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A. ÚVOD 
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
a) název koncepce: Aktualizace dokumentu Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících 

látek do ovzduší v Libereckém kraji 
b) předkladatel:  

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 08 Liberec 2 
IČO: 70 89 15 08 
oprávnění zástupci předkladatele:   
Petr Skokan – hejtman Libereckého kraje 
Ing. Jaroslava Janečková – vedoucí odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního 
prostředí 

c) zpracovatel: Ing. Václav Píša – ATEM, Ateliér ekologických modelů (hlavní řešitel) 
        DHV CR, spol. s r.o. 
        ENVIKON, spol. s r.o. 
        KONEKO marketing, s.r.o. 

d) příslušný orgán k vydání stanoviska: Ministerstvo životního prostředí ČR,               
Vršovická 65, 100 00 Praha 10  

e) orgán schvalující koncepci a posouzení vlivů na životní prostředí: Rada Libereckého 
kraje 

f) zpracovatel posouzení vlivů na životní prostředí: EVERNIA s.r.o., tř. 1. máje 97,      
460 01 Liberec 1, oprávněná osoba RNDr. Petr Anděl, CSc.  

 
 

A.2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC POSUZOVÁNÍ 
Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je v České republice upraveno zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Podle § 10a 
odstavce 1 předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí podle tohoto zákona 
jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolování záměrů uvedených v příloze č.1, 
zpracované v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání 
s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového 
hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a 
životního prostředí včetně ochrany přírody, koncepce u nichž nutnost jejich posouzení, 
s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu a dále 
koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství, tyto koncepce 
podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než 
jedné obce.  
Posouzení vlivů Konceptu na životní prostředí probíhá podle požadavků výše uvedeného 
zákona. Současně ale autoři respektovali základní zásady následujících dokumentů: 

• zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona            
č. 186/2006 Sb. Tento zákon nově upravuje metodiku posuzování vlivů na životní 
prostředí. Proto předkládané posouzení je koncipováno tak, aby bylo s novou metodikou 
v souladu, 

• Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, MŽP, edice Planeta 7/2004. 

• „Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007 – 2013“. 
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Účelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí předkládaného konceptu je zkvalitnění 
posuzované koncepce z hlediska prevence, minimalizace, eliminace, případně kompenzace 
potenciálních vlivů jejího naplňování v Libereckém kraji v návrhovém období. 

  
A.2.1. Metodika posuzování 
Obsah posuzování je specifikován  v odstavci 3 § 10e zákona č. 100/2001 Sb., kde je 
uvedeno, že náležitosti vyhodnocení jsou uvedeny v příloze č. 9 k tomuto zákonu. 
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B. OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM 
B.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KONCEPCI 
Liberecký kraj zadal v roce 2002 zpracování dokumentu „Územně energetická koncepce 
Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v 
Libereckém kraji“. Dokument byl dokončen v roce 2003, následně v červenci 2004 vydala na 
jeho základě Rada Libereckého kraje nařízení, kterým se vyhlašuje Krajský program 
snižování emisí a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje. 

V souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší přistoupil Liberecký kraj v roce 2005 k 
zpracování aktualizace výše uvedeného dokumentu. Cílem „Aktualizace dokumentu Koncept 
snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji“ (dále jen 
Aktualizace KSEI LK) je především: 

• aktualizovat a obnovit data o emisní a imisní situaci v Libereckém kraji 
• předložit ucelenou strategii ochrany ovzduší, zohledňující jak vývoj emisní a imisní 

situace v uplynulém období, tak i změny v legislativní oblasti 
• připravit podklad pro vyhlášení aktualizovaného programu snižování emisí a 

programu ke zlepšení kvality ovzduší formou nařízení Libereckého kraje 

Zpracováním projektu Aktualizace KSEI Libereckého kraj byl pověřen shodný řešitelský tým, 
který zpracoval tento dokument v roce 2002. Hlavním řešitelem je ATEM –Ateliér 
ekologických modelů, spoluřešiteli jsou společnosti DHV CR, KONEKO marketing a 
Envikon. 

Analytická část úkolu probíhala v období červenec 2005 až březen 2006 a byla zaměřena na: 

• podrobné vyhodnocení podkladů o emisích ze stacionárních i mobilních zdrojů 
znečišťování ovzduší, 

• vyhodnocení dosavadního vývoje kvality ovzduší a současné situace z pohledu 
platných limitních hodnot, 

• provedení kompletních modelových výpočtů kvality ovzduší, 
• identifikaci hlavních problémů v emisní a imisní oblasti a jejich příčin. 

Výsledky analytické části projektu umožnily získat podrobná data o rozložení koncentrací 
znečišťujících látek, změnách emisní a imisní situace v uplynulém období a o příčinách 
znečištění ovzduší v Libereckém kraji. Provedená hodnocení představují výchozí podklad pro 
konkrétní návrhy opatření ke snižování emisí a ke zlepšení kvality ovzduší. 

Návrhová část Aktualizace KSEI LK je zaměřena především na konkrétní návrhy opatření ke 
snižování emisí a ke zlepšení kvality ovzduší. Její zpracování vychází z požadavků zákona č. 
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
Celé území Libereckého kraje bylo Ministerstvem životního prostředí vyhlášeno jako zóna 
podle uvedeného zákona. Dle § 7 odst. 6 zákona pak Krajský úřad Libereckého kraje 
vypracovává pro území kraje Program ke zlepšení kvality ovzduší pro látky, u nichž došlo v 
předcházejícím kalendářním roce k překročení imisního limitu a meze tolerance (nebo 
imisního limitu, pokud není mez tolerance stanovena). Obsah návrhové části Aktualizace 
KSEI LK tedy odpovídá obsahu návrhové části krajského programu ke zlepšení kvality 
ovzduší dle požadavků přílohy č. 3 zákona. 
Účelem návrhové části (resp. programu ke zlepšení kvality ovzduší) je zejména navrhnout 
takový soubor opatření, jejichž postupná realizace povede k postupnému zlepšování kvality 
ovzduší na území kraje, zejména k dosažení limitních hodnot stanovených právními předpisy. 

V souladu s požadavky zákona obsahuje tento dokument čtyři základní části: 
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• dosavadní opatření ke zlepšení kvality ovzduší, 
• navrhovaná opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji, se zaměřením na 

vytipované problematické znečišťující látky, zdroje znečišťování a lokality, 
• tzv. reporting podle Rozhodnutí Komise 2004/224/ES, 
• Programový dodatek, obsahující upřesnění navržených opatření a jejich rozpracování 

na konkrétní akce. 

Zpracování návrhové části vychází z podrobných podkladů, zpracovaných v části analytické 
(analýza emisních dat o zdrojích znečišťování ovzduší, vyhodnocení imisního monitoringu, 
modelové výpočty kvality ovzduší). Předložený návrh dále vychází z metodických podkladů 
Ministerstva životního prostředí a z dalších podkladových a koncepčních materiálů, které byly 
pro území Libereckého kraje zpracovány v uplynulých letech. 
 

B.2. OBSAH KONCEPCE 
Aktualizace KSEI LK obsahuje následující hlavní části: 
 
Analytická část 
1. Zdroje znečišťování ovzduší  

1.1. Stacionární zdroje 
1.2. Doprava 
1.3. Vyhodnocení emisní situace z hlediska krajských emisních stropů 
1.4. Dálkový přenos znečištění 

2. Vyhodnocení kvality ovzduší 
2.1. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 
2.2. Monitorování kvality ovzduší 
2.3. Výsledky modelových výpočtů 

3. Závěry analytické části 
 
Návrhová část 
1. Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší přijatých před zpracováním programu 
1.1. Opatření na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k dané 
zóně 
1.2. Hodnocení účinnosti uvedených opatření 
2. Podrobnosti o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší 
2.1. Seznam a popis navrhovaných opatření nebo projektů, která jsou součástí programu 
2.2. Časový plán implementace opatření 
2.3. Odhad plánovaného zlepšení kvality ovzduší a předpokládaná doba potřebná k dosažení 
těchto cílů 
2.4. Popis opatření ke zlepšení kvality ovzduší zamýšlených v dlouhodobém časovém 
horizontu 
3. Příloha dle rozhodnutí Komise 2004/224/ES  
4. Programový dodatek podle č. 18 odst. 3 nařízení rady (ES) 1260/1999 o obecných 
ustanoveních o strukturálních fondech 
4.1. Úvod 
4.2. Časová naléhavost 
4.3. Orientace programu ke zlepšení kvality ovzduší na území Libereckého kraje 
4.4. Priority programu ke zlepšení kvality ovzduší 
4.5. Opatření a akce programového dodatku k programu ke zlepšení kvality ovzduší 
Libereckého kraje 
4.6. Kritéria pro výběr konkrétních aktivit/projektů 
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4.7. Finanční rámec 
4.8. Ekonomické vyhodnocení 
4.9. Vztah podopatření programového dodatku k operačním programům 
4.10. Řízení 
4.11. Aktualizace programového dodatku 
4.12. Publicita 
4.13. Komunikační plán 
4.14. Zajištění výměny dat 
 

B.3. VÝCHODISKA KONCEPCE 
V období po roce 1990 měla zásadní vliv na kvalitu ovzduší v zóně opatření přijatá na národní 
úrovni jednak v oblasti legislativní, jednak v oblasti finančních podpor. 

Zákon č. 309/1991 Sb., o ovzduší stanovil provozovatelům všech velkých a středních zdrojů 
znečišťování ovzduší povinnost zajistit nejpozději do konce roku 1998 dodržování 
zpřísněných emisních limitů a realizaci dalších technických podmínek provozu. Tato 
povinnost byla v požadovaném termínu drtivou většinou provozovatelů splněna což vedlo k 
zásadnímu snížení emisí prakticky všech znečišťujících látek, zejména tuhých látek a oxidu 
siřičitého. 

V roce 2002 byl přijat nový zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který ve znění 
pozdějších předpisů a spolu se svými prováděcími předpisy transponoval právní předpisy 
Evropských společenství a zároveň zachoval ty prvky předchozí právní úpravy, které se v 
praxi osvědčily.  

Z dalších právních předpisů má pro kvalitu ovzduší v zóně význam zejména zákon č. 76/2002 
Sb., o integrované prevenci (IPPC), protože na území zóny je provozována řada zařízení, 
která pod režim integrované prevence spadají a dále právní předpisy upravující požadavky na 
provoz motorových vozidel a na jakost pohonných hmot. 

V oblasti omezování emisí z malých zdrojů znečišťování ovzduší měla význam podpora 
plynofikace a dalších opatření, poskytovaná Státní fondem životního prostředí jak v rámci 
jeho standardních programů, tak v rámci Národního programu ozdravění ovzduší. I přesto je 
plynofikace zóny Liberecký kraj hluboce pod republikovým průměrem. 

Opatření na mezinárodní úrovni, zejména Úmluva EHK OSN o dálkovém znečišťování 
ovzduší překračujícím hranice států a její protokoly se do českého prostředí promítly 
prostřednictvím národní právní úpravy.   
Za nejvýznamnější mezinárodní aktivitu lze považovat přístup ČR k Úmluvě EHK OSN 
o dálkovém znečištění ovzduší překračujícím hranice států a k jejím protokolům: 

ο první a druhý protokol o síře 
ο protokol o dusíku 
ο protokol o těkavých organických látkách (VOC) 
ο protokol o těžkých kovech 
ο protokol o persistentních organických polutantech (POPs) 
ο (göteborský) protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního 

ozónu. 
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B.4. CÍLE A PRIORITY KONCEPCE 
Předložená koncepce si stanovuje následující cíle a priority: 

Prioritní znečišťující látky 
Pro účely Programového dodatku byly stanoveny následující prioritní znečišťující látky: 

1. tuhé znečišťující látky (s důrazem na velikostní frakci PM10), 
2. oxidy dusíku, 
3. těkavé organické látky (VOC), 
4. těžké kovy – kadmium, arzen. 

Prioritní kategorie zdrojů znečišťování ovzduší 
Pro účely Programového dodatku jsou pro prioritní znečišťující látky stanoveny následující 
prioritní kategorie zdrojů: 

1. tuhé znečišťující látky: malé zdroje (REZZO3) a mobilní zdroje (REZZO4), 
2. oxidy dusíku: mobilní zdroje (REZZO4) a velké zdroje (REZZO1), 
3. VOC: sektor užívání rozpouštědel a mobilní zdroje (REZZO 4), 
4. těžké kovy: významné emisní zdroje. 

Prioritní obce s pověřeným stavebním úřadem 
Jako prioritní obce se stavebním úřadem jsou stanoveny ty, na jejichž území bylo v roce 2004 
vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší nebo bylo indikováno překročení cílového 
imisního limitu. Konkrétně jde o správní území stavebních úřadů: 

ο Magistrát města Liberce (OZKO na 11,7 % správního území) 
ο Městský úřad Desná (překročení cílového imisního limitu Cd na 12,8 % správního 

území) 
ο Městský úřad Jablonec nad Nisou (překročení cílového imisního limitu Cd na 0,45 % 
ο správního území) 
ο Městský úřad Smržovka (překročení cílového imisního limitu Cd na 75,5 % správního 

území) 
ο Městský úřad Tanvald (překročení cílového imisního limitu Cd na 35,9 % správního 

území) 
ο Městský úřad Velké Hamry (překročení cílového imisního limitu Cd na 21,8 % 

správního území 

Prioritní města a obce 
Z lokálního hlediska jsou prioritní města a obce u nichž bylo indikováno překračování 
imisního limitu nebo překračování cílového imisního limitu. Jsou to obce: 

ο Desná (překročení cílového imisního limitu Cd na 51 % území města, 1 789 
exponovaných  obyvatel) 

ο Kořenov (překročení cílového imisního limitu Cd na 4 % území města, 44 
exponovaných obyvatel) 

ο Zásada (překročení cílového imisního limitu Cd na 5 % území obce, 43 
exponovaných obyvatel) 

ο Jiřetín pod Bukovou (překročení cílového imisního limitu Cd na 67 % území města, 
438 exponovaných obyvatel) 

ο Smržovka (překročení cílového imisního limitu Cd na 77 % území města, 2 646 
exponovaných obyvatel) 
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ο Albrechtice v Jizerských horách (překročení cílového imisního limitu Cd na 7 % 
území města, 23 exponovaných obyvatel) 

ο Tanvald (překročení cílového imisního limitu Cd na 95 % území města, 6591 
exponovaných obyvatel) 

ο Plavy (překročení cílového imisního limitu Cd na 16 % území města, 171 
exponovaných obyvatel) 

ο Velké Hamry (překročení cílového imisního limitu Cd na 94 % území města, 2581 
exponovaných obyvatel), 

ο Liberec (překročení 24hodinového imisního limitu PM10 na 13 % území města, 
12903 exponovaných obyvatel), 

ο Jablonec nad Nisou (vyhlášená oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro roky 2004 
a 2005), 

ο Česká Lípa (vyhlášená oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro roky 2004 a 2005). 

Celkové priority Programu 
Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 

- Opatření 1.1: Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových 
a plošných zdrojů 

             Podopatření:  
o 1.1.1: Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury 
o 1.1.2: Ekologizace konkrétních bodových zdrojů znečišťování ovzduší 
o 1.1.3: Ekologizace dopravy 
o 1.1.4: Omezení prašnosti z plošných a liniových zdrojů 
o 1.1.5: Zvýšení plynulosti silniční dopravy 

- Opatření 1.2: Omezení resuspenze emitovaných částic jejich odstraněním 
Podopatření: 

o 1.2.1: Čištění povrchu komunikací vč. pořízení nesilniční techniky 
o 1.2.2: Odstraňování prašnosti v areálech a jejich okolí 

- Opatření 1.3: „Vymístění“ zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené 
oblasti. 

Podopatření: 
o 1.3.1: Budování silničních obchvatů měst a obcí 

- Opatření 1.4: Omezování objemu automobilové dopravy 
Podopatření: 

o 1.4.1: Omezení automobilové dopravy 
o 1.4.2: Podpora rozvoje veřejné dopravy (včetně integrované dopravy) 

Priorita 2: Snížení emisí oxidů dusíku 

- Opatření 2.1: Podpora úspor a efektivnějšího využívání energie včetně některých 
obnovitelných zdrojů 
Podopatření: 

o 2.1.1: Zlepšení tepelných izolací veřejných budov 
o 2.1.2: Zlepšení regulace vytápění veřejných budov 
o 2.1.3: Užívání úsporných svítidel a spotřebičů ve veřejných budovách 
o 2.1.4: Omezení ztrát v rozvodech tepla a rekonstrukce výměníkových 

a předávacích stanic 
o 2.1.5: Podpora „nespalovacích“ obnovitelných / alternativních zdrojů energie 
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- Opatření 2.2: Omezování emisí oxidů dusíku z dopravy 

Podopatření: 
o 2.2.1: Ekologizace dopravního spojení (Environmentálně šetrná doprava) 

Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek 
- Opatření 3.1: Omezení emisí VOC při používání rozpouštědel 

Podopatření: 
o 3.1.1: Podpora co nejširší aplikace vodou ředitelných nátěrových hmot ve 

veřejném sektoru 
o 3.1.2: Zahrnutí podmínky co nejširší aplikace vodou ředitelných nátěrových 

hmot do podmínek veřejných soutěží, vyhlašovaných krajem, městy a obcemi. 
- Opatření 3.2: Omezení „studených startů“ motorových vozidel 

Podopatření: 
o 3.2.1: Podpora výstavby (a provozu) krytých parkovacích stání 
o 3.2.2: Rozvoj parkovací telematiky (on line informační panely s indikací 

volných parkovacích míst) 

- Opatření 3.3: Omezení emisí VOC z významných stacionárních zdrojů 

Priorita 4: Snížení emisí těžkých kovů – kadmia 

- Opatření 4.1: Ekologizace vybraných zdrojů 
Podopatření: 

o 4.1.1. Snižování emisí těžkých kovů 

Průřezová opatření 
Navrhovaná opatření nepřispějí přímo ke zlepšení kvality ovzduší, přispějí k možnosti 
sledování vývoje imisní situace nebo jinak zajistí podporu plnění stanovených cílů a priorit.  

Navrhované akce jejichž realizace přispěje k nezhoršování kvality ovzduší v oblastech 
v nichž nebylo prokázáno překračování hodnot imisních limitů 

Technická pomoc 
V rámci technické pomoci lze podpořit následující opatření: 

- příprava projektů na realizaci konkrétních akcí 
- příprava žádostí o podporu ze SFŽP, SFDI a „evropských fondů“ 

- podpora implementačních nákladů (monitoring, audity, ex ante a ex post hodnocení, 
atd). 

Navrhované akce jejichž realizace přispěje k nezhoršování kvality ovzduší v oblastech 
v nichž nebylo prokázáno překračování hodnot imisních limitů 
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B.5. VYHODNOCENÍ STRUKTURY DOKUMENTU, PROVÁZANOSTI JEDNOTLIVÝCH 
ČÁSTÍ, ANALÝZY, FORMULACE CÍLŮ, OPATŘENÍ A NÁSTROJŮ 
Navržená struktura dokumentu: 

A. Analytická část 
B. Návrhová část 
- Indikátory 

o Indikátory PZKO 
o Ukazatele pro sledování vývoje dle Rozhodnutí Komise 2004/224/ES 

- Opatření a akce Programového dodatku k Programu ke zlepšení kvality ovzduší 
Libereckého kraje 
Kapitola je strukturována v následujícím formátu: 

  priorita 

  ke každé prioritě opatření 
  ke každému opatření podopatření 

  ke každému podopatření konkrétní akce 

- Průřezová opatření 
- Technická pomoc 
- Kriteria pro výběr konkrétních aktivit / projektů 
- Finanční rámec 
- Ekonomické vyhodnocení 
- Vztah podopatření Programového dodatku k operačním programům 
- Řízení 
- Aktualizace Programového dodatku 
- Publicita 
- Komunikační plán 
- Zajištění výměny dat 

Hodnocení zpracovatele SEA: 

Předložený dokument respektuje principy strategického plánování. Dokument naplňuje 
všechny části, které má koncepce obsahovat – analytickou část, návrhovou část s prioritami, 
opatřeními a stanovenými aktivitami. Dále část monitoringu a implementace včetně 
finančního zajištění.  

 

B.6. VZTAH KONCEPCE K JINÝM KONCEPCÍM 
Vazby a trendy, vyplývající z mezinárodních dokumentů 

• Lisabonská strategie EU 
• Strategické obecné zásady Společenství 
• Strategie udržitelného rozvoje EU 
• 6. Environmentální akční program (EAP) "Environment 2010: Our future, Our 

choice" 
• Post-Kyotská klimatická politika EU 
• REACH 
• EU strategie ochrany ovzduší 
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Národní koncepce s vazbou na předložený dokument 
 
Z hlediska životního prostředí a veřejného zdraví má předložený dokument vztah 
k následujícím národním koncepcím:  

• Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004) 
• Strategie regionálního rozvoje CR pro léta 2007-2013 (2006) 
• Strategie hospodářského růstu 2005-2013 (2006) 
• Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 (2007) 
• Státní politika životního prostředí (2004) 
• Národní strategický referenční rámec 2007-2013 (2007) 
• Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (2006) 
• Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (2006) 
• Plán odpadového hospodářství ČR (2003) 
• Politika územního rozvoje ČR (2006) 
• Státní surovinová politika (1999) 
• Státní energetická politika (2004) 
• Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR (1999) 
• Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (2004) 
• Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky – NEHAP (1998) 
• Zdraví pro všechny v 21. století - Zdraví 21 (2002) 
• Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie (2002) 
• Vodohospodářská politika ČR (2004) 
• Integrovaný národní program snižování emisí ČR (2004) 
• Dopravní politika ČR (2005) 
• Národní lesnický program (2003) 
• Program rozvoje dopravních sítí ČR do roku 2010 (1999) 
• Národní implementační plán Stockholmské úmluvy (2004) 

Stanovisko zpracovatele SEA: 
Předložená koncepce respektuje priority a cíle stanovené ve výše uvedených dokumentech. 
Současně přispívá k jejich naplňování jak vyplývá z hodnocení pomocí referenčních cílů 
ochrany životního prostředí.  
 
Plány péče chráněných území 
 
Na úrovni hodnocení předloženého dokumentu není možné identifikovat střety v konkrétním 
území či se specifickými projekty. Pro předcházení či minimalizaci případných negativních 
vlivů na CHKO či NP je nutné respektovat opatření, navržená v rámci SEA a zároveň 
realizovat systém výběru projektů pomocí environmentálních kritérií a kritérií koncepce 
a jejich následné využití při monitoringu. 
 
Plány péče chráněných území 
Jedním z hlavním nástrojů na koordinaci činností na území CHKO a NP jsou plány péče 
těchto území. Podle § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně přírody“) „plán péče o zvláště chráněné 
území a jeho ochranné pásmo (dále jen „plán péče“) je odborný a koncepční dokument 
ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště 
chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve 
zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy 
okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích 
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dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není 
závazný.“ Zpracování plánů péče o národní parky a chráněné krajinné oblasti zajišťuje 
ministerstvo životního prostředí. 

Náležitosti plánů péče jsou stanoveny vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Podle § 10 vyhlášky jsou náležitostmi plánu péče „návrhy praktických opatření“ 
směřujících mimo jiné k „zamezení nebo minimalizaci nepříznivých vlivů okolí“ či „úpravě 
přírodních poměrů území ve prospěch předmětu ochrany“. Náležitostmi jsou dále „stanovení 
negativních činitelů a možných nebezpečí dalšího ohrožení“ 
Z výše uvedeného je zřejmé, že jsou plány péče jednotlivých národních parků a chráněných 
krajinných oblastí významnými dokumenty, které musí být při plánování a rozvoji 
v Libereckém kraji  na území národních parků a chráněných krajinných oblastí respektovány 
– zejména na regionální a místní úrovni. Na druhou stranu je skutečností, že se plány péče 
mezi jednotlivými chráněnými krajinnými oblastmi a národními parky značně liší obsahově 
a formálně, zejména mírou detailu.  
Plány péče relevantní pro předloženou koncepci: 

• Krkonošský národní park (Plán péče – Krkonošský národní park a jeho 
ochranné pásmo)  

• CHKO Lužické hory (Plán péče CHKO Lužické hory) 
• CHKO České středohoří (Plán péče CHKO České středohoří) 
• CHKO Kokořínsko (Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko 

na období 1999-2008) 
• CHKO Český ráj (Plán péče o Chráněnou krajinou oblast Český ráj) 
• CHKO Jizerské hory (Plán péče CHKO Jizerské hory) 

V rámci této SEA lze doporučit, aby plány péče (jako jeden z významných nástrojů 
managementu chráněných území) byly respektovány při plánování na regionální a lokální 
úrovni, respektive při přípravě jednotlivých konkrétních projektů. Na zohledňování tohoto 
doporučení pak musí dozírat jednotlivé orgány ochrany přírody, odpovědné za konkrétní 
chráněné území.  
 
Regionální a lokální  koncepce s vazbou na předložený dokument 
 
Z hlediska životního prostředí a veřejného zdraví má předložený dokument vztah 
k následujícím koncepcím:  
 

• Oznámení dle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění k Programu rozvoje 
Libereckého kraje 2007-2013 (2007) 

• Zdravotní politika Libereckého kraje (Dlouhodobý program zlepšování  
zdravotního stavu obyvatel) (prosinec 2002) 

• Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje (2005) 
• Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje (březen 2004) 
• Strategie rozvoje Libereckého kraje (návrh koncepce 2007) 
• Strategie rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje (2002) 
• Dopravní politika Libereckého kraje (2004) 
• Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (prosinec 2002) 
• Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (listopad 2004) 
• Surovinová politika Libereckého kraje (červen 2003) 
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• Územně energetická koncepce Libereckého kraje (kveten 2004) 
• Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (duben 2003) 
• Program rozvoje Libereckého kraje (květen 2004) 
• Krajský lesnický program Libereckého kraje (duben 2005) 
• Aktualizace dokumentu Územně energetická koncepce Libereckého kraje 

a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém 
kraji (červen 2005) 

• Programový dodatek k Programu ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje 
(červen 2005) 

Relevantní cíle a priority navržené existujícími mezinárodními a národními koncepčními 
dokumenty byly využity zpracovatelem SEA při sestavování sady referenčních cílů ochrany 
životního prostředí a veřejného zdraví.  
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ČÁST  C 
 
 
 
 

Současný stav životního prostředí 
v dotčeném území  

 
 
 

C.1. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném 
území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce 

 
C.2. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly 

být provedením koncepce významně dotčeny 
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C. SOUČASNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  
C.1. INFORMACE  O SOUČASNÉM STAVU  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ   V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE.  
C.1  Ovzduší a klima 
C.2  Voda 
C.3  Půda 
C.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje 
C.5  Flóra a fauna 
C.6  Ekosystémy 
C.7  Krajinný ráz 
C.8  Obyvatelstvo 
 
C.1.1. Ovzduší a klima 
Klimatické charakteristiky Libereckého kraje se mění v závislosti na nadmořské výšce. Oblast 
Jizerských hor a Krkonoš spadá do klimatických oblastí chladných CH4, CH6 a CH7. Na ně 
navazují oblasti mírně teplé zastoupené MT2, MT7, MT9, MT10 a MT11. Charakteristika 
jednotlivých klimatických oblastí dle Quitta (1971) je uvedena v následující tabulce: 
 
Tabulka 1: Klimatické charakteristiky Libereckého kraje 

klimatická 
oblast 

charakteristika 

CH4 Nejchladnější klimatická oblast. Léto je velmi krátké, chladné a vlhké, přechodné období je 
velmi dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, velmi 
chladná, vlhká s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky.  

CH6 Léto je velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné období je 
dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, mírně chladná, 
vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

CH7 Velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je dlouhé, mírně chladné. 
Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou.  

MT2 Nejchladnější a nejvlhčí z mírně teplých oblastí. Krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně 
vlhké, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá 
s mírnými teplotami, suchá a normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. 

MT7 Normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období krátké s mírným jarem a mírně 
teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. 

MT9 Mírně teplá oblast charakterizovaná dlouhým létem, které je teplé a suché až mírně suché, zima 
je krátká, suchá a mírná. 

MT10 Dlouhé léto, teplé a mírně suché. Krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně 
teplým podzimem. Krátká zima je mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové 
pokrývky. 

MT11 Dlouhé léto,  teplé, suché přechodné období, krátké, s mírně teplým jarem a podzimem. Zima je 
krátká, mírně teplá a velmi suchá, krátké  trvání sněhové pokrývky. Oblast vymezená 
v nejnižších partiích Libereckého kraje od jihu podél Jizery po Turnov a na severu v Žitavské 
pánvi od severu k Hrádku. 
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Chod teploty  
Dlouhodobé průměrné roční teploty se pohybují na většině území kraje mezi 6 a 8 °C 
v závislosti na nadmořské výšce, konfiguraci terénu, charakteru ploch ap. Ve vrcholových 
partiích Jizerských hor a Krkonoš průměrné roční teploty klesají i pod 4 °C. Vyšších hodnot 
dosahují průměrné roční teploty v Pojizeří na Turnovsku a SZ od Frýdlantu na dolním toku 
Smědé.  
Tabulka 2: Průměrná teplota vzduchu (ºC) za období 1901-1950 

1901-1950 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok ∅ 
Bedřichov (JN) -4,8 -4,0 -0,8 3,3 9,1 12,0 13,8 12,9 9,7 5,2 0,0 -3,3 4,4 
Desná,-Souš (JN) -4,9 -4,0 -0,8 3,1 8,8 12,1 14,0 13,1 9,8 5,2 0,1 -3,4 4,4 
Frýdlant (LI) -1,3 -0,6 3,3 7,9 13,0 16,0 17,7 16,9 13,5 8,3 3,7 0,4 8,2 
Harrachov (SM) -4,5 -3,3 -0,4 4,0 9,6 12,4 14,4 13,4 10,3 5,8 0,6 -3,0 4,9 
Liberec (LI) -2,6 -1,7 2,0 6,6 12,0 14,9 16,7 15,7 12,3 7,5 2,5 -1,0 7,1 
Česká Lípa (CL) -2,2 -1,1 2,8 7,3 12,8 15,8 17,6 16,6 13,0 7,8 2,8 -0,7 7,7 
Karlovice (SM) -2,4 -1,1 2,9 7,5 13,0 15,5 17,2 16,3 12,9 8,0 3,0 -0,6 7,7 
Vysoké nad Jizerou 
(SM) 

-4,0 -2,9 0,8 5,2 10,9 13,6 15,5 14,7 11,5 6,3 1,0 -2,4 5,8 

 
Inverzní polohy jsou ovlivněny zejména reliéfem, expozicí terénu, teplotou a vlhkostí  
vzduchu, slunečním zářením a větrem. V řešeném území se inverzní polohy nacházejí 
především v údolích řek Jizera, Kamenice a jejich přítoků, v oblasti Kokořínska ap. 

Srážky 
Oceánický ráz podnebí se projevuje zejména na návětrné straně Jizerských hor v celkových 
srážkových úhrnech a vyrovnanosti v průběhu roku. Srážkové úhrny a charakter rozložení 
srážek se na území kraje mění výrazněji ve směru sever – jih. Severní část kraje, a to zejména 
celé Jizerské hory a jejich předhůří jsou výrazně vlhčí než oblast Českolipska, nebo Semilska. 
V Jizerských horách roční suma srážek překračuje 1000 mm, v centrální části hor i 1400 mm 
a na srážkoměrné stanici Bílý Potok, U studánky dosahuje 1705 mm.  
Srážkový stín Lužických a Jizerských hor a částečně i Krkonoš, doplněný o druhotnou hradbu 
Ještědsko-kozákovského hřbetu se částečně projevuje v jižní části kraje, kde srážkové úhrny 
většinou dosahují průměrných hodnot v České republice. 
Tabulka 3: Průměrné roční úhrny srážek (v mm) za období 1901-1950 

Stanice I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 
Frýdlant 49 43 45 62 77 93 96 104 68 60 56 49 802 
Smrk 139 111 94 108 100 160 147 145 110 115 114 130 1473 
Desná, 
Souš 

131 106 87 92 90 109 131 132 98 110 111 115 1312 

Liberec 71 59 55 67 75 97 102 109 70 72 73 68 918 
Rovensko 54 45 42 48 55 70 72 77 53 52 53 53 647 
Kravaře 
(CL) 

26 23 34 44 71 84 97 89 63 54 42 32 659 

Doksy 42 34 34 44 54 67 72 68 42 45 44 42 558 
 

Výška sněhové pokrývky je v porovnání s jinými oblastmi ČR vyšší, na horách často 
přesahuje 1 m. Z důvodů velkoplošného odlesnění Jizerských hor a vyšších zimních teplot v 
posledních letech je ale patrný značný pokles jak výšky tak i délky trvání sněhové pokrývky. 
Průměrná výška sněhové pokrývky v horské oblasti Krkonoš se pohybuje mezi 150 až          
200 cm. V zimním období dochází k velkoplošnému přemísťování sněhových mas z 
návětrných prostorů, svahů a hřbetů do závětří ledovcových karů a různých terénních 
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prohlubní, vytvářejí se sněhová pole a převisy s rizikem vzniku lavin. Na území Libereckého 
kraje se jedná zejména o jihovýchodní svah vrchu Kotel s několika lavinovými drahami 
(kolem 50 frekventovaných lavinových drah v celých Krkonoších). 

Proudění vzduchu 
Větrné poměry jsou ovlivněny převládajícím rozložením tlakových útvarů, tedy zimní  
anticyklónou a letní cyklónou. Místní větry jsou ovlivněny příslušnými orografickými 
podmínkami, které tyto hlavní směry deformují. Převládá jihozápadní a severozápadní směr 
proudění. 
Tabulka 4: Průměrná roční četnost směrů větru (v %) dle: Územní průmět významných prvků krajiny 
Jm kraje, Terplan,1978 

Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 
Česká Lípa 5,5 7,4 12,6 19,5 3,5 11,5 16,0 20,3 3,7 
Karlovice 7,4 4,8 21,3 9,9 5,8 2,7 13,6 9,5 25,0 
Liberec 13,4 1,3 0,6 16,9 20,5 6,6 4,8 17,3 18,6 

 

V létě převládají severozápadní až severní větry, v zimě jihovýchodní. Na stanici Česká Lípa 
a Karlovice se projevuje více západní a východní složka proudění, což je dáno primárně 
uspořádáním terénu. Vzhledem k velice členitému terénu se směr a síla větrů lokálně mění. 
Procento bezvětří (calm) je vyšší v oblasti Liberecka a Semilska, oproti Českolipsku, kde je  
minimální, což ovlivňuje relativně krátkodobé trvání radiačních inverzí. 
Vítr ovlivňuje průběh mnoha jiných meteorologických prvků, jako teploty vzduchu, výparu, 
tání sněhové pokrývky, výskytu mlh, srážek a trvání inverzí a tím spojený rozptyl 
atmosférických příměsí. 

 
C.1.2. Voda 
Podzemní vody 
Region disponuje výjimečně bohatými zdroji podzemních a povrchových vod. Na území 
Libereckého kraje jsou dvě chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Severočeská křída a 
Jizerské hory. 

Z  hlediska regionů mělkých podzemních vod se celé území Libereckého kraje nachází 
v regionu se sezónním doplňováním zásob. Na území kraje lze vymezit tři oblasti s různými 
časovými úseky nejvyšších průměrných měsíčních stavů hladin podzemních vod. Oblast 
Frýdlantské pahorkatiny a Hrádecké a Liberecké kotliny se nachází v regionu II B 5 
charakterizovaném nejvyššími stavy v období březen – duben a nejnižšími v období září – 
listopad a průměrným specifickým odtokem podzemních vod v rozmezí 1,51-2,00 l/s.km2.  

Oblast Lužických hor, jejich podhůří, včetně severní a severovýchodní části Ralské 
pahorkatiny, Jizerské  hory a Krkonoše se nachází v regionu II G 6 (nejvyšší partie Jizerských 
hor a Krkonoš v regionu II G 7). Ty jsou charakterizovány nejvyššími stavy v období květen 
– červen a nejnižšími v období prosinec – únor a nejvyšším průměrným specifickým odtokem 
podzemních vod v rozmezí 2,01 – 5,00 l/s.km2 a více 
Zbývající část Libereckého kraje se nachází v regionu II E s nejvyššími stavy v období květen 
– červen a nejnižšími v období září – listopad. V rámci regionu lze vymezit tři regiony s různě 
vysokým specifickým odtokem podzemních vod. Území s nejnižšími hodnotami specifického 
odtoku v kraji (1,01 – 1,50  l/s.km2) se nachází v oblasti třetihorních sedimentů na jihu a 
jihozápadě kraje (Kokořínsko, Hruboskalsko). Území s průměrným specifickým odtokem 
1,51 – 2,00 l/s.km2 se nachází  na Dokesku, v jižní části Ralské pahorkatiny. Oblast 
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Českolipska, jižní část okresu Liberec a oblast podkrkonoší se nachází v oblasti s průměrným 
specifickým odtokem 2,01 – 5,00 l/s.km2  

Povrchové vody 
Libereckým krajem prochází hlavní evropské rozvodí, které odděluje úmoří Baltu (povodí 
Odry) a Severního moře (povodí Labe). Rozvodí probíhá hřebenovými partiemi Lužických 
hor (Hvozdský hřbet), Ještědského hřbetu a centrální částí Jizerských hor. Nejvodnatější 
řekou je Jizera, k povodí Jizery náleží říčka Mohelka, která se svými přítoky odvodňuje jižní 
část kraje, východní část kraje odvodňují přítoky Jizery Kamenice, Jizerka a Oleška. 
Podještědská pahorkatina je odvodňována Ploučnicí a jejími přítoky Ještědským, Panenským 
potokem, Svitávkou a Robečským potokem. Páteřním tokem území je Lužická Nisa, která 
pramení v jabloneckém okrese a tvoří osu Žitavské pánve od Jablonce n. N. přes Liberec, 
Chrastavu, Hrádek a dále na území Polska a SRN. Délka toku na našem území činí 55,1 km, 
průměrný průtok u státní hranice je 5,4 m3/s. Významnějšími přítoky Lužické Nisy jsou Černá 
Nisa a Jeřice. Frýdlantský výběžek je odvodňován říčkou Smědá, která pramení v okolí 
Smědavy ve východní části Jizerských hor. Délka toku na našem území činí 45,9 km. 

 
Vodní toky Libereckého kraje: 
V rámci povodí Odry na území kraje zasahují především dvě hlavní povodí: 2-04-07 Lužická 
Nisa po Mandavu a 2-04-10 Smědá a Lužická Nisa pod Smědou, podružné zastoupení mají 
povodí 2-04-06 Kwisa a 2-04-09 Lužická Nisa od Mandavy po Smědou. V rámci povodí Labe 
se na území Libereckého kraje uplatňují především povodí 1-05-01 Jizera pod Kamenicí, 1-
05-02 Jizera od Kamenice po Klenici a 1-14-03 Ploučnice. Okrajové zastoupení mají zcela na 
východě povodí 1-01-01 Labe po Úpu, zcela na západě pak 1-14-05 Kamenice a Labe pod 
Kamenicí.  

Povodí Odry 
Jindřichovický potok  
Lužická Nisa  
Rýnovická Nisa  
Černá Nisa  
Jeřice  
Smědá  
Lomnice  
Řasnice  
Bulovský potok  

 
 

Povodí Labe 
Jizera  
Libuňka  
Žehrovka  
Mohelka  
Ještědka  
Zábrdka  
Mumlava  
Jizerka  
Oleška  
Kamenice  
 

Vošmenda  
Liběchovka  
Ploučnice  
Ještědský potok  
Panenský potok  
Svitavka  
Dobranovský potok  
Sporka  
Robečský potok  
Bobří potok  
Kamenice  

Vodní plochy Libereckého kraje: 
Území Libereckého kraje není příliš bohaté na větší vodní plochy. Pouze čtyři nádrže mají 
hladinu větší než 100 ha, přitom v případě Novozámeckého rybníka je velká část hladiny 
porostlá rákosem. Nejvíce vodních ploch je soustředěno na Českolipsko, kde nalezneme řadu 
větších i menších rybníků. Nejvýznamnější jsou soustředěny do povodí Robečského a 
Bobřího potoka. Vedle Máchova jezera, Břehyňského a Novozámeckého rybníka se zde 
nachází soustava Holanských rybníků, z nichž největší jsou rybníky Dolanský (44 ha), 
Milčanský (29 ha), Holanský (25 ha), Nohavice (18 ha) a Mlýnský (13 ha). Jižně od Máchova 
rybníka leží Poselský rybník (navrhovaná přírodní rezervace). Soustava menších rybníků leží 
jižně od Nového Boru, na Dobranovském potoce a jeho přítocích – jde zejména o rybníky 
Radvanecký, Červený a Pivovarský (všechny s rozlohou do 10 ha). Při levém břehu Ploučnice 
nad Českou Lípou leží ochranářsky zajímavý Heřmanický rybník (17 ha). Na levostranném 
přítoku Ploučnice dále proti proudu se nachází soustava Hradčanských rybníků (Rybníky 
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Hradčanský, Držník, Vavrouškův, Strážovský, Černý). Rybníky, které leží většinou v 
rezervaci, byly značně poškozeny činností sovětské armády, pod jejíž působnost toto území 
donedávna spadalo. Podobný úděl stihl i nedaleké rybník Svébořicko-Novodvorské soustavy.  

V Jizerských horách a po jejich obvodu jsou vodní plochy zastoupeny přehradními nádržemi,  
zbudovanými převážně na počátku 20. století. Největší z nich, vodní dílo Josefův Důl, byla 
ovšem vystavěna teprve na přelomu 70. a 80. let. Dalšími přehradami jsou Souš, Bedřichov 
(Černá Nisa), Mšeno, Harcov, Fojtka, Mlýnice, k drobným nádržím patří přehrady v 
Rudolfově a Bedřichově.  

Největší vodní plochy Libereckého kraje: 
Máchovo jezero 284 ha 
Josefův Důl 150 ha 
Novozámecký rybník 128 ha 
Souš 102 ha 
Břehyňský rybník 90 ha 
Horecký rybník (Stráž pod Ralskem) 73 ha 
Hamerský rybník 50 ha 
Dolanský rybník 44 ha 
Bedřichov (Černá Nisa) 42 ha 
Mšeno 42 ha 

 
C.1.3. Půda 
V závislosti na morfologii terénu, geologickém podloží, klimatu a dalších faktorech se v 
území vyvinuly různé typy půd. Určujícím faktorem je v severní a střední části okresu 
převaha podložních kyselých hornin, na západě pak převážně třetihorní bazické horniny a 
čtvrtohorní a třetihorní usazeniny.  

Značné zastoupení mají asociace hnědých půd, a to včetně zkulturněných zemědělských 
forem. V liberecké kotlině, na Frýdlantsku, Českolipsku, okolí Dubé a v okolí Jablonného se 
nachází ilimerizované půdy a hnědozemě, které jsou převážně zemědělsky využívány. Tyto 
půdy s vysokým produkčním potenciálem se vyvíjejí v méně svažitých územích, zpravidla na 
podloží sprašových hlín. 
Na žulách a na pískovcovém podloží horských a podhorských oblastí vznikly podle stupně 
zvětrávání nevyvinuté mělké až středně hluboké kyselé až velmi kyselé hnědé půdy. V 
případě mělkých půd se jedná o plochy s nejnižším produkčním potenciálem (zrnitostně lehké 
skeletovité půdy), vhodné zejména jako trvalé travní porosty. 
Vyšší polohy zaujímá hnědá půda podzolovaná, v nadmořské výšce 800 - 900 m přecházející 
do podzolové půdy.  
Aluviální naplaveniny jsou štěrkovité, písčité, hlinitopísčité a někdy i hlinité půdy s podložím 
štěrků. Pokud štěrky vystupují k povrchu, vznikají produkčně chudší vysychavé půdy. V 
depresních polohách podél vodotečí s nivními uloženinami - hydromorfní půdy, na 
prameništích a v nivách menších vodotečí jsou rozšířeny především gleje. 
Lokálně se vyskytují na zvětralinách silikátových hornin rankery, rendziny na zvětralinách 
karbonátových hornin a pararendziny na vápnitých pískovcích.  
Hlavními původci škodlivých látek v půdě je spad škodlivin z ovzduší, chemické látky 
(hnojiva a ochranné prostředky) používané v zemědělství a lesnictví a škodliviny obsažené ve 
skládkách tuhých odpadů a lokálních individuálních vlivů. 
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Vliv a působení cizorodých látek v půdě (zda zůstane v půdě, rozloží se, pronikne do rostlin 
nebo bude z půdy přirozeně odstraněna) záleží na vlastnosti půdy, svažitosti pozemků, 
vegetačním krytu a dalších faktorech.  

Mimo již zmíněných imisních zátěží z ovzduší, které se objeví i v půdách a změní jejich 
chemismus a následně pak růstové podmínky pro vegetaci, je problémem zatížení půd 
nadměrnými dávkami hnojiv ze zemědělské výroby a jejich splach do akumulačních prostorů, 
do vodních toků a následná ruderalizace. I přes výrazný pokles používání průmyslových 
hnojiv je setrvačnost procesu značná a následky se projevují dodnes. 
Zvýšené obsahy rizikových prvků v půdách (dle přílohy Zák. 334/92 Sb.) byly na základě 
průzkumu obsahu vybraných rizikových prvků  v zemědělské půdě ÚKZUS zjištěny na území 
kraje celkem v 18 vzorcích u kadmia a 5 u rtuti. 

Na Liberecku se projevují vyšší hodnoty obsahu v oblasti Jizerských hor, čehož je zřejmě 
příčinou větší objem atmosférické depozice ve vyšších polohách a také přísnější limitní 
hodnoty pro lehké půdy, které se zde často vyskytují. 
Erozní ohroženost pozemků je obecně ovlivněna půdními vlastnostmi (sklonitost, charakter 
půd..) a dalšími vlivy (způsobem hospodaření, klima..)  
V důsledku zcelování pozemků a odstraňování terénních  překážek v 50. až 70. letech dochází 
k výraznější vodní, méně větrné erozi na exponovaných svazích popř nechráněných 
zemědělských plochách. Ta má za následek nejen přímou ztrátu úrodné půdy, ale i změnu 
půdních vlastností (zrnitost, vodní jímavost a jiné).  
Pozemky ohrožené erozí se nacházejí zejména ve svažitých částech po celém území kraje. 
Erozně nejvíce jsou ohroženy pozemky v pahorkatinném reliéfu, kde se v důsledku 
intenzifikace zemědělství z území vytratily přirozené bariéry. Změnami v podílu orné půdy a  
luk, i intenzitou využívání poněkud klesá celková erozní ohroženost zemědělských pozemků.  

 
 
C.1.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 
Geologie 
Území Libereckého kraje je z geologického hlediska velmi pestré, neboť se na jeho stavbě 
podílejí metamorfity a vulkanity proterozoika, sedimenty, vulkanity a metamorfity 
paleozoika, sedimenty mesozoika, sedimenty a vulkanity tercieru a samozřejmě i nejmladší 
sedimenty kvartéru. Z regionálního hlediska, ve směru od severu k jihu, zasahují do 
uvedeného území  geologické jednotky s následující charakteristikou. Je uvedena v tabulce 5: 
 

Tabulka 5: Geologické jednotky zasahující do území Libereckého kraje 

geologická 
jednotka  

charakteristika 

Krkonošsko-
jizerské 
krystalinikum 

 

Tvoří nejsevernější část území, zasahující od frýdlanského výběžku až po východní Krkonoše. 
Dělí se na část jizerskou, krkonošskou, železnobrodskou, ještědskou, rýchorskou a 
leasczynieckou. Ve své centrální části je představováno převážně stejnoměrně hrubě zrnitou, 
porfyrickou žulou krkonošsko-jizerského typu, při jižním okraji plutonu je zachován dvojslídný 
středně až hrubě zrnitý granit. Okolní krystalinikum je představováno souborem katazonálně až 
epizonálně metamorfovaných hornin charakteru rul, svorů a fylitů s vložkami kvarcitů, 
amfibolitů, erlánů a vápenců. Jimi pronikají drobná tělesa magmatitů. V oblasti frýdlanského 
výběžku, především u Hrádku nad Nisou  jsou zachovány místy až několik set metrů mocné 
relikty terciérních písků, jílů a uhelných jílů. V nejsevernější části frýdlanského výběžku a dále 
v západní části liberecké kotliny jsou zachovány i glaciofluviální kvartérní sedimenty. 

Podkrkonošská Sedimenty této pánve mladopaleozoického stáří transgresivně nasedají na krkonošsko-jizerské 
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pánev  

 

krystalinikum a jejich mocnost činí až 1000 m. Zastoupeny jsou v prostoru měst Semily – Nová 
Paka – Vrchlabí – Trutnov - Náchod. Je vyplněna klastickými, červenými sedimenty různého 
granulometrického složení od psafitů po pelity, do kterých lokálně pronikly magmatické intruse 
(melafyry, tufy, tufity).  

Česká křídová 
pánev 

Je plošně nejrozsáhlejší jednotkou zájmové oblasti a mocnost svrchnokřídových sedimentů 
dosahuje až několik set metrů. Její vznik je spojen s hlavní svrhnokřídovou transgresí moře, kdy 
byla zaplavena  prakticky celá severní část Českého masívu.  Převládají zde subhorizontálně 
uložené sedimenty mořského původu stáří cenomanského až senonského. Petrograficky se jedná 
o mocná souvrství převážně pískovců a slínovců, podřadně jsou zastoupeny prachovce a 
slepence. V některých místech, především ve východní části pánve, přecházejí slínovce do opuk 
(písčitých slínovců). Lokálně ze svrchnokřídové pokrývky vystupují magmatické horniny, 
z nichž nejhojnější jsou terciérní vulkanity v severní části české křídové pánve. Do zájmového 
území zasahuje jednak severočeská křída, která je charakteristická radiálními poruchami, 
oddělujicími plošně velmi rozsáhlé horninové bloky a dále východočeská křída, která je naopak 
charakteristická vytvořením řady vrásových struktur. Pískovce a opuky se intenzívně využívají 
(již od středověku) jako stavební kámen, zásadní význam  české křídové pánve však spočívá  v 
mimořádném zvodnění zastoupených hornin. Dnes již pouze zajímavostí je výskyt uranového 
zrudnění cenomanských pískovců v oblasti Stráže pod Ralskem. 

 
Hydrogeologie  
Pestrá geologická stavba má svůj odraz i v hydrogeologii území. Kromě rozdílného 
litologického složení se zde významněji projevuje i složitá tektonická stavba hydrogeologicky 
nejvýznamnější oblasti, České křídové pánve, která se tak dělí na řadu celků s relativně 
samostatným oběhem podzemní vody. V území Libereckého kraje je tak vyčleněno 8 
hydrogeologických rajónů s následující charakteristikou (popisovány jsou vodohospodářsky 
významnější rajóny od severu k jihu): 
 

Tabulka 6: Hydrogeologické rajóny na území Libereckého kraje 

Hydrogeologický rajón 464 Křída Horní Ploučnice 

Tento vodohospodářsky mimořádně významný rajón leží na psamitických a aleuritických horninách při 
severozápadním okraji území Libereckého kraje s velmi dobrou puklinovou i průlinovou propustností 
horninového souboru. Zvodnění je vázáno především na kolektor B/C,  jehož přírodní zdroje podzemní vody 
činí téměř 4 000 l/s a odběry cca 600 l/s. Cenomanský kolektor A se projevuje vysokými obsahy uranu a radia 
a je předmětem sanace po minulé hydrochemické těžbě. 

Hydrogeologický rajón 465 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice 

Je nejzápadnějším rajonem a na území Libereckého kraje zasahuje pouze zčásti. Nachází se na psamitech, 
aleuritech, aleuropelitech a neovulkanitech. Křídové horniny mají dobrou puklinovou propustnost, horniny 
terciéru propustnost slabou, puklinovou, zřídka průlinovou. Oběh podzemních vod je ovlivněn tektonickými 
prvky, navíc dochází k přetékání podzemní vody do sousedních rajonů. Nejvýznamnější je kolektor D 
s přírodními zdroji cca 1 700 l/s . 

Hydrogeologický rajón 641 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor 

Je ztotožněn s oblasti výskytu magmatických a metamorfovaných hornin při severním okraji  Libereckého 
kraje. Horninový soubor je charakteristický slabou až střední puklinovou propustností skalních hornin a 
proměnlivou průlinovou propustností sedimentů kvartérního pláště. Oběh podzemní vody je vázán především 
na pásmo připovrchového rozpojení puklin, hlubší oběh je vázán pouze na ojedinělé tektonické linie většího 
rozsahu. Nejvydatnějším prameništěm je vodárna Machnín na jihozápadní straně Ještědského hřbetu, odkud je 
dodávána voda do Liberce, většinou však zdroje podzemní vody vystačí pouze na zásobování menších sídlišť.   

Hydrogeologický rajón 141 Glacifluviální sedimenty v západní části Liberecké kotliny 

Rajon tvoří komplex glacifluviálních sedimentů, ke kterým se přimykají miocenní sedimenty výběžku 
Žitavské pánve. Uloženiny jsou representovány štěrkopísky a písky s vložkami jílů s dobrou průlinovou 
propustností a jsou dobrým prostředím pro akumulaci vod. 

Hydrogeologický rajón 143 Glacifluviální sedimenty ve Frýdlantském výběžku  
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Tvoří západní část Frýdlantského výběžku, leží na štěrkopíscích a píscích, které mají dobrou průlinovou 
propustnost.  

Hydrogeologický rajón 441 Jizerský turon  

Zasahuje do Libereckého kraje svou severní částí v okolí Turnova. Je vázán na aleurity a psamity s průlinovou 
i puklinovou propustností. Oběh podzemních vod je vázán především na pískovce jizerského souvrství 
kolekotru C, jehož přírodní zdroje činí cca 3 300 l/s a odběry téměř 1000 l/s. 

Hydrogeologický rajón 442 Jizerský coniak  

Rajon leží na aleuritech a psamitech s puklinově průlinovou propustností sedimentů skalních měst na 
Turnovsku. Přírodní zdroje podzemních vod kolektoru D činí téměř 900 l/s. 

Hydrogeologický rajón 515 Podkrkonošská pánev  

Rajón vymezují Jizerské hory, Krkonoše a sedimenty české křídové pánve. Je charakteristicky střídáním 
propustnějších a méně propustných poloh ve vertikálním sledu, takže směrem s hloubkou se znesnadňují 
podmínky pro živější oběh podzemní vody. K významnější akumulaci podzemní vody dochází proto jen 
zřídka v oblasti dílčích drenážních bází. 

 
 
C.1.5. Fauna a flóra 
C.1.5.1. Flóra 
Liberecký region leží podle fytogeografického členění České republiky pouze ve dvou 
fytogeografických oblastech. Plošně převládá mezofytikum s devíti fytogeografickými okresy 
(Lužické hory, Polomené hory, Ralsko-bezdězská tabule, Český ráj, Podkrkonoší, Lužická 
kotlina, Frýdlantská pahorkatina, Podještědí a Ještědský hřbet). Oreofytikum je v regionu 
velmi výrazné, zejména díky fytogeografickým okresům Jizerské hory a Krkonoše. Do 
oreofytika také náleží vrchol Ještědu, který tvoří malý ostrůvek v pohoří charakteru 
mezofytika. Bohatství flóry severních a severovýchodních Čech je podmíněno zejména 
pestrostí geologických, geomorfologických, klimatických a hydrologických charakteristik a 
velkou vertikální členitosti území. Na pestré mozaice stanovišť s nesčetnými kombinacemi 
hodnot jednotlivých faktorů se během posledních staletí vyvinuly tyto základní ekosystémy: 
lužní lesy, mokřadní olšiny, dubohabřiny, roklinové a suťové lesy, květnaté bučiny a jedliny, 
vápnomilné bučiny, kyselé bučiny, reliktní bory, kulturní bory, horské klimaxové a 
podmáčené smrčiny, rašeliniště vrchovištního typu, rašeliniště nižších poloh, slatiny, 
podhorské a horské květnaté louky, teplomilná společenstva skalních výchozů a slunných 
strání, klečové porosty a tundrové společenstvo alpinských holí. 
Nejnápadnější skupinou druhů, která je charakteristická pro velkou část kraje, jsou rostliny 
subatlantského až atlantského rozšíření. K těm druhým patří vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix) 
hojně rostoucí na Malé jizerské louce a již vyhynulé druhy žabníček vzplývavý (Luronium 
natans) a podezřeň královská (Osmunda regalis). Běžnějšími druhy subatlantskými jsou 
řebříček bertrám (Achillea ptarmica), trávnička obecná (Armeria vulgaris), svízel hercynský 
(Galium saxatile), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), sítina ostrokvětá 
(Juncus acutiflorus), štírovník bažinný (Lotus uliginosus), třezalka položená (Hypericum 
humifusum), rozrazil horský (Veronica montana) a tuřice latnatá (Vignea paniculata). K méně 
hojným druhům pak náleží bělolístka nejmenší (Logfia minima), kolenec jarní (Spergula 
morisonii), koprník štětinolistý (Meum athamanticum), hrachor lnolistý (Lathyrus linifolius), 
lopuch hajní (Arctium nemorosum), nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis) aj.  

Široká skupina hercynských lesních druhů, jež jsou dominantní složkou autochtonní květeny, 
je často obohacena druhy demontánními. Ty mají těžiště rozšíření v horských oblastech, ale 
často sestupují do nižších poloh, buď v doprovodu vodotečí pramenících v horách anebo v 
inverzních sníženinách. K běžnějším rostlinám této kategorie náleží mj. černýš lesní 
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(Melampyrum sylvaticum), knotovka červená (Melandrium sylvestre), kokořík přeslenitý 
(Polygonatum verticillatum), pérnatec horský (Lastrea limbosperma), řeřišník Hallerův 
(Cardaminopsis halleri), sítina kostrbatá (Juncus squarrosus), třtina chloupkatá 
(Calamagrostis villosa), žebrovice různolistá (Blechnum spicant) a sedmikvítek evropský 
(Trientalis europaea); řidčeji sestupuje z horských poloh podbělice alpská (Homogyne 
alpina). Z druhů vzácnějších, které se šíří zejména podél Jizery a dalších vodotečí 
přitékajících z Krkonoš a Jizerských hor, lze uvést mléčivec alpský (Cicerbita alpina), 
pryskyřník omějolistý (Ranunculus platanifolius), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), 
měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva) aj.  

Významné zastoupení mají v květeně Libereckého kraje druhy boreokontinentální, popř. 
boreálně montánní. Ty jsou často vázány na mokřady a rašeliniště anebo na mezoklimaticky 
chladné polohy, často s minerálně chudými substráty, na nichž je oslabena kompetice 
standardní hercynské květeny. Mnohé tyto druhy lze považovat za relikty z chladnějších 
období holocénu nebo i pleistocénu. K druhům relativně oligotrofním, s těžištěm výskytu na 
přechodových rašeliništích až vrchovištích patří mj. suchopýr pochvatý (Eriophorum 
vaginatum), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), rosnatka okrouhlolistá (Drosera 
rotundifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), rojovník bahenní (Ledum palustre) a 
brusnice vlochyně (Vaccinium uliginosum). V oligotrofních vodách roste rdest alpský 
(Potamogeton alpinus), zevar nejmenší (Sparganium minimum), bublinatka menší a 
bledožlutá (Utricularia minor, U. ochroleuca). 
Na eutrofnější mokřadní až vodní ekotopy jsou vázány následující druhy: bazanovec 
kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), ďáblík bahenní (Calla palustris), hladýš pruský 
(Laserpitium prutenicum), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba) aj. Mimo zamokřená 
stanoviště roste medvědice léčivá (Arctostaphylos uva-ursi) a zimozelen okoličnatý 
(Chimaphila umbellata).  

Na vlhkých loukách svazu Calthion a Molinion nalezneme dále prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), bukvici lékařskou (Betonica 
officinalis), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), čertkus luční (Succisa pratensis), hadí 
mord nízký (Scorzonera humilis), ocún jesenní (Colchicum autumnale), pcháč šedý (Cirsium 
canum), svízel severní (Galium boreale), vzácně i starček roketolistý (Senecio erucifolius). 
Na horských loukách zastihneme kromě shora uvedených i následující druhy: prhu chlumní 
(Arnica montana), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), pětiprsku žežulník 
(Gymnadenia conopsea), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), škardu měkkou 
jestřábníkovitou (Crepis mollis subsp. hieracioides), vzácně i kropenáč vytrvalý (Swertia 
perennis). 

 
 
C.1.5.2. Fauna 
Území Libereckého kraje se vyznačuje členitým reliéfem, což se významně projevuje i ve 
složení jeho fauny. Značná pestrost geologické stavby, půdního a vegetačního krytu dává 
předpoklad k výskytu bohatého druhového spektra živočichů od teplomilných druhů nížin a 
stepních biotopů na kontaktu s termofytikem v západní a jižní části území až po severské 
druhy alpínského pásma Krkonoš a vrchovišť Jizerských hor. Rozsáhlé je zastoupení lesních 
porostů různých typů, především horských smrčin a bučin a rozsáhlých borových monokultur 
zejména v pískovcových oblastech Českolipska a Českého ráje, což podmiňuje výrazné 
zastoupení lesních živočišných společenstev. Významným fenoménem, ovlivňujícím 
druhovou rozmanitost fauny, je přítomnost poměrně rozsáhlých mokřadů a vodních ploch, 
zejména na Českolipsku. Na četných rašeliništích a slatiništích se vyskytují významná 
živočišná společenstva bezobratlých, s řadou tyrfobiontů a glaciálních reliktů. Reliktní faunu 
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hostí též rozsáhlé sutě v jednotlivých pohořích, na pískovcových půdách se vyskytují vzácné 
psamofilní druhy. Významnými refugii fauny jsou zachovalé říční nivy s neregulovanými 
úseky, např. na Jizeře, Kamenici, Ploučnici nebo Smědé. 
 

Tabulka 7:  Bioregiony na území Libereckého kraje 

oblast název bioregionu 

Liberecký kraj 

 

severní hornatá část - 3 horské bioregiony 
1.66 Lužickohorský (východní část Lužických hor) 
1.67 Jizerskohorský (Jizerské hory a Ještědský hřbet) 
1.68 Krkonošský (západní část Krkonoš) 

zbývající části 
1.6. Mladoboleslavský (pouze jeho sever., okraj., nereprezentat. část západ. od Turnova) 
1.15 Verneřický (pouze okrajově v nejzápadnější části okresu Česká Lípa) 
1.33 Kokořínský (jižní část okresu Česká Lípa – část CHKO Kokořínsko) 
1.34 Ralský (centrální část Českolipska a jihozápadní část Liberecka) 
1.35 Hruboskalský (jihovýchodní část kraje – část Českého ráje v okolí Turnova) 
1.36 Železnobrodský (jižní podhůří Jizerských hor a část Semilska) 
1.37 Podkrkonošský (západní část Podkrkonoší) 
1.56 Žitavský (česká část Žitavské pánve – Frýdlantský výběžek a Hrádecko) 

 
Charakteristika bioregionů na území Libereckého kraje: 

1.15 Verneřický bioregion - leží ve středu severních Čech,  má plochu 65100 ha. Na území 
Libereckého kraje zahrnuje plochu cca  9950 ha. Do Libereckého kraje zasahuje typická část 
bioregionu, která je tvořena neovulkanickými plošinami s květnatými bučinami a okrajovými 
údolními výraznými svahy, na nichž se uplatňují i dubohabřiny.  

1.33 Kokořínský bioregion - leží na severu středních Čech, zabírá jižní část 
geomorfologického celku Ralské pahorkatiny a má celkovou plochu 40600 ha. Jeho severní 
polovina o výměře 20551 ha zasahuje do Libereckého kraje typickou část bioregionu. Tu tvoří 
kyselé kvádrové pískovce rozčleněné v kaňony s kyselými doubravami a ostrůvky 
dubohabrových hájů na malých plošinách mezi kaňony. Reprezentativní jsou i malé výchozy 
neovulkanitů s ostrůvky květnatých bučin.  

1.34 Ralský bioregion - leží ve střední části severních Čech, zabírá severní polovinu 
geomorfologického celku Ralská pahorkatina a západní okraj Jičínské pahorkatiny, má plochu 
108100 ha, z čehož v Libereckém kraji leží 92 744 ha. Typická část bioregionu je tvořena 
pískovcovými plošinami s borovými doubravami, rašeliništi a luhy a olšinami, a 
neovulkanickými suky s květnatými bučinami. Nereprezentativní část bioregionu má pokryv 
spraší a vegetačně je charakterizována dubohabrovými háji.  

1.35 Hruboskalský bioregion - leží na severovýchodě středních Čech, zabírá centrální část 
Jičínské pahorkatiny a má plochu 31400 ha. V Libereckém kraji leží typická část bioregionu, 
která  je tvořena pískovcovými skalními městy s borovými doubravami a ostrůvky květnatých 
bučin na neovulkanických sucích. V Libereckém kraji se nachází severní část bioregionu o 
výměře 13467 ha.  
1.36 Železnobrodský bioregion - leží na pomezí severních a východních Čech, zabírá západní 
část geomorfologického celku Krkonošské podhůří a střední část Ještědsko - kozákovského 
hřbetu. Celková plocha je 38600 ha. Typickou část bioregionu tvoří členitý reliéf údolí Jizery 
a jejích přítoků s bikovými bučinami na plochých vršcích a s květnatými bučinami a 
suťovými lesy v údolích. Nereprezentativní část tvoří jihovýchodní výběžek bez údolních 
zářezů, tvořící přechod k ploššímu bioregionu Podkrkonošskému (1.37). 37750 
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1.37 Podkrkonošský bioregion - leží na severu východních Čech, zabírá střední a východní 
část geomorfologického celku Krkonošské podhůří a má celkovou plochu 102100 ha. Typická 
část bioregionu je tvořena pahorkatinou na permu a karbonu s monotónně rozšířenými 
bikovými bučinami a liniemi luhů, na jižním okraji i s acidofilními doubravami, ostrovy 
květnatých bučin a malými výskyty olšin. V Libereckém kraji má výměru 16 914 ha. 

1.56 Žitavský bioregion - leží na severní hranici Čech, zabírá geomorfologické celky 
Žitavskou pánev, Frýdlantskou pahorkatinu a východní část Šluknovské pahorkatiny. 
Převážná část bioregionu leží v SRN a v Polsku. Plocha bioregionu v ČR je 43900 ha Typická 
část bioregionu je tvořena členitou kotlinou s výplní neogenních sedimentů, neovulkanitů a 
glacifluviálních sedimentů a s acidofilními doubravami, dubohabrovými háji, bikovými 
bučinami a menšími ostrovy květnatých bučin včetně fragmentů suťových lesů. 
Nereprezentativní část je tvořena uzavřenou chladnou Libereckou kotlinou a vyššími kopci, 
tvořícími přechod k Jizerským horám.  Oblast se vyznačuje poměrně nízkou biodiverzitou, 
což souvisí s nevýrazným reliéfem a poměrně oceánským vyrovnaným podnebím.  
1.66 Lužickohorský bioregion - leží na severu severních Čech, prakticky je totožný s 
geomorfologickým celkem Lužické hory. Bioregion leží na stát. hranici, menší severní část 
leží v SRN. Bioregion je protažen ve směru Z - V a jeho plocha v ČR je 21300 ha, z čehož 
11993 ha v Libereckém kraji. Typická část bioregionu je tvořena měkkými křídovými 
sedimenty s měkkým reliéfem proraženým kyselými neovulkanity tvořícími vysoké kupy. 
Převažující vegetační jednotkou jsou květnaté bučiny. Nereprezentativní část je tvořena 
kyselými křídovými pískovci se skalními městy a s bikovými bučinami a okraji s acidofilními 
doubravami.   
1.67 Jizerský bioregion - se nachází na severní hranici Čech, menší částí leží v Polsku. 
Bioregion se v severní části prakticky shoduje s vymezením geomorfologického celku 
Jizerské hory, v jižní zabírá nejvyšší část celku Ještědsko-kozákovský hřbet. Plocha 
bioregionu v České republice je 51000 ha. Typická část bioregionu zahrnuje centrální část 
Jizerských hor (tvořenou převážně žulami) s vrcholovými plošinami se smíšenými horskými 
bučinami, klimaxovými smrčinami a rašeliništi. Dále typická část bioregionu zahrnuje strmé 
okrajové svahy s jedlinami a smíšenými horskými bučinami. Nereprezentativní část 
bioregionu zahrnuje nižší samostatné kopce a hřbety na jihu a západě bioregionu včetně 
Ještědského hřbetu, tvořené převážně metamorfity. Zde totiž chybí typické vrcholové plošiny 
a na ně vázaná společenstva, zastoupeny jsou prakticky pouze bučiny (s výjimkou vrcholu 
Ještědu).  

1.68 Krkonošský bioregion - leží na severu východních Čech při hranici s Polskem. Bioregion 
zabírá geomorfologický celek Krkonoše a severní výběžek Krkonošského podhůří. Plocha 
bioregionu v ČR je 44700 ha. Typická část bioregionu je tvořena vysokými hřbety a pláněmi s 
ledovcovými kary a hlubokými údolími. Potenciální vegetací jsou květnaté bučiny, horské 
suťové lesy, acidofilní horské bučiny, horské a podmáčené smrčiny, subalpinská nelesní 
společenstva a vrchoviště. Nereprezentativními částmi jsou nižší okrajové horské skupiny a 
okraje pohoří, zahrnující zpravidla pouze květnaté bučiny, nanejvýš s ostrovy acidofilních 
bučin.  Krkonoše jsou nejvyšším pohořím hercynské podprovincie a jako jediné z této 
podprovincie mají široce rozvinutý subalpinský vegetační stupeň, navíc s bohatými porosty 
autochtonní kosodřeviny a s enklávami alpinského stupně. Mezi nejvýznamnější fenomény 
patří i dobře vyvinuté ledovcové kary s unikátní květenou. V Libereckém kraji leží 
nejzápadnější část bioregionu na výměře 13 606 ha 

1.6 Mladoboleslavský bioregion - leží na severovýchodě středních Čech, zabírá nižší reliéf 
tvořený Mrlinskou tabulí, východní částí Jizerské tabule a jižní částí Turnovské pahorkatiny. 
Jeho celková plocha je 116 900ha, z čehož v Libereckém kraji pouze 7378 ha. Jedná se o 
nereprezentativní  přechodné území bioregionu. 
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C.1.6. Ekosystémy 
V řešeném území jsou zastoupena: 

• velkoplošná zvláště chráněná území: národní park, chráněné krajinné oblasti (NP, 
CHKO) 

• maloplošná zvláště chráněná území: národní přírodní rezervace (NPR), národní 
přírodní   památky (NPP), přírodní rezervace (PR), přírodní památky (PP) 

Velkoplošná zvláště chráněná území 
Národní park 
Dle zákona č. 114/1992 Sb, § 15 lze rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním 
měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné 
ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a 
výchovný význam, vyhlásit za národní parky. 
Metody a způsoby ochrany národních parků jsou odstupňovány na základě členění území 
národních parků zpravidla do tří zón ochrany přírody vymezených s ohledem na přírodní 
hodnoty.  

Pro každý národní park navrhuje a schvaluje orgán ochrany přírody plán péče o národní park 
a jeho ochranné pásmo, a to na období zpravidla deseti let.  

V řešeném území se nachází Krkonošský národní park, který byl vyhlášen v roce 1963. 

Krkonošský národní park 
Krkonošský národní park (KRNAP) se rozprostírá v severovýchodní části Čech při hranici s 
Polskem. Z administrativního hlediska leží jeho větší část na území okresů Trutnov (70 %) a 
Semily (30 %). Území o rozloze 548 km2 (včetně ochranného pásma) je orientováno ve směru 
od SZ k JV. Většina území národního parku spadá do geomorfologického celku Krkonoše, 
část ochranného pásma patří již do celku Krkonošské podhůří. Krkonoše patří k hercynským 
pohořím vyvrásněným v prvohorách, před zhruba 600 milióny let. Výrazně překračují horní 
(alpinskou) hranici lesa, která se zde pohybuje okolo 1250 m n. m.  Vysokohorské rysy 
přírody krkonošských hřbetů a hřebenů podtrhuje a formuje drsné klima s velmi chladnými 
severními a severozápadními větry, nízkými teplotami vzduchu a vysokými úhrny 
atmosférických srážek. Během postupujícího zalednění byla severská tundra několikrát 
zatlačena směrem k jihu a zároveň horská tundrová společenstva sestoupila do nižších poloh. 
Obě chladnomilmá seskupení se na některých místech potkávala a po oteplení se zachovala 
vysoko v horách či na jiných vhodných místech (např. rašeliništích), nebo ustoupila s tajícím 
ledovcem k severu. Tím lze vysvětlit poměrně vysoký podíl severských druhů organismů, 
resp. glaciálních reliktů v krkonošských rostlinných i živočišných společenstvech.  

Chráněné krajinné oblasti  
Chráněné krajinné oblasti jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. § 25 rozsáhlá území s harmonicky 
utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených 
ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s 
dochovanými památkami historického osídlení. 

Hospodářské využívání těchto území se provádí podle čtyř zón odstupňované ochrany. CHKO 
má zpracovaný Plán péče, který reguluje činnost v území. 

Zónování CHKO není trvalé, průběžně (cca po deseti letech) se může upravovat. Úpravy 
zonace jsou zpravidla nejvíce podmíněny změnami v přírodě, antropogenními vlivy a lesním 
hospodářským plánem. 
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Tabulka 8:  Přehled CHKO na území Libereckého kraje 

oblast název CHKO 
Liberecký kraj 
 

CHKO Lužické hory  
CHKO České středohoří 
CHKO Kokořínsko 
CHKO Český ráj 
CHKO Jizerské hory 

 
 
Maloplošná zvláště chráněná území 
Národní přírodní rezervace (zákon č. 114/1992 Sb. § 28): Menší území mimořádných 
přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány 
ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, může orgán ochrany 
přírody vyhlásit za národní přírodní rezervace, stanoví přitom také jejich bližší ochranné 
podmínky.Využívání národní přírodní rezervace je možné v případě že se jim uchová či zlepší 
dosavadní stav přírodního prostředí. Na území Libereckého kraje se vyskytují následující 
národní přírodní rezervace: 

• Břehyně-Pecopala  
• Jezevčí vrch  
• Karlovské bučiny 
• Novozámecký rybník 
• Rašeliniště Jizerky 
• Rašeliniště Jizery 

Národní přírodní památka (zákon č. 114/1992 Sb. § 35): Přírodní útvar menší rozlohy, 
zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených 
druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým 
či estetickým významem a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, 
může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní památku, stanoví přitom také její 
bližší ochranné podmínky.  

Hlavním motivem ochrany jsou zde především geomorfologické jevy, na něž se někdy váží i 
hodnotné přírodní ekosystémy (Kozákov, Peklo). Lokality mají opět nadregionální význam, 
vzhledem ke své povaze ale mají menší průměrnou rozlohu než národní přírodní rezervace. 
Jedná se o následující lokality: 

• Bozkovské dolomitové jeskyně  
• Čertova zeď  
• Kozákov  
• Panská skála  
• Peklo  
• Strážník  
• Suché skály  
• Swamp  

Přírodní rezervace (zákon č. 114/1992 Sb. § 33): Menší území  soustředěných přírodních 
hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou 
oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace, stanoví přitom také jejich 
bližší ochranné podmínky.  
Tato kategorie ZCHÚ je na území kraje zastoupena 35 lokalitami. Jde zpravidla o území 
menší rozlohy, u nichž jsou předmětem ochrany zachovalé přírodní ekosystémy.  
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• Apolena  
• Bažantník  
• Bučiny u Rakous  
• Bukovec  
• Černá hora  
• Černá jezírka  
• Dlouhá hora  
• Hamrštejn  
• Hradčanské rybníky  
• Hruboskalsko  
• Jedlový důl  
• Klečové louky  
• Klíč  
 

• Klikvová louka  
• Klokočské skály  
• Kokořínský důl  
• Kostelecké bory  
• Křížový vrch  
• Malá Strana  
• Meandry Smědé  
• Mokřady horní 

Liběchovky  
• Na Čihadle  
• Na hranicích  
• Nová louka  
• Podtrosecká údolí  
 

• Prales Jizera  
• Ptačí kupy  
• Ralsko  
• Rybí loučky  
• Slunečný dvůr 
• Údolí Jizery u 

Semil a Bítouchova  
• Údolí Vošmendy  
• Vápenný vrch  
• Velký a Malý 

Bezděz  
• Velký Vápenný  
• Vlhošť  

Přírodní památka (zákon č. 114/1992 Sb. § 36): Přírodní útvar menší rozlohy, zejména 
geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů vzácných nebo ohrožených druhů 
ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem 
a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody 
vyhlásit za přírodní památku, stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky. 
ZCHÚ této kategorie jsou v Libereckém kraji zastoupena nejpočetněji – celkem 56 lokalitami. 

• Anenské údolí  
• Bílá skála  
• Bílé kameny  
• Bobří soutěska  
• Borecké skály  
• Brazilka  
• Černý důl  
• Deštenské pastviny  
• Děvín, Ostrý a 

Schachtstein  
• Divadlo  
• Dutý kámen  
• Farská louka  
• Fojtecký mokřad  
• Galerie  
• Hadí kopec  
• Husa  
• Jezírko pod Táborem  
• Jindřichovský mokřad  
• Kamenný vrch  
• Kamenný vrch u Křenova  
• Kaňon potoka Kolné  
• Klečoviště na Smrku  
• Kodešova skála  
• Konvalinkový vrch  
• Kovářův mlýn  
• Libuňka  

• Lukášov  
• Malý a Velký Jelení vrch  
• Martinské stěny  
• Mechové jezírko  
• Na Kneipě  
• Naděje  
• Nístějka  
• Ondříkovický 

pseudokrasový systém  
• Osinalické bučiny  
• Pod Dračí skálou  
• Pod Hvězdou  
• Pod Smrkem  
• Prameny Labe  
• Prameny Pšovky  
• Provodínské kameny  
• Pustý zámek Rádlo – nad 

koupalištěm  
• Rašeliniště Černého 

rybníka  
• Rašeliniště Mařeničky  
• Ronov  
• Stohánek  
• Stříbrník  
• Stříbrný vrch  
• Široký kámen  
• Terasy Ještědu  

• Trosky  
• U Posedu  
• V bažinkách  
• Vlčí louka  
• Vranovské skály  
• Vústra 
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Na přiložené mapě jsou vyznačena maloplošná zvláště chráněná území. Vzhledem k měřítku 
mapy nejsou znázorněna všechna tato území, ale pouze ta, které jsou vymezena na větší ploše. 
 

ÚSES 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zák. 114/92 § 3 písm. a je vzájemně 
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které 
udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se na místní (lokální), regionální a nadregionální 
systém ekologické stability. 
Rozhodujícím kritériem pro vymezení ÚSES je biogeografická pestrost krajiny co do 
rozmístění rámců trvalých ekologických podmínek a jejich přirozené, na člověku nezávislé 
vazby. Stávající ÚSES je tvořen ekologicky významnými segmenty krajiny. Jednotlivé 
skladebné části ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. 
Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje 
trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. (Sb. č. 
395 § 1 písm. a).  

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou 
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter 
síť (Sb. č. 395 § 1 písm. b). Nadregionální biokoridor je tvořen osou a její ochrannou zónou. 
Účelem ochranné zóny je podpora koridorového efektu. Proto všechny prvky regionálních a 
místních ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm ekologické 
stability nacházející se v zóně, jsou chápány jako součást nadregionálního biokoridoru. 
Maximální šíře ochranné zóny je 2 km na každou stranu od osy nadregionálního biokoridoru.  
Interakční prvky podporují pozitivní působení stabilnějších krajinných prvků na okolní 
labilnější krajinu. Nejčastějšími interakčními prvky jsou např. meze, dřeviny podél cest, 
vodních toků atd.  

Územní systém ekologické stability je chápán jako soustava přírodních společenstev, kterou 
je nutno udržovat. Je zdrojem pro přirozenou reprodukci přírodního prostředí. Při vymezení a 
návrhu systému ekologické stability jsou respektována tato kritéria: 

• Rozmanitost potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území 

• Jejich prostorové vazby 

• Nezbytné prostorové parametry (minimální plochy biocenter různého typu, maximální 
délky biokoridorů a jejich minimální nutné šířky) 

• Aktuální stav krajiny 

• Společenské limity a záměry, určující současné a perspektivní možnosti kompletování 
uceleného systému 

Na území Libereckého kraje je dle konceptu územního plánu VÚC Libereckého kraje 
vymezeno 6 nadregionálních biocenter, 23 nadregionálních biokoridorů, 100 regionálních 
biocenter a 83 regionálních biokoridorů. 
 

Natura 2000  
Zákonem č. 218/2004 Sb. ze dne 8. dubna 2004, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
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zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, jsou upraveny podmínky pro vytváření soustavy 
chráněných území evropského významu Natura 2000 a stanovena pravidla pro jejich ochranu. 
Tato soustava je v ČR tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.  
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků 
v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů 
ve stavu příznivém z hlediska ochrany. V rámci ochrany evropsky významných lokalit jsou 
chráněny typy stanovišť. 

Na území Libereckého kraje zasahují tři ptačí oblasti soustavy Natura 2000: 
 

• PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady  
• PO Jizerské hory 
• PO Krkonoše 

PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady (kód CZ0511007) 
Rozloha PO (ha): 9 409,72 

Druhy, jež jsou předmětem ochrany:  
- jeřáb popelavý Grus grus 
- lelek lesní Caprimulgus europaeus 
- moták pochop Circus aeruginosus 
- skřivan lesní Lullula arborea 
- slavík modráček Luscinia svecica 

Dominantami navržené ptačí oblasti jsou rybníky Novozámecký, Břehyně a Heřmanický. 
Všechny se vyznačují rozsáhlými litorálními porosty a společně hostí nejpočetnější českou 
populaci jeřába popelavého (Grus grus). Z dalších významných druhů zde hnízdí slavík 
modráček (Luscinia svecica), bukač velký (Botaurus stellaris), moták pochop (Circus 
aeruginosus), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) a cvrčilka slavíková (Locustella 
luscinioides). Na rybníky z hnízdišť v okolních v lesích zaletuje orel mořský (Haliaeetus 
albicilla). 
Ve východní části území se vyskytují rozsáhlé borové lesy na písčitém podkladě, které dávají 
prostor početným populacím lelka lesního (Caprimulgus europaeus) a skřivana lesního 
(Lullula arborea). 

PO Jizerské hory (kód CZ0511008) 
Rozloha PO (ha): 11 673,61 

Druhy, jež jsou předmětem ochrany:  
- sýc rousný Aegolius funereus 
- tetřívek obecný Tetrao tetrix 

Navržená oblast zahrnuje náhorní plošinu a severní svahy Jizerských hor strmě spadající do 
údolí říčky Smědé. Náhorní plošina prošla v posledních 30 letech velmi dramatickým 
vývojem. Smrkové monokultury, které postupně nahradily původní jedlobukové pralesy, byly 
vážně poškozeny imisemi a následně kalamitami obaleče modřínového a lýkožrouta 
smrkového. Naprostá většina poškozených porostů byla velkoplošně odtěžena, část odumřela. 
Odlesněním vrcholové partie Jizerských hor byly vytvořeny vhodné podmínky pro tetřívka 
obecného (Tetrao tetrix), jehož populace začátkem devadesátých let vrostla. Rovněž došlo k 
rozšíření a postupnému zvyšování stavů lindušky luční (Anthus pratensis), čečetky zimní 
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(Carduelis flammea), hýla rudého (Carpodacus erythrinus) nebo bramborníčka hnědého 
(Saxicola rubetra). Na odlesněných pláních vrcholové části oblasti dochází k periodickým 
gradacím populací hraboše mokřadního (Microtus agrestis), které vytvářejí potravní nabídku 
pro sýce rousného (Aegolius funereus). Na rašelinnných loukách, které jsou tradičními 
tokaništi tetřívků, ojediněle hnízdí bekasiny otavní (Gallinago gallinago), na polské straně v 
oblasti Rašeliniště Jizery bylo opakovaně zaznamenáno hnízdění jeřába popelavého (Grus 
grus). Odlišný charakter má severní část navrženého území, zahrnující NPR Jizerskohorské 
bučiny s ochranným pásmem. Jde o nejrozsáhlejší komplex horských smíšených lesů s 
převahou buku v sudetských pohořích. Ve starých bukových porostech vzácně hnízdí čáp 
černý (Ciconia nigra), lejsek malý (Ficedula parva) a včelojed lesní (Pernis apivorus). K 
dalším pravidelně hnízdícím druhům patří holub doupňák (Columba oenas), datel černý 
(Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), sýc rousný (Aegolius funereus), v posledních 
letech i kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum). 

PO Krkonoše (kód CZ0521009) 
Rozloha PO (ha): 40 906,53 

Druhy, jež jsou předmětem ochrany:  
- chřástal polní Crex crex 
- čáp černý Ciconia nigra 
- datel černý Dryocopus martius 
- lejsek malý Ficedula parva 
- slavík modráček Luscinia svecica svecica 
- sýc rousný Aegolius funereus 
- tetřívek obecný Tetrao tetrix 

Ptačí oblast Krkonoše tvoří celý národní park spolu s částmi jeho ochranné zóny. V 90. letech 
bylo na české straně Krkonoš zjištěno celkem 155 druhů ptáků s prokázaným, 
pravděpodobným nebo možným hnízděním. Na základě výskytu významných druhů ptáků se 
mezi ornitologicky nejhodnotnější oblasti českých Krkonoš řadí alpínské vrcholy, ledovcové 
kary a subarktická rašeliniště na hřebenech v západní a východní části pohoří. Pouze zde v 
rámci České republiky hnízdí kulík hnědý (Charadrius morinellus), slavík modráček 
tundrový (Luscinia svecica svecica) - izolovaná populace 25-30 párů - a pěvuška podhorní 
(Prunella collaris) - izolovaná populace 9-14 párů - z dalších druhů linduška horská (Anthus 
spinoletta) a kos horský (Turdus torquata). Dalším významným územím je mozaika lesních a 
lučních biotopů v oblasti Rýchor a jejich podhůří na jihovýchodě území. Zde hnízdí čáp černý 
(Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek 
obecný (Tetrao tetrix), chřástal polní (Crex crex), sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý 
(Dryocopos martius), lejsek malý (Ficedula parva) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). 

V následující tabulce je uveden přehled EVL na území Libereckého kraje. V tabulce jsou 
uvedeny kódy lokalit, rozloha a předměty ochrany, kvůli kterým byla lokalita navržena do 
Národního seznamu.  
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Tabulka 9: Evropsky významné lokality v Libereckém kraji, zdroj: nařízení vlády 132/2005 Sb., AOPK 
ČR (http://stanoviste.natura2000.cz/)  

Předmět ochrany Název Kód 
lokality 

Rozloha 
(ha) Stanoviště Živočichové Rostliny 

Krkonoše CZ0524044 54 979,60Stanoviště netopýr pobřežní; vranka 
obecná  

hořeček český; svízel 
sudetský; všivec 
krkonošský pravý; 
zvonek český   

Západní jeskyně CZ0514667 0,04Stanoviště vrápenec malý   
Velký a Malý 
Bezděz 

CZ0514243 73,69Stanoviště tesařík alpský   

Podtrosecká údolí CZ0514113 518,9Stanoviště modrásek bahenní; 
sekavec písečný; vrápenec 
malý  

hlízovec Loeselův ; 
srpnatka fermežová; 
vláskatec tajemný   

Jestřebsko - 
Dokesko 

CZ0514042 6 950,37Stanoviště páchník hnědý; tesařík 
alpský, vážka 
jasnoskvrnná  

hlízovec Loeselův; 
koniklec otevřený; 
popelivka sibiřská; 
srpnatka fermežová; 
vláskatec tajemný   

Suchý vrch - 
Naděje 

CZ0514041 187,75Stanoviště netopýr černý; netopýr 
velkouchý 

 

Jizera a Kamenice CZ0513822 66,14 vranka obecná   
Zdislava - kostel CZ0513668 0,06 netopýr velký   
Jeskyně Sklepy pod 
Troskami 

CZ0513666 0,04 vrápenec malý   

Skalice u České 
Lípy 

CZ0513665 0,04 netopýr velký   

Podhájí - chalupa CZ0513663 0,02 vrápenec malý   
Lemberk - zámek CZ0513662 0,25 vrápenec malý   
Doksy - zámek CZ0513659 0,57 netopýr velký   
Český Dub - 
základní umělecká 
škola 

CZ0513658 0,05 netopýr velký   

Bílá Desná - kanál 
protržené přehrady 

CZ0513657 0,08 netopýr velký   

Svitavka CZ0513509 8,64 mihule potoční   
Zahrádky CZ0513508 14,39 páchník hnědý   
Horní Ploučnice CZ0513506 837,35 klínatka rohatá; losos 

atlantský; modrásek 
bahenní; modrásek 
očkovaný; přástevník 
kostivalový; vydra říční  

 

Dolní Ploučnice CZ0513505 779,28 kuňka ohnivá; losos 
atlantský; vydra říční  

 

Vápenice - Basa CZ0513261 75,26 netopýr černý; netopýr 
velkouchý 

 

Stvolínky - Kravaře CZ0513258 58,78 vrkoč útlý   
Stružnické rybníky CZ0513257 17,51 kuňka ohnivá   
Smědá CZ0513256 143,16 klínatka rohatá; vranka 

obecná 
 

Slatinné vrchy CZ0513255 138,46 tesařík alpský   
Luční potok CZ0513254 1,18 mihule potoční   
Rokytka CZ0513251 0,84 vranka obecná   
Prácheň - Zicht CZ0513249 2,08 čolek velký   
Pelíkovice CZ0513247 2,31 modrásek bahenní   
Mariánský rybník CZ0513245 2,74 vážka jasnoskvrnná   
Manušické rybníky CZ0513244 16,38 kuňka ohnivá   

http://stanoviste.natura2000.cz/)
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Předmět ochrany Název Kód 
lokality 

Rozloha 
(ha) Stanoviště Živočichové Rostliny 

Janovické rybníky CZ0513240 1,86 vážka jasnoskvrnná   
Cihelenské rybníky CZ0513238 9,05 kuňka ohnivá   
Česká Lípa - 
mokřad v nivě 
Šporky 

CZ0513237 20,26 kuňka ohnivá   

Roverské skály CZ0512100 1 688,58  vláskatec tajemný   
Jezevčí vrch CZ0510509 96Stanoviště   
Klíč CZ0510508 322,83Stanoviště   
Rašeliniště Jizery CZ0510415 396,8Stanoviště   
Smědava CZ0510408 41,24Stanoviště   
Bukovec CZ0510405 120,35Stanoviště   
Quarré CZ0510403 2,39Stanoviště   
Rašeliniště Jizerky CZ0510402 263,57Stanoviště   
Jizerskohorské 
bučiny 

CZ0510400 3 536,96Stanoviště   

Průlom Jizery u 
Rakous 

CZ0510191 1 062,15Stanoviště   

Kozlov - Tábor CZ0510164 304,25Stanoviště   
Horní Kamenice CZ0423507 185,63 losos atlantský; vydra 

říční   
 

Lužickohorské 
bučiny 

CZ0420520 626,52Stanoviště   

Kokořínsko CZ0214013 9 679,78Stanoviště piskoř pruhovaný; sekavec 
písečný; vrkoč bažinný; 
vrkoč útlý 

střevíčník pantoflíček; 
vláskatec tajemný 

 
 
C.1.7. Krajinný ráz 
Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je v § 12 Ochrana krajinného rázu a 
přírodní park vymezen pojem krajinný ráz a jeho ochrana následovně: Krajinný ráz, kterým je 
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn 
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Zájmové území Libereckého kraje se vyznačuje poměrně různorodou a většinou zajímavou 
krajinou s výraznými kontrasty. Severní část území je tvořena horskými komplexy, které 
lemují hranice České republiky. Od západu k východu tvoří tuto hranici: Lužické hory, 
Jizerské hory a Krkonoše. Směrem na jih klesá nadmořská výška přes podhůří až do 
nejnižších poloh. 
 
Tabulka 10: Přírodní parky na území Libereckého kraje 

oblast název přírodního parku 
Liberecký kraj 
 

Přírodní park Ještěd 
Přírodní park Peklo 
Přírodní park Maloskalsko 
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C.1.8. Obyvatelstvo 
Z celkového počtu 216 obcí na území Libereckého kraje představuje 38 obcí nesporná centra 
osídlení místního (subregionálního) významu. Na jejich území připadá 338,7 tisíc, tj. 79 % 
trvale bydlících obyvatel kraje. V ostatních 178 obcích bydlí 89,5 tisíc, tj. 21 % trvale 
bydlících obyvatel kraje.  

Celkem 14 obcí má více než 5 tisíc trvale bydlících obyvatel, z toho jen pět „střediskových 
obcí“ má více než 10 tisíc trvale bydlících obyvatel (Liberec, Jablonec n. N., Česká Lípa, 
Turnov a Nový Bor), dalších devět obcí má 5 - 10 tisíc trvale bydlících obyvatel (Semily, 
Frýdlant, Hrádek n. N., Tanvald, Mimoň, Železný Brod, Lomnice n. P., Chrastava, Jilemnice 
a Doksy). Zbývajících 24 „střediskových obcí“ má tedy méně než 5 tisíc trvale bydlících 
obyvatel, přičemž devět obcí má méně než 2,5 tisíc obyvatel.  

Největší a nejmenší střediskovou obcí jsou podle počtu trvale bydlících obyvatel Liberec 
(99102) a Osečná (979). 

Z hlediska regionální (územní) působnosti vyjádřené nejen počtem trvale bydlících obyvatel, 
ale v podmínkách Libereckého kraje také velice významným počtem všech uživatelů celého 
spádového území (zahrnující i tzv. sezónní uživatele území) lze členit nesporná střediska 
osídlení (střediskové obce) do pěti kategorií:   

 1 centrum mezoregionální působnosti II. stupně  
       Liberec      

  3 centra mezoregionální působnosti I. stupně 
       + Česká Lípa a Jablonec n. N. 

 9 center mikroregionální působnosti II. stupně 
       + Tanvald, Jilemnice, Turnov, Semily, Nový Bor a Frýdlant 

16 center mikroregionální působnosti I. stupně 
            + Doksy, Desná, Železný Brod, Rokytnice n. J., Lomnice n. P., Český Dub a 
Smržovka 

38 center subregionální působnosti  
+ Chrastava, Hrádek n. N., Cvikov, Mimoň, Nové Město p. S., Harrachov, Stráž p. R., 
Velké Hamry, Dubá, Kamenický Šenov, Jablonné v P., Hejnice, Osečná,          
Jablonec n. J., Josefův Důl, Vysoké n. J., Zákupy, Žandov, Raspenava, Rovensko p. 
T., Hodkovice n. M. a Rychnov u J. 

Centra s vyšší regionální (územní) působností (významem) jsou zároveň také centry nižšího 
významu a ve svých maximálních regionech zahrnují spádově příslušející centra a jejich 
regiony.  
Centra osídlení jsou uváděna v pořadí podle velikosti své působnosti vyjadřované počtem 
všech uživatelů území příslušného spádového obvodu (regionu). Z tohoto pohledu jsou tedy 
nejslabšími centry osídlení Rychnov u J., Hodkovice n. M. a Rovensko p. T.  (pro méně než 
3,5 tisíc uživatelů území celkem). Naproti tomu maximální regiony Tanvaldu a Jilemnice mají 
kolem 45 tisíc všech uživatelů území a jsou tedy větší (silnější) než Turnov, Semily, Nový 
Bor a Frýdlant. Tento pohled také lépe odpovídá skutečnému zatížení území a z toho také 
vyplývajícím nárokům na technickou a obslužnou infrastrukturu.  
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C.2. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY 
MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY 
Z výsledků rozborů provedených v kap. C.1. je provedeno předběžné vyhodnocení 
jednotlivých složek životního prostředí, které by mohly být provedením koncepce významně 
dotčeny. V následující tabulce je provedeno hodnocení rozdělené na základní složky 
životního prostředí. Velikost a významnost vlivu je hodnocena celkovou mírou přijatelnosti 
podle 5-ti členné stupnice (5 – zcela přijatelný, 1 – zcela nepřijatelný; podrobnosti v tab. 11) a 
slovně hodnocenou rizikovostí. 
 

Tabulka 11: 5ti-členná stupnice hodnocení staveb a činností  

 Výskyt 
škodlivin 

Impakt 
(Plošný vliv) 

Přijaté 
riziko 

Finanční 
náklady 

Důležitost 
 

Užitečnost Obecná 
přijatelnost 
řešení 

1 vysoké 
překročení 
(>200%) 

likvidace objektu, 
zásadní ohrožení 

funkce 

extrémní nepřija- 
telné 

nulová minimální 
velmi nízká 

jednoznačně 
nepřijatelné 

2 překročení 
limitu 

(120-200%) 

silné narušení, 
funkce je vážně 

ohrožena 

nadprůměrné vysoké malá malá nepřijatelné 
nebo přijatelné 

s velkými 
výhradami 

3 na hranici 
limitu 

(80-120%) 

průměrný, může 
vést k ohrožení 

funkce 

průměrné průměrné průměrná průměrná 
střední 

přijatelné 
s většími 

výhradami 
(rozhraní) 

4 pod limitem 
(40-80%) 

částečný, 
neohrožuje funkci 

podprůměrné nízké velká velká přijatelné 
s drobnými 
výhradami 

5 hluboko pod 
limitem 

<50% limitu 

bez reálného vlivu 
(nulový vliv) 

nulové žádné rozhodující maximální, 
velmi 

vysoká 

jednoznačně 
přijatelné, 

bezproblém., 
ideální 

 
Tabulka 12: Rekapitulace vlivů záměru na životní prostředí 

Vlivy Přijatelnost 
zásahu 

Přijaté riziko Poznámka 

vlivy na obyvatelstvo 5 žádné lze očekávat pozitivní vliv na obyvatelstvo 
vlivy na ovzduší a klima 5 žádné očekává se pozitivní vliv na kvalitu ovzduší 
vlivy na hlukovou situaci 4 podprůměrné U záměrů spojených s výstavbou ve venkovním 

prostředí dojde k mírnému zvýšení  hlukové 
zátěže v období výstavby, případně zvýšením 
dopravy 

vlivy na povrchové a 
podzemní vody 

3 průměrné U záměrů spojených s výstavbou ve venkovním 
prostředí je možné ovlivnění hladiny podzemní 
vody, případně vodních toků a vodních ploch. Na 
druhou stranu zlepšení kvality ovzduší bude mít 
příznivý dopad na čistotu vod. 

vlivy na půdu 3 průměrné U záměrů spojených s výstavbou ve venkovním 
prostředí může dojít k určitému záboru půd, 
případně jejich kontaminaci. Zlepšení kvality 
ovzduší bude mít pozitivní vliv na půdy. 

vlivy na horninové 
prostředí a přírodní zdroje 

4 podprůměrné Možné ovlivnění u některých stavebních záměrů 
(tunely pod centrem města Liberec), úspora 
nerostných surovin využitím alternativních zdrojů 
a snížením ztrát. 
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vlivy na faunu, flóru, 
ekosystémy a les 

3 průměrné U záměrů spojených s výstavbou ve venkovním 
prostředí může dojít k zásahu do biotopů rostlin a 
živočichů, ekosystémů a lesa, na druhé straně 
zlepšení kvality ovzduší bude mít na tyto složky 
pozitivní vliv. 

vlivy na krajinu 3 průměrné možný vliv na krajinný ráz (např. větrné 
elektrárny) 

vlivy na hmotný majetek 
a kulturní památky 

4 podprůměrné V souvislosti s rekonstrukcí stávajících zařízení a 
výstavby nových záměrů může dojít k určitému 
vlivu na hm. majetek 

vliv na rozvoj 
infrastruktury 

5 žádné koncepce bude mít pozitivní vliv na rozvoj 
infrastruktury 
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ČÁST  D 

 
 
 
 
 
 
 

Veškeré současné problémy životního 
prostředí, které jsou významné pro 

koncepci, zejména vztahující se k oblastem 
se zvláštním významem pro životní 

prostředí (např. oblasti vyžadující ochranu 
podle zvláštních právních předpisů) 

 
D.1 SWOT analýza 

D.2 Hodnocení navržených opatření z hlediska vlivu na jednotlivé 
složky životního prostředí 

D.3 Posouzení vlivu koncepce na území v soustavě Natura 2000 
v ČR podle § 45i z. č. 114/1992 Sb., v platném znění v rámci 

zpracování vyhodnocení koncepce v procesu SEA 
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D. VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ 
JSOU VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE 
K OBLASTEM SE ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
(NAPŘ. OBLASTI VYŽADUJÍCÍ OCHRANU PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ) 
 
D.1. SWOT ANALÝZA 
Základní problémy Libereckého kraje ve vztahu k ovzduší jsou charakterizovány formou 
SWOT analýzy, která byla sestavena na základě Analytické části Aktualizace dokumentu 
Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji a slouží 
jako základní východisko pro hodnocení veškerých problémů životního prostředí v rámci 
kapitoly D. 
S Silné stránky W Slabé stránky 
S1 Vysoký podíl lesní půdy v Libereckém kraji. W1 Narušení životního prostředí v průmyslových 

a urbanizovaných oblastech, zejména v obcích 
s nevyřešenou tranzitní dopravou. 

S2 Liberecký kraj má zpracovanou Územní 
energetickou koncepci. 

W2 Přetrvávající imisní zátěž především 
z malých, středních a mobilních zdrojů 
znečištění, zvýšená hluková zátěž zejména 
v obcích s nevyřešenou tranzitní dopravou. 

S3 V Libereckém kraji byla zpracována Strategie 
trvale udržitelného rozvoje. 

W3 Nedostatečná dopravní obslužnost území, 
chybějící koordinace a návaznost železniční a 
silniční hromadné osobní dopravy. 

S4 Na území kraje nejsou zastoupeny 
velkoobjemové výrobní procesy jako např. 
elektrárny, hutě, koksovny, cementárny apod. 

W4 Není rozvinuto využívání alternativních a 
obnovitelných zdrojů energie. 

S5 Ve větších městech je výroba tepla pro otop a 
ohřev vody zajišťována místními teplárenskými 
společnostmi 

W5 Nízké celkové povědomí veřejnosti o 
ekologických otázkách, environmentální 
výchově a udržitelném rozvoji. 

S6 V Liberci je jedna ze tří spaloven komunálního 
odpadu na území ČR - Termizo 

W6 značný podíl obyvatel Libereckého kraje žije 
v sídlech, která se nacházejí v horských 
kotlinách a údolích, kde existuje vyšší 
pravděpodobnost vzniku inverzí a zhoršených 
rozptylových podmínek. To napomáhá vzniku 
krátkodobých zvýšených imisních 
koncentrací. 

S7 V souvislosti s požadavky nové legislativy byla 
u většiny zdrojů již v předstihu realizována 
opatření vedoucí k výraznému snížení produkce 
emisí 

W7 Zdrojem dálkového přenosu znečištění pro 
Liberecký kraj jsou energetické a průmyslové 
podniky v Ústeckém kraji a elektrárna Mělník 

S8 Snížením počtu osobních automobilů bez 
katalyzátorů došlo k poklesu celkového 
množství emisí uhlovodíků 

W8 Malé zdroje znečišťování ovzduší 
(domácnosti) jsou významnými zdroji 
znečištění ovzduší Libereckého kraje 

S9 V uplynulém období došlo na území 
Libereckého kraje spíše k poklesu imisní zátěže 
SO2 

W9 Prudký nárůst těžké nákladní dopravy v letech 
2000 – 2005, což způsobilo nárůst celkového 
množství emisí dusíku z dopravy o 20 %. 

S10 V 90. letech zaváděním plynofikace došlo 
k výraznému poklesu spalování tuhých paliv v 
domácnostech 

W10 Severní část Libereckého kraje je ovlivněna 
emisemi z blízké elektrárny Turów, která je 
nejvýraznějším zdrojem znečištění ovzduší 
oxidem siřičitým na území kraje 

  W11 Koncentrace přízemního ozónu v Libereckém 
kraji překračuje limitní hodnoty pro ochranu 
zdraví i vegetace 
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  W12 V kraji je řada provozů sklářského průmyslu 
což je dáno historickým vývojem průmyslové 
struktury 

O Příležitosti  T Hrozby  
O1 Podpora využívání alternativních a 

obnovitelných zdrojů energie. 
T1 Oddálení dobudování páteřních komunikací 

regionu. 
O2 Zvýšení podílu veřejné hromadné dopravy na 

celkových přepravních výkonech. 
T2 Těžba a zpracování uranových rud, 

v současnosti v útlumu 
O3 Rozvoj integrovaných dopravních systémů 

včetně modernizace páteřních železničních tratí 
a budování přestupných terminálů mezi 
jednotlivými druhy dopravy. 

T3 Ohrožení kvality životního prostředí  
v důsledku narůstající a neusměrňované 
individuální automobilové dopravy. 

O4 Vytvoření vhodného prostředí (legislativního i 
finančního) a posilování orientace na využití 
místních obnovitelných energetických zdrojů a 
využívání energeticky druhotných surovin. 

T4 Zahlcení turistických oblastí individuální 
automobilovou dopravou zanedbáním 
podpory veřejné dopravy, zejména železniční. 

O5 Energetické a materiálové využívání odpadů a 
podpora využívání produktů vyrobených 
z odpadů. 

T5 Zvyšování cen zemního plynu a el. energie 
vede k návratu obyvatel a drobných 
živnostníků k tuhým palivům 

O6 Oživením ekonomiky ČR se předpokládá nárůst 
výroby a s ní ekonomické posílení jednotlivých 
podniků což povede k restrukturalizaci výroby a 
aplikaci BAT 

T6 Trvalý nárůst intenzity dopravy (dopravní 
kolapsy, nehodovost, zhoršování životního 
prostředí ve městech a obcích extrémně 
zatížených tranzitní, zejména nákladní 
dopravou). 

O7 Vlivem zavedení mýtného na síti dálnic a 
rychlostních silnic se předpokládá stagnace až 
mírný pokles dopravních výkonů těžkých 
nákladních vozidel v letech 2007 - 2010 

T7 Zpomalení poklesu emisí ze stacionárních 
zdrojů, které probíhalo v 90. letech 

O8 Snížení imisní zátěže suspendovanými 
částicemi velikostní frakce PM10 z bodových 
zdrojů, omezením resuspenze emitovaných 
částic jejich odstraněním, vymístěním zdrojů 
mimo obytné oblasti a omezením objemu 
automobilové dopravy. 

T8 Z hlediska krajských emisních stropů jsou 
nejvíce problematickou znečišťující látkou 
oxidy dusíku, které v roce 2004 dle ČHMÚ 
překračovaly emisní strop o 15 %. 

O9 Snížení emisí oxidů dusíku podporou úspor a 
efektivnějšího využívání energie včetně 
některých obnovitelných zdrojů a omezováním 
emisí oxidů dusíku z dopravy 

T9 Z hlediska překračování imisních limitů je 
možné na území Libereckého kraje považovat 
za problematické 2 znečišťující látky – 
kadmium a suspendované částice frakce PM10 

O10 Snížení emisí VOC při používání rozpouštědel, 
omezením „studených startů“ motorových 
vozidel a omezením emisí z významných 
stacionárních zdrojů 

T10 V okolí sklářských provozů (Desná, Lučany 
nad Nisou) je možné očekávat průměrné roční 
koncentrace arsenu a kadmia nad úrovní 
imisních limitů 

O11 Snížení emisí kadmia a arsenu ve společnosti 
Jablonex Group a Sklárna a Minipivovar 
Novosad a syn 

T11 Návrat části obyvatelstva ke spalování tuhých 
paliv, včetně spalování odpadů 

O12 Opatření u vybraných významných 
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 
prostřednictvím dobrovolných dohod 
s provozovateli zdrojů 

T12 Nárůst intenzity těžké nákladní dopravy 

O13 Omezení prašnosti cílenou výsadbou zeleně   
O14 Aplikace nejlepších dostupných technik pro 

snižování emisí tuhých látek z plošných zdrojů 
  

 
Následující obrázky znázorňují hlavní zdroje znečištění a průměrné roční koncentrace 
suspendovaných částic PM10, NO2, SO2 a benzenu na území Libereckého kraje. 
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Obrázek 1: Zdroje znečišťování ovzduší Libereckého kraje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posuzování vlivů na životní prostředí               Aktualizace KSEI Libereckého kraje 

EVERNIA s.r.o.                  strana 46 

Obrázek 2: Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 na území Libereckého kraje v roce 
2005 (imisní limit 40 µg.m-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3: Průměrné roční koncentrace NO2 na území Libereckého kraje v roce 2002 (imisní limit 50 
µg.m-3) 
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Obrázek 4: Průměrné roční koncentrace NO2 na území Libereckého kraje v roce 2005 (imisní limit 50 
µg.m-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5: Rozdíl průměrných ročních emisí NO2 v letech 2002 až 2005 
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Obrázek 6: Průměrná roční koncentrace SO2 na území Libereckého kraje v roce 2002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7: Průměrná roční koncentrace SO2 na území Libereckého kraje v roce 2005 
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Obrázek 8: Rozdíl průměrných ročních emisí SO2 v letech 2002 až 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9: Průměrná roční koncentrace benzenu na území Libereckého kraje v roce 2002 (imisní limit 10 
µg.m-3) 
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Obrázek 10: Průměrná roční koncentrace benzenu na území Libereckého kraje v roce 2005 (imisní limit 
10 µg.m- 
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D.2. HODNOCENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ Z HLEDISKA VLIVU NA JEDNOTLIVÉ 
SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Problematika čistoty ovzduší patří k základním okruhům ochrany životního prostředí. 
Zlepšování kvality ovzduší je součástí řady koncepčních dokumentů. Předložená koncepce 
má za cíl zlepšování čistoty ovzduší a je tedy koncepcí, jejíž základním cílem je zlepšování 
životního prostředí. Z této skutečnosti vyplývají i důležitá specifika pro toto posouzení. Lze 
předpokládat, že primární vliv koncepce na hodnocenou složku bude pozitivní, a proto při 
hodnocení je třeba se zaměřit především na následující otázky: 

• velikost očekávané pozitivní změny 

• sekundární vlivy – tj. potenciální vlivy na ostatní složky životního prostředí, které mohou 
nastat při realizaci koncepce (např. vznik odpadů v technologiích čistících emise) 

Vlastní hodnocení vlivů emisí a imisí na životní prostředí a především na živé organismy je 
velmi složité. Z řady důvodů uvádíme několik základních: 

• Kvalita ovzduší je bezprostředně propojena se všemi ostatními složkami životního 
prostředí. Změny imisní situace mohou být spouštěcím faktorem pro řetězec dalších 
ekologických reakcí (např. imise kyselinotvorných látek a acidifikace prostředí).  

• Chemické látky v ovzduší představují velmi složitý dynamický systém, ve kterém dochází 
k neustálým fyzikálních a chemickým pochodům, takže kromě odbourávání látek zde 
vzniká řada nových látek, která nebyla součástí emisí (např. látky v oxidačním smogu). 

• V terestrickém ekosystému je ovzduší základním životním médiem a je charakteristické 
vysokou mobilitou a tím i nestálostí. Z toho vyplývá i velký ekologický význam kolísání 
imisních koncentrací a rizika dosahování sice krátkodobých, ale potenciálně nebezpečných 
maxim. 

• Z ovzduší čerpají všechny aerobní organismy kyslík a v procesu dýchání se do organismů 
dostává vzduch i se všemi kontaminanty. Existuje zde tedy riziko jejich přestupu do 
metabolismu a následné toxické působení. Z tohoto hlediska jsou významné stovky látek 
(těžké kovy, radionuklidy, persistentní organické látky aj.) obsažené často v minoritních 
množstvích, které nejsou při běžném monitoringu měřeny. Na základní hodnocené látky je 
proto třeba se dívat především jako na určité základní indikátory variabilního znečištění. 

• Vliv kontaminantů na živé organismy je dán především dávkou, ale velkou roli zde hraje 
řada dalších faktorů. Lze tedy očekávat kumulativní i synergické vlivy. (Příkladem je vliv 
imisí na lesní ekosystémy, který se nejvíce projevil v místech, kde dané porosty byly pod 
tlakem dalších ekologických faktorů). 

V následujícím textu je provedeno hodnocení vlivu navrhovaných opatření ke zlepšení imisní 
situace v Libereckém kraji na jednotlivé složky životního prostředí. Navrhované akce v rámci 
jednotlivých opatření koncepce byly hodnoceny z hlediska vlivu na jednotlivé složky 
životního prostředí dle následující stupnice: 

+2: významný pozitivní vliv opatření na danou složku 
+1: pozitivní vliv opatření na danou složku 
0: bez vlivu 
-1: negativní vliv opatření na danou složku 
-2: významný negativní vliv opatření na danou složku 

V některých případech lze očekávat jak pozitivní tak i určitý negativní vliv na jednotlivé 
složky. Navrhované prioritní akce jsou v tabulkách podbarveny žlutě. 
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D.2.1 Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní 
frakce PM10 
Opatření 1.1: Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových 
a plošných zdrojů 

• Podopatření Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury 

• Podopatření Ekologizace konkrétních bodových zdrojů emisí tuhých znečišťujících 
látek 

• Podopatření Ekologizace dopravy  

• Podopatření Omezení prašnosti z plošných a liniových zdrojů 

• Podopatření Zvýšení plynulosti silniční dopravy 
Hlavními bodovými zdroji primárních emisí tuhých znečišťujících látek jsou malé zdroje 
znečišťování ovzduší zařazené do kategorie REZZO 3 – vesměs lokální topeniště na pevná 
paliva. Přechod od vytápění domácností pevnými palivy na jinou formu stále představuje 
významný potenciál snížení emisí tuhých látek. Dodatečný potenciál představuje ekologizace 
vytápění veřejných objektů v majetku měst či obcí. 

Potenciál snížení emisí z mobilních zdrojů je omezen celkovými emisemi z těchto zdrojů, 
které v roce 2004 dosáhly cca 0,9 kt. Určitého snížení lze, vedle obměny vozidlového parku 
ve veřejném sektoru, dosáhnout instalací koncových filtrů (CRT) na vozidla vybavená 
dieselovými motory. Prakticky se však může jednat pouze o autobusy městské hromadné 
dopravy nebo o užitková vozidla městských podniků služeb.  
O něco vyšší potenciál, spíše z hlediska imisní zátěže než co do absolutní velikosti 
odstraněných emisí, lze nalézt u plošných zdrojů, ať se jedná o povrch komunikací či jiné 
prašné povrchy. Zde připadá v úvahu zpevňování povrchu komunikací a zatravňování 
či zalesňování prašných ploch, případně také opatření v prašných průmyslových areálech či na 
stavbách. 

K určitému omezení jak primární prašnosti z provozu mobilních zdrojů, tak i prašnosti z otěrů 
vede zvýšení plynulosti silničního provozu. 

Stanovisko zpracovatelů SEA: 
V rámci tohoto opatření bude podporováno zejména centrální zásobování teplem, plynofikace 
obcí a jejich částí, automaticky řízené kotle na tuhá paliva a zplynovací kotle. V oblasti 
mobilních zdrojů znečištění se pak jedná o obměnu vozidlového parku v majetku měst a obcí 
a veřejné dopravy, úprava povrchu komunikací a ostatních prašných ploch a opatření ke 
zvýšení plynulosti dopravy, kam patří úpravy komunikací v intravilánech měst a obcí a 
organizační dopravní opatření a rozvoj telematiky. 
Vesměs se předpokládá, že realizace těchto opatření bude mít přímý pozitivní vliv na čistotu 
ovzduší, obyvatelstvo a rozvoj infrastruktury. Plynofikace, rozvoj centrálního zásobování 
teplem a podpora instalace environmentálně šetrnějších spalovacích kotlů v domácnostech 
nabídne lidem pohodlnější a ekologickou alternativu topení tuhými palivy. Rozsah jejího 
využití bude záviset zejména na finanční nákladnosti pořízení a provozu v porovnání se 
stávajícím způsobem vytápění. 
Zlepšení kvality ovzduší bude mít pak pozitivní vliv na kvalitu vody, půdy, ale také 
ekosystémy, faunu a flóru. Tuhé znečišťující látky zůstávají zachyceny na listech rostlin a 
omezují přístup slunečnímu záření, případně ztěžují transpiraci. Na živočichy působí pevné 
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znečišťující látky podobně jako na lidi. Způsobují dráždění a zraňování sliznice žaludku a 
střev, neutralizují žaludeční šťávy a při dlouhodobé expozici způsobují zaprášení plic. 
Negativní dopad realizace navrhovaných opatření na jednotlivé složky životního prostředí je 
závislý na konkrétním záměru, jeho rozsahu a umístění. Obecně lze říci, že záměry, které 
nejsou spojeny s novými zábory půdy a budou realizovány v rámci stávajícího zařízení, 
případně se jedná o přestavbu stávajícího objektu, nebudou mít na vody, půdy, geologii a 
horninové prostředí, faunu, flóru a ekosystémy zásadní vliv.  

U záměrů, které jsou spojené se záborem půdy a zásahem do volné krajiny, je možné očekávat 
významnější vliv. Jedná se zejména o zásah do chráněných oblastí přirozené akumulace vod, 
ochranných pásem vodních zdrojů, křížení vodních toků a vodních ploch, zábor zemědělské a 
lesní půdy, zásah do biologicky cenných lokalit, přírodně hodnotných ekosystémů a 
krajinného rázu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o záměry, které by významně zasahovaly do 
horninového prostředí, bude u uvedených záměrů vliv na horninové prostředí a geologii 
nulový nebo pozitivní v souvislosti s úsporou nerostných surovin. 
Rozsah předpokládaných vlivů u konkrétně navrhovaných záměrů uvádí následující tabulka. 
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Opatření 1.1: Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových a plošných zdrojů, 
Podopatření: 1.1.1: Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Postupná přestavba parní sítě na horkovodní +1 +2 0 0 0 0 0 0 0 
Modernizace zdroje na výrobu tepla s cílem zvýšení celkové 
účinnosti - rekonstrukce resp. výstavba nového kotle s vyšší 
účinností 

+1 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 

Rekonstrukce parní turbíny (zvýšení účinnosti) +1 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 
Rozvoj CZT v centru města a oblastech s lokálními zdroji 
převážně na tuhá paliva 

+2 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 - 

Decentralizace výroby tepla se záměrem snížení ztrát v 
soustavě v letním období buď instalací tepelných čerpadel pro 
výrobu TUV ve vybraných výměníkových stanicích (VS) 
nebo instalací plynových kotlů nebo kogeneračních jednotek 
dimenzovaných na letní výkon VS, které umožní v létě 
odstavit energeticky neefektivní úseky parní sítě. 

+1 +2 0 0 0 0 0 0 0 

Liberec 
 

Liberec 

Plynofikace městských obvodů: Krásná Studánka, Radčice, 
Machnín, Starý Harcov 

+2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 

Modernizace zdrojů na výrobu tepla s cílem zvýšení celkové 
účinnosti - úpravy na kotlích, instalace nového kotle 
zajišťujícího dodávku tepla v letním období (snížení ztrát při 
výrobě a distribuci tepla), instalace parní turbíny s cílem 
využití energetického potenciálu páry a lepšího využití paliva, 
náhrada TTO (mazutu) kombinací zemního plynu a biomasy 
(letní kotel) 

+1 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 

Postupná přestavba parní sítě na horkovodní (snížení ztrát a 
celkové snížení emisí). Priority: sídliště Mšeno. 

+1 +2 0 0 0 0 0 0 0 

Rozvoj CZT v centru města a v lokalitách se spotřebou 
tuhých paliv 

+2 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 -1 

Jablonec nad 
Nisou 

Jablonec nad 
Nisou 

Decentralizace výroby tepla se záměrem snížení ztrát v 
soustavě v letním období buď instalací tepelných čerpadel pro 
výrobu TUV ve vybraných výměníkových stanicích (VS) 
nebo instalací plynových kotlů nebo kogeneračních jednotek 
dimenzovaných na letní výkon VS, které umožní v létě 
odstavit energeticky neefektivní úseky parní sítě 

+1 +2 0 0 0 0 0 0 0 

Česká Lípa Česká Lípa Rozvoj CZT v centru města a oblastech s lokálními zdroji 
převážně na tuhá paliva. 

+2 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 -1 
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ORP Obec Akce obyva-
telstvo 

ovzduší voda půda geolo-
gie 

fauna flóra ekosys-
témy 

krajin-
ný ráz 

Doplnění nového zdroje na biomasu včetně kombinované 
výroby tepla a elektřiny. 

+1 +1 0 0 +1 0 0 0 0 

Připojení Nemocnice Česká Lípa k soustavě CZT. +2 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 -1 
Radvanec plynofikace +2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1-1 +1 +1/-1 0 Nový Bor 
Cvikov Plynofikace Drnovce +2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 

plynofikace Kozinec  
(výstavba 24 RD) 

+2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 Jilemnice 

plynofikace “Bubnu” 
(výstavba 50 RD) 

+2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 

Jilemnice 

Vítkovice plynofikace obce +2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 
Šimonovice Plynofikace - celoplošná +2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 
Dlouhý Most-
Javorník 

Plynofikace - celoplošná +2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 
Liberec 

Jeřmanice Plynofikace - celoplošná +2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 
Plynofikace obecního úřadu +2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 Česká Lípa Nový 

Oldřichov Plynofikace školy +2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 
STL plynovod Pěnčínsko: 
Pěnčín – 7 částí Pěnčín, Huť, Alšovice, Bratříkov, Jistebsko, 
Dolní Černá Studnice a Krásná 

+2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 

Kotelna na biomasu s centrálním rozvodem tepla: 
Pěnčín-střed obce – občanská vybavenost, základní škola, 
mateřská škola, školní jídelna, soukromý areál kozí farmy a 
sklářský provoz + 5 RD 

+1 +1 0 0 +1 0 0 0 0 

Železný Brod Pěnčín 

Kotelna na biomasu s centrální rozvodem tepla: 
Pěnčín-část Krásná – Kittelův areál – fara,kostel, Kittelův 
dům, Hospoda u Kaštanu, Krásná 51 a 33 + 4 RD 

+1 +1 0 0 +1 0 0 0 0 

 
1.1.2: Ekologizace konkrétních bodových zdrojů znečišťování ovzduší 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Tanvald Tanvald Plynofikace: Horního Tanvaldu a části Šumburka nad Desnou +2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 
Liberec  Liberec Změna paliva na Teplárně Liberec s cílem snížení emisí 

znečišťujících látek 
+1 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 

Jilemnice Jilemnice Plynofikace (RD – 10.000,- Kč) 
Likvidace biomasy 

+2 +2 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1 +1/-1 0 
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ORP Obec Akce obyva-
telstvo 

ovzduší voda půda geolo-
gie 

fauna flóra ekosys-
témy 

krajin-
ný ráz 

Víchová nad 
Jizerou 

Podpora ekologických způsobů vytápění +1 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 

Vítkovice ČOV +2 +1 +2 +1 0 +1 +1 +1 0 
Informování veřejnosti – nové kotle na tuhá paliva +1 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 Železný Brod Pěnčín – 

všech 7 osad Dotace na nákup zplyňovacích kotlů – 200 domácností  +1 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 
Česká Lípa Nový 

Oldřichov 
Osvěta, výchova, seminář +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 
1.1.3: Ekologizace dopravy 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Liberec Liberec Ekologizace MHD včetně vybudování doprovodné 
infrastruktury, (např. plnírny plynu, rekonstrukce garáží) 

+1 +2 +1 +1/-1 0 0 0 +1/-1 0 

Jilemnice Víceúčelové vozidlo (úklid města) +1 +2 0 0 0 +1 +1 +1 0 
Vítkovice Výměna požárního vozidla +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Jilemnice 

Vítkovice Výstavba garáží, dílny +1 +2 +1 +1 0 +1/-1 +1/-1 +1/-1 0/-1 
 
1.1.4: Omezení prašnosti z plošných a liniových zdrojů 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Liberec Liberec Omezení prašnosti cílenou výsadbou zeleně (pásy izolační 
zeleně podél komunikací a zvyšování podílu zeleně v 
zástavbě města) 

+2 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 

Položení nového asfaltového povrchu na místních 
komunikacích v obci.  

+2 + 0 0 0 0 0 0 0 Tanvald Albrechtice 
v Jizerských 
horách Po dohodě se Správou CHKO Jizerské hory a Krajskou 

správou silnic Libereckého kraje provádět ekologicky šetrnou 
chemickou zimní údržbu komunikací a zajistit tak v zimním 
období bezpečný a plynulý provoz. 

+ 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 

Místní komunikace Sluneční +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 
Místní komunikace Chomouty +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 
Místní komunikace Pihel +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Nový Bor 

Místní komunikace Bukovany +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Nový Bor 

Cvikov Úprava komunikací +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 
Jilemnice Úprava povrchů komunikací +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 Jilemnice 
Vítkovice Komunikace Dolní Mísečky +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 
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ORP Obec Akce obyva-
telstvo 

ovzduší voda půda geolo-
gie 

fauna flóra ekosys-
témy 

krajin-
ný ráz 

Komunikace Hotel Praha–Č.Potok +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 
Víchová nad 
Jizerou 

Úprava povrchu obecních komunikací +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Úpravy povrchů nezpevněných místních komunikací – 
12,7 km 

+2 +1 0 0 0 0 0 0 0 Železný Brod Pěnčín 

Úpravy prašných ploch – fotbalové hřiště, dětské hřiště, 
hasičské cvičiště, veřejná prostranství 

+2 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 

Rekonstrukce místních komunikací +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 Česká Lípa Nový 
Oldřichov Zatravnění obecních ploch + +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 

 
1.1.5: Zvýšení plynulosti silniční dopravy 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Odlehčení centra města realizací dvoupruhého tunelu 453 m 
dlouhého - nová spojnice z centra města tunelem pod 
Kailovým vrchem 

+2 +2 -1 0 -1 -1 0 -1 +1 Liberec Liberec 

Odlehčení prostoru Šaldova nám. realizací tunelu dlouhého 
266 m - návaznost na projekt tunelu Kailův vrch 

+2 +2 -1 0 -1 -1 0 -1 +1 

Rozšíření MK Rumburských hrdinů +2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 
Rozšíření silnice III.tř. Lipová +2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 
Rekonstrukce MK Kalinova +2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 

Nový Bor 

Rekonstrukce MK Vodní +2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 

Nový Bor 

Cvikov Kruhový objezd +2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 
Úprava komunikací - Hrabačov +2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 Jilemnice 
Úprava komunikací - Javorek +2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 

Jilemnice 

Vítkovice Komunikace Vítkovice - Roudnice +2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 
Železný Brod Pěnčín Úpravy nezpevněných místních komunikací – 3,8 km +2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 

Dopravní značení +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 Česká Lípa Nový 
Oldřichov Passport komunikací +1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Opatření 1.2: Omezení resuspenze emitovaných částic jejich odstraněním 

• Podopatření Čištění povrchu komunikací vč. pořízení nesilniční techniky 

• Podopatření Odstraňování prašnosti v areálech a jejich okolí 
Primárně emitované i sekundární suspendované částice sedimentují na zemský povrch, 
případně přímo vznikají mechanickým otěrem povrchu či přírodními procesy a mohou být 
opakovaně suspendovány (resuspendovány) působením vzdušného proudění a tak znovu 
zvyšovat imisní zátěž. Z tohoto důvodu je vhodné tuhé částice z povrchů odstraňovat. V praxi 
se jedná především o povrchy komunikací, částečně také o areály v nichž dochází ke vzniku 
primární prašnosti (lomy, povrchové doly, provozy mechanické úpravy nerostných surovin, 
cementárny atp). 

Opatření zahrnuje pravidelné čištění komunikací, jejich důkladné vyčištění po zimní sezóně, 
zpevňování a čištění povrchů v areálech a organizační opatření na hranicích areálů a v jejich 
okolí. 
Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Záměry navržené v rámci tohoto opatření povedou ke snížení prašnosti na komunikacích a 
v areálech se zvýšenou prašností což bude mít jednoznačně pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a 
tedy i obyvatelstvo. Nižší prašnost v ovzduší pak bude mít pozitivní vliv i na ostatní složky 
životního prostředí.  

V případě čištění vozovek skrápěním existuje reální riziko, že znečištěná voda bude stékat 
z tělesa komunikace a stane se zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod a půd. Je 
proto žádoucí, aby tyto vody byly zachycovány v odvodňovacích kanálech a předčištěny přes 
filtr nebo odvedeny na čistírnu odpadních vod.     
Rozsah předpokládaných vlivů u konkrétně navrhovaných záměrů uvádí následující tabulka. 
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Opatření 1.2: Omezení resuspenze emitovaných částic jejich odstraněním 
Podopatření: 1.2.1: Čištění povrchu komunikací vč. pořízení nesilniční techniky 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Liberec Liberec Intenzifikace čištění komunikací +2 +1 0/-1 0/-1 0 0 0 0 0 
Jilemnice Pořízení techniky  

Víceúčelové vozidlo 
+2 +1 0/-1 0/-1 0 0 0 0 0 Jilemnice 

Vítkovice Nástavba – vysavač, smeták +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 
Železný Brod Pěnčín Pořízení techniky na čištění a mytí povrchu místních 

komunikací   
+2 +1 0/-1 0/-1 0 0 0 0 0 

Nový Bor Cvikov Koupě zametacího a čistícího stroje +2 +1 0/-1 0/-1 0 0 0 0 0 
Česká Lípa Nový 

Oldřichov 
Multifunkční traktor +2 +1 0/-1 0/-1 0 0 0 0 0 

 
 
Podopatření: 1.2.2: Odstraňování prašnosti v areálech a jejich okolí  
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Areál služeb +1 +1 0/-1 0/-1 0 0 0 0 0 Jilemnice 
Areál sportoviště (stadión+okolí) +1 +1 0/-1 0/-1 0 0 0 0 0 

Jilemnice 

Vítkovice Areál – lanovka Aldrov +1 +1 0/-1 0/-1 0 0 0 0 0 
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Opatření 1.3: „Vymístění“ zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené 
oblasti 

• Podopatření Budování obchvatů měst a obcí 
Imisní dopad emisí tuhých znečišťujících látek z mobilních zdrojů je vyšší než by odpovídalo 
jejich podílu na celkových emisích. Jedná se o dva samostatné problémy – průchod tranzitní 
dopravy městy a obcemi a vlastní vnitroměstskou dopravu. První problém lze řešit 
prostřednictvím obchvatů, které navíc přispívají ke zvýšení plynulosti provozu, druhý 
problém pak obecně organizačními opatřeními (omezený až úplný zákaz vjezdu do center 
měst), v případě větších měst pak rozvojem veřejné dopravy (včetně integrované dopravy). 
Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Obecně lze tvrdit, že budování obchvatů měst a obcí má ve vztahu k obyvatelstvu 
jednoznačně pozitivní vliv. Doprava se vyvede mimo centra, dojde ke snížení hluku a imisí 
z dopravy a zvýší se bezpečnost pohybu chodců a zejména dětí v centru měst a obcí.  
Na druhou stranu budováním obchvatu dojde k poměrně významnému zásahu do krajiny. 
Obvykle to znamená zábor zemědělské půdy nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
dále se trasa často dostává do konfliktu s vodními toky, významnými biotopy rostlin a 
živočichů a ekosystémy (významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, 
zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti). Výstavba obchvatu také 
často znamená určitý zásah do krajinného rázu. 
Před realizací vlastního záměru je proto nutné provést jeho posouzení dle zákona č. 100/2001 
Sb. v platném znění, aby se eliminoval negativní dopad stavby na jednotlivé složky životního 
prostředí. 

Jediným konkrétním záměrem navrhovaným v rámci opatření 1.3: „Vymístění“ zdrojů emisí 
tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti je vnitřní okruh města Liberce. Jeho 
obecné hodnocení je uvedeno v následující tabulce.  
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Opatření 1.3: „Vymístění“ zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti. 
Podopatření:1.3.1: Budování silničních obchvatů měst a obcí 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Liberec Liberec Vybudování městského vnitřního okruhu města Liberce 
s cílem snížení emisí z automobilové dopravy 

+2 +2 -1 -1 0/-1 -1 -1 -1 -1 
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Opatření 1.4: Omezování objemu automobilové dopravy 

• Podopatření Omezení automobilové dopravy, 

• Podopatření Podpora rozvoje veřejné dopravy. 
Z důvodu významného vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a současně z důvodu 
zvyšování intenzit (objemu) automobilové dopravy, je zaměřena pozornost na opatření, která 
povedou ke snížení dopravních intenzit ve městech a obcích. Významná je ta skutečnost, že 
automobilová doprava přispívá nejen ke zvýšenému imisnímu zatížení území tuhými 
částicemi ale také dalšími znečišťujícími látkami u nichž stejně jako u tuhých částic není 
jejich vliv na lidské zdraví a životní prostředí zcela stanoven. 
Podopatření Omezení automobilové dopravy zahrnuje úplný zákaz vjezdu, selektivní zákaz 
vjezdu, rychlostní omezení a parkovací politiku (včetně budování krytých / podzemních 
garáží a související telematiky). 

Podopatření Podpora rozvoje veřejné dopravy zase zahrnuje podporu budování tramvajových 
tratí, vlakových a autobusových zastávek, integrovaný dopravní systém Regiotram Nisa, 
zlepšení dopravního napojení některých lokalit a podobně. 
Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Přesný rozsah vlivů jednotlivých záměrů na složky životního prostředí nelze v této fázi 
konkretizovat. Lze tvrdit, že obecně méně významný vliv bude u záměrů, které představují 
pouze úpravu využívání stávajícího zařízení, jako je úprava autobusových linek, zlepšení 
dopravní obslužnosti jednotlivých lokalit, provoz ski- a cyklobusů, rychlostní omezení a 
podobně. 

Naopak záměry, které se týkají výstavby nových zařízení a jsou spojeny se záborem půdy a 
rozšířením zpevněných ploch, budou mít z hlediska vlivu na životní prostředí větší význam. 
Jedná se zejména o parkovací plochy, ale také výstavba nových tramvajových tratí, 
železničních a autobusových zastávek.  

Výstavba parkovacích ploch a nových tramvajových tratí bude podléhat posuzování dle 
zákona č. 100/2001 Sb.  

Přehled jednotlivých záměrů uvádí následující tabulka. 
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Opatření 1.4: Omezování objemu automobilové dopravy 
Podopatření: 1.4.1: Omezení automobilové dopravy 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Harrachov Zpoplatnění nebo omezení vjezdu na okružní městskou 
komunikaci. 

+1/-1 +2 0 0 0 +1 +1 +1 +1 

Albrechtice 
v Jizerských 
horách 

Řešení parkování pro lyžařský areál Tanvaldský Špičák 
(záchytné parkoviště) společně s obcí Jiřetín pod Bukovou a 
městem Tanvald. Rozšíření bezplatné odstavné plochy ve 
spodní části obce. 

+2 +1 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 

Desná 
v Jizerských 
horách 

Výstavba centrálního parkoviště typu Park&Ride u železniční 
stanice Desná v Jizerských horách. 
Výstavba parkovacího domu u lyžařského střediska Parlament. 

+2 +1 +1/-1 +1/-1 -1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 

Jiřetín pod 
Bukovou 

Řešení parkování pro lyžařský areál Tanvaldský Špičák 
(záchytné parkoviště) společně s obcí Albrechtice v Jizerských 
horách a městem Tanvald. Výstavba nového parkoviště u řeky 
Kamenice. 

+2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 

Smržovka Výstavba parkoviště Park&Ride u železniční stanice Smržovka. +2 +1 +1/-1 +1/-1 0 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 

Tanvald Výstavba parkoviště Park&Ride a multimodálního přestupního 
uzlu veřejné dopravy u železniční stanice Tanvald. 
Řešení parkování pro lyžařský areál Tanvaldský Špičák 
(záchytné parkoviště) společně s obcemi Albrechtice 
v Jizerských horách a Jiřetín pod Bukovou. Rozšíření bezplatné 
odstavné plochy u dolní stanice lanovky. 

+2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 

Tanvald 

Zlatá 
Olešnice 

Parkoviště u lyžařského vleku Javorník +2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 

Parkovací plochy - Svojsíkova +2 +1 +1/-1 +1/-1 -1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 Nový Bor Nový Bor 
Parkovací plochy - Sídliště R.H. +2 +1 +1/-1 +1/-1 -1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 
Parkoviště v centru (podzemní) +2 +1 +1/-1 +1/-1 -1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 Jilemnice 
Parkovací volné plochy +2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 

Jilemnice 

Vítkovice Rychlostní omezení +1 +1/-1 0 0 0 0 0 0 0 
Rozšíření parkovacích míst v částech obce Pěnčín – Alšovice, 
Huť, Jistebsko, Pěnčín, Krásná, Bratříkov a Dolní Černá 
Studnice 

+2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 Železný Brod Pěnčín 

Selektivní zákazy vjezdu, zjednosměrnění v rámci omezování 
objemu automobilové dopravy 

+1/-1 +2 0 0 0 +1 +1 +1 +1 

Česká Lípa Nový Měření rychlosti,  světelná signalizace +1 +1/-1 0 0 0 0 0 0 0 
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ORP Obec Akce obyva-
telstvo 

ovzduší voda půda geolo-
gie 

fauna flóra ekosys-
témy 

krajin-
ný ráz 

Oldřichov Zpomalovací pruhy +1 +1/-1 0 0 0 0 0 0 0 
 
1.4.2: Podpora rozvoje veřejné dopravy (včetně integrované dopravy) 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Rozvoj tramvajové dopravy ve městě - nové tramvajové tratě 
Broumovská, Horní Kopečná a Rochlice 

+2 +1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 Liberec Liberec 

Regiotram Nisa, integrace dopravního systému v Libereckém 
kraji veřejné kolejové dopravy včetně návaznosti na kolejové a 
nekolejové systémy veřejné osobní dopravy (patří mezi 
schválené priority Libereckého kraje) 
- páteřní systém kolejové dopravy 

+2 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 

Zřízení nové autobusové zastávky před budovou základní školy. +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 Albrechtice 
v Jizerských 
horách 

Náhrada současných autobusových linek do Tanvaldu a Desné 
celotýdenním obousměrným provozem okružní linky Tanvald 
(nádraží) – Desná – Tanvald (Žďár) – Albrechtice – Jiřetín – 
Tanvald (Horní Tanvald) – Smržovka (Dolní Smržovka) – 
Tanvald (nádraží). 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Výstavba železničních zastávek Desná-Údolní (u podjezdu 
Údolní ulice pod železniční tratí), Desná-Riedlova vila (u 
základní školy) a Desná-Pustinská (u podjezdu Pustinské ulice 
pod železniční tratí) na železniční trati 036. Zrušení 
nevyužívané zastávky Kořenov zastávka (leží na území Desné), 
která bude nahrazena zastávkou Desná-Pustinská. 
Úprava autobusové zastávky Desná, Sklář (výstavba zálivů). 
Úprava přístupu k železniční zastávce Dolní Polubný 
z Krkonošské ulice. 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 Desná 

Zajištění veřejné dopravní obslužnosti lokality „Finské domky“ 
(oblast Sokolské, Finské a Sluneční ulice). 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Tanvald 

Harrachov Rozšíření provozu ski-/cyklobusu do podoby MHD. Rozšíření 
spojení k železniční stanici Harrachov. 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 



Posuzování vlivů na životní prostředí                                     Aktualizace KSEI Libereckého kraje 
 

EVERNIA s.r.o.                               strana 65 

ORP Obec Akce obyva-
telstvo 

ovzduší voda půda geolo-
gie 

fauna flóra ekosys-
témy 

krajin-
ný ráz 

Jiřetín pod 
Bukovou 

Zahrnutí jízdného do železniční zastávky Tanvaldský Špičák do 
ceny skipasu stejnojmenného areálu (cenu skipasu by bylo 
nutné mírně upravit a zřídit prodej skipasů v předprodejích 
veřejné dopravy). 
Náhrada současné autobusové linky do Tanvaldu přes Desnou 
celotýdenním obousměrným provozem okružní linky Tanvald 
(nádraží) – Desná – Tanvald (Žďár) – Albrechtice – Jiřetín – 
Tanvald (Horní Tanvald) – Smržovka (Dolní Smržovka) – 
Tanvald (nádraží). 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Kořenov Výstavba turistické železniční zastávky Jizerský Most na 
železniční trati 036. Úprava železniční stanice Kořenov na 
přestupní terminál veřejné dopravy s návaznými turistickými 
službami. 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Plavy Zlepšení veřejné dopravy v části obce Haratice posílením 
provozu v relaci Tanvald – Velké Hamry – Plavy – Zlatá 
Olešnice – Vysoké nad Jizerou v pracovních dnech i o víkendu. 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Smržovka Výstavba železničních zastávek Smržovka-Luční a Smržovka-
Zvonková na železniční trati 036. 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Výstavba železniční zastávky Tanvald město na železniční trati 
035 v blízkosti informačního centra a supermarketu Plus (pokud 
bude umožněn průchod areálem společností Seba T a Litmas). 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 Tanvald 

Náhrada autobusových linek z Horního Tanvaldu do Desné a 
Jablonce nad Nisou (s výjimkou linky z Josefova Dolu do 
Prahy) celotýdenním obousměrným provozem okružní linky 
Tanvald (nádraží) – Desná – Tanvald (Žďár) – Albrechtice – 
Jiřetín – Tanvald (Horní Tanvald) – Smržovka (Dolní 
Smržovka) – Tanvald (nádraží). 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Výstavba železničních zastávek Velké Hamry město (v 
blízkosti náměstí) a Velké Hamry-Muchov (nad Lidovým 
domem) na železniční trati 035. 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 Velké 
Hamry 

Zajištění veřejné dopravní obslužnosti části města Bohdalovice. +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 
Zlatá 
Olešnice 

Zvýšení frekvence autobusových spojů v relaci Tanvald – Velké 
Hamry – Plavy – Zlatá Olešnice – Vysoké nad Jizerou 
v pracovních dnech i o víkendu. 
Zajištění veřejné dopravní obslužnosti části obce Lhotka. 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Jilemnice Železnice Martinice - Rokytnice +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 Jilemnice 
Vítkovice Skibus +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 
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ORP Obec Akce obyva-
telstvo 

ovzduší voda půda geolo-
gie 

fauna flóra ekosys-
témy 

krajin-
ný ráz 

Železný Brod Pěnčín Rozšíření činnosti výletního vláčku – silnice II. a III. třídy – 
propojení částí obce Pěnčín mezi sebou 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 
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D.2.2 Priorita 2: Snížení emisí oxidů dusíku 
Opatření 2.1: Podpora úspor a efektivnějšího využívání energie včetně některých 
obnovitelných zdrojů 

• Podopatření Zlepšení tepelných izolací veřejných budov, 

• Podopatření Zlepšení regulace vytápění veřejných budov, 

• Podopatření Užívání úsporných svítidel ve veřejných budovách, 

• Podopatření Omezení ztrát v rozvodech tepla a rekonstrukce výměníkových a 
předávacích stanic, 

• Podopatření Podpora „nespalovacích“ obnovitelných/alternativních zdrojů energie. 
V průběhu spalování fosilních paliv dochází k oxidaci vzdušného dusíku na oxidy dusíku. Za 
realistického předpokladu, že prakticky veškeré teplo, spotřebované na území kraje je na 
tomto území také vyrobeno (do určité míry také nezanedbatelná část elektrické energie), 
projeví se snížení spotřeby energie snížením emisí oxidů dusíku. Za tímto účelem jsou 
v rámci tohoto opatření navrhovány lepší izolace vytápěných budov, lepší regulace vytápění, 
minimalizace ztrát v rozvodech (u systémů CZT) a konečně aplikace obnovitelných/ 
alternativních zdrojů energie, které nejsou založeny na spalovacím procesu. Všechny tyto 
aktivity mají žádoucí vedlejší efekt jednak v omezení emisí dalších znečišťujících látek 
(zejména tuhých látek), jednak v omezení emisí hlavního skleníkového plynu – oxidu 
uhličitého. 

Podopatření Podpora „nespalovacích“ obnovitelných/alternativních zdrojů energie zahrnuje 
následující typy akcí: 

− Aplikace slunečních kolektorů, 
− Aplikace tepelných čerpadel, 
− Aplikace malých vodních elektráren, 
− Aplikace větrných elektráren. 
Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Vesměs všechna  navrhovaná opatření se týkají budov a objektů, které již v současné době 
stojí a nebude tedy docházet k novým výstavbám, které by mohly mít významný vliv na 
životní prostředí. Úspora energie a omezení ztrát prostřednictvím zateplování budov, 
využívání úsporných spotřebičů, regulace vytápění, omezení ztrát v rozvodech tepla a 
rekonstrukce výměníkových a předávacích stanic umožní menší spalování fosilních paliv a 
tedy i nižší emise do ovzduší. Záměry navrhované v rámci tohoto opatření budou mít 
pozitivní vliv zejména na obyvatelstvo a čistotu ovzduší. Nepřímo se tento vliv pozitivně 
odrazí i ve všech ostatních složkách životního prostředí. Z hlediska úspor fosilních paliv 
budou mít tyto záměry i přímý pozitivní vliv na oblast geologie a horninového prostředí. 
Negativní vlivy uvedených záměrů na jednotlivé složky životního prostředí nebudou 
významné. Jedná se zejména o spotřebu nerostných surovin v podobě materiálů využívaných 
pro minimalizaci ztrát. 

Alternativní zdroje energie mají z hlediska čistoty ovzduší jednoznačně pozitivní vliv. Možné 
riziko z hlediska ostatních složek životního prostředí představuje zejména jejich potenciální 
negativní vliv na krajinný ráz a spotřeba surovin na jejich výrobu a provoz. 
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Hodnocení jednotlivých konkrétních záměrů navrhovaných v rámci opatření Podpora úspor 
a efektivnějšího využívání energie včetně některých obnovitelných zdrojů je uvedeno 
v následující tabulce. 
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Priorita 2 Snížení emisí oxidů dusíku 
Opatření 2.1: Podpora úspor a efektivnějšího využívání energie včetně některých obnovitelných zdrojů 
Podopatření: 2.1.1: Zlepšení tepelných izolací veřejných budov 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Česká Lípa Česká Lípa Zvýšení energetické účinnosti užití energie v nemocnici Česká 
Lípa. 

+1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

Hasičská zbrojnice +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
Areál technických služeb +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
MŠ Svojsíkova +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
ZŠ Nám.Míru +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
Divadlo +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
Kino +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

Nový Bor 

Sklářské muzeum +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
Zateplení školní jídelny +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
Zateplení základní školy Nerudova čp. 300 +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

Nový Bor 

Cvikov 

Zateplení MŠ Jiráskova čp. 86 a Sídliště čp. 592 +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
Zateplení DC +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
Zateplení 2 x MŠ +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

Jilemnice 

Zateplení ZŠ II +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
škola +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 Vítkovice 
Obecní úřad +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
Rekonstrukce – zateplení budovy ZŠ +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 Víchová nad 

Jizerou Zateplení obecních budov – kulturní dům, nákupní středisko, 
obecní úřad, MŠ 

+1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

Jilemnice 

Studenec Zateplení obecních budov +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
Železný Brod Pěnčín  Zateplení obecních budov: 

základní škola, mateřská škola, školní jídelna, pošty Huť a 
Bratříkov, obecní byty – 4 budovy , dům s pečovatelskou 
službou, zdravotní středisko, sokolovny Alšovice, Bratříkov 
Huť a Jistebsko, obecní úřad, hasičské zbrojnice v Huti, 
Jistebsku, Bratříkově a Alšovicích, knihovny... 

+1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

Česká Lípa Nový 
Oldřichov 

Výměna oken – škola, obecní úřad, hasičská zbrojnice,  budovy 
muzea 

+1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

 
2.1.2: Zlepšení regulace vytápění veřejných budov  
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 
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ORP Obec Akce obyva-
telstvo 

ovzduší voda půda geolo-
gie 

fauna flóra ekosys-
témy 

krajin-
ný ráz 

Eurest – školní jídelna + budova +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 Jilemnice 
Budova MěÚ – čp. 81 +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

Jilemnice 

Vítkovice Škola +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
Železný Brod Pěnčín Regulace vytápění veřejných obecních budov: 

základní škola, mateřská škola, školní jídelna, pošty Huť a 
Bratříkov, obecní byty – 4 budovy , dům s pečovatelskou 
službou, zdravotní středisko, sokolovny Alšovice, Bratříkov 
Huť a Jistebsko, obecní úřad, hasičské zbrojnice v Huti, 
Jistebsku, Bratříkově a Alšovicích, knihovny 

+1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

 
2.1.3: Užívání úsporných svítidel a spotřebičů ve veřejných budovách 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

MŠ Svojsíkova +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 Nový Bor Nový Bor 
Hasičská zbrojnice +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

Jilemnice Školství, úřad +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
Víchová n. 
Jizerou 

Rekontrukce veřejného osvětlení +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

Rozšíření veřejného osvětlení +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

Jilemnice 

Studenec 
Rekonstrukce osvětlení +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

Železný Brod Pěnčín  Úsporná svítidla a spotřebiče ve veřejných budovách: 
základní škola, mateřská škola, školní jídelna, pošty Huť a 
Bratříkov, obecní byty – 4 budovy , dům s pečovatelskou 
službou, zdravotní středisko, sokolovny Alšovice, Bratříkov 
Huť a Jistebsko, obecní úřad, hasičské zbrojnice v Huti, 
Jistebsku, Bratříkově a Alšovicích, knihovny 

+1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

Česká Lípa Nový 
Oldřichov 

Výměna rozvodů topení – škola, obecní úřad, kulturní dům, 
hasičská zbrojnice 

+1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

 
2.1.4: Omezení ztrát v rozvodech tepla a rekonstrukce výměníkových a předávacích stanic 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Liberec Liberec Snižování tepelných ztrát v rozvodech CZT města Liberce +1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
Česká Lípa Česká Lípa Rekonstrukce primární sítě, náhrada sekundární sítě 

prodloužením primární sítě a instalací OPS 
+1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 
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ORP Obec Akce obyva-
telstvo 

ovzduší voda půda geolo-
gie 

fauna flóra ekosys-
témy 

krajin-
ný ráz 

Jilemnice Jilemnice Bezkanálové rozvody,  
CZT - II. etapa 

+1 +1 0 0 +1/0 0 0 0 0 

 
2.1.5: Podpora „nespalovacích“ obnovitelných / alternativních zdrojů energie  
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Sluneční kolektory na dovytápění a ohřev teplé vody: 
koupaliště, sportovní areály u sokoloven v Huti, Alšovicích, 
Bratříkově a Jistebsku, Kittelův areál na Krásné, hasičské 
zbrojnice, obecní úřad, základní škola, mateřeská škola, školní 
jídelna, družina atd 

+1 +2 +1 +1 +1/-1 +1 +1 +1 -1 

2-3 ks větrných elektráren: 
hranice k.ú. Jistebsko a Alšovice 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 

Pěnčín  
 

Dotace soukromým subjektům na pořízení slunečních kolektorů 
a dovytopení RD a ohřev TUV- 150 RD: 
Občané obce Pěnčín a majitelé nemovitostí v k.ú. obce Pěnčín – 
Jistebsko, Alšovice, Bratříkov a Huť 

+1 +2 +1 +1 +1/-1 +1 +1 +1 -1 

Železný Brod  

Pěnčín- 
Bratříkov 
Huť  

Malé vodní elektrárny na potoku Žernovník - 2ks nové + 
příspěvky na stávající 

+1 +2 +1/-1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 
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Opatření 2.2: Omezování emisí oxidů dusíku z dopravy 

• Podopatření Ekologizace dopravního spojení (Environmentálně šetrná doprava) 
Redukční potenciál Libereckého kraje v oblasti snižování emisí oxidů dusíku z mobilních 
zdrojů je velmi omezený vzhledem k vysokému podílu tranzitní dopravy. Tento problém není 
z úrovně kraje prakticky řešitelný. Pokud by se podařilo přesměrovat část obyvatel, kteří 
využívají k cestě za prací individuální automobilovou dopravu do oblasti kolejové a veřejné 
dopravy, vedlo by to nepochybně ke snížení intenzity individuální automobilové dopravy. 
Podobný efekt má i rozvoj městské hromadné dopravy ve větších městech. 

V rámci tohoto opatření jsou navrhovány záměry, vztahující se k rozvoji kolejové dopravy. 
Podobný charakter mají i záměry navrhované v rámci podopatření 1.4.2 Podpora rozvoje 
veřejné dopravy. 
Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Cílem navrhovaných opatření je vytvořit takové podmínky pro využití veřejné dopravy, aby 
se pro své uživatele stala pohodlnější a finančně výhodnější než individuální automobilová 
doprava. K tomu je nezbytné zajistit dostatečnou frekvenci spojů, případně napojit oblasti, 
které na veřejnou dopravu napojeny nejsou nebo jsou napojeny nedostatečně. Také finanční 
stránka dokáže řadu lidí od využití veřejné dopravy odradit. Pokud finanční rozdíl mezi 
individuální a veřejnou dopravou nebude natolik výrazný, aby převážil pohodlí vlastního 
dopravního prostředku, bude ji pravděpodobně většina stávajících uživatelů individuální 
dopravy nadále využívat. V dnešní době je také významným důvodem pro používání 
individuální dopravy časová flexibilita, které však logicky nemůže veřejná doprava 
konkurovat. 

Další alternativou k individuální automobilové dopravě je cyklistika. V rámci denní dojížďky 
do školy a zaměstnání na kratší vzdálenosti by cyklistika mohla být určitým alternativním 
řešením. V rámci podpory cyklistiky je nutné budování nových cyklostezek a cyklotras, 
jejichž hustota je z hlediska každodenní dojížďky do zaměstnání naprosto nevyhovující, 
zejména v centrech měst, což významně snižuje bezpečnost jak cyklistů, tak i pěších a řidičů 
vozidel a jejich spolucestujících. Dále je v tomto směru žádoucí zajistit vybavení pro cyklisty 
v podobě odstavných míst a stojanů na kola u veřejně využívaných objektů jako jsou úřady, 
banky atd. 

Podpora cyklistiky jako další alternativy individuální automobilové dopravy není zahrnuta 
v Aktualizaci konceptu. 

Záměry týkající se ekologizace dopravního spojení nebudou mít pravděpodobně významný 
negativní vliv na životní prostředí. Zejména opatření na stávajících tratích jsou převážně 
organizačního charakteru. Pozitivní vliv se týká zejména obyvatelstva a kvality ovzduší.  
 

 
 



Posuzování vlivů na životní prostředí                                      Aktualizace KSEI Libereckého kraje 
 

EVERNIA s.r.o.                               strana 73 

Opatření 2.2: Omezování emisí oxidů dusíku z dopravy 
Podopatření: 2.2.1: Ekologizace dopravního spojení (Environmentálně šetrná doprava) 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Obnova pravidelného provozu na železniční trati Harrachov – 
Szklarska Poręba.  

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 Tanvald Harrachov 

Přímé železniční spojení z Jelení Hory pro návštěvníky 
z Polska. 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 
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D.2.3 Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek (VOC) 
Opatření 3.1: Omezení emisí VOC při používání rozpouštědel 

• Podopatření Podpora co nejširší aplikace vodou ředitelných nátěrových hmot ve 
veřejném sektoru 

• Podopatření Zahrnutí podmínky co nejširší aplikace vodou ředitelných nátěrových 
hmot do podmínek veřejných soutěží, vyhlašovaných krajem, městy a obcemi 

Emise těkavých organických látek ze sektoru používání rozpouštědel představují rozhodující 
podíl na celkových emisích této skupiny znečišťujících látek. Z velké části se jedná o aplikace 
nátěrových hmot, ředěných organickými rozpouštědly. Vzhledem k tomu, že základní 
regulace emisí je upravena obecně závaznými právními předpisy, jeví se podpora co nejširší 
aplikace vodou ředitelných nátěrových hmot prakticky jediným dodatečným nástrojem 
snížení emisí. Aplikaci vodou ředitelných nátěrových hmot lze podporovat buď přímo (ve 
veřejném sektoru) nebo nepřímo (stanovením příslušné podmínky ve veřejných obchodních 
soutěžích, vyhlašovaných městy a obcemi). 

Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Snížení emisí těkavých organických látek používáním vodou ředitelných barev bude mít 
jednak přímý pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a dále pak nepřímý vliv na obyvatelstvo, 
živočichy a rostliny. 

Negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí se u této skupiny záměrů vůbec 
nepředpokládají. 
Hodnocení vlivu jednotlivých záměrů je uvedeno v následující tabulce. 
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Priorita 3 Snížení emisí těkavých organických látek 
Opatření 3.1: Omezení emisí VOC při používání rozpouštědel 
Podopatření: 3.1.1: Podpora co nejširší aplikace vodou ředitelných nátěrových hmot ve veřejném sektoru 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Jilemnice Jilemnice Stadion +1 +1 0 0 0 +1 +1 +1 0 
Železný Brod Pěnčín Přednášková činnost + dotace s ukázkami výrobků +1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
3.1.2: Zahrnutí podmínky co nejširší aplikace vodou ředitelných nátěrových hmot do podmínek veřejných soutěží, vyhlašovaných krajem, městy 
a obcemi. 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Víceúčelová tělocvična +1 +1 0 0 0 +1 +1 +1 0 Jilemnice Jilemnice 
Školní tělocvična +1 +1 0 0 0 +1 +1 +1 0 

Železný Brod Pěnčín Výběrová řízení – Pěnčínský náhrdelník 2006-2007, výstavba 
bytů 2007-2008, výstavba obecního úřadu 2009, výstavba 
hasičské zbrojnice v Huti -2007, Kittelův areál Krásná 2006-
2010 

+1 +1 0 0 0 +1 +1 +1 0 
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Opatření 3.2: Omezení „studených startů“ motorových vozidel 

• Podopatření Podpora výstavby (a provozu) krytých parkovacích stání 

• Podopatření Rozvoj parkovací telematiky (on line informační panely s indikací 
volných parkovacích míst) 

Při současném stupni motorizace a intenzity individuální automobilové dopravy je stále větší 
počet vozidel krátkodobě i pravidelně parkován na otevřeném prostoru. Tím vzniká prostor 
pro tzv. „studené starty“ (prochladlý motor potřebuje určitou dobu, než se dostane do řádného 
spalovacího režimu a po tuto dobu produkuje výrazně vyšší množství emisí – zejména 
těkavých organických látek). Řešením je dobudování většího množství krytých parkovacích 
stání, dostupných jak návštěvníkům měst, tak především residentům. Kromě omezení 
„studených startů“, významných zejména v chladnějších ročních obdobích, je žádoucím 
vedlejším efektem omezení popojíždění po městě s cílem vyhledat parkovací místo a tím 
snížení emisní a hlukové zátěže. 
Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Vlastní výstavba krytých parkovacích stání bude mít jednak pozitivní vliv na ovzduší 
v určitém snížení množství těkavých organických látek a nepřímo pak příznivý vliv na ostatní 
složky životního prostředí zejména obyvatelstvo, faunu a flóru. 
Negativní vliv bude záviset na umístění a konkrétním technickém řešení jednotlivých záměrů. 
Vzhledem k tomu, že se bude jednat o novostavby, dojde pravděpodobně k záborům půdy, 
v rámci zemních prací zásahu do horninového prostředí, případně mohou být ovlivněny 
biotopy výskytu rostlin a živočichů, ekosystémy a vody. Je také pravděpodobný určitý zásah 
do krajinného rázu. 
Výstavba krytých parkovacích stání bude podléhat posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., 
kde budou u jednotlivých záměrů možné vlivy podrobně vyhodnoceny.   
Rozvoj parkovací telematiky nebude mít pravděpodobně žádný významný negativní vliv na 
jednotlivé složky životního prostředí. Jedná se vesměs o organizační opatření které budou 
pozitivně ovlivňovat obyvatelstvo a kvalitu ovzduší. 
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Opatření 3.2: Omezení „studených startů“ motorových vozidel 
Podopatření: 3.2.1: Podpora výstavby (a provozu) krytých parkovacích stání 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Jilemnice Sídliště Spořilov 150 stání  
(2 budovy) 

+2 +1 +1/-1 +1/-1 -1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 Jilemnice 

Vítkovice Parkovací stanoviště – prostor “Zahrádky” +2 +1 +1/-1 +1/-1 -1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 
 

 
3.2.2: Rozvoj parkovací telematiky (on line informační panely s indikací volných parkovacích míst) 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Spořilov +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 Jilemnice Jilemnice 
Masarykova městská nemocnice +2 +1 0 0 0 0 0 0 0 
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Opatření 3.3: Omezení emisí VOC z významných stacionárních zdrojů 

• Podopatření Omezování emisí z konkrétních zdrojů znečišťování ovzduší 
V rámci tohoto opatření dojde k aplikaci koncových zařízení k snižování emisí těkavých 
organických látek ve společnosti Skleněná bižuterie a.s.  

Skleněná bižuterie a.s. Alšovice provozuje osm zařízení produkující těkavé látky. Opatření na 
snížení emisí u těchto zařízení spočívá ve vybudování vzduchotechnického zařízení s filtrací 
TZL, následným centrálním odloučením organických látek (VOC) z nosné vzdušiny a jejich 
likvidací termickou oxidací. Celé zařízení se bude skládat z centrální vzduchotechniky, dvou 
kontejnerů - adsorbérů a jedné katalytické jednotky, ve které bude docházet k výše zmiňované 
termické oxidaci. Na toto zařízení bude napojeno sedm z osmi zařízení. Napojení osmého 
zařízení by bylo technologicky velmi náročné a musí se řešit samostatně. Předpokládané 
náklady na toto zařízení jsou cca 4,4 milionu korun s předpokládaným rokem realizace je rok 
2007. 
Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Jedná se o opatření u konkrétního zdroje, kde jeho realizací dojde prokazatelně ke snížení 
emisí VOC. To bude mít následně pozitivní vliv i na ostatní složky životního prostředí v okolí 
zdroje, zejména obyvatelstvo, faunu a flóru. 
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Opatření 3.3: Omezení emisí VOC z významných stacionárních zdrojů 

ORP Obec Akce obyva-
telstvo 

ovzduší voda půda geolo-
gie 

fauna flóra ekosys-
témy 

krajin-
ný ráz 

Železný Brod Pěnčín - 
Alšovice 

Skleněná bižuterie a.s.;Alšovice 156; Bratříkov; PSČ 468 21: 
Skleněná bižuterie a.s. Alšovice - osm zařízení produkující 
těkavé látky. Opatření na snížení emisí u těchto zařízení spočívá 
ve vybudování vzduchotechnického zařízení s filtrací TZL, 
následným centrálním odloučením organických látek (VOC) 
z nosné vzdušiny a jejich likvidací termickou oxidací. Celé 
zařízení se bude skládat z centrální vzduchotechniky, dvou 
kontejnerů-adsorbérů a jedné katalytické jednotky, ve které 
bude docházet k výše zmiňované termické oxidaci. Na toto 
zařízení bude napojeno sedm z osmi zařízení. Napojení osmého 
zařízení by bylo technologicky velmi náročné a musí se řešit 
samostatně. 

+2 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 

 



Posuzování vlivů na životní prostředí               Aktualizace KSEI Libereckého kraje 
 

EVERNIA s.r.o.                  strana 80 

D.2.4 Priorita 4: Snížení emisí vybraných těžkých kovů – kadmium, arzen 
Opatření 4.1: Omezování emisí z vybraných významných zdrojů znečišťování ovzduší 

• JABLONEX GROUP 

• Sklárna a Minipivovar Novosad a syn 

Snížení emisí kadmia a arzenu je žádoucí zejména s ohledem na skutečnost, že na území 
Libereckého kraje je lokálně překračován cílový imisní limit stanovený pro kadmium 
a v minulosti byl překračován také imisní limit stanovený pro arzen.  
Všechny identifikované zdroje jsou sklářskými provozy. Hlavními zdroji kovů jsou nečistoty 
v surovinách, kovy v surovinách a aditivech, používaných k ovlivnění specifických vlastností 
(např. oxidy olova, barviva a odbarviva), střepy a paliva. 

K řízení emisí kovů jak ve formě prachových, tak plynných emisí jsou tři přístupy: 
o Výběr surovin za účelem minimalizace znečištění a kde lze, použití alternativních 

přísad. Výběr surovin zahrnuje výběr zdroje a třídění. 
o Techniky likvidace prachu, zvláště textilní filtry a elektrostatické odlučovače. Jestliže 

emise obsahují významné koncentrace kovů, mohou vysoce účinné systémy likvidace 
prachu obecně snížit emise na méně než 5 mg/m3. 

o Plynné emise kovů se mohou podstatně snížit použitím suchého nebo polosuchého 
čištění v kombinaci s likvidací prachu. 

Konkrétní akce navržené v rámci opatření Omezování emisí z vybraných významných zdrojů 
znečišťování ovzduší: 

JABLONEX GROUP 
Čtyři zdroje znečišťování společnosti JABLONEX GROUP mají hlavní podíl na emisích Cd 
v Libereckém kraji. Jedná se o závody v Lučanech nad Nisou (Horní Huť a Dolní huť) a 
v Desné (Polubný a Příchovice).  
Jako primární opatření byla provedena záměna surovin, barviv a aditiv. Provozovatel na 
těchto zdrojích v současnosti postupně instaluje filtrační jednotky jako poslední akce se v roce 
2007 předpokládá instalace filtračních jednotek na agregátech s nižšími úrovněmi emisí 
těžkých kovů v závodech společnosti na Dolní huti v Lučanech a na Maxovské huti 
v Josefově dole. 

Sklárna a Minipivovar Novosad a syn 
Snížení emisí těžkých kovů ve Sklárně N&S Harrachov: 

- omezení výroby granátového skla při jehož tavení dochází k nejvyšším unikům 
uvedených látek, 

- odstavení jedné sklářské pece, 
- provoz sklářské výroby pouze na jedné peci. 

Těmito opatřeními dojde ke snížení emisí těžkých kovů asi o jednu třetinu. 
Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Opět se jedná se o opatření u konkrétních zdrojů, kde jejich realizací dojde prokazatelně ke 
snížení emisí kadmia a arsenu. To bude mít následně pozitivní vliv i na ostatní složky 
životního prostředí v okolí zdrojů, zejména obyvatelstvo, faunu a flóru. Negativní vliv se 
nepředpokládá. 
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Priorita 4 Snížení emisí vybraných těžkých kovů – kadmium, arzen 
Opatření 4.1: Ekologizace vybraných zdrojů 
Podopatření: 4.1.1. Snižování emisí těžkých kovů 
ORP Obec Zdroj/ akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Jablonec nad 
Nisou 

Lučany nad 
Nisou 

JABLONEX GROUP: 
v roce 2007 se předpokládá instalace filtračních jednotek na 
agregátech s nižšími úrovněmi emisí těžkých kovů v závodech 
společnosti na Dolní huti v Lučanech a na Maxovské huti 
v Josefově dole. 

+2 +2 +1 +1 0 +1 +1 +1 0 
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D.2.5 Opatření u vybraných významných stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší 

• Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů 
Nástroj je vhodné použít zejména pro získání aktuálních údajů o množství znečišťujících látek 
emitovaných jednotlivými provozovateli velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Další vhodnou 
oblastí je nadstandardní chování provozovatelů (správců výrobních a průmyslových areálů) 
v oblasti čištění vnitropodnikových komunikací, výsadby zeleně. V neposlední řadě je možné 
prostřednictvím dobrovolné dohody získat finanční prostředky např. na provoz monitorovací 
stanice a další akce ke zlepšení kvality ovzduší. Vhodné je zaměřit se u dobrovolných dohod 
na možnosti zpracování odborných studií vlivu jednotlivých významných provozovatelů na 
kvalitu života a životní prostředí v okolí zdroje. 
Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Dobrovolné dohody jsou založeny na vzájemné spolupráci provozovatelů velkých zdrojů 
znečištění a obyvatel dotčené oblasti. Jedná se zejména o organizační opatření, která přinesou 
podrobnější informace o stavu ovzduší v konkrétní oblasti. Z toho důvodu nelze předpokládat 
vliv opatření na jednotlivé složky životního prostředí. Pozitivní bude větší informovanost 
obyvatel, která pak povede k určitým tlakům na provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší. 
Přehled navrhovaných opatření uvádějí následující tabulky.  
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Průřezová opatření 
Navrhovaná opatření nepřispějí přímo ke zlepšení kvality ovzduší, přispějí k možnosti sledování vývoje imisní situace nebo jinak zajistí podporu 
plnění stanovených cílů a priorit. 
ORP Obec Akce obyva-

telstvo 
ovzduší voda půda geolo-

gie 
fauna flóra ekosys-

témy 
krajin-
ný ráz 

Železný Brod Pěnčín Instalace 2 ks čidel a měřidel kvality ovzduší +1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Technická pomoc 
V rámci technické pomoci lze podpořit následující opatření: 

- příprava projektů na realizaci konkrétních akcí, 
- příprava žádostí o podporu ze SFŽP, SFDI a „evropských fondů“, 
- podpora implementačních nákladů (monitoring, audity, ex ante a ex post hodnocení, atd). 

ORP Obec Akce obyva-
telstvo 

ovzduší voda půda geolo-
gie 

fauna flóra ekosys-
témy 

krajin-
ný ráz 

Parkovací plochy - Svojsíkova +2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parkovací plochy - Sídliště R.H. +2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nový Bor Nový Bor 

Rozšíření MK Rumburských hrdinů +2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Projekty k realizaci +2 0 0 0 0 0 0 0 0 Jilemnice 
Příprava žádostí EU +2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jilemnice 

Vítkovice Rozšíření vodovodu + st. vodojemu +2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Železný Brod Pěnčín Příprava projektů na zlepšení kvality ovzduší fondy EU, ROP, 

Norské fondy, SFŽP, SFDI – topení biomasou a CZT, větrné 
elektrárny, sluneční kolektory, malé vodní elektrárny, 
parkoviště , tepelná čerpadla atd 

+2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příprava žádosti o podporu ze SFŽP či EF +2 0 0 0 0 0 0 0 0 Česká Lípa Nový 
Oldřichov Projektová dokumentace na zplynofikování obecních budov +2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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D.2.6 Opatření k omezení prašnosti cílenou výsadbou zeleně 

• Výsadba izolační zeleně 

• Zvyšování podílu zeleně ve městě 

• Stanovení požadavků pro novou výstavbu 

• Ochrana zemědělsky využívaných pozemků před větrnou erozí 
Na celém území kraje je vhodné podporovat jako dlouhodobé aktivity pro omezení prašnosti 
veškeré akce, které povedou ke zpevnění a překryvu volné půdy. 
Pro omezování prašnosti má velký význam vegetační kryt, který nejen omezuje zvíření 
prachových částic do ovzduší, ale především zachycuje prachové částice, které jsou již 
v ovzduší rozptýleny. V okolí zvláště významných zdrojů prašnosti jako jsou silnice, 
parkoviště, lomy, skládky apod. je proto možné rozptyl suspendovaných částic omezit 
výsadbou vegetace se zastoupením rostlinných druhů s vysokou schopností zachycovat na 
svém povrchu prachové částice. 
Výsadba izolační zeleně se týká zejména výsadeb podél komunikací v hustě zalidněných 
oblastech a v okolí budov vyžadujících ochranu. Dalším významným krokem ke snižování 
prašnosti je ozelenění volných ploch ve městech a ochrana stávající zeleně před novou 
výstavbou. Další oblastí, kterou je nutné zabezpečit před větrnou erozí, která zvyšuje prašnost 
ovzduší jsou orné půdy. Ty lze ochránit prostřednictvím organizačních, agrotechnických 
opatřeních a ochranných větrolamů. 
Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Záměry týkající se výsadby nové zeleně a ochrany stávající zeleně ve městech mají vesměs 
pozitivní vliv na všechny složky životního prostředí, zejména ovzduší a obyvatelstvo, které 
zeleň, hlavně ve městském prostředí, přijímá velmi pozitivně. Důležitá je volba vhodných 
druhů dřevin se zaměřením na domácí druhy odolné v městském prostředí schopné 
zachycovat prašnost. 
 

D.2.7 Aplikace nejlepších dostupných technik pro snižování emisí tuhých látek 
z plošných zdrojů 

• Skladování sypkých materiálů na otevřených hromadách 

• Manipulace a doprava sypkých materiálů 
Emise tuhých látek zejména při stavebních a obdobných činnostech jsou významné zejména 
pro lokální imisní situaci a je třeba uplatňovat opatření k omezení jejich produkce. 

BAT techniky jako zvlhčování povrchu za použití vody nebo vody s vhodnými aditivy, 
překrývání povrchu (fólie, sítě, plachty), zpevňování povrchu, zatravňování povrchu, 
vytváření podélných hromad v souladu s převažujícím směrem větru, výsadba a výstavba 
větrných bariér (větrolamy, sítě, ochranné valy) apod., jsou doporučením pro aplikaci při 
posuzování vlivu záměru, stavby zařízení, povolování provozu zařízení a jejich využití a 
aplikace má být zvážena při jednotlivých povolovacích řízeních. 

Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Tato opatření mohou významně snížit emise prachu v konkrétních oblastech a jsou tedy 
z hlediska vlivu na životní prostředí hodnoceny pozitivně. 
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D.3. POSOUZENÍ VLIVU AKTUALIZACE KSEI LIBERECKÉHO KRAJE NA ÚZEMÍ V 
SOUSTAVĚ NATURA 2000 V ČR PODLE § 45I Z. Č. 114/1992 SB., V PLATNÉM 
ZNĚNÍ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ KONCEPCE V PROCESU SEA  
Viz. samostatná příloha Hodnocení vlivu koncepce na lokality Natura 2000. 
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ČÁST  E 
 
 
 

Cíle ochrany životního prostředí stanovené 
na mezinárodní, komunitární nebo 

vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke 
koncepci a způsob, jak byly tyto cíle vzaty 
v úvahu během její přípravy, zejména při 

porovnání variantních řešení 
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E. CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ 
NA MEZINÁRODNÍ, KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, 
KTERÉ MAJÍ VZTAH KE KONCEPCI A ZPŮSOB, JAK BYLY TYTO CÍLE 
VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEJÍ PŘÍPRAVY, ZEJMÉNA PŘI POROVNÁNÍ 
VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ.  

Témata životního prostředí: 
Ovzduší 

• emise do ovzduší včetně skleníkových plynů 
• dosažení doporučených hodnot krajských emisních stropů  
• snížení emisí zneč. látek u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem    

dosáhnout limitních hodnot 
• dosažení směrných cílových hodnot pro acidifikaci pro lidské zdraví a pro 

vegetaci k roku 2020 
• omezení emisí prekurzorů ozónu – dosažení cílových imisních limitů 

a dlouhodobých imisních cílů 
• omezení emisí látek ohrožujících klimatický systém Země 

- Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující 
ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního 
znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 
Vodní zdroje a vodní hospodářství 

• povrchové, podzemní 
• zdroje a zásobování pitnou vodou 

- Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné pitné 
vody). 
Příroda a biodiverzita 

• ekosystémy (vodní, lesní atd.) 
- Zastavit pokles biodiversity. 
Odpadové hospodářství 

• materiálové využití odpadu 
• energetické využití odpadu 

Energetika 

• energetická náročnost 
• struktura spotřeby energie 
• alternativní zdroje 
• úspory 

- Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické 
a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově 
využívat odpadní proudy. 
Les 

• druhová skladba, zdravotní stav lesu 
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• rozloha lesu 
- Zastavit zhoršování stavu lesů. 
Průřezová témata: 
Doprava 

• průchodnost 
• nehodovost 
• cyklistika 
• opatření ke snížení dopravní zátěže 

- Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním omezením 
snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu. 
Sídla 

• kvalita veřejných prostranství 
• městská zeleň (kvalita, dostupnost) 
• ochrana přírodních prvků v zastavěných územích 

- Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. 
Stanovené cíle ochrany životního prostředí 

• Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující 
ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv 
lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 

• Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné 
pitné vody). 

• Zastavit pokles biodiversity.  
• Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické 

a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a 
materiálově využívat odpadní proudy. 

•  Zastavit zhoršování stavu lesů. 
• Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním 

omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu. 
• Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. 
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ČÁST  F 
 
 

Závažné vlivy (včetně sekundárních, 
synergických, kumulativních, 

krátkodobých, střednědobých a 
dlouhodobých, trvalých a přechodných, 

pozitivních a negativních vlivů) 
navrhovaných variant koncepce na životní 

prostředí. 
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F. ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, 
KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A 
DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH A 
NEGATIVNÍCH VLIVŮ) NAVRHOVANÝCH VARIANT KONCEPCE NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.  

 
Pro zjištění, zda předložený dokument může mít při realizaci závažné vlivy na životní 
prostředí, bylo provedeno hodnocení jednotlivých navržených opatření vzhledem 
k referenčním cílům ochrany životního prostředí, tj. zda a jakým způsobem opatření přispívají 
(či nikoliv) k naplňování referenčních cílů.  
Byla hodnocena jednotlivá opatření dle následující stupnice: 

+2: významný pozitivní vliv opatření na daný referenční cíl 
+1: pozitivní vliv opatření na daný referenční cíl 
0: bez vlivu 
-1: negativní vliv opatření na daný referenční cíl 
-2: významný negativní vliv opatření na daný referenční cíl 

 
 

Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 
Opatření 1.1: Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových a plošných zdrojů 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  Hodnocení 
možných vlivů 

• Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky 
poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), 
omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 

+2 

• Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně 
nezávadné pitné vody). +1 

• Zastavit pokles biodiversity. +1 
• Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování 

energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, 
energeticky a materiálově využívat odpadní proudy. 

+2 

• Zastavit zhoršování stavu lesů. +1 
• Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón 

s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat 
hromadnou dopravu. 

+2 

• Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. +1 
Doporučení SEA:  
Doplnit opatření k péči o veřejná prostranství, zvýšení městské zeleně při výstavbě obchvatů, úpravě 
komunikací v intravilánech měst a obcí.  

 
 
 

Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 
Opatření 1.2: Omezení resuspenze emitovaných částic jejich odstraněním 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  Hodnocení 
možných vlivů 

• Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky 
poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), 
omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 

+1 
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• Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně 
nezávadné pitné vody). +1 

• Zastavit pokles biodiversity +1 
•  Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování 

energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, 
energeticky a materiálově využívat odpadní proudy. 

0 

• Zastavit zhoršování stavu lesů. 0 
• Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón 

s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat 
hromadnou dopravu. 

0 

• Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. +1 

Doporučení SEA: Doplnit opatření k zajištění zeleně v areálech a jejich okolí.  

 
 
 

Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 
Opatření 1.3: „Vymístění“ zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti. 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  Hodnocení 
možných vlivů 

• Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky 
poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), 
omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 

+2 

• Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně 
nezávadné pitné vody). +1 

• Zastavit pokles biodiversity. +1 
• Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování 

energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, 
energeticky a materiálově využívat odpadní proudy. 

0 

• Zastavit zhoršování stavu lesů. 0 
• Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón 

s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat 
hromadnou dopravu. 

+2 

• Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. 0 
Doporučení SEA: realizace obchvatů bude představovat zábor a degradaci půdy a zvýšení nežádoucích 
antropogenních procesů. Je třeba přijmout opatření, která budou negativní jevy realizace záměrů 
minnimalizovat. 

 
 
 

Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 
Opatření 1.4: Omezování objemu automobilové dopravy 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  Hodnocení 
možných vlivů 

• Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky 
poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), 
omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 

+2 

• Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně 
nezávadné pitné vody). +1 

• Zastavit pokles biodiversity.  
• Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování 

energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, 
energeticky a materiálově využívat odpadní proudy. 

0 

• Zastavit zhoršování stavu lesů. +1 
• Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón 

s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat 
hromadnou dopravu. 

+2 
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• Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. +2 

Doporučení SEA: doplnit opatření k podpoře cyklistiky jako alternativy individuální automobilové dopravy 

 
 
 

Priorita 2: Snížení emisí oxidů dusíku 
Opatření 2.1: Podpora úspor a efektivnějšího využívání energie včetně některých obnovitelných zdrojů 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  Hodnocení 
možných vlivů 

• Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky 
poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), 
omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 

+2 

• Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně 
nezávadné pitné vody). 0 

• Zastavit pokles biodiversity. +1 
• Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování 

energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, 
energeticky a materiálově využívat odpadní proudy. 

+2 

• Zastavit zhoršování stavu lesů. 0 
• Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón 

s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat 
hromadnou dopravu. 

0 

• Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. +1 
Doporučení SEA: u větrných elektráren provést před realizací záměru posouzení z hlediska vlivu na 
krajinný ráz 

 
 
 

Priorita 2: Snížení emisí oxidů dusíku 
Opatření 2.2: Omezování emisí oxidů dusíku z dopravy 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  Hodnocení 
možných vlivů 

• Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky 
poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), 
omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 

+1 

• Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně 
nezávadné pitné vody). 0 

• Zastavit pokles biodiversity. +1 
•  Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování 

energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, 
energeticky a materiálově využívat odpadní proudy. 

0 

• Zastavit zhoršování stavu lesů. +1 
• Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón 

s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat 
hromadnou dopravu. 

+2 

• Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. +1 

Doporučení SEA: dtto opatření 1.4 

 
 
 

Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek 
Opatření 3.1: Omezení emisí VOC při používání rozpouštědel 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  Hodnocení 
možných vlivů 
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• Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky 
poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), 
omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 

+1 

• Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně 
nezávadné pitné vody). +1 

• Zastavit pokles biodiversity.  
•  Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování 

energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, 
energeticky a materiálově využívat odpadní proudy. 

0 

• Zastavit zhoršování stavu lesů. 0 
• Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón 

s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat 
hromadnou dopravu. 

0 

• Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. 0 

Doporučení SEA:  -  

 
 
 

Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek 
Opatření 3.2: Omezení „studených startů“ motorových vozidel 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  Hodnocení 
možných vlivů 

• Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky 
poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), 
omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 

+2 

• Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně 
nezávadné pitné vody). +1 

• Zastavit pokles biodiversity.  
• Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování 

energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, 
energeticky a materiálově využívat odpadní proudy. 

0 

• Zastavit zhoršování stavu lesů. +1 
• Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón 

s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat 
hromadnou dopravu. 

+1 

• Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. +2 
Doporučení SEA: Při výstavbě parkovacích míst dbát na využívání brownfields, zařadit do podmínek 
výběrového řízení.  

 
 
 

Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek 
Opatření 3.3: Omezení emisí VOC z významných stacionárních zdrojů 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  Hodnocení 
možných vlivů 

• Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky 
poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), 
omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 

+2 

• Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně 
nezávadné pitné vody). +1 

• Zastavit pokles biodiversity. +1 
• Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování 

energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, 
energeticky a materiálově využívat odpadní proudy. 

0 

• Zastavit zhoršování stavu lesů. +1 
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• Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón 
s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat 
hromadnou dopravu. 

0 

• Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. +1 

Doporučení SEA: - 

 
 
 

Priorita 4: Snížení emisí těžkých kovů – kadmia 
Opatření 4.1: Ekologizace vybraných zdrojů 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  Hodnocení 
možných vlivů 

• Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky 
poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), 
omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 

+2 

• Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně 
nezávadné pitné vody). +1 

• Zastavit pokles biodiversity. +1 
• Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování 

energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, 
energeticky a materiálově využívat odpadní proudy. 

+1 

• Zastavit zhoršování stavu lesů. +1 
• Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón 

s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat 
hromadnou dopravu. 

0 

• Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. +1 

Doporučení SEA: - 

 
 
Stanovisko a komentář zpracovatelů SEA: 
 
1. při posuzování projektů preferovat zařízení s nízkými emisemi NOx (např. nízkoemisní 

plynové hořáky) resp. projekty s nízkou spotřebou primárních surovin emitujících při 
zpracování oxidy dusíku, 

2. při posuzování projektů zabraňovat výstavbě na zelené louce a využívat potenciálu tzv. 
„brownfields“¨, aby nedocházelo k nevratným ztrátám půdy, 

3. u nových projektů  vyloučit konflikty s programem Natura 2000, 

4. doporučujeme nástroj „rychlostní omezení automobilové dopravy“ v rámci opatření 1.4 
Omezení objemu automobilové dopravy realizovat pouze na základě výsledků v předem 
zpracované imisní studii pro danou lokalitu, která přesně zhodnotí místní poměry. 
Samotné snižování rychlostí může být v některých případech kontraproduktivní.  

5. Pouze  upozorňujeme, že reorganizace dopravy, parkování a realizace obchvatů může 
představovat zábory a degradaci půdy a současně zvýšení nežádoucích antropogenních 
procesů. Proto je potřeba realizovat přiměřená opatření vhodná k realizaci cílů.  

6. Rozšířit pozornost na perzistentní organické látky s využitím moderních metod pasivního 
vzorkování a monitoring půd a dalších složek životního prostředí. 

Celkově lze říci, že tam, kde se jedná o kvalitativní změny a zavádění progresivních 
technologií, jsou environmentální efekty neutrální nebo pozitivní nebo silně pozitivní. 
Negativní dopady mohou nastat pouze tam, kde lze očekávat kvantitativní změny (nárůst 
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výrobní kapacity) nebo re-alokaci aktivit a tedy zejména tlak na zábory půdy, rizika 
vyplývající z nakládání s nebezpečnými látkami, zvýšenou dopravu, konflikt s ochranou 
přírody (Natura 2000) a necitlivé zásahy do krajiny. Proto doporučujeme u projektů provést 
cost – benefit analýzu (rozbor předpokládaných nákladů a přínosů) jednotlivých projektů.  
V rámci dokumentace SEA minulého Konceptu snižování emisí a imisí znečišťujících látek 
v Libereckém kraji z roku 2004 bylo navrženo podrobně se zabývat především následujícími 
okruhy:  

1. zvýšené koncentrace ozónu – jedná se o velmi složitou a celosvětově obtížně řešitelnou 
problematiku, přitom vliv zvýšených koncentrací ozónu se odráží na obou cílových 
skupinách: 
a) obyvatelstvo – cca polovina obyvatel kraje žije v oblastech se zvýšenou koncentrací 

ozónu. Tato situace je závažná především ve vazbě na problematiku smogu, kde ozón 
je především indikátorem a pouze jednou škodlivinou v celé směsi kontaminantů. 
Koncepci dalšího postupu je třeba řešit v součinnosti s koncepcí zdraví obyvatel 

b) ekosystémy – vliv ozónu a celkového oxidativního stresu na ekosystémy je vážným 
rizikovým faktorem zdravotního stavu lesů a dalších ekosystémů, zvláště ve vazbě na 
dlouhodobou acidifikaci prostředí. Tato problematika musí být řešena ve vazbě na 
koncepci trvale udržitelného hospodaření v lesích. 

Stanovisko zpracovatelů SEA: 
Vzhledem k tomu, že přízemní ozón představuje tzv. sekundární škodlivinu, která nemá 
vlastní emisní zdroj, ale vzniká řadou fotochemických reakcí z prekursorů, je nutné se při 
návrhu opatření na zlepšení kvality ovzduší soustředit zejména na omezení emisí těchto 
prekursorů, tedy oxidů dusíku a těkavých organických látek. 

V rámci priority 2: snížení emisí dusíku jsou navrhována opatření 2.1: Podpora úspor a 
efektivního využívání energie včetně některých obnovitelných zdrojů a opatření 2.2: 
Omezování emisí oxidů dusíku z dopravy. Snížením množství spalovaných fosilních paliv 
dojde také ke snížení emisí oxidů dusíku. Žádoucím vedlejším efektem je navíc omezení 
emisí dalších znečišťujících látek (zejména tuhých látek) a omezení emisí hlavního 
skleníkového plynu – oxidu uhličitého. 

Snížení emisí těkavých organických látek je předmětem priority 3, v rámci které jsou 
navržena následující opatření:  

• Omezení emisí VOC při používání rozpouštědel 

• Omezení studených startů motorových vozidel 

• Omezení emisí z významných stacionárních zdrojů 
2. emise z elektrárny Turów – vysoké emise z elektrárny Turów, které u některých látek 

několikanásobně převyšují emise celého Libereckého kraje by měly být podnětem 
k mezinárodním jednáním o řešení dané problematiky. Přestože imisní situace 
v hraničních oblastech v blízkosti tohoto zdroje není kritická, je třeba si uvědomit, že 
hlavní makrosložky emisí, které jsou hodnoceny, jsou pouze základními indikátory a že   
ze spalování hnědého uhlí se do ovzduší dostávají desítky  dalších toxických látek.  

Stanovisko zpracovatelů SEA: 
V kapitole 1.4 Dálkový přenos znečištění Analytické části konceptu je uvedena tabulka 
s vývojem produkce emisí z elektrárny Turów a její vliv na imisní situaci Libereckého kraje je 
patrný z výkresů zpracovaných v rámci modelových výpočtů kvality ovzduší. 
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Závěrem lze konstatovat, že Koncept neobsahuje žádné nástroje, které by implicitně 
vedly k přímému a nevratnému poškození životního prostředí. Identifikovali jsme však 
některé nástroje, při jejichž realizaci mohlo dojít k negativnímu vlivu na životní 
prostředí a proto doporučujeme zvýšenou pozornost při výběru konkrétních projektů 
řešení, nejlépe zařazením dodatečných environmentálních kriterií. Koncept však 
obsahuje mnoho nástrojů a opatření s pozitivním environmentálním potenciálem, která 
mohou naopak sloužit k podpoře udržitelného rozvoje ČR. 
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ČÁST  G 
 
 
 
 
 

Plánovaná opatření pro předcházení, 
snížení nebo kompenzaci všech závažných 

negativních vlivů na životní prostředí 
vyplývajících z provedení koncepce 
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G. PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO 
KOMPENZACI VŠECH ZÁVAŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVEDENÍ KONCEPCE 

Hlavním cílem hodnocení aktualizace koncepce v rámci SEA bylo zjištění, zda aktualizace 
dostatečně zohledňuje problematiku životního prostředí a jeho ochrany, respektive zda 
neobsahuje návrhy, které by mohly představovat potenciální rizika pro životní prostředí. 
Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci případných negativních vlivů koncepce 
na životní prostředí lze v případě aktualizace koncepce chápat jako způsob a míru zohlednění 
problematiky životního prostředí a jeho ochrany v jednotlivých částech předloženého 
dokumentu. 

Na základě hodnocení jednotlivých priorit a opatření vzhledem k referenčním cílům ochrany 
životního prostředí byly v opodstatněných případech navrženy doporučení pro doplnění 
opatření nebo aktivit. Avšak vzhledem k úplnosti výčtu v předložené koncepci, doporučení se 
týkají jen několika opatření.  

Důležitou součástí opatření pro zamezení významných negativních dopadů implementace 
koncepce na životní prostředí je také návrh environmentálních kritérií pro výběr projektů 
a návrh na jejich začlenění do systému hodnocení a výběru projektů, předkládaných k získání 
podpory z tohoto dokumentu. Realizace by měla zajistit, aby nebyly podpořeny projekty 
s negativními vlivy na životní prostředí, naopak aby podpora byla směřována na projekty, 
které mohou přispět ke zlepšení stavu životního prostředí v Libereckém kraji.  

Navržená opatření: 

• Doplnit opatření k péči o veřejná prostranství, zvýšení městské zeleně při výstavbě 
obchvatů, úpravě komunikací v intravilánech měst a obcí. 

• Doplnit opatření k zajištění zeleně v areálech a jejich okolí. 

• Při výstavbě parkovacích míst dbát na využívání brownfields, zařadit do podmínek 
výběrového řízení. 

• Rozšířit pozornost na perzistentní organické látky s využitím moderních metod 
pasivního vzorkování a monitoring půd a dalších složek životního prostředí. 

• Do opatření ke snížení objemu automobilové dopravy přidat podporu cyklistiky jako 
jedné z alternativ k individuální automobilové dopravě.  
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ČÁST  H 
 
 

 
Výčet důvodů pro výběr zkoumaných 
variant a popis, jak bylo posuzování 

provedeno, včetně případných problémů 
při shromažďování požadovaných údajů 

(např. technické nedostatky nebo 
nedostatečné know-how) 

 
 

H.1. Výběr zkoumaných variant 
H.2. Popis provedení posouzení vlivů Aktualizace KSEI Libereckého 

kraje na životní prostředí 
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H. VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS, JAK 
BYLO POSUZOVÁNÍ PROVEDENO, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH 
PROBLÉMŮ PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ (NAPŘ. 
TECHNICKÉ NEDOSTATKY NEBO NEDOSTATEČNÉ KNOW-HOW) 

 
H.1. VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT 
Dokument byl předložen jako jednovariantní.  

Alternativy mohou nastat při implementaci koncepce, tj. při realizaci jednotlivých 
konkrétních projektů. Vzhledem k tomu je nutné, aby byly do systému monitoringu začleněny 
environmentální indikátory a kritéria pro výběr projektů dle návrhu zpracovatele SEA. 

 
H.2. POPIS PROVEDENÍ POSOUZENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE KSEI LIBERECKÉHO 
KRAJE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Posouzení vlivů  na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dalším výchozím 
dokumentem je Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (MŽP, edice Planeta 
7/2004) a metodická doporučení EK. Součástí vyhodnocení vlivů na životní prostředí je i 
posouzení vlivů na soustavu lokalit Natura 2000. 

Základním prvkem posouzení bylo hodnocení vztahu navržených akcí vzhledem  
k jednotlivým složkám životního prostředí a referenčním cílům životního prostředí. 

Hodnocení se opírá o následující kroky: 

• Kontrola naplnění a provázanosti jednotlivých částí koncepce dle principů 
strategického plánování.  

• Stanovení referenčního rámce pro hodnocení (sada referenčních cílů ochrany 
životního prostředí) na základě současných mezinárodních a národních 
environmentálních trendů.  

• Hodnocení návrhové části na základě referenčních cílů.  
• Hodnocení priorit a opatření . 
• Návrhy doplnění textu koncepce na základě provedeného hodnocení. 
• Návrh environmentálních indikátorů pro sledování vlivů implementace koncepce 

na životní prostředí.  
• Návrh environmentálních kritérií pro výběr projektů. 

Jednotlivé kroky provedení posouzení vlivů Aktualizace KSEI LK na životní prostředí: 
1. Analýza stavu životního prostředí. 
2. Analýza strategických dokumentů na mezinárodní, národní a regionální úrovni. 
3. Stanovení sady referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví na 

základě strategických dokumentů mezinárodní, národní a regionální úrovně. 
4. Posouzení navržených akcí v rámci jednotlivých opatření z hlediska vztahu 

k problematice životního prostředí. 
5. Posouzení navržených akcí vzhledem k referenčním cílům ochrany životního prostředí 

a veřejného zdraví. 
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6. Návrh opatření pro předcházení negativnímu vlivu implementace návrhů aktualizace 
KSEI na životní prostředí. 

7. Posouzení návrhu monitoringu implementace návrhů aktualizace KSEI z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 

8. Návrh environmentálních indikátorů pro sledování vlivu realizace návrhů aktualizace 
KSEI na životní prostředí. 

9. Návrh environmentálních kritérií pro výběr projektů. 
10. Zpracování SEA dokumentace. 
11. Návrh stanoviska SEA. 
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ČÁST  I 
 
 

 
Problémy při shromažďování 

požadovaných údajů 
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I. PROBLÉMY PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ  
Dokumentace SEA byla zpracována standardními metodickými postupy. Upřesňování 
podkladů bude probíhat v dalších stupních projektové dokumentace běžným postupem. 

Při shromažďování podkladů se nevyskytly žádné zásadní problémy a všechny dostupné 
informace byly zapracovány do dokumentace SEA. 

V rámci zpracování dokumentace SEA nebyly zjištěny takové nedostatky v podkladech a 
znalostech, které by bránily formulování konečného závěru. 
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ČÁST  J 
 
 

 
Stanovení monitorovacích 
ukazatelů (indikátorů) vlivu 

koncepce na životní prostředí 
 
 

J.1. Indikátory vlivů koncepce na životní prostředí 
J.2. Systém sledování vlivů implementace koncepce na životní 

prostředí 
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J. STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORŮ) VLIVU 
KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
J.1. INDIKÁTORY VLIVŮ AKTUALIZACE KSEI LIBERECKÉHO KRAJE  NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ  
V předloženém dokumentu se indikátory zabývá kapitola 4.4.6. Indikátory, která vyjadřuje 
postup naplňování priorit koncepce.  
Tabulka 13: Indikátory vlivů Aktualizace KSEI LK 

Priorita Indikátor 
1 Počet obyvatel žijících v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Rozloha oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (km2) 
Celkové krajské emise tuhých znečišťujících látek (kt/rok) 

2 Celkové krajské emise oxidů dusíku (kt/rok)  
3 Celkové krajské emise těkavých organických látek (kt/rok) 
4 Celkové krajské emise kadmia, arzenu (kt/rok) 

Počet obyvatel žijících v oblasti s překročeným cílovým imisním limitem pro Cd, As 
 

V rámci procesu SEA byly vyhodnoceny indikátory pro oblast životního prostředí 
(environmentální pilíř).  

Obecně je při výběru indikátorů nutno splnit následující kriteria: 
a) vztah k opatřením a trendům (relevance), 
b) přesnost a správnost, 
c) citlivost, 
d) dostupnost. 

Uvedené indikátory naplňují obecnou polohu uvedených priorit a opatření ke sledování 
dopadů na životní prostředí.  
 

J.2. SYSTÉM SLEDOVÁNÍ VLIVŮ IMPLEMENTACE AKTUALIZACE KSEI 
LIBERECKÉHO KRAJE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Pro sledování vlivů implementace koncepce na životní prostředí doporučuje dále zpracovatel 
SEA využití navržených kritérií pro výběr projektů. Tento vztah je založen na předpokladu, že 
v rámci sledování těchto ukazatelů na úrovni kraje nelze dopady a zlepšení v důsledku 
implementace koncepce odlišit od jiných intervencí. Je tedy nutné sledovat vlivy na stanovené 
ukazatele u jednotlivých projektů (na základě stanovených kritérií) a jejich sumarizací tak 
odhadovat celkové dopady koncepce na životní prostředí. 

V rámci pravidelného hodnocení plnění koncepce musí být prováděno sledování vlivů jeho 
realizace včetně vlivů na životní prostředí vzhledem k povinnosti z §10h zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (sledování a rozbor 
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví). Liberecký kraj bude povinen zajistit 
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud 
bude zjištěno, že provádění koncepce má závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo 
veřejné zdraví, bude předkladatel povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění 
takových vlivů a  informovat o tom Ministerstvo životního prostředí a dotčené správní úřady 
a současně rozhodnout o změně, aktualizaci koncepce.   
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Pro zajištění systému sledování skutečných vlivů koncepce na životní prostředí v rámci její 
implementace (monitoring) a zajištění dostupnosti výsledků monitoringu navrhuje SEA tým 
následující aktivity: 

− Realizovat navržený systém pro výběr projektů tj. při navrhování a schvalování 
projektů hodnotit všechny projekty pomocí navržených environmentálních kritérií 
a k realizaci doporučit ty projekty, které budou z hlediska životního prostředí 
nejpřijatelnější. 

− Vytvořit www stránky pro tento dokument. Na těchto stránkách pravidelně 
zveřejňovat informace o průběhu implementace.  

− Pravidelně vyhodnocovat celkový vliv implementace koncepce na životní prostředí, tj. 
sumarizovat výsledky environmentálního hodnocení projektů schválených v rámci 
výběrových řízení a tuto souhrnnou zprávu uveřejňovat.  

Kritéria výběru projektů uvedené v koncepci: 
Tabulka 14: Priorita 1 

Kriterium  Váha Poznámka 
Počet dotčených obyvatel 35 % Ve smyslu kategorií prioritních měst a obcí 
Jednotkové náklady na dosažený efekt 30 % Dle charakteru projektu 
Místní specifikum 15 % Např. blízkost dálnice, CHKO 
Řešení více než jedné priority Programu 10 % Např. současné zatížení emisí více prioritních 

znečišťujících látek 
Žádoucí vedlejší efekt 10 % Např. snížení emisí oxidu uhličitého 
 
Tabulka 15: Priorita 2, 3 a 4 

Kriterium  Váha Poznámka 
Jednotkové náklady na dosažený efekt 55 % Efektem je snížení emisí 
Řešení více než jedné priority Programu 20 % Např. současné zatížení emisí více prioritních 

znečišťujících látek 
Místní specifikum 15 % Např. blízkost dálnice, CHKO 
Žádoucí vedlejší efekt 10 % Např. snížení emisí oxidu uhličitého 

 

Tabulka 16: Průřezová opatření 

Kriterium  Váha Poznámka 
Jednotkové náklady na dosažený efekt 55 % Efektem je snížení emisí 
Řešení více než jedné priority Programu 20 % Např. současné zatížení emisí více prioritních 

znečišťujících látek 
Místní specifikum 15 % Např. blízkost dálnice, CHKO 
Žádoucí vedlejší efekt 10 % Např. snížení emisí oxidu uhličitého 

 

Tabulka 17: Technická pomoc 

Kriterium  Váha Poznámka 
Jednotkové náklady na dosažený efekt 55 % Efektem je snížení emisí 
Řešení více než jedné priority Programu 20 % Např. současné zatížení emisí více prioritních 

znečišťujících látek 
Místní specifikum 15 % Např. blízkost dálnice, CHKO 
Žádoucí vedlejší efekt 10 % Např. snížení emisí oxidu uhličitého 
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ČÁST  K 
 
 
 

 
Popis plánovaných opatření k eliminaci, 
minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů zjištěných při provádění koncepce 
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K. POPIS PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ K ELIMINACI, MINIMALIZACI A 
KOMPENZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ 
KONCEPCE. 

 
Viz kapitola G.  
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ČÁST  L 
 
 
 

 
Stanovení indikátorů (kritérií) pro 

výběr projektu 
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L. STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTU 
 
Kritéria pro výběr projektů vycházejí z referenčních cílů ochrany životního prostředí. 
Hodnocení projektů dle navržených kritérií by mělo být prováděno jako nedílná součást 
rozhodování o schválení realizace nebo udělení finanční dotace konkrétnímu projektu v rámci 
koncepce.  
Na základě hodnocení projektů dle kritérií uvedených v koncepci a environmentálních  kritérií  
by měly být následně schváleny či doporučeny k realizaci ty projekty, které budou hodnoceny 
jako nejpříznivější z hlediska životního prostředí.  

• Ovzduší 
- Snižovat regionální a globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující 
ochrannou ozónovou vrstvu, přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního 
znečištění (mobilní zdroje) na lidské zdraví. 

• emise skleníkových plynů (emise v tis. tun CO2 ekv. ) 
• snížení emisí sledovaných látek 

 
• Vodní zdroje a vodní hospodářství 
- Zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně nezávadné pitné 
vody). 

• jakost povrchových vod měřená na státních profilech (třídy jakosti), 
• jakost povrchových a podzemních vod užívaných pro úpravu na pitnou vodu 

(základní ukazatele dle příslušných norem CSN EU) 
 

• Příroda a biodiverzita 
- Zastavit pokles biodiversity. 
 

• počet zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
• stav přírodních stanovišť (biotopů a ekosystémů) 
• volné šíření a pohyb živočichů a rostlin v krajině 

 
• Odpadové hospodářství 
• Energetika 
- Racionálně využívat neobnovitelné zdroje surovin a energie (snižování energetické 
a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově 
využívat odpadní proudy. 

• spotřeba energie na jednotku HDP 
• využití alternativních zdrojů (včetně např. bionafty) pro výrobu energie (% 

z celkové spotřeby paliv) 
• spotřeba neobnovitelných zdrojů surovin (t/HDP) 

 
• Les 
- Zastavit zhoršování stavu lesů. 

• rozloha původních druhů dřevin (%) 
• rozloha smrkových monokultur (%) 

 
Průřezová témata: 
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• Doprava 
- Dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón s dopravním omezením 
snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu. 

• počet realizovaných obchvatů obcí 
• počet obyvatel, žijících v zónách s dopravním omezením 
• podíl hromadné dopravy na celkovém obejmu dopravy v regionu 

 
• Sídla 
- Zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. 

• využití (%) doposud nevyužívaných objektů a ploch (tzv. „brownfields“) 
• rozloha (%) a kvalita sídelní vegetace 

 
Návrh hodnotícího formuláře pro environmentální hodnocení projektů 
 
Hodnocení projektu z hlediska životního prostředí 
 
Název projektu: 
 
Je nutné posouzení vlivů projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.?  

− ANO 
− NE 

Ukazatele pro hodnocení projektu 
(dle návrhu k jednotlivým referenčním 

cílům) 

Jaký je vliv projektu na 
daný 

ukazatel?  
(pokud lze, uveďte 
kvantitativní údaje) 

Zdůvodnění hodnocení 
 

Životní prostředí: -2 -1 0 +1 +2  

- výskyt a počet zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů 

  

- stav přírodních stanovišť (biotopů a 
ekosystémů) 

  

- volné šíření a pohyb živočichů a 
rostlin v krajině 

  

………   
………   
………   
Závěrečné hodnocení projektu z hlediska životního prostředí:  
 
 
Další podmínky a doporučení pro realizaci projektu: 
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ČÁST  M 
 
 
 

 
Vlivy koncepce na veřejné zdraví 
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M.  VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
Při hodnocení vlivů na veřejné zdraví byl využit předpoklad, že zdraví obyvatel je z velké 
části podmíněno tzv. determinanty, tedy určujícími faktory. Jedním z významných 
determinantů je kvalita životního prostředí. Zlepšování stavu životního prostředí tedy bude 
mít pozitivní dopady na veřejné zdraví.  

Pro vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví byl použit podobný přístup jako pro 
hodnocení vlivů na životní prostředí, tj: 

1. na základě analýzy relevantních dokumentů a problémů v oblasti veřejného zdraví 
v Libereckém kraji byly stanoveny referenční cíle ochrany veřejného zdraví. 

2. referenční cíl ochrany veřejného zdraví byl spolu s referenčními cíli ochrany 
životního prostředí sestaveny do jedné výsledné sady referenčních cílů 

3. pomocí matic byl vyhodnocen vztah koncepce navrhovaných priorit 
a referenčních cílů navržených v SEA, 

4. v případě identifikovaných možných negativních dopadů na referenčních cíle byly 
navrženy úpravy strategie 

5. pro sledování dopadů implementace koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví byly pro jednotlivé referenční cíle navrženy kritéria výběru projektů 

Jednotlivá opatření byla hodnocena dle následující stupnice: 
+2: významný pozitivní vliv opatření na daný referenční cíl 
+1: pozitivní vliv opatření na daný referenční cíl 
0: bez vlivu 
-1: negativní vliv opatření na daný referenční cíl 
-2: významný negativní vliv opatření na daný referenční cíl 
 

 
Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 
Opatření 1.1: Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových a plošných zdrojů 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  
Hodnocení 
možných 

vlivů 
Komentář 

Snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob 
mladších 65 let o 40 % +2  

Úmrtnost u všech typu nádorových onemocnění u osob mladších než 
65 let snížit nejméně o 15 %, přičemž úmrtnost u rakoviny plic snížit 
o 25% 

+2 
 

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 

+2 

 

Doporučení SEA: Vzhledem k souladu navrhovaných priorit dané koncepce s cíli ochrany veřejného zdraví 
nenavrhuje zpracovatel posouzení vlivů na veřejné zdraví žádná doporučení 

 
 

Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 
Opatření 1.2: Omezení resuspenze emitovaných částic jejich odstraněním 
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Referenční cíle ochrany životního prostředí  
Hodnocení 
možných 

vlivů 
Komentář 

Snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob 
mladších 65 let o 40 % +2  

Úmrtnost u všech typu nádorových onemocnění u osob mladších než 
65 let snížit nejméně o 15 %, přičemž úmrtnost u rakoviny plic snížit 
o 25% 

+2 
 

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 

+2 

 

Doporučení SEA: Vzhledem k souladu navrhovaných priorit dané koncepce s cíli ochrany veřejného zdraví 
nenavrhuje zpracovatel posouzení vlivů na veřejné zdraví žádná doporučení 

 
 

Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 
Opatření 1.3: „Vymístění“ zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti. 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  
Hodnocení 
možných 

vlivů 
Komentář 

Snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob 
mladších 65 let o 40 % +1  

Úmrtnost u všech typu nádorových onemocnění u osob mladších než 
65 let snížit nejméně o 15 %, přičemž úmrtnost u rakoviny plic snížit 
o 25% 

+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 

+1 

 

Doporučení SEA: Vzhledem k souladu navrhovaných priorit dané koncepce s cíli ochrany veřejného zdraví 
nenavrhuje zpracovatel posouzení vlivů na veřejné zdraví žádná doporučení 

 
 

Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 
Opatření 1.4: Omezování objemu automobilové dopravy 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  
Hodnocení 
možných 

vlivů 
Komentář 

Snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob 
mladších 65 let o 40 % +2  

Úmrtnost u všech typu nádorových onemocnění u osob mladších než 
65 let snížit nejméně o 15 %, přičemž úmrtnost u rakoviny plic snížit 
o 25% 

+2 
 

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 

+2 

 

Doporučení SEA: Vzhledem k souladu navrhovaných priorit dané koncepce s cíli ochrany veřejného zdraví 
nenavrhuje zpracovatel posouzení vlivů na veřejné zdraví žádná doporučení 

 
 

Priorita 2: Snížení emisí oxidů dusíku 
Opatření 2.1: Podpora úspor a efektivnějšího využívání energie včetně některých obnovitelných zdrojů 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  
Hodnocení 
možných 

vlivů 
Komentář 
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Snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob 
mladších 65 let o 40 % +2  

Úmrtnost u všech typu nádorových onemocnění u osob mladších než 
65 let snížit nejméně o 15 %, přičemž úmrtnost u rakoviny plic snížit 
o 25% 

+2 
 

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 

+2 

 

Doporučení SEA: Vzhledem k souladu navrhovaných priorit dané koncepce s cíli ochrany veřejného zdraví 
nenavrhuje zpracovatel posouzení vlivů na veřejné zdraví žádná doporučení 

 
 
 

Priorita 2: Snížení emisí oxidů dusíku 
Opatření 2.2: Omezování emisí oxidů dusíku z dopravy 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  
Hodnocení 
možných 

vlivů 
Komentář 

Snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob 
mladších 65 let o 40 % +1  

Úmrtnost u všech typu nádorových onemocnění u osob mladších než 
65 let snížit nejméně o 15 %, přičemž úmrtnost u rakoviny plic snížit 
o 25% 

+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 

+2 

 

Doporučení SEA: Vzhledem k souladu navrhovaných priorit dané koncepce s cíli ochrany veřejného zdraví 
nenavrhuje zpracovatel posouzení vlivů na veřejné zdraví žádná doporučení 

 
 

Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek 
Opatření 3.1: Omezení emisí VOC při používání rozpouštědel 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  
Hodnocení 
možných 

vlivů 
Komentář 

Snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob 
mladších 65 let o 40 % +1  

Úmrtnost u všech typu nádorových onemocnění u osob mladších než 
65 let snížit nejméně o 15 %, přičemž úmrtnost u rakoviny plic snížit 
o 25% 

+2 
 

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 

+2 

 

Doporučení SEA: Vzhledem k souladu navrhovaných priorit dané koncepce s cíli ochrany veřejného zdraví 
nenavrhuje zpracovatel posouzení vlivů na veřejné zdraví žádná doporučení 

 
 

Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek 
Opatření 3.2: Omezení „studených startů“ motorových vozidel 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  
Hodnocení 
možných 

vlivů 
Komentář 

Snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob 
mladších 65 let o 40 % +1  
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Úmrtnost u všech typu nádorových onemocnění u osob mladších než 
65 let snížit nejméně o 15 %, přičemž úmrtnost u rakoviny plic snížit 
o 25% 

+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 

+1 

 

Doporučení SEA: Vzhledem k souladu navrhovaných priorit dané koncepce s cíli ochrany veřejného zdraví 
nenavrhuje zpracovatel posouzení vlivů na veřejné zdraví žádná doporučení 

 
 

Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek 
Opatření 3.3: Omezení emisí VOC z významných stacionárních zdrojů 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  
Hodnocení 
možných 

vlivů 
Komentář 

Snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob 
mladších 65 let o 40 % +1  

Úmrtnost u všech typu nádorových onemocnění u osob mladších než 
65 let snížit nejméně o 15 %, přičemž úmrtnost u rakoviny plic snížit 
o 25% 

+2 
 

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 

+2 

 

Doporučení SEA: Vzhledem k souladu navrhovaných priorit dané koncepce s cíli ochrany veřejného zdraví 
nenavrhuje zpracovatel posouzení vlivů na veřejné zdraví žádná doporučení 

 
 

Priorita 4: Snížení emisí těžkých kovů – kadmia 
Opatření 4.1: Ekologizace vybraných zdrojů 

Referenční cíle ochrany životního prostředí  
Hodnocení 
možných 

vlivů 
Komentář 

Snížit počet úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob u osob 
mladších 65 let o 40 % +2  

Úmrtnost u všech typu nádorových onemocnění u osob mladších než 
65 let snížit nejméně o 15 %, přičemž úmrtnost u rakoviny plic snížit 
o 25% 

+2 
 

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 

+2 

 

Doporučení SEA: Vzhledem k souladu navrhovaných priorit dané koncepce s cíli ochrany veřejného zdraví 
nenavrhuje zpracovatel posouzení vlivů na veřejné zdraví žádná doporučení 

 
 
Indikátory v oblasti ochrany veřejného zdraví: 

• Absolutní počty zemřelých na kardiovaskulární onemocnění 0 – 64 let v LBC kraji 
• Absolutní počty zemřelých na nádorová onemocnění 0 – 64 let v LBC kraji 

Zpracovatel SEA doporučuje uvedené indikátory provázat s indikátory a kritérii v oblasti 
ochrany životního prostředí.  

 
 
 



Posuzování vlivů na životní prostředí   Aktualizace KSEI Libereckého kraje 

EVERNIA s.r.o.     strana 117 

Závěry hodnocení: 
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že předložená koncepce nebude mít 
závažné negativní dopady na veřejné zdraví, resp.. bude mít pozitivní vlivy na zdraví 
obyvatelstva.  
Při hodnocení vlivů koncepce byl využit předpoklad, že zdraví obyvatel je z velké podmíněno 
tzv. determinanty, tedy určujícími faktory. Jedním z významných determinantů je kvalita 
životního prostředí. Zlepšování stavu životního prostředí tedy bude mít pozitivní dopady na 
veřejné zdraví.  
Současně předložená koncepce respektuje Zdravotní politiku Libereckého kraje a podporuje 
její cíle včetně národních koncepcí v oblasti ochrany zdraví (NEHAP, Zdraví 21).  
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ČÁST  N 
 
 
 

 
Netechnické shrnutí výše 

uvedených údajů 
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N. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ.  
Identifikační údaje 
(2) název koncepce: Aktualizace dokumentu Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících 
látek do ovzduší v Libereckém kraji 
předkladatel: Krajský úřad U Jezu 642/2a, 461 08 Liberec 2, IČO: 70 89 15 08 
oprávnění zástupci předkladatele: Petr Skokan – hejtman Libereckého kraje, Ing. Jaroslava 
Janečková – vedoucí odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 
zpracovatel: Ing. Václav Píša – ATEM, Ateliér ekologických modelů (hlavní řešitel), DHV 
CR, spol. s r.o., ENVIKON, spol s r.o., KONEKO marketing, s.r.o. 
příslušný orgán k vydání stanoviska: Ministerstvo životního prostředí ČR,               
Vršovická 65, 100 00 Praha 10  
orgán schvalující koncepci a posouzení vlivů na životní prostředí: Rada Libereckého kraje 
zpracovatel posouzení vlivů na životní prostředí: EVERNIA s.r.o., tř. 1. máje 97, 460 01 
Liberec 1, oprávněná osoba RNDr. Petr Anděl, CSc.  

Úvod 
(1) Liberecký kraj zadal v roce 2002 zpracování dokumentu „Územně energetická koncepce 
Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v 
Libereckém kraji“. V souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší přistoupil Liberecký 
kraj v roce 2005 k zpracování aktualizace výše uvedeného dokumentu. Cílem „Aktualizace 
dokumentu Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém 
kraji“ (dále jen Aktualizace KSEI LK) je především: (i) aktualizovat a obnovit data o emisní a 
imisní situaci v Libereckém kraji, (ii) předložit ucelenou strategii ochrany ovzduší, 
zohledňující jak vývoj emisní a imisní situace v uplynulém období, tak i změny v legislativní 
oblasti a (iii) připravit podklad pro vyhlášení aktualizovaného programu snižování emisí a 
programu ke zlepšení kvality ovzduší formou nařízení Libereckého kraje. 

Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím  
(3) Koncepce se skládá z analytické a návrhové části. Výsledky analytické části projektu 
umožnily získat podrobná data o rozložení koncentrací znečišťujících látek, změnách emisní a 
imisní situace v uplynulém období a o příčinách znečištění ovzduší v Libereckém kraji. 
Provedená hodnocení představují výchozí podklad pro konkrétní návrhy opatření ke snižování 
emisí a ke zlepšení kvality ovzduší. Návrhová část Aktualizace KSEI LK je zaměřena 
především na konkrétní návrhy opatření ke snižování emisí a ke zlepšení kvality ovzduší. Její 
zpracování vychází z požadavků zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů. 
(4) Předložená koncepce si stanovuje následující cíle a priority: (i) Priorita 1: Snížení imisní 
zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10, (ii) Priorita 2: Snížení emisí oxidů 
dusíku, (iii) Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek, (iv) Priorita 4: Snížení emisí 
těžkých kovů – kadmia, (v) Průřezová opatření, (vi)Technická pomoc. 
(5) Předložená koncepce respektuje priority a cíle stanovené v dokumentech uvedených 
v kapitole B.6. Vztah koncepce k jiným koncepcím. Současně přispívá k jejich naplňování jak 
vyplývá z hodnocení pomocí referenčních cílů ochrany životního prostředí. 

Informace o současném stavu  životního prostředí v dotčeném území a jeho 
pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce 
(6) Vlastní hodnocení jednotlivých složek životního prostředí je rozděleno na části (i) ovzduší 
a klima, (ii) voda, (iii) půda, (iv) horninové prostředí a přírodní zdroje, (v) flóra a fauna, (vi), 
ekosystémy, (vii) krajinný ráz, (viii) obyvatelstvo. 
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(7) Vliv aktualizace KSEI LK na lokality Natura 2000 byl hodnocen v samostatné zprávě, 
jejímž autorem je Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. Hodnocení je samostatnou přílohou 
dokumentace SEA.  

(8) Lze konstatovat, že výchozí stav životního prostředí v zájmové oblasti nepředstavuje 
zásadní limitující překážku pro realizaci navržených opatření v rámci jednotlivých priorit 
uvedených v KSEI. V rámci KSEI budou realizovány jednak akce zaměřené přímo na 
ochranu životního prostředí, u nichž by případná nerealizace vedla buď ke stagnaci 
v současné době nevyhovujícího stavu, nebo k jeho dalšímu zhoršení, a dále projekty, které 
mají určité negativní dopady na životní prostředí a základní otázkou je míra těchto vlivů ve 
vazbě na celkovou legislativu a místní podmínky. Tyto vlivy musí být podrobně zhodnoceny 
v rámci posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, včetně návrhu na minimalizační a 
kompenzační opatření. 

Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou významné pro koncepci, 
zejména vztahující se k oblastem se zvláštním významem pro životní prostředí (např. 
oblasti vyžadující ochranu podle zvláštních právních předpisů) 
(9) V této části je hodnocen možný vliv navrhovaných akcí realizovaných v rámci opatření  
jednotlivých priorit na jednotlivé složky životního prostředí. Vzhledem k tomu, že v současné 
době nejsou známy podrobnosti jednotlivých akcí týkající se zejména přesného umístění a 
rozsahu, je hodnocení provedeno v obecné rovině formou možných rizik a limitů. Podrobné 
hodnocení lze najít v kapitole D.2. Hodnocení navržených opatření z hlediska vlivu na 
jednotlivé složky životního prostředí. 

(10) Předložená koncepce má za cíl zlepšování čistoty ovzduší a je tedy koncepcí, jejíž 
základním cílem je zlepšování životního prostředí. Z této skutečnosti vyplývají i důležitá 
specifika pro toto posouzení. Lze předpokládat, že primární vliv koncepce na hodnocenou 
složku bude pozitivní. 

(11) Negativní dopad realizace navrhovaných opatření na jednotlivé složky životního 
prostředí je závislý na konkrétním záměru, jeho rozsahu a umístění. Obecně lze říci, že 
záměry, které nejsou spojeny s novými zábory půdy a budou realizovány v rámci stávajícího 
zařízení, případně se jedná o přestavbu stávajícího objektu, nebudou mít na vody, půdy, 
geologii a horninové prostředí, faunu, flóru a ekosystémy zásadní vliv.  
(12) U záměrů, které jsou spojené se záborem půdy a zásahem do volné krajiny, je možné 
očekávat významnější vliv. Jedná se zejména o zásah do chráněných oblastí přirozené 
akumulace vod, ochranných pásem vodních zdrojů, křížení vodních toků a vodních ploch, 
zábor zemědělské a lesní půdy, zásah do biologicky cenných lokalit, přírodně hodnotných 
ekosystémů a krajinného rázu. Vzhledem k tomu, že se většinou nejedná o záměry, které by 
významně zasahovaly do horninového prostředí, bude u uvedených záměrů vliv na horninové 
prostředí a geologii nulový nebo pozitivní v souvislosti s úsporou nerostných surovin. 

(13) Podpora alternativních zdrojů energie má z hlediska čistoty ovzduší jednoznačně 
pozitivní vliv a je proto potenciálně přínosem pro ostatní složky životního prostředí. Možné 
riziko z hlediska ostatních složek životního prostředí představuje zejména jejich potenciální 
negativní vliv na krajinný ráz a spotřeba materiálů na jejich výrobu a provoz 

(14) Ke snížení emisí z dopravy jsou navrhována taková opatření, která mají vytvořit lepší 
podmínky pro využití veřejné dopravy, tak aby se pro své uživatele stala pohodlnější a 
finančně výhodnější než individuální automobilová doprava. K tomu je nezbytné zajistit 
dostatečnou frekvenci spojů, případně napojit oblasti, které na veřejnou dopravu napojeny 
nejsou. 
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Cíle ochrany životního prostředí stanovené na mezinárodní, komunitární nebo 
vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke koncepci a způsob, jak byly tyto cíle vzaty 
v úvahu během její přípravy, zejména při porovnání variantních řešení 
(15) Stanovené cíle ochrany životního prostředí  jsou následující: 1) snižovat regionální a 
globální znečištění ovzduší (skleníkové plyny, látky poškozující ochrannou ozónovou vrstvu, 
přeshraniční transport polutantů), omezovat vliv lokálního znečištění (mobilní zdroje) na 
lidské zdraví, 2) zlepšovat stav povrchových a podzemních vod (včetně zdrojů zdravotně 
nezávadné pitné vody), 3) zastavit pokles biodiversity, 4) Racionálně využívat neobnovitelné 
zdroje surovin a energie (snižování energetické a surovinové náročnosti), zvyšovat podíl 
zdrojů obnovitelných, energeticky a materiálově využívat odpadní proudy, 5) zastavit 
zhoršování stavu lesů, 6) dobudováním dopravní sítě (obchvaty, rychlostní komunikace) a zón 
s dopravním omezením snížit dopravní zátěž v sídlech, podporovat hromadnou dopravu,       
7) zlepšovat stav sídel, pečovat o veřejná prostranství a městskou zeleň. 

Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, pozitivních a negativních vlivů) 
navrhovaných variant koncepce na životní prostředí 
(16) Pro zjištění, zda předložený dokument může mít při realizaci závažné vlivy na životní 
prostředí, bylo provedeno hodnocení jednotlivých navržených opatření vzhledem k referenčním 
cílům ochrany životního prostředí, tj. zda a jakým způsobem opatření přispívají (či nikoliv) 
k naplňování referenčních cílů. Hodnocení je uvedeno v tabulkách pro jednotlivé oblasti 
podpory v kapitole F.1 dokumentace SEA. 

Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných 
negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce 
(17) Důležitou součástí opatření pro zamezení významných negativních dopadů implementace 
koncepce na životní prostředí je také návrh environmentálních kritérií pro výběr projektů 
a návrh na jejich začlenění do systému hodnocení a výběru projektů, předkládaných k získání 
podpory z tohoto dokumentu. Realizace by měla zajistit, aby nebyly podpořeny projekty 
s negativními vlivy na životní prostředí, naopak aby podpora byla směřována na projekty, 
které mohou přispět ke zlepšení stavu životního prostředí v Libereckém kraji.  

(18) Navržená opatření: (i) Doplnit opatření k péči o veřejná prostranství, zvýšení městské 
zeleně při výstavbě obchvatů, úpravě komunikací v intravilánech měst a obcí, (ii) Doplnit 
opatření k zajištění zeleně v areálech a jejich okolí. 

Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo posuzování provedeno, 
včetně případných problémů při shromažďování požadovaných údajů (např. technické 
nedostatky nebo nedostatečné know-how) 
(19) Koncepce je předkládána jako jednovariantní. Alternativy mohou nastat při implementaci 
koncepce, tj. při realizaci jednotlivých konkrétních projektů. Vzhledem k tomu je nutné, aby 
byly do systému monitoringu začleněny environmentální indikátory a kritéria pro výběr 
projektů dle návrhu zpracovatele SEA.  

(20) Posouzení vlivů  na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dalším výchozím 
dokumentem je Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (MŽP, edice Planeta 
7/2004) a metodická doporučení EK. Součástí vyhodnocení vlivů na životní prostředí je i 
posouzení vlivů na soustavu lokalit Natura 2000. Základním prvkem posouzení bylo 
hodnocení vztahu navržených akcí vzhledem k jednotlivým složkám životního prostředí a 
referenčním cílům životního prostředí. 
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Problémy při shromažďování požadovaných údajů 
(21) Při shromažďování podkladů se nevyskytly žádné zásadní problémy a všechny dostupné 
informace byly zapracovány do dokumentace SEA. V rámci zpracování dokumentace SEA 
nebyly zjištěny takové nedostatky v podkladech a znalostech, které by bránily formulování 
konečného závěru. 

Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na životní prostředí 
(22) V předloženém dokumentu se indikátory zabývá kapitola 4.4.6. Indikátory, která 
vyjadřuje postup naplňování priorit koncepce. V rámci procesu SEA byly vyhodnoceny 
indikátory pro oblast životního prostředí (environmentální pilíř). Uvedené indikátory naplňují 
obecnou polohu uvedených priorit a opatření ke sledování dopadů na životní prostředí.   
(23) Pro zajištění systému sledování skutečných vlivů koncepce na životní prostředí v rámci 
její implementace (monitoring) a zajištění dostupnosti výsledků monitoringu navrhuje SEA 
tým následující aktivity: (i) Realizovat navržený systém pro výběr projektů tj. při navrhování 
a schvalování projektů hodnotit všechny projekty pomocí navržených environmentálních 
kritérií a k realizaci doporučit ty projekty, které budou z hlediska životního prostředí 
nejpřijatelnější. (ii) Vytvořit www stránky pro tento dokument. Na těchto stránkách 
pravidelně zveřejňovat informace o průběhu implementace. (iii) Pravidelně vyhodnocovat 
celkový vliv implementace koncepce na životní prostředí, tj. sumarizovat výsledky 
environmentálního hodnocení projektů schválených v rámci výběrových řízení a tuto 
souhrnnou zprávu uveřejňovat. 
(24) Navržené indikátory a kritéria jsou uvedeny v kapitole J.  

Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektu 
(25) Zpracovatel SEA navrhnul pro jednotlivé referenční cíle ochrany životního prostředí 
environmentální kritéria uvedená v kapitole L. Hodnocení projektů dle navržených kritérií by 
mělo být prováděno jako nedílná součást rozhodování o schválení realizace nebo udělení 
finanční dotace konkrétnímu projektu v rámci koncepce. Na základě hodnocení projektů dle 
kritérií uvedených v koncepci a environmentálních  kritérií  by měly být následně schváleny 
či doporučeny k realizaci ty projekty, které budou hodnoceny jako nejpříznivější z hlediska 
životního prostředí.  

Vlivy koncepce na veřejné zdraví 
(26) Byly stanoveny následující indikátory v oblasti ochrany veřejného zdraví: (i) Absolutní 
počty zemřelých na kardiovaskulární onemocnění 0 – 64 let v LBC kraji, (ii) Absolutní počty 
zemřelých na nádorová onemocnění 0 – 64 let v LBC kraji. Zpracovatel SEA doporučuje 
uvedené indikátory provázat s indikátory a kritérii v oblasti ochrany životního prostředí.  
(27) Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že předložená koncepce nebude mít 
závažné negativní dopady na veřejné zdraví, resp. bude mít pozitivní vlivy na zdraví 
obyvatelstva. Při hodnocení vlivů koncepce byl využit předpoklad, že zdraví obyvatel je 
z velké části podmíněno tzv. determinanty, tedy určujícími faktory. Jedním z významných 
determinantů je kvalita životního prostředí. Zlepšování stavu životního prostředí tedy bude 
mít pozitivní dopady na veřejné zdraví. Současně předložená koncepce respektuje Zdravotní 
politiku Libereckého kraje a podporuje její cíle včetně národních koncepcí v oblasti ochrany 
zdraví (NEHAP, Zdraví 21). 

Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví 
(28) Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví je kompletně uvedeno v kapitole O.1.  
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Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci 
(29) Na základě stávajících výstupů posouzení vlivů Aktualizace konceptu snižování emisí a 
imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji na životní prostředí lze konstatovat, 
že nebyly identifikovány závažné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 
(30) Vzhledem k míře obecnosti Aktualizace KSEI LK bude možné specifické vlivy na 
jednotlivé složky životního prostředí stanovit až při upřesnění jednotlivých záměrů 
v souvislosti se stanovením jejich rozsahu a přesného umístění. Proto je důležitým prvkem 
dokumentace SEA stanovení environmentálních kritérií výběru projektů, jejichž použití by 
mělo zajistit realizaci projektů v rámci jednotlivých opatření Aktualizace KSEI LK 

(31) Návrh stanoviska je součástí kapitoly P. dokumentace SEA 
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Souhrnné vypořádání vyjádření 
obdržených ke koncepci 

z hlediska vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví a závěr 

zjišťovacího řízení 
 
O.1 Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci 
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

O.2 Závěr zjišťovacího řízení 
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O. SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE 
KONCEPCI Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

 
O.1 SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ.  
 

- odboru územního plánování a stavebního řádu  
o vyhodnotit soulad navrhovaných opatření s územně plánovacími 

dokumentacemi všech stupňů 
o vypořádání: vzhledem ke skutečnosti, že mnohé navrhované konkrétní akce a 

opatření jsou v současné době pouze ve stádiu návrhu není takové porovnání 
možné provést, předpokladem realizace opatření je samozřejmě soulad s 
veškerými strategickými dokumenty a také s územně plánovacími dokumenty 

o konfrontovat opatření Programu ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje 
s dalšími rozvojovými dokumenty Libereckého kraje 

o vypořádání: při zpracování Programu byly využity aktuální koncepční 
dokumenty zpracované na krajské úrovni a nebyl shledán rozpor 
s navrhovanými opatřeními 

 
- krajské hygienické stanice 

o do kapitoly A.1.2 Opatření na národní, regionální a lokální úrovni včlenit 
odkaz na zdravotní politiku Libereckého kraje a dále zmínit v dokumentu i 
problematiku polycyklických aromatických uhlovodíků 

o vypořádání: odkaz na Zdravotní politiku Libereckého kraje je do kapitoly 
uveden; problematika polycyklických aromatických uhlovodíků je uvedena 
v kapitole B.1.1. 
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O.2 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
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Způsob zohlednění závěru zjišťovacího řízení v rámci SEA Aktualizace KSEI 
Libereckého kraje:  
 
1) Posouzení, zda koncepce zohledňuje strategické a dílčí cíle a nástroje Strategie 

udržitelného rozvoje ČR. 
Vypořádání: Předložená koncepce zohledňuje a respektuje cíle Strategie udržitelného rozvoje 
ČR v obecné úrovni.  
2) Posouzení, zda koncepce je v souladu s cíly a opatřeními Státní politiky životního 

prostředí ČR a dalších celostátních koncepcí (např. program snižování emisí, surovinové 
politiky) a relevantních koncepcí na území kraje, popř. sousedních krajů. 

Vypořádání: Předložená koncepce zohledňuje a respektuje cíle celostátních koncepcí. Na 
základě těchto cílů byly vybrány referenční cíle ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví k hodnocení předložené koncepce.  
3) Posouzení, zda koncepce je v souladu s Plány péče o zvláště chráněná území, která leží 

nebo zasahují na území Libereckého kraje. 
Vypořádání: Předložená koncepce zohledňuje a respektuje cíle uvedené v relevantních 
plánech péče v obecné úrovni. V rámci této SEA lze doporučit, aby plány péče (jako jeden 
z významných nástrojů managementu chráněných území) byly respektovány při plánování na 
regionální a lokální úrovni, respektive při přípravě jednotlivých konkrétních projektů. Na 
zohledňování tohoto doporučení pak musí dozírat jednotlivé orgány ochrany přírody, 
odpovědné za konkrétní chráněné území.  
4) Posouzení, zda koncepce je v souladu se schválenou Zdravotní politikou Libereckého 

kraje. 
Vypořádání: Předložená koncepce zohledňuje a respektuje cíle Zdravotní politiky 
Libereckého kraje v relevantních oblastech a v obecné úrovni.  
5) Posouzení, zda a jakým způsobem koncepce zohledňuje stávající imisní zatížení 

dotčeného území (zejména ve vztahu k imisím PM10, emisím těkavých látek a oxidů 
dusíku, kadmia, troposférického ozónu) a jak přispívá k odstranění nadlimitní imisní 
zátěže obyvatelstva. 

Vypořádání: Stávající imisní zatížení je vyhodnoceno v analytické části koncepce v kapitole 2. 
Vyhodnocení kvality ovzduší. Zde jsou zhodnoceny všechny zmiňované druhy imisí. 
Nejproblematičtějšími látkami jsou pro Liberecký kraj suspendované částice PM10, těžké 
kovy v prašném aerosolu (zejména kadmium a arsen) a přízemní ozón. Pro tyto látky je pak 
provedeno vyhodnocení na straně 31 – 34. 
Navrhovaná opatření v návrhové části koncepce pak mají směřovat k odstranění nadlimitní 
imisní zátěže obyvatelstva. 
6) Posouzení, zda a jakým způsobem koncepce řeší dopad na ovzduší pro jednotlivé druhy 

používaných paliv u jednotlivých zdrojů znečišťování a při jejich případném nahrazení 
palivy alternativními, případně kvalitnějšími svým složením. 

Vypořádání: V rámci priority 2 Snížení emisí oxidů dusíku, opatření 2.1 Podpora úspor a 
efektivnějšího využívání energie včetně některých obnovitelných zdrojů je podporováno 
využívání „nespalovacích“ obnovitelných / alternativních zdrojů energie (tepelná čerpadla, 
sluneční kolektory, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny) 
7) Posouzení, zda a jak koncepce řeší dopad na ovzduší, ke kterému dochází vlivem 

lokálního vytápění v rodinných domcích, neboť zdražováním ekologicky ušlechtilých 
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paliv (plyn, koks) dochází ke zvýšení množství spalování nejen dřeva, ale i jiných druhů 
materiálů (např. tuhý komunální odpad), které následně znečišťují ovzduší. 

Vypořádání: Dopad lokálního vytápění na ovzduší je v koncepci řešen v rámci priority 1 
Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10, opatření 1.1 Snížení 
primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových a plošných zdrojů jako součást akce 
Ekologizace dalších zdrojů emisí je také instalace environmentálně šetrnějších spalovacích 
kotlů v domácnostech. Ke snížení dopadu lokálního vytápění v rodinných domcích na ovzduší 
povede také plynofikace obcí. Významná je také v koncepci zmiňovaná práce s veřejností, 
osvěta a ekologická výchova veřejnosti. 
8) Vyhodnocení vlivů rozvoje jednotlivých druhů dopravy na životní prostředí. Dále pak 

posouzení, zda a jak koncepce podporuje ekologicky šetrné druhy dopravy. 

Vypořádání: V analytické části je v samostatné kapitole řešena doprava se zaměřením na 
nejvíce problematickou a neustále narůstající automobilovou dopravu. Ostatní druhy dopravy 
a jejich vzájemné porovnání v koncepci vyhodnoceno není. 
V návrhové části jsou pak řešeny způsoby snížení emisí z dopravy. Jedná se o opatření 1.4 
Omezování objemu automobilové dopravy, které zahrnuje podopatření podpora veřejné 
dopravy a omezení automobilové dopravy prostřednictvím úplného nebo selektivního zákazu 
vjezdu, rychlostních omezení a parkovací politikou. Dále opatření 2.2 omezování emisí oxidů 
dusíku z dopravy a podopatření ekologizace dopravního spojení a opatření 3.2 omezení 
studených startů motorových vozidel, které zahrnuje podporu výstavby a provozu krytých 
parkovacích stání a rozvoj parkovací telematiky. 
V koncepci není zahrnuta podpora cyklistiky jako alternativy individuální automobilové 
dopravy do zaměstnání, výstavba cyklostezek a cyklotras.  
9) Posouzení, zda a jak koncepce řeší možnosti využití obnovitelných zdrojů energie 

s ohledem na změnu krajinného rázu a případné riziko šíření invazních druhů. 

Vypořádání: V rámci priority 2 Snížení emisí oxidů dusíku, opatření 2.1 Podpora úspor a 
efektivnějšího využívání energie včetně některých obnovitelných zdrojů je podporováno 
využívání „nespalovacích“ obnovitelných / alternativních zdrojů energie (tepelná čerpadla, 
sluneční kolektory, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny). Jejich vliv na krajinný ráz není 
přímo v koncepci řešen. Předběžný vliv navrhovaných akcí v rámci opatření na jednotlivé 
složky životního prostředí je řešen v dokumentaci SEA, konkrétní hodnocení vlivů bude 
provedeno až při hodnocení jednotlivých projektů. 
10) Vyhodnocení vlivů koncepce ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod. 

Posouzení, zda a jak koncepce řeší znečištění v povodí povrchových toků. 
Vypořádání: V koncepci není přímo řešena ochrana podzemních a povrchových vod a 
znečištění povrchových toků v povodí. Vliv navrhovaných akcí na jednotlivé složky životního 
prostředí včetně podzemních a povrchových vod je řešen v dokumentaci SEA.  
11) Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu 

zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení koncepce vypořádat. 

Vypořádání: V rámci dokumentace SEA jsou v kapitolách O.1 a O.2 vypořádány vyjádření ke 
koncepci z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a závěry zjišťovacího řízení. 
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ČÁST  P 
 
 
 

 
Závěry a doporučení včetně 

návrhu stanoviska ke koncepci 
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P. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA 
KE KONCEPCI  

Na základě stávajících výstupů posouzení vlivů Aktualizace konceptu snižování emisí a imisí 
znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji na životní prostředí lze konstatovat, že 
nebyly identifikovány závažné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Vzhledem k míře obecnosti Aktualizace KSEI LK bude možné specifické vlivy na jednotlivé 
složky životního prostředí stanovit až při upřesnění jednotlivých záměrů v souvislosti se 
stanovením jejich rozsahu a přesného umístění. Proto je důležitým prvkem dokumentace SEA 
stanovení environmentálních kritérií výběru projektů, jejichž použití by mělo zajistit realizaci 
projektů v rámci jednotlivých opatření Aktualizace KSEI LK 

 
Návrh stanoviska: 
 
Zpracovatel SEA předkládá následující návrh stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů: 
 
Stanovisko k návrhu koncepce:  
 

Aktualizace dokumentu Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících 
látek do ovzduší v Libereckém kraji 

 
Předkladatel koncepce:   Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 08 Liberec 2 

IČO: 70 89 15 08 
oprávnění zástupci předkladatele:   
Petr Skokan – hejtman Libereckého kraje 
Ing. Jaroslava Janečková – vedoucí odboru rozvoje venkova, 
zemědělství a životního prostředí 

 
Zpracovatel posouzení:  EVERNIA s.r.o., tř. 1. máje 97, 460 01 Liberec 1, oprávněná osoba 

RNDr. Petr Anděl, CSc. 
 
Průběh posuzování:  

Oznámení koncepce, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), 
zpracované firmou DHV CR, spol. s r.o. bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne 
14.9.2006. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 21.9.2006 zveřejněním oznámení koncepce v 
Informačním systému SEA a rozesláním oznámení koncepce dotčeným správním úřadům a 
dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 23.10.2006 
vydáním závěru zjišťovacího řízení.  
 

Stručný popis koncepce:  
Liberecký kraj zadal v roce 2002 zpracování dokumentu „Územně energetická koncepce 
Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v 
Libereckém kraji“. V souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší přistoupil Liberecký 
kraj v roce 2005 k zpracování aktualizace výše uvedeného dokumentu. Cílem „Aktualizace 
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dokumentu Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém 
kraji“ (dále jen Aktualizace KSEI LK) je především: 

• aktualizovat a obnovit data o emisní a imisní situaci v Libereckém kraji, 

• předložit ucelenou strategii ochrany ovzduší, zohledňující jak vývoj emisní a imisní 
situace v uplynulém období, tak i změny v legislativní oblasti, 

• připravit podklad pro vyhlášení aktualizovaného programu snižování emisí a 
programu ke zlepšení kvality ovzduší formou nařízení Libereckého kraje. 

Koncept je rozdělen na část analytickou a část návrhovou. Výsledky analytické části projektu 
umožnily získat podrobná data o rozložení koncentrací znečišťujících látek, změnách emisní a 
imisní situace v uplynulém období a o příčinách znečištění ovzduší v Libereckém kraji. 
Provedená hodnocení představují výchozí podklad pro konkrétní návrhy opatření ke snižování 
emisí a ke zlepšení kvality ovzduší. 
Návrhová část Aktualizace KSEI LK je zaměřena především na konkrétní návrhy opatření ke 
snižování emisí a ke zlepšení kvality ovzduší. Její zpracování vychází z požadavků zákona č. 
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování návrhové části 
vychází z podrobných podkladů, zpracovaných v části analytické (analýza emisních dat o 
zdrojích znečišťování ovzduší, vyhodnocení imisního monitoringu, modelové výpočty kvality 
ovzduší). Předložený návrh dále vychází z metodických podkladů Ministerstva životního 
prostředí a z dalších podkladových a koncepčních materiálů, které byly pro území 
Libereckého kraje zpracovány v uplynulých letech. 

 
Stručný popis posouzení: 

Posouzení vlivů Aktualizace dokumentu Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek 
do ovzduší v Libereckém kraji bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování a 
zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Dalším výchozím 
dokumentem je Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (MŽP, edice Planeta 
7/2004) a metodická doporučení EK. K posouzení byla využita metoda referenčních cílů, tj. 
porovnávání možného vlivu oblastí podpory Aktualizace KSEI LK na stanovené referenční 
cíle ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 
Součástí posouzení Aktualizace KSEI LK bylo hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to z hlediska důsledků na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany z uvedených hledisek dle § 45h zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
 
Závěry posouzení: 

Zpracovatel SEA navrhuje na základě posouzení vlivu koncepce na životní prostředí: 
Souhlasné stanovisko  

k návrhu koncepce za dodržení následujících podmínek: 
 

A. Podmínky souhlasného stanoviska 
Při realizaci KSEI LK budou respektovány podmínky a doporučení stanovené vyhodnocením 
vlivů předložené koncepce na životní prostředí  a veřejné zdraví.  

V rámci monitoringu KSEI LK sledovat  dopady implementace koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví.  

Pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu a výběru projektů.  
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Zohlednit problematiku životního prostředí a veřejného zdraví v rámci celkového systému 
hodnocení a výběru projektů a to zapracováním environmentálních kritérií do celkového 
systému hodnocení a výběru projektů a při realizaci jednotlivých projektů je třeba respektovat 
plány péče o ZCHÚ.  
Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vyhodnocení veškerých 
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení. 
Současně je povinen předkladatel koncepce resp. schvalující orgán zohlednit požadavky 
a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci nebo odůvodnit proč nejsou zahrnuty nebo 
jsou zahrnuty pouze zčásti do koncepce.  

Dále je schvalující orgán povinen zveřejnit schválenou koncepci, výše uvedené odůvodnění 
pokud je relevantní a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví.  
 
B. Podmínky souhlasného stanoviska z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti. 
Po posouzení programových variant koncepce lze konstatovat, že koncepce nemá významně 
negativní vliv na lokality Natura 2000.  

Některé navrhované akce nelze v předložené podobě vyhodnotit a je nutné je posoudit 
v dalších fázích jejich projektové přípravy.  

O dvou navrhovaných akcí – záměrů: 
 - Výstavba ČOV ve Vítkovicích u Jilemnice 

 - Výstavba větrných elektráren na hranicích k.ú. Jistebsko a Alšovice 
byl konstatován potenciální mírný negativní vliv. Oba záměry je však s programovými 
prioritami koncepce souvisí jen nepřímo a je možné je realizovat způsobem, kdy bude 
negativní ovlivnění minimalizováno.  
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ČÁST  Q 
 
 
 

 
Přílohová část 
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Q. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
Q.1 VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ODBORU KRAJSKÉHO ÚŘADU A JEDNOTLIVÝCH 
SPRÁV ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ K AKTUALIZACI KSEI LK Z HLEDISKA 
VLIVU NA SOUSTAVU NATURA 2000 
Stanoviska jednotlivých dotčených orgánů k Aktualizaci KSEI Libereckého kraje z hlediska 
vlivu na soustavu NATURA 2000 jsou shrnuta v následující tabulce. Originály těchto 
vyjádření jsou uloženy u zpracovatele dokumentace SEA. 
 
Tab.Q.1: Stanoviska k vlivu projektu na území NATURA 2000 

Dotčený orgán Stanovisko 
Krajský úřad Libereckého kraje Nemůže mít významný vliv 
Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj Nemůže mít významný vliv 
Správa Krkonošského národního parku Nemůže mít významný vliv 
Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Nemůže mít významný vliv 
Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory Nelze vyloučit významný vliv 
Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Nelze vyloučit významný vliv 
Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Nemůže mít významný vliv 

 
 
Q.2 HODNOCENÍ VLIVU KONCEPCE NA LOKALITY NATURA 2000 
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LITERATURA A PODKLADOVÉ MATERIÁLY 
 

A) Základní podkladové materiály k danému úkolu 

• Aktualizace dokumentu Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do 
ovzduší v Libereckém kraji. Analytická část, Ing. Václav Píša – ATEM, Ateliér 
ekologických modelů (hlavní řešitel), DHV CR, spol. s r.o., ENVIKON, spol s r.o., 
KONEKO marketing, s.r.o., 2006 

• Aktualizace dokumentu Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do 
ovzduší v Libereckém kraji. Návrhová část, Ing. Václav Píša – ATEM, Ateliér 
ekologických modelů (hlavní řešitel), DHV CR, spol. s r.o., ENVIKON, spol s r.o., 
KONEKO marketing, s.r.o., 2006 

• Program ke zlepšení kvality ovzduší, zóna Liberecký kraj. Návrhová část, Ing. Václav 
Píša – ATEM, Ateliér ekologických modelů (hlavní řešitel), DHV CR, spol. s r.o., 
ENVIKON, spol s r.o., KONEKO marketing, s.r.o., 2006 

B) Zákony a předpisy 

Použity byly platné zákony a předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle sbírky 
zákonů a právnického programu ASPI. V textu jsou citovány: 
• Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

• Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny    

• Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona 
ČNR č. 114/92 Sb. 

• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

• Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

• Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

• Zákon 231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

• Zákon 242/1992 Sb. o státní památkové péči  

• Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

• Evernia s.r.o.: Technické podmínky: Hodnocení průchodnosti území pro liniové 
stavby, Ministerstvo dopravy ČR, Liberec, 2006 

• Evernia s.r.o.: Technické podmínky: Migrační objekty pro zajištění průchodnosti 
dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, Ministerstvo dopravy ČR, Liberec 2006 

C) Další vybraná literatura 

• AUGUSTIN J. (2001): Velká encyklopedie měst a obcí ČR, Nakladatelství Arbor, 
Sokolov 

• BOHÁČ P., KOLÁŘ J. (1996): Vyšší geomorfologické jednotky České republiky. – 
Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha 

• CULEK M. [ed.] a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky. – Enigma, 
Praha 
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• DEMEK J. [ed.] & al. (1987): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. – Academia, 
Praha, 584 pp. 

• JANDERKOVÁ, J., MACKOVČIN, P., ŠEFRNA, L., MACKŮ, J., SÁŇKA, M., 
TOMÁŠEK, M., NOVÁK, P.(2000): Systém komplexního hodnocení půd. Závěrečná 
zpráva VaV MŽP. AOPK ČR Brno, 2000. 

• NĚMEČEK, J. a kol.(2001): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky 
ČZU Praha, 78 s. 

• NEUHÄSLOVÁ, Z. (1998): Mapa potencionální přirozené vegetace české republiky, 
Academia Praha 

• QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa – Stud. Geogr., Brno  

• TICHÁ T. a kol. (2004): Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF – 
nakladatelství ARCH, Praha 

• VLČEK V. [ed.] a kolektiv (1984): Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. -  
Academia Praha 

• ČHMÚ: Znečištění ovzduší v datech – Česká republika, roky 2004 a 2005 

• Statistický lexikon obcí České republiky 2005, ČSÚ 

• Portál veřejné zprávy České republiky, mapové služby, http://geoportal.cenia.cz, 
CENIA, Praha 

• geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ 

• www.kraj-lbc.cz 

• www.chmi.cz 
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