovitelných a alternativních zdrojů energie, na zvyšování efektivity 
využívání energie a zlepšení managementu v oblasti energetiky, lze 
očekávat významný přímý pozitivní vliv. Potenciální negativní vliv je 
spojen s případným zvyšováním kapacity k energetickému využití 
(spalování) odpadů (viz hodnocení v rámci tématu Odpady).  

Hluk 0  
Env. šetrný 
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

? Stavba energetické infrastruktury, případně některé formy produkce 
energie z obnovitelných zdrojů (pěstování biomasy) potenciálně 
mohou ovlivnit využívaní území, hodnocení případných vlivů nicméně 
bude možné pouze na úrovni individuálních projektů 

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima +1  
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C.4: Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina -2 V případě výstavby vysílačů mohou nastat významné negativní vlivy 

na krajinný ráz. Je nutné podrobné vyhodnocení této problematiky na 
úrovni konkrétních projektů.  

Příroda a 
biodverzita 

-1 V případě výstavby vysílačů mohou nastat negativní vlivy na přírodu a 
biodiverzitu. Je nutné podrobné vyhodnocení této problematiky na 
úrovni konkrétních projektů. 

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0  
Voda 0  
Ovzduší 0  
Odpady 0  
Doprava 0/+1  
Energetika 0  
Hluk 0  
Env. šetrný 
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0/+1 Aktivity podporující rozvoj a zpřístupňování informačních a 
komunikačních technologií mohou mít pozitivní vliv na kvalitu života 
obyvatel zejména malých a venkovských sídel s doposud malou 
dostupností těchto technologií a s nimi spojených služeb a příležitostí. 

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima 0  
 
 
D.1: Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0  
Příroda a 
biodverzita 

+1 Celkové zlepšení stavu životního prostředí, zejména pak kvality vod a 
ovzduší, bude mít pozitivní vliv na přírodu a biodiverzitu.  

Horninové 
prostředí 

+2 Aktivita D.1.1 Podpora snižování koncentrací a množství emisí 
znečišťujících látek do horninového prostředí, a další aktivity 
omezující průnik znečišťujících látek do složek životního prostředí 
budou mít přímý potenciálně významný pozitivní vliv. 

Půda +1 Potenciální vlivy tohoto opatření na půdu budou mít nepřímý pozitivní 
vliv, snížením emisí do ovzduší dojde ke snížení vstupu rizikových 
látek do půdy zejména realizací aktivit: 
D.1.1. Podpora snižování koncentrací a množství emisí znečišťujících 
látek do ovzduší (zejména CO2, NOX a těkavé organické látky a PM 
10 a PM 2,5 a PAU dle Konceptu snižování emisí a imisí 
znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji a D.1.2. Snižování 
koncentrací a množství emisí těžkých kovů (zejména kadmia, arzen)  

Voda +2 Potenciální vlivy tohoto opatření na vody budou mít pozitivní vliv, 
zejména co se týče aktivit: 
D.1.2 Snižování koncentrací a množství emisí těžkých kovů (zejména 
kadmia, arzen)  
D.1.4. Podpora snižování koncentrací a množství emisí znečišťujících 
látek ve vypouštěných odpadních vodách 
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U aktivity D.1.4 navrhujeme reformulaci viz níže , červeně označené 
navrhujeme vypustit. 
Podpora snižování koncentrací a množství emisí znečišťujících látek ve 
vypouštěných odpadních vodách 

Ovzduší +2  
Odpady +2 Potenciální vlivy tohoto opatření vzhledem k problematice odpadů 

bude pozitivní, především aktivita: 
D 1.7 Podpora aktivit vedoucích k  úpravě nebezpečných odpadů za 
účelem snížení jejich nebezpečnosti, je přímo zaměřena na důležitou 
problematiku v oblasti odpadů. 

Doprava 0  
Energetika 0  
Hluk +2 Přímý pozitivní vliv aktivity D.1.8 Podpora snižování emisí hluku  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0  

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima +1  
 
 
D.2: Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina +2 Sanace starých ekologických zátěží a revitalizace brownfields bude mít 

významné pozitivní vlivy na krajinný ráz.  
Příroda a 
biodverzita 

+2 Snížení znečištění životního prostředí a sanace starých ekologických 
zátěží a revitalizace brownfields bude mít významné pozitivní vlivy na 
přírodu a biodiverzitu . 

Horninové 
prostředí 

+1/+2 Řada aktivit v rámci opatření je přímo zaměřena na zlepšování stavu 
horninového prostředí (např. D.2b.5 Podpora aktivit vedoucích k 
likvidaci znečištění povrchových a podzemních vod, půd, horninového 
prostředí, D.2b.6 Sanace starých ekologických zátěží dle priorit (včetně 
skládek), se specielním důrazem na sanaci prostorů po těžbě uranu, 
D.2b.7 Sanace objektů a ploch brownfields). Další aktivity v rámci 
opatření směřující k prevenci průniků znečišťujících látek do složek 
životního prostředí (dílčí opatření D.2a) a aktivity ke zlepšení 
monitoringu stavu životního prostředí (dílčí opatření D.2c) budou mít 
nepřímý pozitivní vliv. 

Půda +1 Potenciální vlivy na půdu budou převážně nepřímo pozitivní, 
především aktivity: 
D.2.a1 Zavádění preventivních systémů (např. ISO, EMAS) a 
technologií šetrných ke složkám životního prostředí a veřejné zdraví   
D.2.a5 Nahrazování nebezpečných materiálů a komponent látkami a 
složkami méně či vůbec nebezpečnými.  
D.2.b4. Podpora realizace aktivit doporučených v plánech zlepšování 
kvality ovzduší, vedoucích mj. i k dosažení nepřekračování imisních 
limitů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, ozon a těžké kovy (Cd, As, Ni) 
v horizontu r. 2005 (2010).  

Voda +2 Potenciální vlivy na vody budou převážně nepřímo pozitivní, 
především aktivity: 
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 D.2.a1 Zavádění preventivních systémů (např. ISO, EMAS) a 
technologií šetrných ke složkám životního prostředí a veřejné zdraví, 
D.2.a5 Nahrazování nebezpečných materiálů a komponent látkami a 
složkami méně či vůbec nebezpečnými, D.2.b5.Podpora aktivit 
vedoucích k likvidaci znečištění povrchových a podzemních vod, půd, 
horninového prostředí, D.2.b6. Sanace starých ekologických zátěží dle 
priorit (včetně skládek), se specielním důrazem na sanaci prostorů po 
těžbě uranu, D.2.b6. Sanace objektů a ploch brownfields 

Ovzduší +2  
Odpady +2 Opatření bude mít významné pozitivní vlivy prostřednictvím aktivit na 

snižování produkce odpadů: D.2a4.Podpora všech aktivit vedoucích 
k omezování vzniku odpadů, včetně podpory zavádění systémů 
moderních nízkoodpadových technologií, D.2a.2 Aktivity vedoucí 
k energetickým a surovinovým úsporám, D.2.b2. Podpora rozvoje trhu 
s recyklovanými výrobky, jejich upřednostňování. 
D.2b.1 Podpora aktivit vedoucích k přípravě, zavádění a realizaci 
maximálního zpětného využívání odpadů a k úpravě nebezpečných 
odpadů za účelem snížení jejich nebezpečnosti – u této aktivity 
navrhujeme reformulaci místo slova „nebezpečnosti“ doporučujeme 
reformulaci na „nebezpečných vlastností“. SEA posuzovatel dále 
požaduje nahradit termín „zpětné využívání odpadů“, který není 
termínem používaným v legislativě odpadového hospodářství  
termínem legislativně zavedeným „materiálové využívání odpadů“. 
Upravené znění aktivity D.2b.1 bude: Podpora aktivit vedoucích k 
přípravě, zavádění a realizaci maximálního materiálového 
využívání odpadů a k úpravě nebezpečných odpadů za účelem 
snížení jejich nebezpečných vlastností. 

Doprava +1  
Energetika -1/+2 Opatření je zaměřeno mj. i na realizaci energetických úspor (D.2a.2 

Aktivity vedoucí k energetickým a surovinovým úsporám) a snižování 
negativních vlivů produkce energií na životní prostředí. S potenciálně 
negativním vlivem může být spojena případná podpora energetického 
využití (spalování) odpadů, které by mohly být materiálově využity 
(např. v rámci aktivity D.2b.1 Podpora aktivit vedoucích k přípravě, 
zavádění a realizaci maximálního zpětného využívání odpadů a k 
úpravě nebezpečných odpadů za účelem snížení jejich nebezpečnosti)  

Hluk +2 Potenciálně velmi pozitivní vliv, jeho rozsah závisí na míře praktické 
realizace aktivity D.2b.9 Aktivity vedoucí ke snižování negativních 
dopadů vysokých hladin hluku a záření vyskytujících se v prostředí na 
veřejné zdraví – realizace opatření  proti hluku a proti záření . 

Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0/+1 Lze předpokládat potenciální sekundární pozitivní vliv ve smyslu 
snižování zátěže životního prostředí cestovním ruchem při 
implementaci aktivit směřujících k prevenci průniků znečišťujících 
látek do složek životního prostředí a zavádění preventivních systémů 
(např. ISO, EMAS) a technologií šetrných ke složkám životního 
prostředí (dílčí opatření D.2a) v rámci projektů v oblasti cestovního 
ruchu. 

Udržitelný 
rozvoj 
území 

+1 Aktivity v rámci opatření jsou mj. zaměřeny na prevenci a snižování 
znečištění složek životního prostředí a regeneraci kontaminovaných 
ploch a brownfields. 

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima +1  
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D.3: Péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina +2 Vzhledem zaměření opatření lze předpokládat významné pozitivní 

vlivy na krajinu. Zároveň je však nutné aplikovat principy ochrany 
krajiny prosazované tímto opatřením i na ostatní opatření podporované 
v rámci PR LK.  

Příroda a 
biodverzita 

+2 Vzhledem zaměření opatření lze předpokládat významné pozitivní 
vlivy na přírodu a biodiverzitu. Zároveň je však nutné aplikovat 
principy ochrany přírody a biodiverzity prosazované tímto opatření i na 
ostatní opatření podporované v rámci PR LK. 

Horninové 
prostředí 

0/+1  Potenciální pozitivní vliv aktivity D.3d.1 Povolování otvírek a 
rozšiřování lomů neobnovitelných zdrojů pouze na základě prokázání 
nezbytnosti těžby suroviny a na základě zajištění zpracování veškerého 
množství vytěžené suroviny. Tuto aktivitu lze spíše chápat jako 
doporučení příslušným orgánům kraje, samotná těžba surovin je 
výlučně podnikatelskou aktivitou, která by neměla být z veřejných 
prostředků podporována, naopak je podrobována řadě omezení s cílem 
snižovat její vlivy na životní prostředí. 

Půda +2 Opatření bude mít pozitivní vliv, zejména vzhledem k níže uvedeným 
navrhovaným aktivitám, které jsou přímo zaměřeny na ochranu půdy: 
D.3.c.1 Zpracování programu ochrany půdy pro Liberecký kraj 
D.3.c.2 Podpora zemědělského hospodaření v krajině s respektováním 
principu udržitelného hospodaření v krajině – není zřejmé co se myslí 
udržitelným hospodařením v krajině, doporučujeme vysvětlit nebo 
tento termín nepoužívat 
D.3.c.3 Přednostní využívaní pozemků ze ZPF již vyňatých 
D.3.c.4Přednostní realizace stavebních záměrů ve stávajících areálech 
D.3.c.5Vytvoření metodiky sledování obhospodařování ZPF 

Voda +2 Opatření bude mít pozitivní vliv, zejména vzhledem k níže uvedeným 
navrhovaným aktivitám, které jsou přímo zaměřené na problematiku 
vod. 
D.3.b4. Realizace opatření vedoucích ve zvýšení záchytu vody 
v krajině, např. podpory vsakování vody do podloží, realizace 
retenčních nádrží a poldrů či dalších protipovodňových opatření 

Ovzduší +1  
Odpady 0  
Doprava 0   
Energetika 0  
Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

+2 Potenciální významný pozitivní vliv aktivity D.3b.6 Podpora takových 
forem cestovního ruchu, které jsou z hlediska udržitelného využití 
potenciálu krajiny LK, k hodnotám krajiny šetrné.  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

+2 Aktivity D.3c.3 Přednostní využívaní pozemků ze ZPF již vyňatých a 
D.3c.4 Přednostní realizace stavebních záměrů ve stávajících areálech, 
jsou přímo směřovány na ochranu ZPF a dalších nezastavěných území. 
Klíčové jsou dále aktivity dílčího opatření D.3a: Zvyšování druhové 
rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, které 
směřující k zabezpečení a realizaci ÚSES a sledující zabezpečení a 
rozšíření sítě chráněných území včetně území systému Natura 2000. 

Kulturní 
dědictví 

0  



 42 

Klima 0  
 
 
D.4: Posilování ekologického povědomí obyvatel 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina +1 Zvýšení environmentálního povědomí obyvatel může přinést nepřímé 

pozitivní vlivy. Zároveň je nutné podporovat environmentální výchovu 
a vzdělávání i jakou nedílnou součást ostatních opatření v rámci PR 
LK. 

Příroda a 
biodverzita 

+1 Zvýšení environmentálního povědomí obyvatel může přinést nepřímé 
pozitivní vlivy. Zároveň je nutné podporovat environmentální výchovu 
a vzdělávání i jakou nedílnou součást ostatních opatření v rámci PR 
LK. 

Horninové 
prostředí 

0  

Půda +1 Všechny aktivity navržené v rámci tohoto opatření budou mít nepřímý 
pozitivní vliv na půdu. 

Voda +1 Všechny aktivity navržené v rámci tohoto opatření budou mít nepřímý 
pozitivní vliv na vody. 

Ovzduší +1  
Odpady +1 Všechny aktivity navržené v rámci tohoto opatření budou mít nepřímý 

pozitivní vliv na problematiku odpadů. 
Doprava +1  
Energetika +1 Ekologické povědomí obyvatel může podpořit zvýšení využívání  

obnovitelných zdrojů energie při individuálním spotřebitelském 
rozhodování. 

Hluk 0/+1 Povědomí o škodlivosti hlukové zátěže může motivovat občany k větší 
poptávce po řešení této problematiky 

Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

+1 Ekologické povědomí obyvatel může podpořit preference 
environmentálně šetrných forem cestovního ruchu při individuální 
volbě způsobu trávení volného času. 

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0/+1 Potenciální nepřímý pozitivní dopad, zvýšení povědomí obyvatel 
ohledně problematiky kvality životního prostředí na lokální úrovni a 
zapojení se do rozhodovacích a plánovacích procesů (např. D.4.2 
Podpora informování veřejnosti o plánovaných aktivitách, které mohou 
ovlivnit stav životního prostředí a udržitelného rozvoje) 

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima +1  
 
 
E.1: Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní a přeshraniční 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0  
Příroda a 
biodverzita 

0  

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0  
Voda 0  
Ovzduší 0/+1 Rozvoj přeshraniční spolupráce má teoreticky potenciál k řešení 

přeshraničního přenosu znečištění (např. znečištění SO2 z Polska), tato 
problematika je však především v kompetenci centrálních orgánů státu. 
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Odpady 0  
Doprava +1 Potenciální pozitivní vliv zlepšení napojení kraje na okolní dopravní 

systémy  
Energetika 0  
Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

? Aktivity jsou formulovány obecně, nicméně lze předpokládat jak 
potenciální pozitivní vlivy (např. výměna a šíření zkušeností a příkladů 
dobré praxe z oblasti šetrného cestovního ruchu) tak potenciální 
negativní vlivy (posilování přeshraničních vazeb může teoreticky vést 
k zvýšení tlaku na některé lokality). Bez znalosti charakteru a 
lokalizace konkrétních projektů však nelze tyto vlivy přesněji 
specifikovat.  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0  

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima 0  
 
 
E.2: Rozvoj městských oblastí 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0   
Příroda a 
biodverzita 

+1 Opatření může přinést pozitivní vlivy zejména revitalizací brownfields 
a má další potenciál pro pozitivní vlivy v případě rozvoje zeleně a 
přírodě blízkých ploch v sídlech při rekonstrukci a obnově stávajících 
sídlišť a objektů pro bydlení. 

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 
-1/0 

Z hlediska potenciálních vlivů na půdu nebude mít toto opatření 
významné vlivy vyjma záborů půdy při budování nové infrastruktury, 
v případech kdy je to možné by měly být přednostně využívány plochy 
brownfields. 

Voda +1 Potenciální vlivy tohoto opatření budou neutrální až pozitivní, zejména 
ve smyslu protipovodňové ochrany, na kterou je aktivita E.2.7. 
Ochrana před povodněmi, přímo zaměřena. Míra vlivů bude záviset na 
konkrétních projektech protipovodňové ochrany a lokalizaci. 

Ovzduší +1 Aktivity opatření, např. E.2.1 Podpora zavádění obnovitelných zdrojů 
energie, podpora aktivit přispívajících k energetickým a surovinovým 
úsporám, potenciálně přispějí k zlepšení ovzduší v sídlech.   

Odpady -1/+1 Z hlediska celkových potenciálních vlivů bude mít toto opatření spíše 
pozitivní vlivy, zejména aktivita: 
E.2.1Podpora zavádění obnovitelných zdrojů energie, podpora aktivit 
přispívajících k energetickým a surovinovým úsporám   
Za předpokladu, že nejsou za obnovitelné zdroje považovány odpady. 
Při budování nové infrastruktury dojde lokálně ke zvýšení produkce 
odpadů a zvýšení nároků na nakládání s nimi. Při výstavbě 
doporučujeme využívat recyklovaných materiálů, kde je to technicky 
možné a vznikající odpady přednostně materiálově využívat. 

Doprava +2 Potenciální pozitivní vliv prostřednictvím aktivit na omezení zátěže 
z dopravy (E.2.6 Snižování dopravní zátěže měst, včetně řešení 
dopravy v klidu) 

Energetika +2 Potenciální silný pozitivní vliv. Opatření mj. směřuje ke zvýšení 
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využívání obnovitelných zdrojů energie a využívání potenciálu 
energetických úspor např. při revitalizaci panelových sídlišť  (např. 
E.2.1Revitalizace center měst Libereckého kraje, E.2.5 Podpora 
zavádění obnovitelných zdrojů energie, podpora aktivit přispívajících k 
energetickým a surovinovým úsporám)   

Hluk +1 Potenciální pozitivní vliv prostřednictvím aktivit na omezení zátěže 
z dopravy (E.2.6 Snižování dopravní zátěže měst, včetně řešení 
dopravy v klidu) a revitalizace budov a veřejných prostranství. 

Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

+1 Potenciální pozitivní vlivy obsahuje většina aktivit daného opatření, 
plné využití tohoto potenciálu je ovšem málo pravděpodobné. 
Zklidňování dopravy ve centrech měst může vést k přesunu části 
dopravní zátěže na jiné lokality. Údržba zeleně a revitalizace 
brownfields (E.2.4) je klíčovou aktivitou pro realizaci pozitivního 
potenciálu z hlediska problematiky ochrany nezastavěných a zelených 
ploch ve městech, zejména v kombinaci s aktivitou E.2.9 Zpracování 
aktuálních strategických rozvojových a územních dokumentů měst. 

Kulturní 
dědictví 

0/+1 Opatření představuje potenciál k podpoře ochrany hmotných památek 
kulturního dědictví ve městech 

Klima +1 Opatření mj. směřuje ke zvýšení využívání obnovitelných zdrojů 
energie a využívání potenciálu energetických úspor např. při 
revitalizaci panelových sídlišť  (např. E.2.1Revitalizace center měst 
Libereckého kraje, E.2.5 Podpora zavádění obnovitelných zdrojů 
energie, podpora aktivit přispívajících k energetickým a surovinovým 
úsporám)  - všechny tyto aktivity mají zároveň pozitivní vliv na 
snižování emisí skleníkových plynů. 

 
 
E.3: Rozvoj venkovských oblastí 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina -2/+2 Vzhledem k šíři aktivit lze předpokládat významné negativní i 

pozitivní vlivy na krajinu. 
Negativní vlivy mohou být spojeny s intenzivní zemědělskou výrobou, 
výstavbou zařízení pro využívání alternativních zdrojů energie (větrné 
a malé vodní elektrárny), výstavbou místních komunikací. Jako součást 
rozhodování o přidělení podpory konkrétním projektům je nutné 
vyhodnocení jejich dopadů na krajinný ráz a fragmentaci krajiny. 
Pozitivní vlivy přinese podpora regenerace brownfields a aktivity 
přímo zaměřené na obnovu krajiny a zlepšení jejich funkcí.  

Příroda a 
biodverzita 

-2/+2 Vzhledem k šíři aktivit lze předpokládat významné negativní i 
pozitivní vlivy na přírodu a biodiverzitu.  
Negativní vlivy mohou být spojeny s intenzivní zemědělskou a 
lesnickou produkcí, výstavbou zařízení pro využívání alternativních 
zdrojů energie (větrné a malé vodní elektrárny), výstavbou místních 
komunikací, rozvojem infrastruktury pro podnikání. Jako součást 
rozhodování o přidělení podpory konkrétním projektům je nutné 
vyhodnocení jejich dopadů na přírodu a biodiverzitu v lokalitě záměru. 
V případě realizace protipovodňových opatření je nutné preferovat 
opatření v krajině (zvyšování retenční schopnosti) před technickými 
úpravami, které mohou znamenat významné negativní vlivy na 
biodiverzitu.  
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Pozitivní vlivy přinese podpora regenerace brownfields a aktivity 
přímo zaměřené na lokality soustavy Natura 2000. Aktivita E.3.34 
Likvidace invazních rostlin, je přímo určena k podpoře ochrany 
biodiverzity. 

Horninové 
prostředí 

0  

Půda -1/+1 Vliv tohoto opatření na půdu bude záviset na realizaci konkrétních 
projektů v rámci níže uvedených aktivit: 
E.3.1 Rozvoj multifunkčního zemědělství, lesnictví a vodního 
hospodářství ve venkovském prostoru Libereckého kraje 
E.3.2 Rozvoj výrobních a nevýrobních aktivit; podpora zaměstnanosti 
na venkově; podpora vzniku pracovních míst ve venkovských 
oblastech  
E.3.3 Zajištění kvalitních správních a technických (včetně občanské 
vybavenosti) podmínek života ve venkovských sídlech 
Potenciální riziko představují vlivy nepřímé a zábory půdy. Pozitivní 
vlivy by se mohly projevit např. ve snížení eroze půdy. 
Realizace níže uvedené aktivity bude mít pravděpodobně pozitivní vliv 
na půdu: 
E.3.5 Zabezpečení  péče o složky životního prostředí a krajinný ráz 
venkovského prostoru. 

Voda -1/+1 Potenciální vlivy tohoto opatření na vody budou záviset na realizaci 
konkrétních projektů v rámci níže uvedené aktivity: 
E.3.1 Rozvoj multifunkčního zemědělství, lesnictví a vodního 
hospodářství ve venkovském prostoru Libereckého kraje 
U níže uvedených aktivit lze předpokládat pozitivní vlivy: 
E.3.18. Ochrana krajiny před povodněmi 
E.3.32 Obnova a údržba rybníků 

Ovzduší 0/+1 Některé aktivity mají potenciál ke zvyšování energetické efektivnosti a 
úsporám energií (např. E.3.3 Zajištění kvalitních správních a 
technických (včetně občanské vybavenosti) podmínek života ve 
venkovských sídlech. Dá se předpokládat pozitivní vliv na lokální 
imisní situaci ve venkovských sídlech. 

Odpady +2 Potenciální vliv tohoto opatření je pozitivní vlivem aktivity E.3.12 
Zavádění integrovaných systémů nakládání s odpady na venkově. 

Doprava +1 Aktivita E.3.21 Zajištění dopravní obslužnosti venkovských oblastí, 
bude mít pozitivní vliv na rozvoj veřejné dopravy a její posílení oproti 
individuální automobilové dopravě. 

Energetika 0/+2 Lze předpokládat potenciální pozitivní vliv na využívání obnovitelných 
zdrojů energie (E.3.20 Podpora obnovitelných zdrojů energie). Některé 
aktivity mají potenciál ke zvyšování energetické efektivnosti a 
úsporám energií (např. E.3.3 Zajištění kvalitních správních a 
technických (včetně občanské vybavenosti) podmínek života ve 
venkovských sídlech, E.3.21 Zajištění dopravní obslužnosti 
venkovských oblastí, E.3.22 Podpora projektů zaměřených na obnovu 
stavebního fondu se zachováním tradičního rázu krajiny, a další). 

Hluk -1/+1 Aktivity naplňující opatření jsou formulovány obecně a projekty 
realizované v jejich rámci mohou mít pozitivní i negativní vliv na 
hlukovou situaci v individuálních venkovských lokalitách (např. E.3.29 
Podpora podnikání, E.3.26 Výstavba a rekonstrukce místních 
komunikací, cyklostezek, stezek pro pěší, a další). 

Env. šetrný 
cestovní 

0  
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ruch 
Udržitelný 
rozvoj 
území 

-1/+2 Aktivity naplňující opatření jsou formulovány obecně a projekty 
realizované v jejich rámci mohou mít pozitivní i negativní vliv. řada 
aktivit je zaměřena na všestranné zlepšování životního prostředí ve 
venkovských sídlech a krajině. Potenciálně negativní vlivy mohou být 
spojeny s aktivitami podporujícími výstavbu nové dopravní a jiné 
infrastruktury a rozvoj ekonomické aktivity včetně  zemědělství 
(E.3.1Rozvoj multifunkčního zemědělství, lesnictví a vodního 
hospodářství ve venkovském prostoru Libereckého kraje). Potenciální 
vliv tohoto opatření na problematiku brownfields bude velmi pozitivní 
vzhledem k aktivitě E.3.12 Využití brownfieldů pro rozšiřování prostor 
pro podnikání. Reálný odhad vlivů lze učinit pouze na úrovni 
konkrétních projektů. 

Kulturní 
dědictví 

+1 Opatření obsahuje aktivity přímo orientované na zachování a rozvoj 
kulturního dědictví ve venkovském prostoru (např. E.3.17 Podpora 
údržby drobné architektury ve volné krajině (kapličky, boží muka). 

Klima 0  
 
 
E.4: Koncepční řízení rozvoje 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0 Aktivity navrhované v rámci opatření obecně mohou přispět ke zvýšení 

kvality územního rozvoje, nicméně o skutečných vlivech na krajinu a 
ostatní složky životního prostředí bude rozhodovat skutečný obsah 
rozvojových dokumentů. Určitý nepřímý potenciální negativní vliv lze 
identifikovat v případě nerozvážného naplňování aktivity E.4a.2: 
„Odstraňování regionálních  a lokálních disparit pomocí strategického 
plánování a naplňování k tomu přijatých opatření“. Vzhledem k tomu, 
že často regiony či lokality cenné z hlediska ochrany životního 
prostředí jsou podle jiných kriterií považovány za málo rozvinuté, je 
třeba se při strategickém plánování vyvarovat neuváženého 
„vyrovnávání disparit“ prostřednictvím intervencí, které dostatečně 
nezohledňují zájmy ochrany životního prostředí. 

Příroda a 
biodverzita 

0/+1 Možné nepřímé vlivy malého významu, výjimkou je potenciální 
pozitivní vliv na ÚSES, jehož respektování v území je do značné míry 
závislé na jeho zakotvení v ÚPD. Pořízení a aktualizace kvalitních 
UPD pro obce v celém území může přispět k stabilizaci a posílení 
funkčnosti ÚSES. Potenciální negativní vlivy viz výše téma krajina. 

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0/+1 Potenciální vliv tohoto opatření na půdu je neutrální až nepřímo 
pozitivní. V případě zpracování a efektivního naplňování kvalitně 
zpracovaných strategických dokumentů včetně územních plánů by 
mělo nepřímo dojít ke zlepšení stavu životního prostředí včetně 
zlepšení ochrany půdy. 

Voda 0/+1 Potenciální vliv tohoto opatření na vodu je neutrální až nepřímo 
pozitivní. V případě zpracování a efektivního naplňování kvalitně 
zpracovaných strategických dokumentů včetně územních plánů by 
mělo nepřímo dojít ke zlepšení stavu životního prostředí včetně řešení 
problematiky ochrany vod. 

Ovzduší 0/+1  
Odpady 0/+1 Zkvalitnění strategického řízení může mít příznivý vliv na koncepční 

řešení problematiky odpadů 
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Doprava +1 Zlepšení koncepčního řízení dopravy bude mít příznivý vliv na 
zlepšení kvality a celkový rozvoj veřejné dopravy 

Energetika 0/+1  
Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

+1/+2 Aktivity naplňující opatření směřují vesměs ke zkvalitnění procesu 
pořizování a aktualizace územně plánovacích dokumentů a jejich 
koordinaci s ostatními koncepčními dokumenty. Zlepšení kvalifikace 
tvůrců dokumentů a zkvalitnění datové základny jsou dalšími 
navrhovanými aktivitami v rámci opatření, které ve svém souhrnu 
představuje výrazný pozitivní potenciální vliv na  

Kulturní 
dědictví 

0  

Klima 0  
 
 
E.5: Podpora rozvoje občanské společnosti 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0/+1 Zvýšení míry zapojení občanů do plánování rozvoje a rozhodování 

může přinést nepřímé pozitivní vlivy z hlediska péče o krajinu a 
zachování krajinného rázu. 

Příroda a 
biodverzita 

0/+1 Zvýšení míry zapojení občanů do plánování rozvoje a rozhodování 
může přinést nepřímé pozitivní vlivy na jednotlivé složky životního 
prostředí. 

Horninové 
prostředí 

0  

Půda 0  
Voda 0/+1  
Ovzduší 0/+1  
Odpady 0/+1  
Doprava 0/+1  
Energetika 0  
Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0/+1 Potenciální nepřímý pozitivní vliv plynoucí z vytvoření podmínek pro 
aktivnější zapojení občanů do rozhodovacích procesů (např. E.5.15) 

Kulturní 
dědictví 

0/+1 Lze předpokládat potenciální nepřímý pozitivní vliv na rozvoj 
kladného vztahu občanů k vlastnímu kulturnímu dědictví regionu, 
zvýšení občanské angažovanosti a posílení aktivit neziskového sektoru 

Klima 0  
 
 
E.6: Zkvalitnění veřejné správy 
Téma Hodnocení Komentář 
Krajina 0  
Příroda a 
biodverzita 

0  

Horninové 0 Lze předpokládat pouze zanedbatelné sekundární vlivy, např. snížení 
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prostředí surovinové náročnosti a tudíž nižší potřeba těžby některých surovin 
v důsledku efektivnějšího a kvalitnějšího rozhodování veřejné správy 

Půda 0/+1  
Voda 0/+1  
Ovzduší 0/+1  
Odpady 0/+1  
Doprava 0/+1  
Energetika 0/ +1 Zkvalitnění a zefektivnění správy např. prostřednictvím uplatňování 

ekologických a sociálně orientovaných systémů řízení ve veřejné 
správě  a v jejích organizacích (E.6.1), podpory e-governmentu (E.6.4), 
podpory managementu udržitelného rozvoje (E.6.10) může mít 
pozitivní vliv na energetickou efektivitu jak samotných institucí 
veřejné správy tak i ostatních aktérů, včetně podnikatelských subjektů 
a jednotlivců 

Hluk 0  
Env. šetrný 
cestovní 
ruch 

0  

Udržitelný 
rozvoj 
území 

0/ +2 Opatření ke zkvalitnění veřejné správy v oblasti strategického a 
územního plánování (E.6.17, a dále E.6.9 a E.6.10) představuje 
významný potenciál ke zlepšení životního prostředí a kvality života 
obyvatel na území kraje.  

Kulturní 
dědictví 

0/+1 Lze předpokládat sekundární pozitivní dopady v podobě efektivnějšího 
vynakládání prostředků určených na údržbu a rozvoj kulturního 
dědictví 

Klima 0  
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Příloha 4: Hodnocení vlivu  strategických cílů  a opatření Programu 
rozvoje Libereckého kraje na zdraví obyvatel  
 
(Shrnutí hodnocení provedeného hodnotícími tabulkami, hodnotící tabulky k tomuto 

hodnocení nebyly vzhledem k rozsahu (cca 100 stran) zařazeny do příloh v tištěné podobě a 

jsou k dispozici v elektronické podobě) 

 
Pro hodnocení bylo použito hodnotících tabulek a hodnotícími kriterii bylo plnění cílů 
Zdravotní politiky Libereckého kraje. Vztah mezi kriterii a strategickými cíli (a opatřeními) byl 
popsán a byly hodnoceny podmínky pro plnění a rizika. Závěrem hodnocení každého cíle a 
opatření bylo doplnění nebo návrhy na přeformulování cílů a opatření, pokud to situace 
v hodnocení vyžadovala. 
 
Strategický cíl: A Dynamická a konkurenceschopná ekonomika 
1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21). Existuje ambivalentní vazba.Dynamická a 

konkurenceschopná ekonomika je podmínkou udržení současné úrovně nízké kojenecké 
úmrtnosti, nízké incidence vrozených vývojových vad. 

 
Konkurenceschopná ekonomika vytvoří podmínky pro snížení nezaměstnanosti a tím i snížení 
incidence sociálně patologických jevů, jako je týrání dítěte.  
Dále bude potřebné vytvořit podmínky pro práci přistěhovalců, kteří mohou bez kontaktu se 
sociálními a zdravotními službami přinášet zvýšení kojenecké úmrtnosti, porody dětí 
s vrozenými vadami 
Vytvoření podmínek pro rozvoj aktivit v HSO 
Technologie, které nepřinesou zhoršení kvality ovzduší, znečištění půdy a vody a ne budou 
představovat hlukovou zátěž. 
 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21). Vazba je pozitivní. Plnění cíle přinese podmínky pro 

zaměstnání mladých osob, sníží se možnost násilí a úrazů  a závislosti na drogách, zvýší se 
možnost zaměstnání vysoce kvalifikovaných osob. 

 
Předpokladem je výchova mladé populace ke zdravému životnímu stylu, ztájem 
zaměstnavatele a  vyhledávání závislých osob a jejich léčba za předpokladu dodržení 
anonymity. 
 
3. Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21). Vazba je pozitivní. Při splnění cíle se využije 

znalostí a schopností potenciálu starších obyvatel, který v Liberci je. Bude nutno 
mobilizovat a udržet starší pracovní sílu jako důsledek stárnutí populace a nahradit tak 
nedostatek jiné pracovní síly nutné bude vytvoření podmínek pro udržení práceschopnosti 
osob v postproduktivním věku. 

 
4. Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21). Vazba je kladná. Program a jeho cíl 

vytvoří podmínky pro zdravé využívání volného času, pro team building a další aktivity 
posilující sociální soudržnost, a tím sníží možnosti sociálně patologických jevů, jako jsou 
sebevraždy a závislosti. 

 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21). Kladná vazba. 
Podmínka: Zavedení HACCP do nových podniků, protiepidemické znalosti potravinářských 
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výrobců. 
 
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21). Vazba může být negativní, 

avšak Program nabízí technologie, které nepřinesou zhoršení kvality ovzduší, znečištění 
půdy a vody a nebudou představovat hlukovou zátěž. 

 
7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21). 

Podmínky ke splnění cíle jsou průběžná výchova řidičů, rodičů, dětí zajišťující prevenci 
dopravních úrazů.  

Spolupráce Policie, zdravotníků a úřadů v oboru. 
 

8.  Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21).  
Nové vysoce kvalifikované výroby by neměly vnášet nová rizika do prostředí.  
Je nezbytné pokračovat v sanaci starých zátěží. 
 
   9.  Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Pokud bude využívat a 
přinese nový  vzdělanostní potenciál, lze očekávat zájem na prevenci a lepší zdraví, jak 
ukázala Studie prevence a zdraví, provedená v letech 1997 a 2002 v Liberci na populaci o 
1056 osobách.. 
   Podmínka: Zájem zaměstnavatelů, komunity a občanů na zdravém životním stylu.     

Opakování studie Prevence a zdraví. 
 

10. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21).Vazba 
je kladná.Zlepšení ekonomiky rodin může přinést  snížení incidence sociál. patologických 
jevů, snížení kriminality, snížení nezaměstnanosti a tím i adikce. 

     Potřebný je zájem zaměstnavatelů, komunity a občanů na prevenci adikce, zájem 
zdravotních pojišťoven na změně podmínek pojištění závislých na tabáku. 
Rozvoj nekuřáckých restaurací a aktivit bez tabáku. 

 
11. Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21). Pozitivní 

vazba. Konkurenceschopná ekonomika sníží možnost vzniku extenalit a nákladů na zdraví 
a životním prostředí. 

 
12. Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ).Pozitivní 

vazba. 
 

13 .Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
V současnosti nevidíme vazbu. 

   
Návrh doplnění cíle: 
Doporučujeme přeformulovat cíl : Dynamická a konkurenceschopná ekonomika podporující 

zdraví. 
Do kriterií doplnit: Zajištění odpovídající ochrany životního prostředí a veřejného zdraví 

(ZPLK 10, Zákon č. 258/2000 Sb.) 
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Strategický cíl: B: Kvalitní a zdravé lidské zdroje 
 
1. Zdravý start do života (Cíl č.3 Zdraví 21):  Plnění cíle „Zdravý start do života je 

nezbytnou podmínkou existence a rozvoje kvalitních lidských zdrojů a vzájemná vazba je 
velmi silná. Program s tím počítá. 

Podmínkou pro pokrytí cíle „Zdravý start do života“ je  příprava na rodičovství, která  musí 
být již součástí základní výuky. V rámci této výuky zajištění zdravé výživy a zdravého 
pohybu dětí musí být předmětem výchovy už ve školách. Nutná je výchova matek ke 
kojení.Podmínkou je i splnění aktivit B3.1. 

 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21)  
Plnění cíle „Zdraví mladých“ je nezbytnou podmínkou existence a rozvoje kvalitních lidských 

zdrojů a vzájemná vazba je velmi silná. Program s tím počítá. Příprava na rodičovství 
musí být součástí základní výuky. Zajištění zdravé výživy a zdravého pohybu dětí musí být 
předmětem výchovy už ve školách. Výchova budoucích matek ke kojení. Splnění aktivit 
B3.1. Splnění aktivit B4. 

 
3. Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21) Při nepříznivém demografickém vývoji je 

nezbytné počítat s využitím postproduktivní populace, ta si musí uchovat zdraví , 
soběstačnost a únosnost chronických nemocí do co nejdelšího věku. 

Nutným předpokladem je přizpůsobení pracovních a životních podmínek starší populaci. Je 
nutné předpokládat rekvalifikaci starších osob a pro ty, kteří už nebudou pracovat, 
universita III.věku. také zdravotnické služby budou muset akceptovat demografickou 
změnu, spektrum poskytovaných diagnostických a léčebných služeb předpokládá 
přizpůsobení léčby a rehabilitace potřebám křehkých starších osob. 

 Další podmínkou jsou sociální služby a další služby směrované k udržení starších osob 
v rodině a majoritní společnosti . Nutné je splnění aktivit B3.1. a splnění aktivit B4. 
 
4. Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21) Vazba je pozitivní. Výhodou je to, že 

v současnosti i v průběhu programu může kvantitu výuky ve školství nahradit kvalita. 
Rekvalifikační programy z aktivit Programu udrží pracovní sílu práceschopnou.  

Nutnou podmínkou je realizace aktivit zabraňující šikaně a ztrátě důstojnosti  dětí a studentů 
při vzdělávání což bez zvyšování vzdělanosti pedagogů v tomto problému nelze. 
Realizovat aktivity Zdravotní politiky LBK tj. splnění aktivit B3.1. 

 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21). Mezi strategickým cílem a cílem ZP LK 

existuje pozitivní vazba, jak již ukázala studie Prevence a zdraví, zadaná v minulých letech 
Krajským úřadem. Vzdělané osoby požadují od lékaře i samy přijímají prevenci poškození 
zdraví a zdravý životní styl. 

Podmínkou je realizace aktivit B 1. a splnění aktivit B3.1. 
 
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21)Existuje pozitivní vazba, jak 

ukázala studie Prevence a zdraví.  
Podmínkou je realizace aktivit B 1.  a splnění aktivit B3.1.  a také  splnění aktivit B4. 
 
7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21)

 Pozitivní vazba, jak ukázala studie Prevence a zdraví, vzdělané osoby požadují od 
lékaře i samy provozují prevenci poškození zdraví a zdravý životní styl. Program s tím 
počítá. Podpora sportu s zajištěním bezpečnosti.  
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Podmínkou je realizace aktivit B 1. Při zajišťování veřejného bydlení je nutné připravit 
takový způsob uspořádání interiéru, který sníží možnost domácích úrazů, zejména u 
starších osob. Podmínkou je i realizovat chráněná bydlení u osob s omezenou pohyblivostí. 
Podporu sportu je nutné realizovat za takových podmínek, aby nedocházelo ke sportovním 
úrazům. Předpokladem je i zajištění kvalitních a adresných sociálních služeb u osob 
starších a nemohoucích a stejně tak i rozvoj  a udržení pohybové aktivity stárnoucí 
populace. 

 
8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21) Existuje pozitivní vazba . 
Nutnou podmínkou je aby při  realizaci aktivit B1 byl kladen důraz na výchovu k ochraně 

životního prostředí a  ke zdravému životnímu stylu. 
 
9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21) Existuje pozitivní vazba mezi cílem Programu 

a ZP LK.  
Podmínkou je: Při realizaci aktivit B1 je nutné klást důraz na výchovu k ochraně životního 

prostředí a zdravému životnímu stylu. 
 
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) 
Mezi cíli je pozitivní vazba.  
Podmínkou je prevence adikcí na všech stupních vzdělávání a dostatečná informovanost o 
dopadech drogových závislostí, snížení dostupnosti alkoholu u dětí a studentů, výuka pedagogů 
o závislostech a prevenci kouření, alkoholizmu a závislosti na drogách. 
 
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21) 
Pozitivní vazba při realizaci zdravého způsobu života v obytném prostředí bez rizika 
chemických látek, hluku, prachu a dalších nox.  
Podmínkou je realizace aktivit B 6. 
 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 )- vazba mezi cíli 

vzdělávání a péče o lidské zdroje s cíli prevence a podpory zdraví je pozitivní. 
 
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21). 

Vazba cílů je pozitivní.  
Podmínkou je  v případě řešení hospodářsky slabých oblast podpořená dostupnost zdravotní  
péče a sociálních služeb v HSO. 
 
Návrh doplnění  opatření: 
Doplnit  o aktivitu - Vzdělávání v ochraně veřejného zdraví a životního prostředí 
 
 
Strategický cíl:C Komplexní a kvalitní infrastruktura 
 
1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21)  Vztah je pozitivní . Centrální zásobování 

pitnou vodou a energiemi představuje účinnější regulaci znečištění a zdravotních rizik, 
které s ním souvisejí. 

 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21) Podobně i tento cíl je stejně svázán s cíli ZP LK jako 

výše uvedený. Komunikace po internetu pro mladé lidi představuje zlepšené sociální 
kontakty, dostupnost a zaměstnatelnost obyvatel HSO.  
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Podmínka:Potřebné je  rozšíření veřejného internetu dostupného obyvatelům v HSO a výuku 
internet a využívání veřejného internetu spojit s poučením o ergonomii. 

 
3 Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21) Kvalitní infrastruktura zlepšuje mobilitu občanů a 

snižuje jejich závislost. Komunikace po internetu zlepší sociální kontakty, dostupnost a 
zaměstnanost obyvatel HSO, umožňuje i kontakt s lékaři a sociálními službami. 
Komunikace po internetu může i zachraňovat životy v HSO.  

Podmínka -Výuku internet a využívání veřejného internetu spojit s poučením o ergonomii. 
 
4. Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21)Plnění cíle strategie přináší ambivalentní 

vazbu. Podmínka:Dopravní dostupnost a možnost sociálních kontaktů spolu s realizací 
dopravní infrastruktury musí být vázána na realizaci protihlukových opatření. Musí být 
realizována protihluková opatření u komunikací směřovaná ke zrušení výjimek z limitů 
hluku, vydaných KHS. 

 . 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21). Zlepšení zásobování vodou a 

odstraňování mikrobiologického znečištění z lokálních zdrojů je pozitivním výsledkem 
strategie a pravděpodobnost výskytu alimentárních onemocnění snižuje. 

   
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21). Vazba je ambivalentní, záleží 

na tom, o jaké opatření jde. Realizace nových zdrojů vytápění nerespektujících kvalitu 
ovzduší nebo nových dopravních staveb bez protihlukové ochrany může ve svém důsledku 
zhoršit  nemocnost a úmrtnost na neinfekční onemocnění. Může být zdrojem nepohody.  Je 
velká šance, aby došlo ke zlepšení zásobení  kvalitní pitnou vodou s odstraněním 
herbicidů, pesticidů, hliníku, dusičnanů,  železa a manganu z celkem 28 vodovodů v kraji 
což povede ke snížení přijímaného zdravotního rizika z pitné vody (herbicidy, dusičnany) a 
zlepšení senzorické kvality pitné vody (Mn, Fe).¨Program cíl respaktuje. 

 
7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21). Zde může 

vzniknout negativní vazba. Nové dopravní stavby přinesou nové možnosti dopravních 
úrazů. 

Podmínkami jsou:Umožnění bezpečného pohybu dětí v obcích, citlivé řešení dopravy 
v intravilánech bez možností poranění a nového znečištění ovzduší. Dopravní výchova dětí na 
1.st.ZŠ, semináře pro učitele, „dny prevence úrazů“, cyklodoprava jako alternativa dopravy, 
oddělení cyklodopravy od ostatní dopravy. Odstranění nechráněných železničních přejezdů. 
 
realizace protihlukové ochrany u nových dopravních staveb, realizace protihlukové ochrany 

v místech s povolenou výjimkou. Udržení klidu tam, kde je, zejména v rekreačních a 
obytných  oblastech. Vytvoření podmínek pro urychlenou likvidaci starých ekologických 
zátěží, které přinášejí rizika.  

Nezbytná je  likvidace staré  hlukové zátěže a to:. Úseky 1/10 přeložka, I/35, I/65, I/14 
,protihluková opatření, I/9 a I/13 obchvaty. 

 
9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21) Vztah je ambivalentní. Zvýšení 

individuální mobility a zvýšení dopravy vede k omezování náležité fyzické zátěže 
obyvatel, zejména dětí. 

Podmínkou je:V rámci dopravní výchovy a výuky v autoškolách je potřebné zajistit i znalosti 
fyzické kompenzace mobility při používání automobilů. Potřebnou podmínkou je i 
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propagace bezpečné cyklistiky a výchova k používání veřejné dopravy pro cesty do práce i 
ke sportu. 

 
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21)Bez vztahu 
 
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21)  
Podmínkou je udržení klidu tam, kde je realizace protihlukových opatření a územní plán 

s jasným řešením kvalitní obytné zóny s vymístěním dopravy jiné, než obslužné a 
residentní. 

 
12. Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ) Vazba je 

pozitivní.  Podmínkou je, aby při posuzování  dopravních staveb  KHS požadoval 
hodnocení zdravotních rizik. To má hluboký preventivní efekt, sloužící možnosti 
posouzení variant. 

Podmínkou tedy je posuzování dopravních koncepcí staveb z hlediska zdraví, vyhodnocování 
zdravotních rizik v návaznosti na sčítání dopravy na hlavních komunikacích 
 
13. Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
Bez vztahu 
   
Návrh doplnění  opatření: 
Doplnit Aktivitu C.3.9:  Realizace úprav na 11 % vodovodů zásobujících 9% obyvatel 
Libereckého kraje (odstranění výjimek).  Odstranění výjimek z limitů hluku u dopravních 
staveb 
 
Strategický cíl D: Zdravé životní prostředí bez zátěží 
 
1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21)¨Vazba je pozitivní. Splnění strategického cíle 

je základním předpokladem k udržení skvěle nízkých hodnot kojenecké úmrtnosti a 
úmrtnosti na vrozené vývojové vady v kraji a k jejich dalšímu snižování.  

Podmínka:Urychlené dokončení likvidace starých ekologických zátěží. 
Využívání plynu v plynofikovaných oblastech Ukázněnost a znalosti  občanů o nespalování 
domovního odpadu v lokálních topeništích.Využívání biomasy v technologiích nezvyšujících 
emise znečištění jemnými částicemi. 
 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21).Vazba je pozitivní. Splnění cíle „Zdravé životní 

prostředí bez zátěží“ je základním předpokladem i pro zdraví mládeže a k jeho přípravě pro 
další život. 

Podmínkou je prevence škodlivých návyků, které devastují zdraví mladých. 
 
3. Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21) Vazba je kladná. Splnění strategického cíle 

je základním předpokladem k udržení zdraví starších občanů v únosném stavu.  
Podmínkou je urychlené dokončení likvidace starých ekologických zátěží dále využívání 

plynu v plynofikovaných oblastech , ukázněnost a znalosti  občanů o nespalování 
domovního odpadu v lokálních topeništích také využívání biomasy v technologiích 
nezvyšujících emise znečištění jemnými částicemi a snižování hlukové zátěže 

 
4. Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21) . Vazba je pozitivní. Zdravé podněcující 

životní prostředí je základním podkladem pro duševní zdraví. 
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Podmínkou je odstranění starých hlukových zátěží, tvorba klidových zón, udržení klidu 
v oblastech turistického ruchu 

 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21) Vazba  cílů je kladná. Nenáležité 

nakládání s komunálními a biologicky rozložitelnými  odpady vytváří podmínky pro život 
vektorů, přenášejících nemoci. Náležitá péče o kvalitu povrchových vod užívaných ke 
koupání zamezuje možnosti onemocnění ze sinic a přenosu některých infekcí. 

Opatření má vztah ke  snižování emisí skleníkových plynů. Klimatické změny jsou 
prominujícím a globálním problémem Snížení emisí skleníkových plynů sníží i teplotu a 
omezí rozšiřování výskytu klíšťat a jejich vektorů plošně a do vyšších nadmořských výšek.  

Podmínkou je rozšiřování výchovy a znalostí občanů o možnostech prevence Lymeské 
boreliosy a klíšťové encefalitidy. 

 
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21)Vazba je kladná. Náležitá péče 

o kvalitu povrchových vod užívaných ke koupání zamezuje možnosti přenosu některých 
alergických a toxických onemocnění souvisejících s výskytem sinic. Neinfekčními 
chorobami jsou míněna i nádorová onemocnění. Stoprocentní vazbu se životním 
prostředím, resp. jeho UV – zářením, má výskyt nezhoubných a zhoubných nádorů kůže.  

Podmínkou snížení výskytu nemocí neinfekčních je snižování expozice agens. Nutné je 
rozšiřování výchovy a znalostí občanů o vlivu sinic na kůži a o  preventivním chování proti 
vzniku melanomu, basaliomu a  zákalu oční čočky, velmi důležitá je ochrana proti UV 
záření zejména ve vyšších polohách a u vodní hladiny. 

 
7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21) 

Vazba cílů je  pozitivní. 
 

   8. Zdravé a bezpečné životní prostředí  a cíl zdravotní politiky (Cíl č. 10 Zdraví 21)se 
absolutně shodují.  

  
9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21). Vazba je pozitivní. Vhodné je spojit zdravý 

životní styl s ekologickou výchovou 
 
10. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21)Bez 

vztahu. Prevenci špatných návyků spojit s ekologickou výchovou 
 
11. Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21)

 Dobrovolný přístup v obcích, firmách , regionu, školách aktivně zapojuje občany na 
zlepšení jejich životního prostředí.  

Podmínkou jsou: Aktivity Zdravý region, Zdravá města, Zdravé podniky a Zdravé školy řešící 
životní prostředí a prevenci a podporu zdraví zároveň 

 
12. Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ) 
Vazba je pozitivní.Součinnost vede k rychlejším a lepším výsledkům jak ve zlepšení zdraví 

tak ve zlepšení životního prostředí.  
 
13. Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 

21). Není vztah.   
 
Návrh doplnění opatření: 
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Odstranit residuální staré hlukové zátěže  
 
Strategický cíl: E Zkvalitnění veřejné správy 
 
1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21)Nemá přímý vztah.2 Zdraví mladých (Cíl 

č.4 Zdraví 21) Má pozitivní vazbu. Vazba komunitních programů a  zájem veřejné 
správy může pozitivně zapůsobit při prevenci rozšiřování drog a závislostí u 
dospívajících.podmínkou je  realizace místní agendy 21 (dál MA 21) a dalších programů 
a vzdělávání veřejné správy. 

 
3. Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21) Vazba je pozitivní.Vazba komunitních programů a 

veřejné správy může pozitivně zapůsobit při poznávání potřeb stárnoucí populace a 
potřebnosti sociálních služeb.  

Podmínkou je MA 21 a další programy také příprava na stárnutí pro zaměstnance pro 
vzdělávání veřejné správy 

 
4. Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21). Vztah je pozitivní. Vazba komunitních 

programů a veřejné správy může pozitivně zapůsobit při prevenci duševního onemocnění. 
Podmínkou je zapojení do  MA 21 a dalších  programů. A také vzdělávání veřejné 
správy. 

 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21) Vazba je pozitivní .Vazba komunitních 

programů a veřejné správy může pozitivně zapůsobit při prevenci infekcí  
Podmínkou je realizace MA 21 a další programy a vzdělávání veřejné správy 
 
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21) Vztah je pozitivní.Vazba 

komunitních programů a veřejné správy může pozitivně zapůsobit při snižování incidence 
neinfekčních chorob. Podmínkou je realizace MA 21 a další programy a vzdělávání 
veřejné správy. 

 
7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21). Vazba je 

pozitivní. Vazba komunitních programů a veřejné správy může pozitivně zapůsobit při 
zvýšení bezpečnosti v dopravě, veřejných budovách, sportu. Podmínkou je MA 21 a další 
programy  a vzdělávání veřejné správy. 

 
8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21)Vazba je pozitivní .Správné 

rozhodování s sebou nese i udržení kvalitního prostředí tam, kde je a zlepšování tam, kde 
není. Tím pozitivně ovlivňuje zdraví.  

Podmínkou je vzdělávání veřejné správy. 
 
9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21). Vztah je kladný.Vazba komunitních programů 

a veřejné správy může pozitivně zapůsobit při výchově občanů ke zdravému životnímu 
stylu. 

 
10. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21). 

Vazba je pozitivní. Vazba komunitních programů a veřejné správy může pozitivně 
zapůsobit při prevenci závislostí 
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11. Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21)Vazba je 
kladná. 

Podmínkou je realizace aktivity Zdravých měst, Zdravého regionu Liberec 
 
12. Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ).Vazba je 

kladná. Kooperace veřejné správy na náležité rozhodovací úrovni je nezbytná a promítá se 
i do plnění cílů Zdravotní politiky LK. 

 
13. Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 

21) Bez vztahu   
 
Návrh doplnění  opatření: Není. 
 
 
 
Opatření: A 1 Zvýšení konkurenceschopnost ekonomiky a podpora  
podnikatelského prostředí1  
 
1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21) Vazba je ambivalentní. Lepší ekonomika 

povede k vyšší životní úrovni a umožní lepší zdravotní péči a další podmínky pro zdravý 
vývoj dětí. 

Větší objem průmyslu a dopravy může vést ke zhoršení životního prostředí a to pak ke 
zhoršení zdravotního stavu nastávajících rodičů a novorozenců.  
Podmínky – zabránění zhoršování životního  prostředí. Rizika - nadprůměrná energetická, 
surovinová a materiálová náročnost české ekonomiky a nedostatečné využívání 
environmentálně šetrných technologií 
 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21) Může být ambivalentní  vztah. Ale zároveň plnění cíle 

umožní financování projektů zaměřených na mládež a její volný čas – prevence drogové 
závislosti, obezity apod.  

Další podmínky : Je třeba učinit opatření eliminující, či snižující negativní dopad dopravy a 
průmyslu na zdraví a životy obyvatel, jak po stránce životního prostředí (kvalita ovzduší, hluk, 
vibrace…), tak i po stránce prevence úrazů účastníků silničního provozu. 
Rizika – větší doprava ,zvýšení počtu úrazů. 
 
3. Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21) Lepší ekonomika však přináší možnosti lepší  
péče o seniory v domácím prostředí – financování pečovatelských služeb.  
 
4. Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21). Přinese větší možnosti zřizování a 

financování projektů péče o duševně nemocné, poradny, prevence a léčba drogové 
závislosti a gamblerství, poradny prevence stressu  

Podmínky a  rizika – zvýšené nároky na psychiku lidí, stres, nutná je výchova..  
 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21 Může být pozitivní vazba . Podmínkou je, 

aby při činnostech epidemiologicky závažných byla důsledně dodržována hygienická 
pravidla, HACCP a školení hygienického minima. 

 
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21) Vazba je ambivalentní.  

Rozvoj přinese vyšší živ. úroveň – lepší hygienu a zdrav. péči. 
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.Nová ekonomika musí vycházet z technologií, které nepřinesou zhoršení kvality ovzduší, 
znečištění půdy a vody a budou představovat hlukovou zátěž. 
 
7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21). Program 

přinese vyšší životní úroveň, která  může vést ke snížení kriminality.Vyšší míra dopravy a 
průmyslu může vést k vyššímu počtu úrazů.  

Podmínky - zavádění bezpečných technologií  a paralyzovat vliv růstu dopravy jejím 
zklidněním. 

 
8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21) Vazba může být 

ambivalentní. Zavedení kvalitních technologií a postupů může vést k lepšímu 
životnímu prostředí, může také  naopak  zvýšit frekvenci dopravy  

Podmínkou je  použití ekologicky šetrných výrobních  postupů  a řešení dopravy tak, aby 
obytné zóny a zóny klidu nebyly rušeny hlukem a znečišťovány prachem. Program 
požadavek respektuje. 

 
9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21) Může být pozitivní vazba. Podmínkou je 

zájem zaměstnavatelů, komunity a občanů na zdravém životním stylu a jeho podpora. 
Potřebné je i opakování studie Prevence a zdraví v Libereckém kraji. 

. 
10. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) Vazba 

může být ambivalentní. Zlepšení ekonomiky rodin může přinést  snížení incidence sociál. 
patologických jevů, snížení kriminality, snížení nezaměstnanosti a tím i adikce. Zároveň 
zvýšení kupní síly může způsobit zvýšení nabídky omamných látek včetně těch pro 
ekonomicky slabé jedince nedostupných (kokain). 

Podmínkou je zájem zaměstnavatelů, komunity a občanů na prevenci adikce. Zájem 
zdravotních pojišťoven na změně podmínek pojištění závislých na tabáku. Rozvoj nekuřáckých 
restaurací a aktivit bez tabáku. 
 
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21). Vztah může 
být pozitivní. Konkurenceschopná ekonomika sníží možnost vzniku extenalit a nákladů na 
zdraví a životním prostředí.Větší míra dopravy může působit negativně.  
Nová ekonomika musí vycházet z technologií, které nepřinesou zhoršení kvality ovzduší, 
znečištění půdy a vody a budou představovat hlukovou zátěž. Rizika – vyšší míra dopravy a 
emisí. 
 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ). Pozitivní vztah. 
Podmínkou je zájem zaměstnavatelů  na zdravých životních podmínkách a životním prostředí  
a posuzování vlivů na zdraví u nových aktivit 
 
13. Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
Bez vztahu do doby, kdy zdravotnický sektor bude úspěšně ekonomizován. 
 
Návrh doplnění  opatření: 
Doplnit formulaci cíle:  Minimalizace střetů zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou 
životního prostředí a veřejného zdraví (Cíle ZPLK 10,13,14) 
Do kritérií dodat: Zajištění odpovídající ochrany životního prostředí a veřejného zdraví (ZPLK 
10, Zákon č. 258/2000 Sb.) 
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Opatření: A 2 Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací 
 
1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21). Vazba je pozitivní. Porody se posunují do 

vyšších věkových kategorií a jejich odborné zajištění se využití vědy nevyhne. Podobně i 
možnost koncepce. Zároveň také ale porodnost imigrantů je vyšší, za s tím pravděpodobně 
i vyšší riziko úmrtí novorozence a vzniku VVV. Chybí znalost reprodukčního zdraví těchto 
relativně uzavřených sociálních skupin.Porodnost se očekává i u sociálně slabých skupin, 
kde absolutně chybí povědomost o plánovaném rodičovství. 

Podmínkou je :  
Zapojení lékařů do projektů vědy. 
Zapojení odborné veřejnosti ze zdravotnictví a oboru sociálních věd. Ochota sepsat 

projekty. 
Práce uvnitř sociálně slabých skupin. 
Podpora „Systému dlouhodobého sledování dětí s VVV“ 

 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21). Vazba je pozitivní. Výzkum v oboru adiktologie a 

rychlé zavedení výsledků může významně pomoci ve snížení závislostí na drogách, tabáku. 
Podmínkou je : 

Zaměření vědeckých sledování na sebevražednost adolescentů. 
Zaměření účelových programů na drogovou závislost s důslednou ochranou osobnosti. 

 
3. Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21). Vazba je pozitivní. Pravděpodobně pozitivní bude i 

dopad výsledků výzkumu v oboru sociálních věd a geriatrie. V tomto případě je inovací i 
znalost diagnostiky, terapie a změny spektra zdravotních a sociálních služeb „na míru“ 
stárnoucí generaci. 

Podmínkou je:Zavedení oboru na TU Liberec, směrovanému ke zdravému stárnutí a 
specificitám medicíny stárnoucího věku pro lékaře, vysokoškoláky a SŠ 
 
4. Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21). Vazba je pozitivní.  Podmínkou je 

zapojení do výzkumu a příprava a zajištění projektů směrovaných k Alzheimerově demeci 
a ostatním demencím. Podpora činnosti ČALS. Činnost Kontaktního místa CALS v Liberci 
se jeví jako velmi potřebná. 

 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21). Vazba může být pozitivní zejména při 

rychlém zavádění nových výzkumů vakcinologie.  
  
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21)Vazba je pozitivní. Zavádění 

poznatků lékařského výzkumu do primární, sek. a terciární prevence povede ke snížení 
incidence, komplikací a úmrtnosti na kardiovaskulární choroby. Podobně prevence 
onkologických nemocí. 

Podmínkou je:Zapojení pracovníků Nemocnice Liberec a ostatních zdravotnických zařízení 
do projektů vědy a výzkumu 

 
7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21). Vazba je 

pozitivní. Nové bezpečnější metody a postupy mohou vést ke snížení úrazů, stejně jako 
automatizace provozů.  

Podmínky - Dostatečně kvalifikovaný personál a dostatek financí. Sledování dětské úrazovosti 
v rámci grantu 
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8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21)Vazba je pozitivní. Inovace by 
měly vést ke snížení škodlivého vlivu lidské činnosti na životní prostředí. 

Podmínkou je nahrazení starých a nešetrných technologií a postupů novými, výkonnějšími a 
šetrnějšími 
 
9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21). Vztah je pozitivní.  
Podmínkou je výuka zdravého životního stylu je nezbytná  u všech budoucích pedagogů 
 
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21). Kladná 

vazba.  
Podmínkou je: Výuka adiktologie  nezbytná  u budoucích pedagogů  

Výzkum zaměřený na náklady a přínosy prevence závislostí.  
Udržení a rozvoj Detoxikačního střediska 

 
11. Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21)Vazba je 

pozitivní. Inovace by měly vést ke snížení škodlivého vlivu lidské činnosti na životní 
prostředí. 

Podmínkou je nahrazení starých a nešetrných technologií a postupů novými, výkonnějšími a 
šetrnějšími. 
 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ) Vazba je 

pozitivní. Shrnujícím přístupem je nezbytná é hodnocení vlivů na zdraví u strategií 
Podmínkou je výkon této činnosti. 

Zajištění výuky hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí na TU Liberec  
Zajištění seminářů a kurzů pro veřejnou správu a samosprávu 
 

13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
 
Návrh doplnění  opatření: 
Doplnění cíle není třeba, je v Programu obsažen 
 
 
Opatření : A 3  Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního 
hospodářství  
 
Cíle 1 -  5  Zdravotní politiky nejsou v přímém silném vztahu k opatřením 
  
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21) Cíl programu je v souladu se 

zdravotní politikou. 
 

7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21)Bez vztahu. 
 Není vazba 
  
8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Tvorba a 

údržba krajiny, což je úkolem zemědělců od nepaměti, je významnou složkou zdravého 
životního prostředí. M.j. vytváří pohodu, což je základní podmínkou rozvoje zdraví . Stále 
ještě tato funkce nebyla plně vyhodnocena.  
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9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21). Vazba je pozitivní.Environmentálně šetrné 
zemědělství produkující kvalitní a nezávadné potraviny (biopotraviny) bude znamenat 
přínos pro komunitu a kraj, ale i významnou tvorbu pracovních míst, jsou tedy jedním 
z předpokladů zdravého životního stylu . 
Využití přírodních koupališť rozvíjí pohybový a oběhový  systém obyvatel.  
Podmínkou je podpora chování zemědělců se zájmem o ochranu a  kvalitu vody.  

 
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21)Není vazba 
 
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21). Pozitivní 

vazba. Zdravé a kvalitní městské lesy nesporně přispějí ke zlepšení místních životních 
podmínek, rozvoji rekreace a využití volného času. Využití přírodních koupališť v místě je 
podmínkou udržení zdraví obyvatel.  

 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ) 
 Není vazba 
   
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21)  
 
Návrh doplnění: 
Doplnit kriteria o:  

• vliv opatření na životní prostředí a veřejné zdraví ( ZP LK 10.,  11, 14.) 
Doplnit indikátory o:  

• počet podnikajících subjektů v oblasti produkce zdravé výživy 
 

Opatření:A.4: Podpora a rozvoj průmyslových odvětví 
Průmysl, zejména zpracovatelský, je tradičním hospodářským odvětvím Libereckého kraje. 
V 90. letech 20. století však průmyslová základna prodělala radikální změny. Poměrně úspěšně 
stále funguje výroba skla a bižuterie (Preciosa, Jablonex Group). Novým fenoménem se stává 
masivní rozvoj automobilového průmyslu – výroba dílů a autopříslušenství. Jednostranné 
zaměření průmyslu by 
se v dnešním prostředí globalizace ekonomiky mohlo projevit jako destabilizující prvek 

hospodářství. Negativní jevy spojené s útlumem jednostranně zaměřeného 
zpracovatelského průmyslu (textilního průmyslu) musel již region v nedávné době řešit a 
restrukturalizace této oblasti ještě stále není ukončena. Proto je nutné podporovat 
diverzifikaci průmyslové výroby, zvýšení pružnosti trhu práce, rozvoj sektoru služeb, 
rozvoj řemesel a lokálních ekonomik.  

  

1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21) Vazba může být pozitivní, Program přinese 
technologie bez znečištění a hluku.  

 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21)Vazbu vidíme jako pozitivní.Zaměstnanost je základní 

podmínkou pozitivního sociálního klimatu. Je to primární  prevence závislosti na drogách. 
 

3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21). Vazba je pozitivní.Rozvoj řemesel v malých sídlech          
může být svázán se staršími osobami, které jsou schopny navazovat a dále rozšiřovat místní t 
tradice.  
Podmínka: Přenos zkušeností v rámci Euroregionu Nisa z Německa. 
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4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21). Vazba je pozitivní, ale může být i    
negativní. Zaměstnanost je základní podmínkou pozitivního sociálního klimatu, které 
ovlivňuje i nižší výskyt duševních chorob. Průmysl nesmí přinést hluk a obtěžování, která 
prokazatelně zhoršují průběh duševních poruch. 

 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21) Bez vztahu. 
 

    6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21). Může být pozitivní vazba. 
V případě posílení sanačních technologií může dojít v místě starých ekologických zátěží ke 
snížení rizika neinfekční onemocnění. Zároveň likvidace starých ekologických zátěží a další 
využívání brownfields musí vycházet z hodnocení zdravotního rizika a hodnoty znečištění, 
na kterou byla provedena sanace. 

Podmínka: Hodnotit zdravotní rizika a sledovat jejich snižování v čase. Urychlit sanace a tím i 
snížit expozici na co nejkratší dobu. 
 

7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21) -
 Nová technologie by neměla přinést možnost úrazu. Řešení průmyslových zón a 
související dopravy tak, aby nedocházelo k úrazům chodců a cyklistů.  

Podmínkou je důsledná prevence pracovních úrazů a sledování pracovní neschopnosti pro 
nemoc a úraz. 

 
8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21) Vazba: Může být negativní, 

pokud nebude brán ohled na znečištění a u technologií, které nejsou nejlepšími 
dostupnými technikami. Program předpokládá nové technologie bez znečištění. 

 
9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21). Pozitivní vazba. 

Nové inteligentní technologie mohou přinést i nový životní styl, pozitivně ovlivňující zdraví 
Podmínka: Zájem zaměstnavatelů na zdraví svých zaměstnanců. 
 

10. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) 
Vazba pozitivní. Zaměstnanost je základní podmínkou pozitivního sociálního klimatu. Je to 
primární  prevence závislosti na drogách. 
 
11 . Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21). Vztah může 
být ambivalentní. Nové průmyslové zóny by neměly být předmětem znečištění ani hlukové 
zátěže, aby nedošlo ke zvyšování již snížených emisí. 
Podmínky: 
Měla by pokračovat a urychleně skončit sanace starých ekologických zátěží tak, aby nebyla 
prodlužována expozice a související zdravotní riziko pro populaci .Realizace aktivit „Zdravá 
města“ 
Průběžné hodnocení zdravotních rizik starých ekologických zátěží 
 
12 Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ) 
Vazba pozitivní.  
Podmínky: Každý nový záměr by měl obsahovat hodnocení vlivů na zdraví a předejít novým 
zdravotním rizikům včetně hluku. Územní plán a jeho případná změna ve prospěch průmyslu, 
také.Požadavek vyplývá z legislativy. 
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13. Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 .Zdraví 21) 
 Bez vztahu 
   
Návrh doplnění  opatření: 
Nové průmyslové aktivity musí předcházet proces hodnocení vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví. 
Umísťování řemeslnických aktivit do intravilánů obcí nesmí zvýšit hlukovou zátěž a znečištění 
životního prostředí. 
 
Opatření:  A.5 Rozvoj sektoru služeb 
V ČR je dosud nedostatečně rozvinut sektor služeb. Lze předpokládat, že strukturální změny 
(vzhledem k ještě stále vysokému podílu průmyslu na celkové hospodářské aktivitě) budou 
pokračovat a povedou k uvolňování pracovních sil. Jejich zaměstnatelnost bude záviset na 
absorpční schopnosti sektoru služeb, Je třeba se zaměřit na podporu vzdělávacích , asistenčních 
a informačních služeb a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a marketingovou 
připravenost malých a středních podniků s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost. 
 
1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21). Vztah cílů je kladný. Služby v péči o děti 

mohou významně podpořit zdraví dětí již od kojeneckého věku a zároveň pomoci mladým 
rodinám. 

Podmínka:  Vytvoření standardu služby péče o děti 
včetně zásad zdravé výživy, bezpečnosti, zdravých návyků zdravého pohybu a podpory 

duševního rozvoje 
 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21) Vztah cílů je kladný. Zvýšení zaměstnatelnosti 

absolventů škol je významným vlivem v prevenci suicidií, abúzů, dalších negativních 
sociálních jevů. 

 
3 .    Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21) Vztah cílů je kladný .Služby v péči o starší občany 
mohou významně podpořit zdraví  a pomoci  k soběstačnosti a udržení uspokojivého 
zdravotního stavu a nezvyšovat náklady v sociální sféře.  

Podmínka: Vytvoření standardu služby péče o starší občany včetně zásad zdravé výživy, 
bezpečnosti, zdravých návyků adekvátního pohybu a udržení duševního rozvoje. 
Priorita podpory do území HSO, kde může působit, jako život uchovávající. 
 
4. Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21) Vztah cílů je kladný.Služby v oboru 
prevence stressu mohou snížit počet duševně nemocných anebo zlepšit jejich zdraví 
Podmínka: Služby, které vykonávají např. FOKUS MYCLUB , rozšířit na komunitních 

úrovních   
Zajistit poskytování služeb o dementní občany a jejich rodiny. 
Zajistit nadále výuku „Prevence stressu“ na TU Liberec. 
Výchova obyvatel k vědomostem o duševních chorobách 
Standardizace poskytovaných služeb pro duševně nemocné  
 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21) Vztah cílů je kladný..Vazba je velmi 

silná.  
Podmínky jsou:  
Vytvoření standardů služeb v činnostech epidemiologicky závažných. 
Kurzy hygienického minima pro činnosti epidemiologicky významné 
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Zpracování HACCP v potravinářských zařízení včetně prvovýroby, společném stravování, 
výrobě vody. 

Zkoušky fyzických osob provádějících DDD 
Zpracování standardů služeb péče o tělo  
 
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21)Vazba je velmi silná. Důležitá 

je „podpora aktivit směřujících k ochraně spotřebitele“  
Podmínky: Vytvoření standardů služeb v potravinářství, které vyrábí zdravé výrobky. 
Vytvoření standardů služeb péče o tělo, nepoškozujících a zlepšujících zdraví. 
Vytvoření standardů specifických služeb péče o tělo pro seniory. Podpora výuky tohoto oboru 

v místních podmínkách. 
 
7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21) Vztah cílů 

je kladný.Vazba je silná, služby mohou být poskytovány i pro zaměstnavatele v rámci 
bezpečnosti práce v prevenci pracovních úrazů, průmyslových otrav,  chorob z povolání a 
hodnocení pracovní neschopnosti.  

Podmínka: Vytvoření standardu služeb v oboru  
Podpora výuky tohoto oboru v místních podmínkách 
 
8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21) Silná vazba. Služby mohou být 

poradenské, poskytující know-how ke zlepšení životního prostředí, ale i samy mohou 
místní podmínky zlepšovat (kontrola lokálních topenišť, likvidace odpadu…) 

Podmínka výuky tohoto oboru v místních podmínkách. 
 
9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21).Vztah cílů je kladný. Silná vazba. Služby 

mohou být poradenské, poskytující know-how ke zlepšení životního stylu, odvykání 
závislostí atd. 

 
10 .Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) 
Silná vazba. Služby mohou být poradenské, poskytující know-how ke zlepšení životního stylu, 
odvykání závislostí atd.  
  
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21) Silná vazba. 
Služby mohou být poradenské, poskytující know-how ke zlepšení místních podmínek. 
 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 )Není vazba. 
   
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 

21)Není vazba.Bez vztahu   
 
Návrh doplnění cílů a opatření: 
Doplnit cíle o : 
Vytvoření standardu služeb v oborech ochrany spotřebitele, jeho zdraví,jeho životního stylu 

ve smyslu požadavků Evropské direktivy o službách. 
 
Opatření: A.6: Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru 
ekonomiky kraje 
Dílčí opatření A.6.1: Rozvoj turistické infrastruktury a služeb s důrazem na udržitelnost 
rozvoje cestovního ruchu 
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Dílčí opatření A.6.2: Vytvoření fungujícího marketingového systému a podpora 
efektivní spolupráce mezi všemi aktéry cestovního ruchu 

Dílčí opatření A.6.3: Organizační struktura cestovního ruchu, lidské zdroje 
 
1.Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21) Bez vztahu¨ 
   
2.Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21)Pozitivní vazby.Rozvoj cestovního ruchu může posloužit 
k získání profese a možnosti uplatnění mladých v cestovním ruchu a tím je udržet  jako 
obyvatele venkova 
Zaměstnanost mladých osob se pozitivně projeví ve snižování negativních sociálních jevů, 
závislostí, sebevražednosti a kriminality. 
Podmínky: Priorita v HSO 
 
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21). Pozitivní vazba. Rozvoj cestovního ruchu poslouží 
k uplatnění starších osob ve službách (trenéři, horští vůdci, kuchaři…) a udržení jejich 
potenciálu. 
Podmínka:Priorita v HSO 
 
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Rozvoj služeb a renesance 
lázeňství, které ošetřovalo i choroby duševní a nervové, stavy po operacích a ozařování, kožní 
nemoci, povede přímo ke zlepšení zdraví obyvatel kraje, užívajících tyto služby.  
Podmínka: 
Propagace ambulantního i pobytového léčení v lázních Kunratice a Lázních Libverda v kraji 
Publicita služeb 
 
5.Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21)Vazba je pozitivní, prevence infekcí ve 
službách cestovního ruchu je nezbytnou podmínkou a slouží k udržitelnosti těchto 
služeb.Poskytovatelé musí absolvovat kurzy HACCAP, hygienického minima. 
Prevence klíšťové encefalitidy u návštěvníků kraje 
 
6.Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21)Vazba je pozitivní. Používání 
rozvíjených služeb povede ke zlepšení zdraví a únosnosti chorob, k doléčení postoperačních a 
postiradiačních onkologických stavů  obyvatel Liberecka přímo v lázních v kraji.  
Podmínky:  
Publicita služeb  
 
7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21) 
 Bez vztahu  
  
8.Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21).Pozitivní vazba. 
Podmínka: Služby turistického ruchu a jeho zvýšení nesmí zvýšit imisní a hlukovou zátěž 
území.Prioritní využívání železniční a ostatní hromadné dopravy v sezóně i mimo ni 
 
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21)Pozitivní vazba. Rozvoj turistiky povede 
k rozvoji zdravotního stavu občanů zejména rozvoj cykloturistiky a chůze.  
Podmínka: Publicita v kraji, ČR, Evropě, světě  
 
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) 
Bez vztahu 
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11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21) Pozitivní 
vazba. 
Podmínky:Služby turistického ruchu a jeho zvýšení nesmí zvýšit imisní a hlukovou zátěž 
území. 
 Umožnění přístupu tělesně postiženým k rozvíjeným službám 
 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ). Pozitivní 
vztah.Turistika obecně by měla posloužit k fyzickému a psychickému rozvoji člověka i 
zlepšení zdraví populace jako celku.  
Podmínka: Umožnění přístupu tělesně postiženýmI  
 
13. Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
Pozitivní vztah.Rozvoj lázeňské péče, rekondiční a rehabilitační péče, poskytování v jako 
služby v rámci cestovního ruchu 
Podmínka.Vytvoření standardů služeb Umožnění přístupu tělesně postiženým 
 
Návrh doplnění  opatření: 
Doplnění aktivit:  „ Renesance lázeňství na Liberecku“ a využití lázní k cestám za zdravím 
Doplnění aktivit:  o Rekondiční, rehabilitační péče o seniory a tělesně postižené 
Doplnění cíle: zlepšení stavebně-technického stavu, včetně bezbariérového přístupu a zvýšení 
návštěvnosti kulturních, kulturně-historických a technických památek  
Doplnit cíl o: Zlepšení životního prostředí a veřejného zdraví souvisejícího s cestovním 
ruchem.(ZP LK 10, Zákon 258/2000 Sb.) 
Doformulovat cíl: A 6.1.2. Výstavba, rekonstrukce a modernizace základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu (ubytovací zařízení, gastronomická zařízení) v oblastech 
k tomu vhodných, včetně jejich kategorizace a certifikace 
Doplnit indikátor: Počet lázeňských hostů 
 
Opatření: B.1: Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života 
 
Dílčí opatření B.1.1.: Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního učení 
Dílčí opatření B. 1.2.:Inovace systému terciárního vzdělávání 
Dílčí opatření B.14.3.: Posílení adaptibility a flexibility lidských zdrojů prostřednictvím 
dalšího vzdělávání. 
 
1.  Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Vzdělávání na všech úrovních 
může ovlivnit zdraví dětí a snížit vysokou úrazovost dětí. Statistika ukazuje, že nejčastěji na 
úrazech dětí se podílejí tepelné úrazy (opařeniny), pády (komoce). 
Podmínka: 
Sledování úrazů dětí v KNL  
Základní podmínkou je výchova k rodičovství na základních a středních školách se 

zaměřením na specificitu dětského věku. 
 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21). Pozitivní vazba. Dosavadní vzdělávací  systém 
umožňoval vznik problémů se selháním a následujícími sebevraždami dospívajících na 
Liberecku nejvíce ve věku 14 – 17 let. Jeho změna, kterou program předjímá, musí tento fakt 
reflektovat a efektivní školský systém musí umět včas signalizovat citlivého jedince. 
V Libereckém kraji narůstá počet dospívajících závislých na alkoholu a drogách. Důkazem je 
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zvýšený počet hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče dětského oddělení nemocnice 
v Liberci.   
Podmínka je: 
Vzdělávání pedagogů v sociální psychologii.Důsledná prevence šikany ve školách všech 
stupňů.  
Efektivní výuka na základních a středních školách musí  obsahovat i prevenci závislostí a 
zdravé životní návyky. 
Splnění dílčího cíle B1.1.15  
Prevence nežádoucího chování. 
Vzdělání pedagogů na všech stupních musí obsahovat i znalosti o negativních důsledcích 
špatného držení těla v lavicích a u počítačů. 
 
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21). Pozitivní vazba. Populační vývoj a nedostatek zájmu o 
některé obory činnosti může vést k hledání potenciálu mezi seniory nebo budoucími seniory. 
Udržení seniorů v práci včetně udržení sociálních vztahů vede ke zlepšení pocitu zdraví a 
spokojenosti a nabídka kvalifikace pro určitý obor může být zdravější alternativou důchodu.   
Podmínka: 
Posílení motivace starších občanů k dalšímu vzdělávání 
 
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21). Pozitivní vazba. Prevence stressu a 
odstranění stresujících podmínek  
Podmínka: Zajištění pokračování výuky prevence stressu na TU Liberec 
 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21) 
Podmínka:Prevence alimentárních nákaz Zajištění vzdělávání provozovatelů potravinářství a 
aktivitách společného stravování. Z 
  
6.Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21) Bez vztahu 
   
7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21) 
Vazba může být pozitivní a posílit prevenci úrazů, zejména v dětském věku.  
Podmínka. Vzdělávání pedagogů musí obsahovat i informace o dětských úrazech. 
 
8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21) 
Podmínka: Vazba může být pozitivní.Vzdělávání pedagogů musí obsahovat i ochranu 

životního prostředí 
 
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21) Vazba může být pozitivní 
Podmínka. Vzdělávání pedagogů musí obsahovat i znalosti o zdravém životním stylu. 
 
1. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) 
Podmínka. Vzdělávání pedagogů i prevenci nezdravých návyků 
 
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21)Pozitivní 

vazba.Vzdělávání pedagogů musí obsahovat i znalosti o zdravém bydlení, městě  
 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21  
Podmínka. Terciární vzdělávání ve specifických oborech (zdraví, životní prostředí ) by mělo 
obsahovat znalosti o hodnocení dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví  
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13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
Bez vztahu 
   
Návrh doplnění  opatření: 
Cíle obsahují požadavky zdravotní politiky.  
Doplnit indikátory:  

• Počet vzniklých programů podporující vzdělávání 
• Počet mezinárodních projektů do kterých jsou školy zapojeny 

 
Spolupráce: KHS Liberec 
 
Opatření B.2.: Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel 
Nezaměstnanost patří mezi nejvýznamnější negativní vlivy na zdravotní stav a proto řešení této 
problematiky má pozitivní vliv na ochranu zdraví obyvatelstva. 
 
1.Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21). Vazba je pozitivní. Nezaměstnanost může vázat 
na negativní sociální jevy, jako týrání dítěte. Rozvojové opatření  a jeho realizace předpokládá 
zlepšení sociálních podmínek.  
 
2.Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21). Pozitivní vztah. Naděje na zaměstnání působí 
preventivně vůči nezdravým návykům. 
  
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21). Vztah je kladný.Plnění rozvojového opatření povede 
k využití potenciálu starších občanů.Podmínkou je plnění aktivity B 2.8 –Tvorba a realizace 
programů pro obyvatele starších padesáti let a B 2.9. - Vytváření podmínek pro zaměstnání 
zdravotně znevýhodněných. 
 
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21). Pozitivní vazby Plnění rozvojového 
opatření povede ke snížení stressu z nezaměstnanosti a zlepšení pohody obyvatel. 
Předpokladem je trvalá práce s nezaměstnanými. 
 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21) Bez vztahu  
 
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21).Bez vztahu 
   
7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21).Bez vztahu 
   
8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21).Bez vztahu. 
   
9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21). Vztah je pozitivní. Zaměstnanost a 
zaměstnatelnost je předpokladem pro udržení zdravého životního stylu. 
  
10. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21. Vazba je 
pozitivní.Zaměstnanost a zaměstnatelnost spolu se sociálním dohledem e předpokladem pro 
snížení závislosti na drogách a dalším negativní jevům. 
  
11. Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21).Bez vztahu. 
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12. Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 .Bez vztahu. 
 
13 .Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21). 
Bez vztahu 
   
Návrh doplnění  opatření: 
Doplnit cíl : podpora zdravého podniku 
Doplnit aktivitu:  2.25 Podpora dodržování principů zdravého podniku            
Doplnit indikátor: počet podniků zapojených do projektů podporující zdraví 
 
Opatření B.3: Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, 
podpora zdravého životního stylu 
 
Dílčí opatření B.3.1.: Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče, podpora zdravého 
životního stylu 
Dílčí opatření B.3.2.: Zajištění dostupnosti a kvality sociální péče 
Dílčí opatření B.3.3.: Prevence projevů rasového násilí a pomoc začlenění příslušníků 
národnostních menšin do většinové populace 
 
1.Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21)Vazba opatření je kladná.Program je identický 
v tomto opatření s platnou Zdravotní politikou Libereckého kraje z roku 2005. 
  
2.Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Program je identický v tomto opatření 
s platnou Zdravotní politikou Libereckého kraje z roku 2005. 
 
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Program je identický v tomto opatření 
s platnou Zdravotní politikou Libereckého kraje z roku 2005. 
  
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21).Pozitivní vazba.Program je identický 
v tomto opatření s platnou Zdravotní politikou Libereckého kraje z roku 2005. 
  
5.Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21.) Pozitivní vazba.Program je identický 
v tomto opatření s platnou Zdravotní politikou Libereckého kraje z roku 2005. 
  
6.Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Program je 
identický v tomto opatření s platnou Zdravotní politikou Libereckého kraje z roku 2005. 
  
7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21). Pozitivní 
vazba.Program je identický v tomto opatření s platnou Zdravotní politikou Libereckého kraje 
z roku 2005. 
 
8.Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21). Pozitivní vazba.  
 
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Program je identický v tomto 
opatření s platnou Zdravotní politikou Libereckého kraje z roku 2005. 
  
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21). Vazba je 
pozitivní.Program je identický v tomto opatření s platnou Zdravotní politikou Libereckého 
kraje z roku 2005. 
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11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21). Pozitivní 
vazba. Program je identický v tomto opatření s platnou Zdravotní politikou Libereckého kraje 
z roku 2005 
Podmínkou je zapojení obcí do aktivit zlepšující životní podmínky- Zdravé město. 
 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ) Vazba je 
pozitivní. Zpracování hodnocení vlivů na zdraví a realizace aktivity „Zdraví ve všech 
politikách“, realizován na základě usnesení Rady Libereckého kraje.¨ 
Podmínkou je informovanost autorit, vzdělávání odpovědných úředníků. 
   
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21). 
Vazba je pozitivní.Program je identický v tomto opatření s platnou Zdravotní politikou 
Libereckého kraje z roku 2005.  

 
Návrh doplnění  opatření: 
Doplnit cíle: 
Cíle jsou v PRLK již obsaženy. 

 
Opatření B.4: Podpora kulturních zařízení a zájmové činnosti obyvatel 
Dílčí opatření B.4.b: Podpora tělovýchovy a sportu 
 
1.Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Rozvoj tělesné aktivity vede ke 
snížení nemocnosti a zlepšení zdraví již od útlého věku 
 
2.Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Dobrou prevencí závislosti na drogách 
a tabáku je nabídnout mládeži volnočasové kulturní nebo sportovní aktivity 
 
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21)Pozitivní vazba.Pohyblivost, samostatnost, koordinaci 
pohybů starších občanů je nezbytné udržet do co nejvyššího věku. 
Podmínkou je udělat taková opatření, aby zařízení a sportovní objekty byly přístupné starším 
lidem a lidem s omezenou pohyblivostí. Podpořit informovanost starších občanů a možnosti 
pohybových cvičení adaptovaných pro starší klientelu.Zohlednit potřeby starších občanů při 
sportu (rehabilitace, rekondice) 
 
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21)Vazba může být pozitivní.Fyzický pohyb 
pomáhá rehabilitaci u některých duševních onemocnění může a přispívá k léčení. 
Podmínka: Zainteresovat NNO zainteresované v péči o duševně nemocné. 
 
5.Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21)Bez vztahu. 
  
6.Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21).Vazba je pozitivní.  Umožnění 
širší společnosti sportovat a zlepšit vrcholový sport vede ke snížení počtu neinfekčních 
onemocnění spojených se sníženou pohyblivostí, sedavým zaměstnáním, automobilismem a 
tak ke snížení incidence neinfekčních onemocnění . Informovanost nejširší populace 
  
7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21). Vazba může 
být negativní. Nárůst sportujících bez poučení a ochranných pomůcek (přilba, chrániče..) 
povede k nárůstu sportovních úrazů.  
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Podmínka: Zlepšení podmínek pro sport spolu se zvýšením bezpečnosti sportovišť a rozvíjení 
kampaní pro užívání ochranných pomůcek sníží počet sportovních úrazů. 
 
8.Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21). Pozitivní vazba. Splnění tohoto 
cíle ZP LK je podmínkou pro realizaci sportu v krajině a městě. 
Podmínka:Umístění sportovišť a běžeckých drah, stezek, cyklostezek, mimo znečištěné oblasti 
a kontaminovaná území. 
 
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Opatření odpovídá cílům 
Zdravotní politiky Libereckého kraje.  
Podmínkou je bezpečné prostředí pro sportovce. Kampaně pro starší osoby, které hodlají 
sportovat, přizpůsobení sportovišť starším a méně pohyblivým osobám. 
 
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21). Vazba 
může být pozitivní.Sportování je alternativou pro závislosti na tabáku a drogách. Podmínkou je 
práce se závislými. 
   
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21)Pozitivní 
vztah.Splnění cíle opatření není možné bez zdravých místních podmínek. Dále splnění tohoto 
cíle ZP LK je podmínkou pro realizaci sportu v tělocvičnách a sportovních halách. 
Podmínkou je: Zajištění takových technologií údržby ledu, chlazení, větrání a využití takových 
stavebních materiálů, které by zajistily náležitou kvalitu ovzduší. Učinit taková opatření, aby se 
nemohl lámat a šířit hluk uvnitř i mimo sportoviště. 
 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ) 
 Bez vztahu 
   
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
 Bez vztahu 
   
Návrh doplnění  opatření: 
Doplnit aktivity:  
Vytvoření podmínek pro sport a pohyb starších osob 
Doplnit indikátory: zvýšení počtu osob využívajících sportovní zařízení a aktivity v rámci 

volného času  
 
Opatření:B.5: Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví 
Cíle zdravotní politiky nejsou v přímém vztahu s opatřením B5. 
 
Opatření:B.6: Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a 
veřejného prostředí 
1.Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21). Vazba je pozitivní. Zdravé bydlení je základní 

podmínkou vývoje novorozence od prvních dnů života.Problémy mohou být u minoritních 
skupin přistěhovalců a etnických skupin. 

Podmínkou je:Zjistit, jak žijí novorozenci uvnitř přistěhovaleckých a dalších minoritních  
skupin, jaké životní podmínky mají přistěhovalecké těhotné ženy. 
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2.Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21). Vazba je pozitivní. Zdravé bydlení je základní 
podmínkou vývoje dětí a dospívající mládeže. Zajistit zdravé podmínky ve školách a pro 
využívání volného času na veřejných dětských hřištích a sportovištích. 

 
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21).Vazba je silně pozitivní . Opatření je v souladu se 

Zdravotní politikou Libereckého kraje 2005 a dílčím úkolem 5.2, který požaduje, aby 
nejméně o 50% by se měl zvýšit podíl osob nad 80 let, které dosahují v domácím prostredí 
takovou úroveň zdraví, která jim umožní uchovat si autonomii, sebeúctu a své místo ve 
společnosti 

Podmínkou je  požadavek opatření 5.2.2   
• Zmapování současného stavu, počtu a systému zařízení poskytujících péči o staré 

občany. 
• Podpora výstavby vícegenreačních bytů, podpora rozvoje chráněného bydlení spolu 

s rozvojem služeb pro seniory a méně pohyblivé občany 
• Urgentní je začít mapování v HSO, kde může docházet  k sociálnímu vyloučených 

starších občanů. K podobnému vyloučení může docházet uvnitř senzitivních skupin 
imigrantů. 

• Podmínkou je i zjišťovat, zda obytné prostředí není příčinou úrazů a zda nezhoršuje 
chronická onemocnění obyvatel bytů. 

• Zajištění takových pracovních podmínek starších občanů, aby mohli zůstávat 
v pracovním procesu a mezi lidmi. 

 
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21).Zdravé prostředí k bydlení  je základním 

předpokladem i pro duševní pohodu a zdraví. 
Podmínka: zajištění chráněného bydlení pro duševně nemocné osoby. 
 
5.Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21). Vazba je pozitivní.  
Podmínkou je. Rozvoj pracovišť, která nejsou zařazena do kategorií, kde nadlimitní výskyt 
biologických faktorů biologických faktorů by přispíval k rozvoji přenosných nemocí 
z povolání 
 
6.Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21). Vazba je pozitivní. Bydlení 

v prostředí, kde není nadlimitní hluk z dopravy, kde vnitřní prostředí neumožňuje pronikat 
sousedskému hluku do příbytků občanů, je prevencí obtěžování, stressu a posléze i 
civilizačních chorob. 
Podmínka:  
• Rozvoj pracovišť, která nejsou zařazena do kategorií, kde nadlimitní hluk a výskyt 

chemických a biologických faktorů nebudou přispívat k rozvoji nemocí z povolání  
• Realizace hlučných aktivit (sportovních, kulturních)  tak, aby nedocházelo 

k obtěžování občanů hlukem 
• Umisťování sportovišť tak, aby občané nebyli obtěžování hlukem a imisemi 

z dopravy. Posuzování pracovišť podle zák. 258/2000 Sb. 
 
7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21). Pozitivní 

vazba.Opatření je v souladu z požadavky Zdravotní politiky LK.   
Realizace aktivity Zdravý podnik 
 
8.Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21). Vazba je pozitivní. 

Ekologizované a zdravé prostředí pro bydlení je v souladu se Zdravotní politikou.   
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Podmínka:   
• Ekologizace obytných domů patřících městům a obcím 
• Ekologizace veřejných  budov 
• Snižování energetické zátěže spojené s vytápěním veřejných budov a obytných domů.  
• Při omezování větrání dbát na minimální výměnu vzduchu v místnostech, kde 

pobývají lidé 
• Při  realizaci klimatizace s ohřevem a zvlhčováním vzduchu vyloučit biologickou a 

mikrobiologickou kontaminaci chladících vod. Prevence kontaminace TUV. 
 
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21) Bez vztahu 
   
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) 
 Bez vztahu 
   
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21)Pozitivní 
vazba.Cíle spolu souvisejí. 
Podmínka:Realizace aktivity Zdravé město. 
 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ) Pozitivní vazba. 
Posuzování územně plánovací dokumentace pomocí hodnocení vlivů na veřejné zdraví a 
životní prostředí. 
Podmínka: Plnění požadavků zák. 100/2001 Sb. 
 
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
 
Návrh doplnění  opatření: 
 

Zaměřit se na etnické skupiny a přistěhovalce a jejich bydlení, zejména v malých obcích.  
• Ekologizovat veřejné budovy a obytné domy v majetku obcí. 
• Ekologizaci spojit s odstraněním zdrojů imisí chemických látek a azbestu do 

vnitřního prostředí. 

Doplnit aktivity:  

Podpora bezbariérového, bezpečného bydlení a veřejného prostředí a chráněného bydlení 
(ZP LK 5) 

Spolupráce KHS Liberec 
 

Opatření  B.7: Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku 
1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21)               Bez přímého vztahu 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21)             Bez přímého vztahu 
3. Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21)             Bez přímého vztahu 
4.  Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21)          Bez přímého vztahu 
5.  Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21). Silná pozitivní vazba. Toto rozvojové 

opatření  je základní podmínkou života a soužití technologií a  poškození zdraví. 
Podmínkou je i včasné varování a prevence v případě přírodních katastrof i katastrof 
způsobených člověkem. Selhání opatření může akutně poškodit zdraví nebo životy 
mladých i starých, rozšířit infekční nemoci.  
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6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21) Silná pozitivní vazba. Toto 
rozvojové opatření  je základní podmínkou života a soužití technologií a  poškození zdraví. 
Podmínkou je i včasné varování a prevence v případě přírodních katastrof i katastrof 
způsobených člověkem. Selhání opatření může akutně poškodit zdraví nebo životy 
mladých i starých 
 

7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21). Pozitivní 
vztah.Toto rozvojové opatření  je základní podmínkou života a soužití technologií, které 
mohou způsobit poškození únikem chemických látek.  
 

8.Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21). Pozitivní vztah.Toto rozvojové 
opatření  je základní podmínkou života a soužití technologií, které mohou způsobit 
poškození únikem chemických látek.  

 
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21) Bez vztahu 
   
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) 
 Bez vztahu 
   
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21). Pozitivní 
vztah.Toto rozvojové opatření  je základní podmínkou života a soužití technologií, které 
mohou způsobit poškození únikem chemických látek a rozšíření biologických faktorů.  
Podmínkou je i včasné varování v případě  katastrof. Selhání opatření může akutně poškodit 
zdraví nebo životy mladých i starých, rozšířit infekční nemoci. 
  
12. Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 )Silná 

pozitivní vazba.Pro zajištění bezpečnosti obyvatel je integrovaný systém, včetně 
zdravotnictví, nezbytný. Zapojení krajské hygienické stanice  do systému IZS. 

 
13 . Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21)¨. 

Silná vazba.Pro zajištění bezpečnosti obyvatel je integrovaný systém, včetně zdravotnictví, 
nezbytný.Zapojení krajské hygienické stanice  do systému IZS.Pandemický plán. 

 
Návrh doplnění  opatření: 
Není 
 
 
Opatření C.1: Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její 
optimalizace 
 
1.Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21) Bez přímého vlivu   
 
2.Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21) Vazba je pozitivní. Budování cyklostezek a 
umožnění  cyklodopravy.Kromě ostatních prvků dopravy je nezbytné vnímat dopravu 
cyklistickou jako umožnění mobility a také jako sport nebo vyplnění volného času. Podmínky 
program ke splnění poskytuje. 
 
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21) Pozitivní vazba.Starší a handicapovaní obyvatelé 

mají specifické nároky na mobilitu. Po roce 2020 dojde k nárůstu počtu obyvatel vyšší 



 75 

věkové skupiny . Starší populace a populace s omezenou pohyblivostí by měla být jednou 
z cílových skupin populace. 

Podmínka: Zajištění dopravy z a do HSO k lékaři, za službami, kulturou, výukou. 
 
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21). Vazba je pozitivní.Optimalizace přinese i 

protihlukovou ochranu a prevenci obtěžování hlukem. 
 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21).Bez vlivu 
 
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21). Optimalizace musí 
zahrnovat ochranu před hlukem a znečištěním ovzduší z dopravy. 
 
7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21).Může být 

negativní vazba.Nové dopravní trasy, zintenzivnění dopravy, přinesou větší 
pravděpodobnost dopravních úrazů. 

Podmínka:  
Prevence dopravních úrazů 
Bezpečné cesty do školy 
Analýzy důsledků dopravních poranění (pokračovat) 

 
8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21) program dává podmínky ke 

splnění cíle zdraví. 
  
9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21).Může být negativní vazba.Nárůst dopravy 

přinese i snížení počtu obyvatel s náležitou fyzickou zátěží, přibude obézních osob, osob 
s pohybovým onemocněním, diabetem, kardiovaskulárním onemocněním. 

Podmínka: Kampaně o významu fyzické zátěže pro řidiče 
 
10. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 

21).Negativní vliv. Úrazy spojené s požíváním alkoholu u  řidičů.  
Podmínka.  

• Práce Policie 
• Výuka prevence v autoškole 
• Kampaně zaměřené na alkohol za volantem 

 
11. Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21). Program 

přinese i splnění podmínek, představující odstranění staré hlukové zátěže v obytných 
zónách. Respektování požadavků ochrany před hlukem u nových staveb 

 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ). Pozitivní vazba. 
Podmínkou je: Hodnocení vlivů dopravní stavby na zdraví.Prevence hluku a imisního zhoršení 
 
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
  
Návrh doplnění  opatření: 

• V aktivitách chybí realizace bezpečných cest do školy. 
• V aktivitách chybí možnost zajištění mobility starších a méně pohyblivých lidí. 
• V aktivitách chybí možnost pěších chodníčků zkracujících dopravu v obcích a městech 
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Doplnit kriteria o:  

• počet obyvatel žijících v dosahu nadlimitního dopravního hluku (ZP LK 10.1.5., 13.1., 
Zák 258/2000 Sb.) 

• počet oprávněných stížností na hluk a vibrace z dopravy komunikací  s hlukovou 
bariérou 

 
Opatření C.2: Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a 
zlepšení dopravní dostupnosti 
 
1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21) Bez přímého vlivu. Dopravní systém 

nesmí být zdrojem hluku a znečištění ovzduší 
 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21)Bez přímého vlivu.Dopravní systém nesmí být 

zdrojem hluku a znečištění ovzduší 
 
3. Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21) Vazba může být pozitivní, pokud nový 

systém zajistí a zlepší potřeby dopravy osob s omezenou mobilitou. 
Podmínka: 

Dopravní systém musí zohlednit specifické požadavky starších osob a osob s postižením. 
Priorita v HSO 
 

4. Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21) Vliv může být negativní. Podmínka: 
Dopravní systém (veřejná doprava) nesmí přinést další  hlukovou zátěž. 

 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21).Bez vlivu. 
 
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21) Vliv může nastat při 

celoživotní expozici.  
Podmínka: 

• Dopravní systém (veřejná doprava) nesmí přinést hlukovou zátěž a imise.  
• Podpora výzkumu TU Liberec (autobus na vodíkový pohon) 

 
7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21)Růst 

dopravy může přinést nová rizika poranění 
 
Podmínka: 

Bezpečná cesta do školy 
Školení řidičů 
Dopravní výchova 
 

8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21). Ambivalentní vztah.
 Dopravní systémy mohou posloužit k dostupnosti v HSO, ale mohou také více 
znečišťovat prostředí, zejména kamionová doprava. Pokud se stane LK vstupním místem do 
ČR pro kamióny, dojde k nárůstu znečištění částicemi a organickými látkami v ovzduší.Bude 
potřebné splnit podmínky: 

• Realizace pohonů na plyn 
• Podpora výzkumu TU Liberec (autobus na  
vodíkový pohon a další obnovitelné energie) 
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9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21) Ambivalentní vliv. Integrovaný dopravní 

systém povede k úspoře času cestujících, který může být věnován duševnímu a tělesnému 
rozvoji a zdravějšímu životnímu stylu.Větší využívání IAD ale sníží fyzickou aktivitu 
řidičů  

Podmínka: 
Motivace občanů k využívání veřejné dopravy 
 
10. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21). 

Negativní vliv. Rozvoj dopravních systémů mimo veřejnou dopravu, může představovat i 
další alkohol za volantem.  

Podmínka: 
• Výchova řidičů 
• Kontrola policií 

 
11 .Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21).Negativní 

vliv. Další doprava přinese hluk a znečištění ovzduší. 
Podmínka: 

• Tranzitní doprava mimo obce, překladiště mimo obce  
• Dopravní systém nesmí být zdrojem hluku a znečištění ovzduší 
• Realizace pohonů na plyn 
• Podpora výzkumu TU Liberec (autobus na vodíkový pohon) 

 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ). Pozitivní vliv.

 Kooperace při schvalování dopravních systémů, hodnocení vlivů na zdraví  
Podmínka: 

• Důsledná kontrola emisí vozidel 
• Možnost kontroly emisí a hluku PČR 
• Vzdělávání administrativy 

 
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 
21)Může mít pozitivní vliv.Zlepšení systému rychlé záchranné služby povede k časnější 
pomoci u akutních stavů 
Podmínka: 
Vyhodnocování zásahů a výjezdů. 
 
Návrh doplnění  opatření: C 2.7.  

Chybí cílová skupina starších občanů se specifickými nároky na přepravu (do zdravotnických 
zařízení, za službami, za kulturou) 
 
Opatření: C.3: Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury 
včetně alternativních energetických zdrojů 
 
V Libereckém kraji je úroveň technické infrastruktury územně i strukturálně rozdílná. Jedná se 
především o rozdíly mezi městy a venkovskými oblastmi a dále také například mezi podíly 
obyvatel (vysoké) a podíly obcí (nízké) napojených na technickou infrastrukturu vůči průměru 
České republiky. Tento stav se musí postupně řešit především dobudováním chybějících typů 
infrastruktury (splaškové kanalizace s napojením na ČOV, vodovody) a modernizací jejich 
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stávajících, již téměř dobudovaných typů (elektrická síť, plynofikace). 
 
1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21) Pozitivní vztah. Zlepšení kvality vody ve 

vodovodu s vysokým obsahem dusičnanů povede k prevenci alimentární 
methemoglobinemie kojenců.  

   
2.Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21) Bez vztahu 
 
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21) Bez vztahu 
   
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21) Bez vztahu 
   
5.Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21)Bez vztahu 
 
6.Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21) Pozitivní vazba existuje spolu 

s DÚ 8, Zdravotní politiky.Viz dále. 
 
7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21)Bez vztahu. 
 
8.Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21)Pozitivní vazba. Cíl 

programu se plně kryje s dílčím  úkolem č. 10.1 
Snížit expozici obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním vody,vzduchu a 
půdy látkami mikrobiálními, chemickými a dalšími, aktivity koordinovat s cíli, stanovenými 
v Akčním plánu zdraví a životního prostředí. 
Konkrétní vazba cíle existuje v případě zásobování pitnou vodou s kvalitou, která neodpovídá 
požadavků legislativy. Pitná voda je v některých místech znečištěna pesticidy, dusičnany, 
hliníkem a senzorické nepříjemnosti způsobuje u některých vodovodů i obsah železa a 
manganu(barva).  
V LBK je 28 vodovodů s dočasně povolenými výjimkami z limitů pro pitnou vodu. Je nutno 
mít na paměti, že jde vždy o toxické látky, byť výpočet zdravotního rizika je nezajímavý a 
problémem je neplnění limitu, který poskytuje bezpečnou ochranu. před riziky. 
Herbicidy typu atrazinu apod. nejsou systémově vysoce toxické, jsou však dráždivé pro oči, 
kůži a dýchací cesty ve vysoké koncentraci a jsou  podezřelé s neuroendokrinního efektu. 
Dusičnany způsobují u dětí do čtyř měsíců alimentární methemoglobinemii kojenců, 
nedonošené děti jsou ohroženy delší dobu z důvodu nezralosti a nedokončeného vývoje 
enzymů, které se likvidace zátěže dusičnany účastní (methemoglobin- reduktáza). Těhotné 
ženy od 30. měsíce těhotenství jsou z důvodu ohrožení plodu také velmi citlivé.  
Aluminium může poškodit osoby se sníženou funkcí ledvin. Nekonkluzivní je vztah aluminia a 
Alzheimerovy choroby. 
Nelze souhlasit s obecným využívání odpadů jako paliva ve všech zdrojích. 

Využití odpadů jako paliva ve zdroji bez náležitého odloučení persistentních toxických 
látek přináší možnost nekontrolovatelného znečišťování životního prostředí polutanty, které 
působí jako neuroendokrinní disruptory a poškozují generace žijící i budoucí. Způsobují 
navýšení výskytu rakoviny, neurologické změny, zejména ve sféře chování, endokrinní změny 
s ovlivněním štítné žlázy, vývoje testes, uteru a dalších projevů reprodukce. Participují na 
sterilitách manželských párů, kterých je 10%.Významný vliv lze očekávat na vyvíjející se 
plody a kojené děti Poškozující vývojový vliv lze pozorovat v každém období života 
organismu. Ke strukturálním abnormalitám lze přičíst manifestaci vývojové toxicity, jako je 
ztráta plodu, změny růstu,funkční defekty, skrytý nástup onemocnění dospělých, časné 



 79 

stárnutí reprodukce a zkrácení délky života.Spalování odpadů je prokázaným zdrojem lidské 
expozice těmito látkami.. 
Persistentní polutanty ze spalovacích zdrojů, jak prokázal monitoring SZÚ, kontaminují  dětská 
pískoviště. 
Zdravotní riziko ze strany karcinogenních PAU bylo mírně překročeno v Jablonci u 
benzo(b)fluoranthenu a benzo(a)pyrenu a v Liberci bylo riziko zjištěno u benzo(a)pyrenu a di-
benzo(a,h)anthracenu. V Liberci byla překročena koncentrace benzo(a)antracenu v 5% školek 
a v Jablonci ve 20% školek.Protože polyaromatické látky jsou rozpustné v tucích, procházejí 
pokožkou a děti mohou poškodit. 
Podmínky. 
Zajištění aktivity - Plynofikace vytápění, která povede ke snížení koncentrací persistentních 
látek v prostředí 
Opatření na 28 vodovodech s dočasně povolenou výjimkou 
Využití sekundárně vyrobeného tepla ze spaloven odpadu, nikoli využívání odpadu jako 
paliva v jakémkoli zdroji. 
Zákaz používání odpadu k vytápění na malých a středních zdrojích vyjma využití vzniklého 
tepla při spoluspalování ve zvláště velkých zdrojích a ze spaloven. 
Důsledné odstraňování zdrojů prachu a polyaromatických uhlovodíků, zejména z okolí MŠ a 
ze sídlišť. 
 
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21) Bez vztahu 
   
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) 
   
11 .Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21).Pozitivní 

vztah.Zlepšení infrastruktury povede i ke zlepšení podmínek ve vnitřním prostředí budov a 
v sídlištích. 

Podmínky: 
Centralizace vytápění  
Snížení emisí z kotelen 
 

12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ).Bez vztahu.
   

13 .Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 
21).Bez vztahu.   

 
 
Návrh doplnění  opatření: 
Doplnit kriteria:  

• dodržení limitních hodnot ukazatelů jakosti pitné vod,y(ZP LK 10.2., zák.č. 258/2000 
Sb.) 

• počet vodovodů a jimi zásobených obyvatel s výjimkami z požadavků na kvalitu pitné 
vody (ZP LK 10.2., zák.č. 258/2000 Sb.) 

• Počet obyvatel žijících v místě s překročeným imisním limitem 
 
V opatřeních by se mělo promítnout snížení emisí prachu  a polyaromatických uhlovodíků, 
které se hromadí v životním prostředí a cílená plynofikace v místech znečištění půdy PAU 
zejména v místech špatného rozptylu (podle signalizace monitoringu SZÚ). 
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Spolupráce KHS Liberec 
 
 
Opatření C.4: Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií 
 
1.Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21) Bez vztahu 
 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21) Může být pozitivní vztah, pokud se komunikační 

technologie a jejich využití ke vzdělávání mladých stanou alternativou pro požívání drog a 
jiné závislosti.  
Podmínkou je dostupnost veřejného internetu, zejména v HSO. 
Dostupnost internetu ve školách všech stupňů. 

    
3. Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21). Vztah může být pozitivní. Je možno docílit 

duševního rozvoje starších osob 
Podmínky:  

• Dostupnost internetu pro klienty v zařízeních pro starší osoby 
• Dostupnost internetu v HSO 

.  
4Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21) 
  Bez vztahu. 
   
5.Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21) 
 Bez vztahu   
 
6.Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21) 
 Bez vztahu  
 
7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21) 
 Bez vztahu  
 
8.Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21) 
 Bez vztahu  
  
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21). Vazba může být negativní.Může mí za vliv 

sníženou pohyblivost, zvýšenou obezitu a závislost na počítačových hrách, úžinové 
syndromy, bloky krční páteře, korekční poruchy a únavu očí populace.  

Podmínka: Veřejný internet a internet ve školách a jeho výuka by neměly zapomínat na 
prevenci postižení pohybového systému z vynucené polohy těla a otlaku nervů a 
nezbytnost rekondičního cvičení, které by zlepšilo zdraví použivatelů internetu. Prevence 
závislostí na hrách je také nezbytná 

 
10. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) Může 

být pozitivní vztah, pokud se komunikační technologie a jejich využití stanou alternativou 
pro požívání drog a jiné závislosti.  
Podmínkou je dostupnost veřejného internetu, zejména v HSO. 

  
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21) 
 Bez vztahu  
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12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ) 
 Bez vztahu  
  
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
 
Návrh doplnění  opatření: 
Doplnit cíl: zvýšit informovanost o vlivech komunikačních technologií na zdraví člověka 
Aktivity: Informační kampaň spolu s výukou el. komunikace k prevenci neurologických a 

pohybových a očních onemocnění.  
 
Opatření D.1: Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel 
Důležité je odstraňování dalších lokálních zdrojů znečišťování, a to jak povrchových, tak 
podzemních vod, a řešit změny hydrogeologických poměrů v území. Na území LK se 
diferencovaně vyskytují či vyskytovaly emise, které pronikají či pronikly do horninového 
prostředí. 
 
1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21). Pozitivní vztah mezi opatřením a cílem ZP 

LK.Plnění cíle je základním předpokladem pro zdravý život ve všech věkových 
kategoriích.S určitým rizikem může být spojeno zpomalení likvidace starých ekologických 
zátěží. Důležité je pokračování ve snižování emisí  do ovzduší. 

 
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21). Existuje pozitivní vazba.Plnění cíle je základním 

předpokladem pro zdravý život ve všech věkových kategoriích. 
 
3. Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21). Pozitivní vztah mezi opatřením a cílem ZP 

LK.Plnění cíle je základním předpokladem pro zdravý život ve všech věkových 
kategoriích. 

  
4.  Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21) Bez vztahu. 
 
5.Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21)Bez vztahu. 
 
6.Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Plnění cíle je 

základním předpokladem pro zdravý život ve všech věkových kategoriích.  
Podmínka: Pokračovat ve snižování zdravotních rizik z kontaminace v místech starých 

ekologických zátěží. 
 
7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21).Bez vztahu. 
 
8.Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21)Vztah je velmi těsný. Plnění cíle 

je základním předpokladem pro zdravý život ve všech věkových kategoriích.  
Podmínka:  

• Hodnocení a řízení zdravotních rizik, související s kontaminací půdy, vody a ovzduší 
v Libereckém kraji.  

• Průběžné sledování a vyhodnocování změn, zejména zdravotních rizik provázející 
sanace starých ekologických zátěží ve spolupráci KÚ/KHS. 

 
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21) Bez vztahu. 
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10 .Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21).Bez 

vztahu. 
 
11. Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21).Pozitivní 

vazba. Plnění cíle je základním předpokladem pro zdravý život ve všech věkových 
kategoriích. 

 
12 .Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ).Pozitivní vztah. 

Podmínka: Hodnocení a řízení zdravotních rizik, související s kontaminací půdy, vody a 
ovzduší v Libereckém kraji. Průběžné sledování a vyhodnocování změn, zejména 
zdravotních rizik provázející sanace starých ekologických zátěží ve spolupráci KÚ/KHS. 

 
13. Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 

21).Bez vztahu   
 
Návrh doplnění  opatření: 
Doplnit o cíle: 
Cíl Zdraví 21 10.1.1.: Na základě dostupných údajů identifikovat a vyhodnotit hlavní lokální 
rizika z vody, půdy na ovzduší na území Libereckého kraje a stanovit priority k řešení 

          Aktivity doplnit: 

D.1.7 Hledání společného řešení s Polskem v otázce snížení emisí z elektrárny Turow  
 

Kriteria:  
Soulad s požadavky na ochranu veřejného zdraví zejména na ochranu před hlukem (ZP LK 10, 
Zák. 258/2000) 
Indikátory.  
odstranění staré hlukové zátěže (ZP LK 10.1.5, Zák. 258/2000 Sb.) 
počet obyvatel v riziku SEZ 

 
Opatření D.2: Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní 
prostředí a zdraví 
Co nejvíce podporovat zavádění energeticky a surovinově úsporných nejen technologií ve 
výrobních procesech, ale i při provozování objektů. V souladu s principem prevence je také 
nutné podporovat využívání energií z obnovitelných zdrojů. S prevencí souvisí i podpora 
minimalizace veškeré produkce odpadů a emisí. U vyprodukovaných odpadů je nutné i nadále 
zvyšovat separaci a 
recyklaci odpadů. Ve velké míře jsou na území kraje odpady stále skládkovány, čímž dochází 
k úniku surovin i energie vložených do výrobků, z nichž odpad vzniká. Proto je snahou 
neustále zvyšovat zpětné využití vytříděných odpadů vhodnými formami recyklací, 
kompostováním a až v poslední řadě spalování.V rámci Libereckého kraje neexistuje 
systematický celoplošný monitoring území kraje v potřebných ukazatelích pro sledování 
vývoje stavu složek ŽP a veřejného zdraví pro sledování ovlivňování těchto složek 
antropogenními činnostmi. Stávající monitorovaná data jsou shromažďována v nejednotných 
registrech u různých subjektů na různých místech po celé ČR. Neexistuje jejich komplexní 
zpracovávání a vyhodnocování za LK. 
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1.Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21). Pozitivní vazba. Předcházení a řešení 
dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví je předpokladem udržení a zlepšení 
ukazatelů zdravotního stavu se vztahem k životnímu prostředí 
Liberecký kraj se podílí na realizaci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva 

ve vztahu k životnímu prostředí. Je potřebné, aby výsledky monitoringu byly více brány 
v úvahu při rozhodovacích procesech.  

 
2.Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Předcházení a řešení dopadů lidské 

činnosti na životní prostředí a zdraví je předpokladem udržení a zlepšení ukazatelů 
zdravotního stavu se vztahem k životnímu prostředí 
Liberecký kraj se podílí na realizaci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva 
ve vztahu k životnímu prostředí. Je potřebné, aby výsledky monitoringu byly více brány 
v úvahu při rozhodovacích procesech.  

  
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Předcházení a řešení dopadů lidské 

činnosti na životní prostředí a zdraví je předpokladem udržení a zlepšení ukazatelů 
zdravotního stavu se vztahem k životnímu prostředí 

Podmínka: 
• Liberecký kraj se podílí na realizaci Systému monitorování zdravotního stavu 

obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Je potřebné, aby výsledky 
monitoringu byly více  

 
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Předcházení a snižování 

hluku je předpokladem udržení duševního zdraví a nezhoršování se stavu duševních 
chorob. 

Podmínka: 
Liberecký kraj se podílí na realizaci Systému monitorování zdravotního stavu 
obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Je potřebné, aby výsledky monitoringu 
byly více brány v úvahu při rozhodovacích procesech.  

 
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21)Bez vztahu¨ 
 
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21)Pozitivní vazba. Předcházení a 

řešení .dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví je předpokladem udržení a 
zlepšení ukazatelů zdravotního stavu se vztahem k životnímu prostředí 

Podmínka: 
• Liberecký kraj se podílí na realizaci Systému monitorování zdravotního stavu 

obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Je potřebné, aby výsledky 
monitoringu byly více brány v úvahu při rozhodovacích procesech.  

 
7.   Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21) Bez vztahu 
 
8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Předcházení a 

řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví je předpokladem udržení a 
zlepšení ukazatelů zdravotního stavu se vztahem k životnímu prostředí 

Podmínka: 
• Liberecký kraj se podílí na realizaci Systému monitorování zdravotního stavu 

obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Je potřebné, aby výsledky monitoringu 
byly více brány v úvahu při rozhodovacích procesech.  
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9. Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21) Zdravý životní styl lze provozovat za 

předpokladů udržení a zlepšování stavu životního prostředí.  
Podmínka: 

• Liberecký kraj se podílí na realizaci Systému monitorování zdravotního stavu 
obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Je potřebné, aby výsledky monitoringu 
byly více brány v úvahu při rozhodovacích procesech.  

 
10. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21)Bez 

vztahu 
 
11. Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21). Pozitivní 

vazba.Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví je 
předpokladem udržení a zlepšení ukazatelů zdravotního stavu se vztahem k životnímu 
prostředí. Podmínka – viz předcházející cíle. 

 
12. Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ). Pozitivní 

vazba.Styčný bod cílů je obsažen v hodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví, které má 
provázet každou zpracovávanou nebo kontrolovanou strategii, politiku, koncepci, plán a 
program. 

Podmínka: 
Plnění požadavků zákona 100/2001 Sb. v pozdějších právních úpravách 
 
13.  Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 

21)Bez vztahu   
 
Návrh doplnění  opatření: 
Vytvářet a používat ekonomické nástroje pomáhající k podpoře zavádění a fungování 
preventivních kroků vedoucích k eliminaci vzniku negativních efektů a poškození složek 
životního prostředí a veřejného zdraví, ale i k jejich následné likvidaci, včetně eliminace 
hlukové zátěže (ZP LK 10,13) 

 
Aktivity :  
Využívat Hodnocení vlivů na zdraví záměru a koncepce 
Indikátory: 
standardizovaná úmrtnost celková, na nádory (ZP LK 10, 14) 
střední délka života při narození (ZP LK 10, 14) 
standardizovaná incidence nádorů (ZP LK 10, 14) 

 

Opatření: D.3: Péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního 
potenciálu 
1.Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21) Bez vztahu 
   
2.Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21) Bez vztahu 
   
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21) Bez vztahu 
   
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21) Bez vztahu 
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5.Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21) Bez vztahu 
  
6.Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21)Bez vztahu 
   
7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21)Bez vztahu 
   
8.Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21)Bez vztahu 
   
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21) Bez vztahu 
   
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21)Bez vztahu 
   
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21)Bez vztahu 
   
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 )Bez vztahu 
   
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví  
21)Bez vztahu 
   
Návrh doplnění  opatření: Není 
 
Opatření D.4: Posilování ekologického povědomí obyvatel 
 
Liberecký kraj disponuje značným přírodním potenciálem i (na většině území kraje) poměrně 
prostředím.U občanů není vypěstována dostatečná zodpovědnost nejen za svůj zdravotní stav, 
ale i za ochranu a hlavně tvorbu zdravého ŽP. Účast občanů na rozhodovacích procesech je 
stále mizivá.Stávající monitorovaná data jsou shromažďována v nejednotných registrech u 
různých subjektů na různých místech po celé ČR. Neexistuje jejich komplexní zpracovávání a 
vyhodnocování za LK. Neexistuje přístup občanů k ucelenému systému informací o kvalitě ŽP 
v lokalitách v nichž žijí. 
 
1.Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Primární prevence, která 
znamená zamezení znečišťování prostředí s důsledky na životní prostředí a zdraví obyvatel  
provedená vzdělaným  provozovatelem, firmou, je prvním předpokladem udržení zdraví. 
Podmínka: Informační systém pro odbornou i laickou veřejnost o životním, prostředí a zdraví 
 
2.Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21)Pozitivní vazba.Primární prevence, která znamená 
zamezení znečišťování prostředí s důsledky na životní prostředí a zdraví obyvatel  provedená 
vzdělaným  provozovatelem, firmou, je prvním předpokladem udržení zdraví. 
Podmínka: Informační systém pro odbornou i laickou veřejnost o životním, prostředí a zdraví 
 
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21)Pozitivní vazba.Primární prevence, která znamená 
zamezení znečišťování prostředí s důsledky na životní prostředí a zdraví obyvatel  provedená 
vzdělaným  provozovatelem, firmou, je prvním předpokladem udržení zdraví. 
Podmínka: Informační systém pro odbornou i laickou veřejnost o životním, prostředí a zdraví 
 
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21)  
dtto Pozitivní vazba.Primární prevence, která znamená zamezení obtěžování hlukem a udržení 
zdraví. 
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Podmínka: Informační systém pro odbornou i laickou veřejnost o životním, prostředí a zdraví 
 
5.Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21) Pozitivní vazba. Primární prevence, která 
znamená zamezení vnosu infekčního agens do prostředí s důsledky na zdraví obyvatel  
provedená vzdělaným  provozovatelem, firmou, je prvním předpokladem udržení zdraví 
Podmínka: Informační systém pro odbornou i laickou veřejnost o životním, prostředí a zdraví 
 
6.Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Primární 
prevence, která znamená neznečišťování prostředí s důsledky na životní prostředí a zdraví 
obyvatel vzdělaným obyvatelem, provozovatelem, firmou, je prvním předpokladem udržení 
zdraví.  
 
7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21) 
    
8.Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21)Pozitivní vazba a jednota 
cílů.Primární prevence, která znamená neznečišťování prostředí s důsledky na zdraví obyvatel 
vzdělaným obyvatelem, provozovatelem, firmou, je prvním předpokladem udržení zdraví. 
Podmínka: Informační systém pro odbornou i laickou veřejnost o životním, prostředí a zdraví 
  
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21). Vazba existuje.Zlepšení ekologického vědomí a 
péče o své i veřejné zdraví jdou ruku v ruce.Podmínka:Vázat vzdělávání v ochraně životního 
prostředí na zdravý způsob života. 
 
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) Není vztah. 
    
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21). Pozitivní 
vazba.Primární prevence, která znamená neznečišťování prostředí s důsledky na zdraví 
obyvatel vzdělaným obyvatelem, provozovatelem, firmou, je prvním předpokladem udržení 
zdraví. Podmínka: Informační systém pro odbornou i laickou veřejnost o životním, prostředí a 
zdraví 
 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 )Pozitivní 
vazba.Primární prevence, která znamená neznečišťování prostředí s důsledky na zdraví 
obyvatel vzdělaným obyvatelem, provozovatelem, firmou, je prvním předpokladem udržení 
zdraví. 
Účast veřejnosti na HIA 
 
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
bez vztahu. 
    
Návrh doplnění  opatření:  
Opatření byla doplněna podle průběžného hodnocení. 

Spolupráce KHS Liberec 

 
Opatření E.1: Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce 
meziresortní a přeshraniční 
Rozvojové podopatření E.1.2: Vnější spolupráce 
Rozvojové opatření E.2: Rozvoj městských oblastí 
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Rozvojové opatření E.3: Rozvoj venkovských oblastí 
 
Obce se účastní řady aktivit ve spolupráci s jinými subjekty a snaží se využívat co nejvíce 
možností ke zlepšení potenciálu území, k získání zkušeností a k zefektivnění činností místní 
samosprávy.Vytváření svazků obcí doposud vycházelo z různých příčin, které 
ovlivňovaly jejich formy spolupráce. Vedle svazků obcí zabývajících se 
komplexním rozvojem je velmi rozšířená spolupráce za účelem společné 
realizace větších infrastrukturních projektů (svazky obcí pro plynofikaci, 
budování kanalizace a výstavbu společné ČOV, realizace vodovodu). 
Vedle spolupráce v rámci veřejného sektoru, zejména na úrovni samosprávy, je neméně 
důležitá spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Nejčastější formou 
této spolupráce jsou místní akční skupiny (MAS). V Libereckém kraji bylo v lednu 2007 
funkčních 12 MAS. Dynamickým a inovativním prvkem spolupráce v této oblasti jsou klastry 
.Venkov Libereckého kraje by měl být nejen prostorem ve smyslu technickém, ekonomickém 
či přírodovědném, ale také místem života lidí, místem setkávání a budování vztahů. Bylo 
prokázáno, že tam, kde existuje pestrá a pevná síť lidských vztahů, kde se lidé setkávají nejen 
pracovně a úředně, ale také sousedsky, při odpočinku, sportu a zábavě, kde sdílejí starost o 
společný prostor - obec, v níž žijí a vychovávají svoje děti, kde uplatňují své zájmy, obhajují 
je a uvádějí v život, jsou vytvořeny dobré předpoklady pro udržitelný rozvoj obce. 

 
1.Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21). Existuje pozitivní vazba.Dobrá spolupráce na 
mezinárodním poli, ve městech i v obcích je předpokladem pro dobré veřejné zdraví i 
spokojený život člověka, rodiny, společenství. 
  
2.Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21).Dobrá spolupráce na mezinárodním poli, ve městech i 
v obcích je předpokladem pro dobré veřejné zdraví i spokojený život člověka, rodiny, 
společenství. 
  
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21) Dobrá spolupráce na mezinárodním poli, ve městech i 
v obcích je předpokladem pro dobré veřejné zdraví i spokojený život člověka, rodiny, 
společenství. 
  
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21) Dobrá spolupráce na mezinárodním 
poli, ve městech i v obcích je předpokladem pro dobré veřejné zdraví i spokojený život člověka, 
rodiny, společenství. 
   
5.Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21) Dobrá spolupráce na mezinárodním poli, ve 
městech i v obcích je předpokladem pro dobré veřejné zdraví i spokojený život člověka, rodiny, 
společenství. 
   
6.Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21) Dobrá spolupráce na 
mezinárodním poli, ve městech i v obcích je předpokladem pro dobré veřejné zdraví i 
spokojený život člověka, rodiny, společenství. 
    
7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21) Dobrá 
spolupráce na mezinárodním poli, ve městech i v obcích je předpokladem pro dobré veřejné 
zdraví i spokojený život člověka, rodiny, společenství. 
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8.Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21) Dobrá spolupráce na 
mezinárodním poli, ve městech i v obcích je předpokladem pro dobré veřejné zdraví i 
spokojený život člověka, rodiny, společenství. 
   
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21) Dobrá spolupráce na mezinárodním 
poli, ve městech i v obcích je předpokladem pro dobré veřejné zdraví i spokojený život člověka, 
rodiny, společenství. 
   
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) Dobrá 
spolupráce na mezinárodním poli, ve městech i v obcích je předpokladem pro dobré veřejné 
zdraví i spokojený život člověka, rodiny, společenství. 
 
11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21) Dobrá 
spolupráce na mezinárodním poli, ve městech i v obcích je předpokladem pro dobré veřejné 
zdraví i spokojený život člověka, rodiny, společenství. 
    
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ) Dobrá spolupráce 
na mezinárodním poli, ve městech i v obcích je předpokladem pro dobré veřejné zdraví i 
spokojený život člověka, rodiny, společenství. 
    
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
Dobrá spolupráce na mezinárodním poli, ve městech i v obcích je předpokladem pro dobré 
veřejné zdraví i spokojený život člověka, rodiny, společenství. 
 
 
 
Návrh doplnění  opatření: 
Cíl doplnit :   
Zlepšovat a udržovat kvalitní životní prostředí na venkově včetně hodnocení jeho kvality a 
hodnocení vlivu na zdraví (ZP LK 10, zák.č. 258/2000 Sb.) 
Podpora vzniku a působení neziskového sektoru v sociálních a zdravotních službách v malých 
obcích a HSO 
 
Doplnit aktivitu.  
Podpora zapojení obcí do Zdravých měst 
Zabezpečení  péče o složky životního prostředí, krajinný ráz a zdravé životní podmínky 
venkovského prostoru (ZP LK 10) 
Zvyšovat vzdělanost venkovského obyvatelstva včetně podpory zdravého životního stylu (ZP 
LK 12) 
 
Doplnit kriterium:  
Dodržení požadavku na ochranu veřejného zdraví(ZP LK 10, 14, Zák. 258/2000 Sb.)  
Aktivní péče o seniory a tělesné postižené (ZP LK 5) 
Doplnit indikátor: Počet pracovníků v soc. službách a osob služby využívajících 

Spolupráce KHS Liberec 

Opatření: E.4: Koncepční řízení rozvoje 
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Podopatření E.4.1: Strategické plánování 
Podopatření č.: E.4.2 Územní plánování 
Dílčí opatření č.: E.4.2.1. Územně plánovací podklady 
Dílčí opatření č.: E.4.2.2. Územně plánovací dokumentace kraje a obcí 
Podopatření E.4.3: Provázanost a koordinace územně plánovacích a strategicky 
rozvojových dokumentů 
Doplnit preambuli:Zdokonalení procesů hodnocení vlivů na zdraví v rámci posuzování 
příslušných záměrů, koncepcí a strategií na základě Usnesení Rady kraje č. 1064/2006. 
 
1.Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21). Pozitivní vliv.Územní plánování vytváří 
podmínky pro prostor k životu a působení vlivů na zdraví dětí. 
Podmínkou je hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí 
 
2.Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21). Pozitivní vliv.Územní plánování vytváří podmínky pro 
prostor k životu a působení vlivů na zdraví dospívajících.  
Podmínkou je hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí. 
  
3.Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21) Pozitivní vazba. Bude nutno respektovat 
demografický vývoj a počítat s ním ve všech strategiích a územním plánování. 
Podmínkou je: 
Hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí  
Přizpůsobit strategie a územní plán prostoru pro většinovou stárnoucí populaci 

 
4.Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Územní plánování řeší 
zásadní ochranu opřed hlukem ze stacionárních i mobilních zdrojů. 
Podmínkou je 
Řešení hlukové zátěže ve fázi územního plánu 
Neprovádět změny ÚP, které vedou ke zvýšení hluku v obytné a rekreační zóně. 

 
5.Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21)Bez vztahu 
 
6.Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21). Je silná vazba.Územní plánování 
vytváří podmínky pro prostor k životu a kladné působení vlivů na zdraví . 
Podmínka: 
Neprovádět změny ÚP, které vedou ke zvýšení hluku a znečištění ovzduší, půdy a vody 
v obytné a rekreační zóně. 
 
7.Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21) Bez vlivu. 
   
8.Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21) Pozitivní vazba. Územní plán je 
klíčovým nástrojem k řešení kvality životního prostředí 
Podmínka:Provést hodnocení územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví 
 
9.Zdravější životní styl (Cíl č. 11 Zdraví 21). Pozitivní vazba.Územní plán je klíčovým 
nástrojem k řešení možností zdravého životního stylu (pohybová aktivita, duševní ) 
Podmínka:Provést hodnocení územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví 
 
10.Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) Bez vlivu. 
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11.Zdravé místní životní podmínky v Libereckém kraji (Cíl č. 13 Zdraví 21)Pozitivní 
vazba.Územní plánování vytváří podmínky pro prostor k životu a působení vlivů na zdraví 
v obcích 
Podmínky:Provést hodnocení územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví 
 
12.Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 )¨. Pozitivní 
vazba.Strategické plány představují možnost implementace cílů zdraví do nezdravotnických 
strategií.  
Podmínka: 
 Zajištění hodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví  ve všech strategiích územních plánech 
a jejich změnách 
 
13.Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 
21)Bez vztahu. 

Doplnění aktivit: 

Realizace projektů vycházejících ze zdravotní politiky LK 
Zpracování hodnocení vlivů na zdraví a posuzování souladu se ZP LK u všech strategických 
dokumentů a územních plánů. 
U podpatření  E.4.2 Územní plánování stanovit ve spolupráci s OVZ únosnou míru rizika pro 
hodnocení vlivů na zdraví. 
Strategické dokumenty i dokumenty územního plánování a jejich změny hodnotit SEA/HIA. 
 
Kriteria: 
Zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví při vypracovávání a provádění všech politik a činností 
( ZP LK 14) 
Spolupráce KHS Liberec a pracovní skupinou pro realizaci zdravotní politiky LBK 
 
Opatření E.5: Podpora rozvoje občanské společnosti 

Rozvojové opatření E.6: Zkvalitnění veřejné správy 
1. Zdravý start do života ( Cíl č.3 Zdraví 21)  
2. Zdraví mladých (Cíl č.4 Zdraví 21)  
3. Zdravé stárnutí ( Cíl č.5 Zdraví 21)  
4. Zlepšení duševního zdraví (Cíl č. 6 Zdraví 21)  
5. Prevence infekčních nemocí (Cíl č. 7 Zdraví 21) 
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí (Cíl č. 8 Zdraví 21) 
7. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Cíl č. 9 Zdraví 21) 
8. Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl č. 10 Zdraví 21) 
10. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem (Cíl č. 12 Zdraví 21) 
12. Zdraví důležité hledisko v činnosti všech resortů (Cíl č. 14 Zdraví 21 ) 
13. Integrovaný zdravotní sektor - Řízení v zájmu kvality péče (Cíl č. 15 a 16 Zdraví 21) 
 
Všechny uvedené cíle ZP LK jsou pozitivně svázány s opatřením Podpora rozvoje občanské 
společnosti a Zkvalitnění veřejné správy. 
 
Návrh doplnění  opatření: 
Podpora Zdravých měst na Liberecku, podpora „Zdravého Libereckého kraje“ 
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Podpora NNO, uvedených ve Zdravotní politice Libereckého kraje, které zlepšují průběh 
chronických nevyléčitelných nemocí, pomáhají pacientům žit v domácím prostředí a rodině 
pacienta (ČALS v Liberci, Focus MYCLUB, Arcus, ), Edukačního centra při Onkologickém 
oddělení KNL a dalším. 
Podpora aktivit seniorů sloužících k udržení uspokojivého stavu zdraví a soběstačnosti 
Zajištění funkce onkologického registru v Liberci 
Podpora vytvoření předmětu „ Péče o stárnoucího pacienta“, Snižování stressu a podpora 
dalších zdravých návyků přednášeného na zdravotnických školách a TU Liberec 
 
 
 
Indikátory – Zdroje - Monitoring z hlediska veřejného zdraví: 
 

Opatře
ní 

Indikátor Popis zdroj 

A 3. Splněno průběžně Rozhodnutí vydaná na základě 
zák 258/2000Sb. a 
Vyhl.135/2004 Sb. Parametry 
jsou sledované EU 

KHS Liberec 

B.1 1. Počet lázeňských hostů 
2. Počet vzniklých programů podporující 

vzdělávání  
3. Počet mezinárodních projektů do 

kterých jsou školy zapojení 
 

Evidence lázeňský hostů Lázně 
KÚ 
 

B.2 Počet podniků zapojených do projektů 
podporující zdraví 

Aktivita podporovaná WHO KHS 

B3 Počet otevřených center pro rekondice tělesné 
postiženým 

 Živnostenský 
úřad 

B.5. Zvýšení počtu osob využívajících sportovní 
zařízení a aktivity v rámci volného času 

 Cílené šetření 

 
B.6. Splněno průběžně 

 KHS 

C.1. Km komunikací n s hlukovou bariérou  KHS,  
Městské úřady 
ŘSD 

C.3 1. Počet vodovodů s výjimkami 
2. Počet zásobených obyvatel 

s výjimkami z požadavků kvality pitné 
vody 

Podle zákona 258/2000 Sb. 
může na základě hodnocení 
zdravotního rizika OVZ vydat 
časově omezenou výjimku pro 
kvalitu pitné vody vyjma 
mikrobiologických ukazatelů 

KHS Liberec 

C1, 
D1, D2 

1. Počet starých hlukových zátěží 
2. Počet časově omezených povolení 

z limitů  hluku a vibrací 
3. Počet zasažených obydlí a osob 

nadměrným hlukem 

Staré hlukové zátěže je stávající 
stav hlučnosti ve venkovním 
prostoru způsobený hlukem 
z dopravy historicky vzniklý 
ode dne účinnosti NV 502/2000 
Sb., ŘSD zjišťuje hlukovou 
zátěž. 
Podle zákona 258/2000 Sb., a 
NV 148/2006 Sb.O ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku vydá OVZ časově 
omezené povolení pro prostor a 
užívání zdroje hluku 

KHS Liberec 
ŘSD 
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D2 1. splněno  ČHMÚ 
D2 1. Standardizovaná úmrtnost celková 

2. Standardizovaná úmrtnost na kv. 
Onemocnění 

3. Standardizovaná úmrtnost na 
onemocnění dýchacích cest 

4. Standardizovaná úmrtnost na nádory 
5. Střední délka života 

 ÚZIS 
ČSÚ 

E. 
1.,2., 
3. 

Počet pracovníků v soc. službách a osob služby 
využívajících 
 

ČSÚ 
Cílená šetření 

 
 


