
NAŘÍZENÍ 
Libereckého kraje  č. 5/2005 

ze dne 31. 5. 2005 
 

o zřízení Přírodního parku Ještěd  
 
 

 Rada Libereckého  kraje  v souladu s ust. § 7 a § 59 odst.1 písm. k) zákona č.129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů   na základě zmocnění  dle § 77a 
odst. 2 a v souladu s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto nařízení kraje:  
 

 
Čl. 1 

Zřízení Přírodního parku Ještěd a jeho poslání 
 

(1)  Zřizuje se Přírodní park  Ještěd (dále jen „park“).  
 
(2) Posláním parku je zachovat a ochránit ráz krajiny s významnými soustředěnými 
přírodními a estetickými hodnotami, zejména lesními porosty, vodními toky a nádržemi, 
mozaikou dřevin rostoucích mimo les, se zachovalou lidovou architekturou a 
s charakteristickou strukturou zemědělských kultur včetně přírodně hodnotných luk a pastvin 
a vytvořit podmínky pro obnovu narušených ekosystémů při umožnění únosného turistického 
využití a rekreace a únosné urbanizace krajiny a hospodaření v obcích. 
 
(3)  Dbát poslání parku je povinností všech právnických a fyzických osob, které na jeho 
území žijí, působí nebo se na jeho území přechodně zdržují. 
 
 

Čl. 2 
Vymezení hranic 

 
(1)  Park se rozkládá v Libereckém kraji, v okrese Liberec, v katastrálním území nebo části 
katastrálního území Andělská Hora, Bílý Kostel, Dolní Chrastava,  Hluboká, Hodkovice nad 
Mohelkou, Horní Hanychov, Horní Suchá u Liberce, Chrastava II, Javorník u Českého Dubu, 
Javorník u Dlouhého Mostu, Jeřmanice, Jítrava, Kryštofovo Údolí, Křižany. Machnín, 
Minkovice, Modlibohov, Novina, Ostašov, Panenská Hůrka, Petrašovice, Pilínkov, Proseč 
pod Ještědem, Rašovka, Rozstání, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Vlčetín, Záskalí, 
Zdislava a Žibřidice. Jeho hranice se vymezuje takto (pokud je hranice vymezena komunikací 
nebo žel.tratí, vede po okraji  přivráceném k parku, v případě toku vede hranice jeho 
středem): Výchozím bodem je křižovatka silnice I/13 na severozápadním okraji Jítravy, 
odkud hranice vede po silnici do Jítravy, dále po silnici Jítrava – Zdislava až po  železniční 
přejezd ve Zdislavě, pokračuje po železniční trati k přejezdu u žel. zastávky Křižany, odtud 
vede po vrstevnicové cestě podél  žel. tunelu, za tunelem se ostře stáčí k jihu a po stejné 
vrstevnicové cestě pak pokračuje ke kótě 529, ležící při jižním nezalesněném úpatí Malého 
Ještědu, kde se hranice ostře lomí k jihu a vede po další cestě k silnici v Křižanech, po silnici 
pokračuje přes křižovatku Semerink do Hořeních  Pasek  a dále do Rozstání  až po 
jihozápadní zalesněné úpatí Mazovy horky. Poté přibližně sleduje lesní okraj, vede po 
navazující cestě  přes Javorník u Č. Dubu k jižnímu okraji obce Proseč pod Ještědem, zde 
kříží silnici a pokračuje dále po cestách do Vlčetína a Luhova. V Luhově kopíruje dva 



levostranné přítoky Bystré, podél okraje lesa vede až k silnici, po ní jde  cca 0,5 km a 
přechází na cestu  do Bohdánkova a po cestě se stáčí opět na hlavní silnici, z ní po cca 1,5km 
přechází na lesní vrstevnicovou cestu v jižní části Kozí brady, kříží silnici Hodkovice n.M.-
Záskalí a vede dále po cestě při jižním a východním okraji lesa k hlavní silnici Hodkovice 
n.M. – Liberec, sleduje tuto rychlostní komunikaci až k odbočce na Jablonec n.N., odkud 
stoupá podél lesního okraje, po cestě a po silnici do Záskalí, pokračuje po cestě k okraji lesa 
na  Javorníku, dále z východu a severu obchází lesní komplex na tomto vrchu až  ke značené 
turistické cestě a po ní pokračuje přes Javorník u Dl. Mostu  k silnici na Rašovce. Jde po 
silnici do  Šimonovic a dále až k železničnímu přejezdu, sleduje železniční trať do Pilínkova, 
od žel. zastávky Pilínkov přechází nejprve po silnici a následně po cestě k okraji lesa, 
kopíruje jeho okraj až do Horního Hanychova, kde se ostře lomí podél přístupové cesty 
k dolní stanici lyžařského vleku Skalka, vede podél průseku tohoto vleku vzhůru na Černý 
vrch k hřebenové cestě, po ní a po silnici přechází k průseku lanovky na Ještěd,  podél 
průseku sestupuje k silnici na Výpřež a dále opět sleduje okraj lesa v Horním Hanychově, 
Karlinkách, Ostašově, Horní Suché, Karlově pod Ještědem až k Hamrštejnu, odkud pokračuje 
na západ částečně po silnici, částečně lesním průsekem do údolí Lužické Nisy, vede cca 
1,5km proti proudu řeky, poté z východní strany obchází vzrostlý les na Ovčí hoře a po 
cestách a zpevněných místních komunikacích v Chrastavě se vrací do údolí Lužické Nisy, 
sleduje vodní tok až k mostku cca 300m před soutokem s Jeřicí, odkud pokračuje po cestě a 
žel. trati  k viaduktu u Bílého Kostela a poté sleduje hlavní silnici I/13 až po výchozí bod u 
Jítravy. 
 
(2)  Hranice parku je zakreslena v mapě v měřítku 1:10 000, jejíž originál je uložen na 
Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního 
prostředí (dále jen „krajský úřad“) a na Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí. 
Orientační zákres hranice je proveden v mapě, která je  přílohou tohoto nařízení. 
 

Čl. 3 
Územně plánovací činnost 

 
Pořizovatelé a zpracovatelé územně plánovacích podkladů a dokumentací jsou povinni: 
 

a) respektovat a chránit území parku před rozvíjením aktivit, které by mohly poškozovat 
jeho přírodní a estetické hodnoty, 

b) rozvoj obcí částečně do parku zasahujících usměrňovat přednostně mimo území parku, 
c) záměry na rozvoj aktivit na území parku již ve fázi zadání nebo konceptu územně 

plánovacích podkladů a dokumentací opatřit z hlediska ochrany přírody a krajiny 
souhlasem krajského úřadu a orgánu ochrany přírody. 1) 

 
 

Čl. 4 
Výstavba v oblasti 

 
(1) Výstavbu objektů a zařízení v parku je možné provádět výhradně v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací. Do doby, než bude zpracována (projednání a 
zpracování návrhu), 2)  řeší se umístění objektů a zařízení územním řízením, jehož nezbytnou 
součástí je souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. 
 
(2) Při výstavbě (včetně rekonstrukcí a přístaveb) je nutno respektovat kulturní dědictví 
kraje. Proto je nutno dodržet venkovský ráz sídel a užívat stavební materiály a architektonické 



prvky tak, aby vnější výraz objektu byl blízký v daném místě převažující historické zástavbě. 
Záměry, studie a projekty nových staveb a přestaveb stávajících objektů z hlediska dotčení 
krajinného rázu musí být předem projednány s  orgánem ochrany přírody.  
 
 

Čl. 5 
Ochrana přírody a krajiny 

 
(1)  Ochrana přírody a krajiny na území parku se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), a tímto nařízením. 
 
(2) K činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz anebo způsobit zničení, 

poškození nebo rušení stavu území parku nebo jeho části, je nezbytný předchozí 
souhlas orgánu ochrany přírody (§ 12 odst. 2 a 3 zákona). Mezi takové činnosti může 
patřit zejména 

 
a) pořádání hromadných sportovních akcí (automobilové nebo motocyklové závody, 

soutěže na horských kolech, orientační běhy apod.)  ve volné krajině a  na  
komunikacích s nezpevněným  povrchem a na všech lesních cestách, 

b) těžba hornin a nerostů, 
c) provádění terénních úprav, 
d) zřizování, změny či rušení vodních nádrží nebo tůní, 
e) likvidace mezí a remízů, rozorávání luk a pastvin a změna jejich vodního režimu, 
f) zalesňování pozemků nebo zakládání plantáží dřevin (např. vánočních stromků nebo 

rychle rostoucích dřevin pro energetické využití), 
g) zavádění farmových chovů nebo jiných intenzivních chovů zvěře (např. obory, 

bažantnice) 
h) zřizování záchytných parkovišť, tábořišť a kempů, 
i) umisťování reklamních poutačů s plochou nad 1,5m2, 
j) umisťování staveb, zejména vertikálních (stožáry, větrné elektrárny, signální věže, 

rozhledny aj.), 
k) budování nebo zkapacitňování nadzemních elektrických vedení, 
l) zřizování skládek odpadů.   

 
 

Čl. 6 
Působnost orgánů ochrany přírody 

 
 Orgány ochrany přírody vykonávají státní správu na území parku v rozsahu jim 
svěřeném zákonem a tímto nařízením. 

 
 

Čl. 7 
Sankce 

 
 Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo 
protiprávní jednání dle § 87 a § 88 zákona nebo podle zvláštních předpisů.3) 

 

 
 



Čl. 8 
Závěrečná  a zrušovací ustanovení  

 
(1)  Zřízení  parku se provede zveřejněním tohoto nařízení ve Věstníku právních předpisů 
Libereckého kraje. Věstník je veřejnosti přístupný na krajském úřadě, na obecních 
úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra. 
 
(2)   Toto nařízení  bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje   č. 556/05/RK ze 
dne 31.5.2005. 
 
(3)    Jiné způsoby ochrany území nebo objektů v parku se nacházejících nebo povinnosti 
osob, vyplývající z jiných právních předpisů, nejsou tímto nařízením dotčeny.  

 
(4)     Zrušuje se Nařízení č.1/95 Okresního úřadu v Liberci ze dne 3. 4. 1995, o zřízení 
Přírodního parku Ještěd. 
 

Čl. 9 
Účinnost 

 
 Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni, kdy bylo vyhlášeno ve 
Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. 

 
 
 
 

 
 

Petr Skokan v.r. 
hejtman 

 
 
 
 
 

Ing. Karel Dolejší v.r. 
statutární náměstek hejtmana 

 
 
 
Příloha:   Vymezení Přírodního parku Ještěd. 
 
 

1) Orgánem ochrany přírody ve smyslu tohoto nařízení se rozumí Magistrát města Liberec, 
odbor životního prostředí, který je příslušný k vydání souhlasu  dle ust. § 12 odst. 2 zákona. 
 
2)  § 22 odst. 2  zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
3)  Zákon  č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 
Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 



 


