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SEZNAM ZKRATEK 
Zkratka Význam 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
CENIA Česká informační agentura životního prostředí 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČOV Čistírna odpadních vod 
ČSÚ Český statistický úřad 
EU Evropská unie 
EUROSTAT Statistický úřad Evropské unie 
EVL Evropsky významná lokalita 
EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
LK Liberecký kraj 
KRNAP Krkonošský národní park 
KÚLK Krajský úřad libereckého kraje 
NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek vytvořených pro účely 

Eurostatu – zkratka z francouzského „Nomenclature des Unites 
Territoriales Statistique“ 

ORP Obec s rozšířenou působností 
PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
REZZO 1 Zvláště velké a velké zdroje znečišťování 
REZZO 2 Střední zdroje znečišťování 
REZZO 3 Malé zdroje znečišťování 
REZZO 4 Mobilní zdroje znečišťování 
RSP LK Regionální surovinová politika Libereckého kraje 
SEA Strategic Environmental Assessment 
TZL Tuhé znečišťující látky 
ÚP Územní plán 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VOC Těkavé organické látky 
ZCHÚ Zvláště chráněná území 
ZÚR Zásady územního rozvoje 
ÚÚR ČR Ústav územního rozvoje České republiky 
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            Oznámení koncepce Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 
 
 A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI 

A.1  Název organizace 
 
Liberecký kraj 

A.2  IČ, DIČ 
 
IČ:     70891508 

DIČ:  CZ 70891508 

A.3   Sídlo 
 
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 
 

A.4   Oprávněný zástupce předkladatele 
 

Statutární zástupce: 

Bc. Stanislav Eichler 
hejtman Libereckého kraje 
telefon:          485 226 300 

     e-mail:           stanislav.eichler@kraj-lbc.cz  
 
Zástupce ve věcech smluvních: 

Mgr. Michael Otta 
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů 
telefon:  485 226 553 
e-mail:  michael.otta@kraj-lbc.cz 
 
Zástupce ve věcech technických: 

Ing. Ivana Ptáčková 
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 
oddělení rozvojových koncepcí 
telefon:            485 226 577 
e-mail:             ivana.ptackova@kraj-lbc.cz    
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B. ÚDAJE O KONCEPCI 

B.1 Název 
 
Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje  

B.2 Obsahové zaměření (osnova) 
 
Regionální surovinová politika patří k zásadním dokumentům kraje, které mají významný vliv 
na rozvoj a využití území kraje. Svým obsahem se dotýká celé řady dalších resortů a to nejen 
udržitelného rozvoje území kraje ve smyslu hospodárného nakládání s nerostným bohatstvím 
a citlivého přístupu k životnímu prostředí, ale také problematiky územního plánování,  
energetiky, odpadového hospodářství apod. Je významným nástrojem krajské samosprávy a 
dalších správních orgánů při rozhodování a posuzování záměrů na využití zdrojů nerostných 
surovin v kraji. 

Navrhovaná  struktura Regionální surovinové politiky Libereckého kraje je následující: 

1.            ÚVOD 
 
2.             DOKUMENTY, LEGISLATIVA 
2.1.       Národní koncepční  dokumenty 
2.2.       Krajské koncepční dokumenty 
2.3.       Stávající platná legislativa 
 
3.            ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA REGIONU 
3.1.       Administrativně správní vymezení regionu 
3.1.1.    Geografická poloha 
3.2.       Přírodní podmínky Libereckého kraje 
3.2.1.    Geologická stavba 
3.2.2.    Územní struktura druhů pozemků 
3.2.3.    Seznam a plocha chráněných území v rámci Libereckého kraje 
3.3.       Význam odvětví dobývání nerostných surovin v Libereckém kraji 
3.4.       Stav a vývoj těžby podle druhu surovin v Libereckém kraji 
3.4.1.    Evidence využívaných a nevyužívaných  ložisek nerostných surovin a     

dobývacích prostorů 
3.4.2.    Podíl těžby nerostných surovin 
3.4.3.    Podíl hrubé přidané hodnoty z dobývání nerostných surovin na celkové 

hrubé přidané hodnotě 
3.4.4.    Nerostné suroviny v Libereckém kraji 
3.4.4.1. Rudní suroviny 
3.4.4.2. Palivoenergetické suroviny 
3.4.4.3. Nerudní suroviny 
3.4.4.4. Stavební suroviny 
3.4.4.5. Významná nebilancovaná ložiska 
3.4.4.6. Významné prognózní zdroje 
3.5.       Druhotné suroviny 
3.6.       Stav využití zásob, životnost zásob nerostných surovin v Libereckém  
             kraji 
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 3.6.1.    Životnost ložisek nerostných surovin 

3.6.1.1. Ložiska palivoenergetických  surovin 
3.6.1.2. Ložisek nerudních  surovin 
3.6.1.3. Ložiska kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu 
3.6.1.4. Ložiska štěrkopísků 
3.6.1.5. Ložiska stavebního kameniva 
3.6.1.6. Ložiska cihlářských surovin 
3.6.2.    Ekonomická charakteristika ložisek stavebních surovin v ČR 
3.7.       Těžební společnosti na výhradních a nevýhradních ložiskách 
 
4.             VLIV VYUŽÍVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
4.1.        Použité podklady a metodika vyhodnocení potencionálních územních střetů 
4.2.        Ložiska ve velkoplošných chráněných územích 
4.3.        Ložiska v maloplošných chráněných územích 
4.4.        Ložiska v chráněných oblastech přirozené akumulace vod - CHOPAV 
4.5.        Ložiska v ochranném pásmu vodních zdrojů 
4.6.        Ložiska v ochranném pásmu lázeňských zdrojů 
4.7.        Ložiska a ochrana zemědělského půdního fondu 
4.8.        Ložiska a ochrana lesního půdního fondu 
4.9.        Ložiska a územní systém ekologické stability 
4.10.      Ložiska a NATURA 2000 
4.11.      Další vlivy využívání nerostných surovin na životní prostředí 
4.11.1.   Geopark Čeký ráj 
4.11.2.   Významné krajinné prvky 
4.11.3.    Záplavová území 
4.11.4.    Ochranná pásma pozorovacích vrtů ČHMÚ 
4.12.       Opatření pro snížení zátěže životního prostředí těžbou a úpravou  
               nerostných surovin 
4.12.1.   Rekultivace území dotčených těžbou, využití území po ukončené těžbě 
4.12.2.    Problematika starých důlních děl a jejich zajištění 
5.               POROVNÁNÍ MNOŽSTVÍ ZÁSOB LOŽISEK SE STÁVAJÍCÍ I POTENCIÁLNÍ  
                    POTŘEBOU SUROVIN V RÁMCI KRAJE I ČR 
5.1.           Analýza využívání surovinového potenciálu v rámci kraje, vymezení  
               hlavních perspektiv a distribuce suroviny 
5.1.1.      Analýza využívání zásob a potenciální potřeba palivoenergetických  
               surovin 
5.1.2.      Analýza využívání zásob a potenciální potřeba nerudních surovin 
5.1.3.      Analýza využívání zásob a potenciální potřeba štěrkopísků 
5.1.4.      Analýza využívání zásob a potenciální potřeba stavebního kameniva 
5.1.5.      Analýza využívání zásob a potenciální potřeba cihlářských surovin 
5.1.6.      Plánované významné stavby na území Libereckého kraje 
5.2          Analýza využívání druhotných surovin 
6.            PROBLÉMY A DOPORUČENÍ VE VYUŽÍVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 
6.1.         Opatření vedoucí ke snížení zátěže ŽP těžbou a úpravou nerostných  
                surovin 
7.                POROVNÁNÍ SE ZÁVĚRY REGIONÁLNÍ SUROVINOVÉ POLITIKY  
                    LIBERECKÉHO KRAJE  2003 
7.1.          Změny ve využívání ložisek nerostných surovin 
7.2.         Plnění úkolů a doporučení Regionální surovinové politiky Libereckého  
               kraje 2003 
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 8.               ÚKOLY A DOPORUČENÍ REGIONÁLNÍ SUROVINOVÉ POLITIKY  

                   LIBERECKÉHO KRAJE 2009 
8.1.         Shrnutí vývoje ve využívání surovin a stanovení priorit 
8.2.         Prognóza dalšího využívání surovinových zdrojů 
8.3.         Úkoly a doporučení 
9.                SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

10.              SEZNAM PŘÍLOH 
 
 
 

B.3 Charakter 
 
Regionální surovinová politika je koncepčním dokumentem pro oblast hospodaření 
se surovinovým bohatstvím kraje při respektování principů udržitelného rozvoje. Nezabývá se 
surovinami z obnovitelných zdrojů, jako vodou, dřevem, zemědělskými surovinami atd.. Při 
navrhování funkčních opatření a postupů v oblasti hospodaření s nerostnými surovinami však 
zohledňuje i problematiku využití druhotných surovin jak z hlediska jejich vlivu na úspory 
prvotních nerostných zdrojů, tak i z hlediska úspory energie, která je vkládána do úpravy 
prvotních surovin a jejich dalšího zpracování. Má proto významnou návaznost na právě 
zpracovávanou Územní energetickou koncepci Libereckého kraje, Koncepci odpadového 
hospodářství LK i zpracovávané Zásady územního rozvoje LK. Cílem aktualizace Regionální 
surovinové politiky Libereckého kraje je zhodnotit plnění opatření navrhovaná Regionální 
surovinovou politikou z roku 2003, shrnout dosavadní vývoj a analyzovat současný stav, 
definovat problémy využití nerostných surovin v kraji, stanovit prognózy v dalším jejich 
využití, definovat priority  a  navrhnout opatření k realizaci udržitelného hospodaření se 
surovinovými zdroji v kraji.  

B.4 Zdůvodnění potřeby pořízení 
 
Vláda České republiky na svém zasedání 13. 12. 1999 schválila usnesením č. 1311 dokument 
„Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“, který představuje 
základní koncepční materiál, definující budoucí zájmy státu ve sféře využití a hospodaření 
s nerostnými surovinami. Zároveň tímto usnesením uložila úkoly k realizaci hlavních cílů 
Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Jedním z hlavních úkolů 
bylo „rozpracovat surovinovou politiku do konkrétních podmínek regionů a lokalit pro účely 
rozhodování v území“, zodpovědnými orgány bylo stanoveno MŽP ČR, MPO ČR a ČBÚ. 
V rámci působnosti těchto ústředních orgánů byly v letech 2001 až 2003 zpracovány pro 
jednotlivé kraje koncepce využívání surovinových zdrojů – tzv. regionální surovinové 
politiky.  Pro území Libereckého kraje byla zpracována  Regionální surovinová politika 
Libereckého kraje (dále  jen RSP LK), která byla schválena Zastupitelstvem Libereckého 
kraje usnesením č. 253/03/ZK dne 17.6.2003.    

Pořizování Regionální surovinové politiky Libereckého kraje patří do samostatné působnosti 
kraje – viz. ustanovení § 1 odst. 4, § 2 odst. 1, § 14 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
v platném znění. Schvalujícím orgánem tohoto dokumentu je zastupitelstvo jako vrcholný 
orgán kraje zabezpečující koordinaci rozvoje územního obvodu kraje dle ustanovení § 35 
odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Největší podíl využití RSP LK z roku 2003 byl na úrovni vyjádření a posudků ve vazbě na 

plánované investiční a těžební záměry prezentovaných ve formě předchozích souhlasů na 
stanovení nových dobývacích prostorů, či plánovaných nových záměrů na využití ložisek 
nevyhrazených nerostů a to zejména v dokumentacích EIA pro těžená, či netěžená ložiska 
nerostných surovin. RSP LK 2003 poskytovala  orgánům státní správy a samosprávy oporu 
pro vypracování závěrečných stanovisek k projednání a schválení  dokumentací EIA  dle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  pro ložiska využívaná a ložiska 
připravovaná pro využití, dále vyhodnocení z hlediska dopadů na ostatní složky životního 
prostředí a to zejména na zemědělský půdní fond a zájmy ochrany přírody a krajiny dle zák. č. 
114/1992 Sb., dále pro vyhodnocení  z hlediska rehabilitace (sanace, rekultivace, revitalizace) 
těžbou dotčeného území. Konkrétním důsledkem praktické aplikace regionální surovinové 
politiky bylo i snížení tlaku na zahájení otvírky mnoha ložisek současně v územích s jejich 
koncentrovaným výskytem.  

Hlavními uživateli výstupů RSP LK byly především příslušné odbory KÚ LK, pověřená 
města a dotčené obce, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí 
ČR (odbor ochrany horninového a půdního prostředí a odbor výkonu státní správy VIII MŽP 
ČR), kterým tyto výstupy sloužily jako podklad pro rozhodování. RSP LK se stala 
koncepčním podkladem pro tvorbu územních plánů a dále součástí územně-analytických 
podkladů územně plánovacích dokumentací na krajské i obecní úrovni.  

V roce 2008 rozhodla Rada Libereckého kraje usnesením č. 1117/08/RK ze dne 23.9. 2008 o 
aktualizaci  dokumentu Regionální surovinová politika Libereckého kraje. 

Hlavní důvody aktualizace: 
- v současné době platná RSP LK vychází z dat z roku 2002 - 2003, přičemž pro 

rozhodovací procesy je nezbytné vycházet z aktuálních informací 
- evidence a zákonná ochrana  veškerých ložisek nerostných surovin a prognózních 

zdrojů (podle platných předpisů Geologického  a Horního zákona) doznává hlavně 
v poslední době dynamických změn - využívání a evidence výhradních a nevýhradních 
ložisek nerostných surovin, rebilance výhradních ložisek nerostných surovin, nové 
výsledky výpočtu zásob nerostných surovin a výsledky přehodnocení prognózních 
zdrojů, nově stanovené či zrušené dobývací prostory, nově stanovená chráněná 
ložisková území, nová průzkumná území, stanovení předchozích souhlasů na 
stanovení dobývacích prostorů apod. 

- u řady ložisek jsou plánované záměry na jejich využití a rozšíření těžebních záměrů, 
což vede k potřebě řešit problematiku ploch nově navržených k těžbě nerostných 
surovin 

- u některých ložisek proběhly podrobnější průzkumy z hlediska hydrogeologického 
posouzení a upřesnění hydrogeologických poměrů v územích ochranných pásem 
vodních zdrojů a vyhodnocení monitoringu  podzemních a povrchových vod 

- v rámci určení provenience hornin pro dekorační účely byly nově zhodnoceny a 
průzkumem ověřeny v západní části krkonošsko-jizerského krystalinika lokality 
krystalického vápence a dolomitu 

- postupně rostoucí intenzifikace těžby stavebních surovin, zejména štěrkopísků a 
stavebního kameniva na území kraje, spojená s nárůstem zájmu o otvírku dalších 
dosud netěžených ložisek 
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 B.5 Základní principy a postupy (etapy) řešení 

 
Pro přípravu tohoto koncepčního dokumentu byla zvolena kombinace expertního a 
komunitního způsobu zpracování. Jako odborný garant byla zvolena Česká geologická služba 
se sídlem Klárov 131/3, 118 21 Praha,  jako nezávislý, objektivní orgán, jehož základním 
účelem je výkon státní geologické služby. Kolektiv externích expertů připravil v úzké 
součinnosti s pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje pracovní verzi, která je 
podrobena meziresortnímu připomínkovému řízení. Součástí plánu přípravy samotného 
dokumentu je zapojení široké laické i odborné veřejnosti formou veřejných projednání, 
přímého zapojení obcí a dalších relevantních subjektů a využití webových stránek 
Libereckého kraje k širokému připomínkování. Úkolem těchto připomínkových řízení a 
projednání je precizace priorit a doporučení k realizaci hospodárného využívání surovinového 
bohatství Libereckého kraje.  

Vzhledem ke skutečnosti, že připravovaný koncepční dokument má ambici stát se kvalitním 
podkladem pro rozhodování samosprávy kraje, obcí a dalších subjektů, vše  při respektování 
principů udržitelného rozvoje, budou s průběhem přípravy dokumentu seznamováni jak 
členové výborů zastupitelstva, tak členové rady a zastupitelstva kraje.     

B.6 Hlavní cíle 
 
Hlavními cíli koncepce jsou  

• získání a vyhodnocení aktuálních informací o stavu a využití surovinového 
potenciálu  na území Libereckého kraje  

• zhodnocení současného stavu a trendů využití surovin a reálně vytěžitelných zásob 
na území Libereckého kraje ve vazbě ke klíčovým investičním záměrům v kraji i za 
hranicí kraje (sousední kraje, Polsko) i ve vazbě na možnosti využití druhotných 
surovin 

• definování současných problémů, potřeb a doporučení pro optimální využívání 
surovinového potenciálu kraje v dalších letech  

Dlouhodobé cíle surovinové politiky plně zohledňují širší souvislosti globalizované 
ekonomiky, členství České republiky v Evropské unii a z toho vyplývající požadavky 
legislativní i ekonomické. Jsou zde také brány v úvahu aspekty ochrany přírodních, 
krajinných i kulturních hodnot, technologický vývoj, nezbytnost energetických úspor a využití 
druhotných surovin. Celý dokument je připravován s respektem k základním principům 
udržitelného rozvoje.  

B.7 Přehled uvažovaných variant řešení 
 
Regionální surovinová politika Libereckého kraje bude zpracována invariantně 

 

B.8 Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí  
           a   veřejné   zdraví s jinými záměry 
 
Evropská úroveň: 

 Lisabonská strategie 2000-2010 (2000) - představuje scénář pro komplexní 
hospodářskou, sociální a environmentální obnovu Evropské unie. Nezahrnuje jen čistě 
ekonomický záměr – vytvořit vysoce konkurenceschopnou ekonomiku – ale má také 
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 sociální dimenzi (zejména dosáhnout plné zaměstnanosti a zdokonalit sociální 

soudržnost), a také dimenzi ekologickou: uskutečňovat udržitelný rozvoj 
 Strategie EU pro udržitelný rozvoj (2001) - Její součástí se stala řada opatření zaměřená 

na následující zásadní otázky: klimatické změny, ochrana veřejného zdraví, zodpovědnější 
řízení a ochrana přírodních zdrojů, zlepšení využití dopravního systému a půdy. 

 Obnovená strategie udržitelného rozvoje EU (2006) – jako jedna z klíčových výzev 
současné generace i generací příštích byl definována Ochrana a management přírodních 
zdrojů (zde obecný cíl :Zlepšení řízení přírodních zdrojů a zabránění jejich nadměrnému 
využívání s oceněním hodnoty schopností ekosystémů)  

 Přezkum Strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj za rok 2009 (červen 2009) 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0400:FIN:CS:PDF  

 Obnovená Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost 2005-2008 (2005) – na 
základě hodnocení naplňování Lisabonské strategie došlo v roce 2005 k přehodnocení 
širokého rozsahu cílů a zdůrazněním růstu a zaměstnanosti se stanovenými čtyřmi 
hlavními prioritami, z nichž relevantní pro oblast surovinového bohatství jsou dvě, a to 1)  
Investice do znalostí a inovací a 4) Energetika a změny klimatu. Byl zaveden tříletý 
cyklus řízení 

 Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost 2008-2010 – Udržení rychlosti změn (2008) 
– zpracována na základě souhrnné zprávy za tříletý cyklus Strategie 

 Strategické obecné zásady Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost 
2007-2013  

 Územní agenda EU (2007) – strategický rámec územního rozvoje Evropy, podporuje 
implementaci Lisabonské strategie prostřednictvím politiky integrovaného územního 
rozvoje, tedy zavedení územního rozměru do lisabonského procesu udržitelného 
hospodářského růstu   

 Tématická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci (navržena 
2005) - KOM(2005)0666] – strategie pro snížení měrné produkce odpadů nezávisle na 
úrovni ekonomického růstu 

 Tématická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů (2005) 
 Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace (2000) – 

zaznívá zde požadavek zajistit při strategickém plánování spolupráci sektorů 
zdravotnictví, životního prostředí a hospodářství. Stav životního prostředí i sociální 
determinanty jsou vnímány jako velmi důležitý předpoklad kvality veřejného zdraví  
http://www.who.cz/PDF/Zdravi21.pdf  

 
Národní úroveň: 

 Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2004)- schválena usnesením č. 1242 
ze dne 8.12.2004 vlády ČR   č.vytvářet podmínky k optimálnímu využívání vlastních 
zdrojů regionů, podporovat využívání místních zdrojů druhotných surovin a přednostní 
využívání obnovitelných zdrojů energie (v současnosti probíhá aktualizace tohoto 
dokumentu) http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2005/2005-02/30_strategie.pdf  

 Strategie hospodářského růstu České republiky (2006 ) – dokument navazuje na 
Lisabonskou strategii a nastavuje priority pro koordinaci hospodářské politiky na období 
do roku 2013. Je postavená na synergii pěti hlavních pilířů, kde v pilíři „Infrastruktura“ 
stanovuje cíle „Urychlit ekonomický rozvoj regionů“ a současně „Zabezpečit ochranu 
přírodního a kulturního dědictví“ 
http://www.sdruzenispcr.cz/downloads/shr_2005_05_23.pdf  

 Strategie regionálního rozvoje České republiky (2006) – schválena usnesením č. 560 
vlády ČR ze dne 17.5.2006 - v prioritní oblasti Příroda, krajina a životní prostředí je 
jednou ze stanovených priorit Šetrné nakládání s materiálovými a energetickými zdroji 
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 http://www.mmr.cz/getdoc/f77e14bc-2c26-4884-9fda-b47c24a5294b/Strategie-

regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-pro  
 Politika územního rozvoje České republiky 2008 – schválena vládou ČR usnesením č. 

929 ze dne 20.7.2009 jako celostátní nástroj územního plánování, který ve vztahu 
k problematice využívání nerostných surovin vytváří územní podmínky pro jejich 
využívání v souladu s respektováním snahy o dosažení vyváženosti tří pilířů udržitelného 
rozvoje území  http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-
Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-
2008   

 Národní program reforem 2008-2010 – schválen vládou ČR dne 20.10.2008 v rámci 
druhého cyklu obnovené Lisabonské strategie. Relevantním cílem v mikroekonomické 
části programu je cíl „Podporovat udržitelné využívání zdrojů a posilovat vzájemné 
působení mezi ochranou životního prostředí a hospodářským růstem 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_program_reforem_CR_2008-
2010_pdf.pdf   

 Státní politika životního prostředí České republiky 2004-2010 – schválena usnesením 
č. 235 ze dne 17.3.2004 vlády ČR. Je koncipována tak, aby vymezila konsensuální rámec 
pro dlouhodobé a střednědobé směřování rozvoje environmentálního rozměru 
udržitelného rozvoje České republiky.  
http://www.cenia.cz/web/www/webpub2.nsf/$pid/MZPMSFHDHER2/$FILE/spzp_cz_20
04.pdf  

 Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů – 
schválena usnesením č. 1311 ze dne 13.12.1999 vlády České republiky. Její podstatou je 
stanovení prostorových limitů i časových termínů pro dobývání nerostných surovin 
v územních plánech velkých územních celků při respektování únosnosti území. 
Předmětem politiky nerostných surovin jsou palivoenergetické, rudní, nerudní a stavební 
suroviny, a to jak z prvotních, tak i z druhotných zdrojů, a to jak z hlediska vlivu na 
úspory energie, která je vkládána do úpravy prvotních surovin, tak z hlediska jejich 
dalšího zpracování. http://download.mpo.cz/get/26649/44033/533470/priloha002.doc  

 Státní energetická koncepce – schválena usnesením č. 211 ze dne 10.3.2004 vlády České 
republiky. Konkretizuje státní priority a cíle, jichž chce stát dosáhnout, při ovlivňování 
vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích třiceti let, v podmínkách tržně 
orientované ekonomiky http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=33  

 Národní program snižování emisí – byl přijat vládou ČR v roce 2007, cílem je zlepšit 
kvalitu ovzduší, především koncentraci prachových částic a s nížit emise z automobilové 
dopravy  http://vitejtenazemi.cenia.cz/archiv/vzduch_cs/npse_cr.pdf  

 Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie na roky 2006-2009 – přijat vládou ČR v roce 2005 
http://www.mpo.cz/dokument6742.html   

 Plán odpadového hospodářství České republiky – stanovuje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje cíle a opatření pro nakládání s odpady na území ČR, je zpracován na 
období 2003-2012, je podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů. 
V současnosti probíhá jeho novelizace na základě Směrnice Rady EU 1999/31/ES 
http://www.mzp.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/2c7cb0f9ea59
81ffc1256b3c0048ada9/$FILE/POH%20CR_kompletni%20dokument.pdf  

 Národní strategický plán pro rozvoj venkova České republiky na období 2007-2013 - 
zajišťuje vazby mezi obecnými cíli rozvoje evropského venkova (vyjádřené nařízením 
Rady (ES) č. 1698/2005) a cíli rozvoje venkova ČR, odpovídajícími „evropským 
strategickým směrům“, třem strategickým rozvojovým osám (konkurenceschopnost, 
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 ochrana přírody, životního prostředí a krajiny,  rozvoj a diverzifikace venkovského 

života). http://www.mze.cz/attachments/NSP_SFC.pdf  
 Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 – vychází 

z Národního strategického plánu pro rozvoj venkova ČR na období 2007-2013, zajišťuje 
působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
http://www.mze.cz/UserFiles/File/EAFRD/PRV%20zmny%20listopad2008.pdf  

 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky – 
Zdraví pro všechny v 21. století – projednán vládou ČR dne 30.10.2002 (usnesení č. 
1046) s doporučením využít jej jako podklad pro zpracování obdobných programů v rámci 
krajů. Jedním ze sledovaných cílů je Zdravé a bezpečné životní prostředí 
http://www.mzcr.cz/Verejne/Pages/19-zdravi-pro-vsechny-v-21-stoleti.html  

 a další  
 

Krajská úroveň:  

 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Základní strategický dokument 
kraje dlouhodobého charakteru, který definuje globální cíle rozvoje území a vytváří 
systém strategických cílů a opatření vedoucích k naplnění cílů. Dokument byl 
schválen Zastupitelstvem LK usnesením č.122/07/ZK dne 24. dubna 2007 
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1885  

 Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Byla zpracována jako 
výstup pilotního projektu „Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve 
vybraných krajích České republiky“ v roce 2005,    
http://www.kraj-lbc.cz/public/orlk/finalni_verze_sur_lk_x05_d271074b54.rtf    
Zkrácená   verze strategie byla vzata na vědomí Radou Libereckého kraje v červnu      
2006 coby jeden z podkladů pro aktualizaci Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-
2020 http://www.kraj-lbc.cz/public/orlk/zv_sur_lk_pro_web_fff3908514.pdf  

 Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 Základní taktický dokument 
střednědobého charakteru, který v reakci na Strategii rozvoje Libereckého kraje 
specifikuje opatření na podporu hospodářského a sociálního růstu v regionálním a 
místním měřítku. Byl schválen Zastupitelstvem LK 30.10.2007 http://www.kraj-
lbc.cz/public/orlk/prlk_cerven2007_146dfbf98b.pdf  

 Zásady územního rozvoje Libereckého kraje – na základě požadavků zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, byl v roce 2007 zpracován 
Návrh ZÚR LK, v současnosti probíhá projednávání s dotčenými orgány, konzultace 
s orgány dotčených států a projednání vlivu návrhu na udržitelný rozvoj území Mezi 
hlavní úkoly zásad územního rozvoje patří stanovení koncepce rozvoje území 
s ohledem na hodnoty a podmínky území http://www.kraj-
lbc.cz/public/oupsr/aktual_stav_zur_1_2009_e8b20bb81a.rtf  

 Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje                                     
Stav: schváleno 21. 9. 2004 Zastupitelstvem Libereckého kraje 
Dokument: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3060 

 Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém 
kraji Stav: LK zadal v roce 2002 zpracování dokumentu „Územně energetická 
koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do 
ovzduší v Libereckém kraji“. S „Konceptem snižování emisí a imisí… „ vyjádřila 
Rada LK  usnesením č. 559/04/RK souhlas a následně usnesením 775/04/RK vydala 
Nařízení LK č. 1/2004, kterým byl vyhlášen Krajský program snižování emisí 
Libereckého kraje a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší 
Libereckého kraje http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1155  
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  Aktualizace konceptu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší 

v Libereckém kraji Stav: dokument vypracován v roce 2006, schválen RK dne 6. 5. 
2008 usnesením č. 545/08/RK. http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3356  

 Koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje Stav: schváleno 
Zastupitelstvem Libereckého kraje 19,11.2002.  
Dokument: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1153 

 Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Stav: schváleno Zastupitelstvem 
Libereckého kraje 16.3.2004. Závazná část Plánu odpadového hospodářství 
Libereckého kraje byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou kraje, která nabyla 
účinnosti dne 15. dubna 2004 
Dokument: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=508 

 Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového 
hospodářství LK. Dokument se zabývá problematikou kalů z čistíren odpadních vod 
(ČOV) a vychází z Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje. Obsahuje 
podrobnou analýzu stávající produkce a způsobů nakládání s kaly z ČOV 
v Libereckém kraji, dále popisuje trendy řešení kalového hospodářství jednotlivých 
zemích Evropy a uvádí charakteristiky vybraných technologií pro zpracování kalů. 
Zpracován v roce 2005  
Dokument: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1153  

 Územně energetická koncepce Libereckého kraje Jedná se o koncepční dokument, 
který pořizuje kraj na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Stav: 
dne 3. 12. 2002 předložena písemná informace radě kraje - RK vzala ÚEK na vědomí. 
Písemná informaci předložena 17.12.2002 k projednání Zastupitelstvu Libereckého 
kraje. Od roku 2005 je zpracovávána aktualizace. V současnosti probíhá proces 
posuzování vlivů této koncepce na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb.  
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4156    

 Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje Schválena zastupitelstvem 
kraje 31.10.2006. Výstupem je vytipování ohrožených oblastí, návrh řešení a hrubá 
ekonomická rozvaha                                                                                
http://www.kraj-lbc.cz/public/ozivpr/priloha_c_1_text_koncepce_0ba3566a3f.pdf  

 Krajský lesnický program                                                                    
http://www.kraj-lbc.cz/public/ozivpr/krajsky_lesnicky_program_199811b27e.pdf  

 Regionální inovační strategie Libereckého kraje Schválena 29.9.2009 
zastupitelstvem kraje jako koordinační nástroj pro strategický přístup k podpoře 
inovací a zvýšení konkurenceschopnosti 

 Akční plán snižování hluku na silnicích II. a III. třídy LK        
Z novelizovaného 258/2000 Sb. o  ochraně veřejného zdraví vyplynul  závazek pořídit 
do 18. 7.2008 akční plány snižování hluku pro okolí pozemních komunikací ve 
vlastnictví kraje, po kterých projede více jak 6 000 000 vozidel za rok. KÚLK, odbor 
dopravy, který byl pověřen zajištěním zpracování akčních hlukových plánů zpracování 
akčních hlukových plánů zajistil. Ze sčítání dopravy z roku 2005 vyplynul závěr 
pořídit akční plány pro dva úseky silnic ve vlastnictví kraje:                                                                  
a) silnice II/283 – Turnov křižovatka se silnicí III/28314 – Turnov, náměstí Českého   

      ráje – 6 620 005 voz/rok – délka úseku cca 300 metů                                                     
b) silnice III/2784 – Liberec, Kubelíkova ulice – Liberec, České Mládeže, křižovatka      
se silnicí I/35 – 6 563 430 voz/rok – délka úseku cca 1 km 

        http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3836  
 Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2009) Stav: 

dokument byl projednán Zastupitelstvem LK dne 30.3.2009 – usnesení 93/09/ZK 
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4350  
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  Zdravotní politika Libereckého kraje – Dlouhodobý program zlepšování 

zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje – zpráva za rok 2008 – program 
rozpracovává koncepční dokument republikové úrovně pro úroveň kraje, jedním ze 
sledovaných priorit je Zdravé a bezpečné životní prostředí 

 a další   
 

B.9 Předpokládaný termín dokončení 
 
Prvotním krokem při aktualizaci RSP LK bylo expertní zpracování dokumentu odborníky 
z České geologické služby a interní připomínkování za účasti předkladatele koncepce.  
Následuje dopracování provazeb na politiky kraje v oblasti energetiky, odpadového 
hospodářství a územního plánování a širší vnitřní připomínkové řízení. Předkladatel koncepce 
má zájem na co nejširším zapojení veřejnosti do přípravy dokumentu, proto jsou plánována 
veřejná projednání této koncepce včetně vypořádání připomínek z těchto projednání vzešlých. 
Schválení v samosprávných orgánech kraje je předpokládáno ve druhé polovině roku 2010.  

B.10 Návrhové období 
 
Časový horizont Regionální surovinové politice Libereckého kraje obecně není stanoven, 
jedná se však o jeden ze základních strategických dokumentů kraje, který musí poskytovat 
aktuální údaje jako podklad pro kvalifikovaná rozhodnutí na úseku hospodaření se 
surovinovým bohatstvím kraje. Z tohoto důvodu předpokládá Liberecký kraj aktualizaci 
dokumentu ve střednědobém horizontu čtyř až pěti let. V rámci expertní přípravy  zpracování 
dokumentu je v současnosti je vyhotovena prognóza vývoje spotřeby zásob ložisek  
stavebních (štěrkopískových) surovin výhledy na období 2010 – 2020 a výhled po roce 2020.  

B.11 Způsob schvalování 
 
Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje bude schvalována Radou a 
Zastupitelstvem Libereckého kraje po předchozím projednání ve výborech zastupitelstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

14 
 
 

            Oznámení koncepce Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 
 
 C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1 Vymezení dotčeného území 
 
Regionální surovinová politika Libereckého kraje je zpracována pro celý územní obvod 
Libereckého kraje.  

Liberecký kraj se nachází v severním cípu České republiky při hranici s Polskou republikou 
(v délce cca 130 km) a Spolkovou republikou Německo (v délce cca 20 km). Liberecký kraj 
sousedí na západě s Ústeckým krajem, na jihu se Středočeským krajem a na východě a 
jihovýchodě s Královéhradeckým krajem. Svou rozlohou 3 163 km2  (4.0 % z rozlohy ČR) je 
Liberecký kraj (s výjimkou Prahy) nejmenším v České republice. Zemědělská půda zaujímá 
44,4 % rozlohy kraje, podíl orné půdy na celkové rozloze je 21,4 %. Významný podíl rozlohy 
kraje tvoří lesní půda (44,3 %). Ráz krajiny je převážně hornatý. Nejvyšším bodem kraje je 
1 435 m vysoký vrch Kotel nedaleko Harrachova v okrese Semily, nejnižším bodem je bod, 
kde ve výšce 208 m.n.m. opouští říčka Smědá území České republiky.   

K 31.12.2008 žilo v LK 437 325 obyvatel a podle tohoto ukazatele je tedy kraj druhým 
nejmenším. Průměrná hustota 137,2 obyvatel/km2 mírně převyšuje republikový průměr. Podíl 
městského obyvatelstva činil dle údajů ČSÚ k 31.12.2007 78,6 %. Nejvyšší koncentrace 
obyvatel je v okrese Jablonec nad Nisou (222,5 obyvatel/km2) a Liberec (168,4 
obyvatel/km2), nejnižší v okrese Česká Lípa (96,2 obyvatel/km2). 

Liberecký kraj má převážně průmyslový charakter. Rozvinutý je zde zpracovatelský průmysl 
s úzkou vazbou na výrobu automobilů, významně se profiluje též strojírenství, výroba a 
zpracování plastů a tradiční výroba skla a bižuterie. Výroba textilu, která se řadila taktéž 
k tradičním výrobám v kraji, prochází restrukturalizací a útlumem. Významnou součást 
ekonomiky kraje tvoří cestovní ruch. Zemědělství je pouze doplňkovým odvětvím a je 
zaměřeno zejména na pěstování obilovin a pícnin a chov skotu 

Mapová příloha č. 1 (viz kapitola MAPOVÉ PŘÍLOHY): Obecná geografie Libereckého 
kraje 

C.2 Výčet dotčených samosprávných celků, které mohou být koncepcí 
ovlivněny 
 
Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na 
samosprávu. Základními územně samosprávnými celky v České republice jsou obce, vyššími 
územně samosprávnými celky jsou kraje. Liberecký kraj je jedním z vyšších územně 
samosprávných celků a zahrnuje území všech obcí zde sídlících. Počet obcí v Libereckém 
kraji je 215, z nich 36 z nich má statut města. Liberecký kraj je tvořen okresy Česká Lípa, 
Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily, na území kraje se nachází 10 správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností (Česká Lípa, Nový Bor, Liberec, Frýdlant,  Jablonec nad Nisou, 
Turnov, Železný Brod, Tanvald, Semily, Jilemnice) a v rámci nich 21 územních obvodů 
pověřených obcí. 

Liberecký kraj tvoří společně s Pardubickým krajem a Královéhradeckým krajem územní 
celek NUTS II Severovýchod, který byl vytvořen pro statistické účely Eurostatu (zkratka 
z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistique). RSP LK zahrnuje pouze 
území Libereckého kraje.   
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 Mapové přílohy (viz kapitola MAPOVÉ PŘÍLOHY): 

Mapová příloha č.2:  Správní členění Libereckého kraje dle územních obvodů ORP 

Mapová příloha č.3 : Sídelní struktura  Libereckého kraje  

Přehled obcí: 

Albrechtice  v Jizerských horách, Bedřichov, Bělá, Benecko, Benešov u Semil, Bezděz, Bílá, 
Bílý Kostel nad Nisou, Bílý Potok, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Bozkov, Bradlecká Lhota, 
Brniště, Bukovina u Čisté, Bulovka, Bystrá nad Jizerou, Cetenov, Cvikov, Černousy, Česká 
Lípa, Český Dub, Čistá u Horek, Čtveřín, Dalešice, Desná, Dětřichov, Dlouhý Most, Doksy, 
Dolní Řasnice, Držkov, Dubá, Dubnice, Frýdlant, Frýdštejn, Habartice, Háje nad Jizerou, 
Hamr na Jezeře, Harrachov, Hejnice, Heřmanice, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Holany, 
Holenice, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Horní Libchava, Horní Police, Horní Řasnice, 
Hrádek nad Nisou, Hrubá Skála, Chlum, Chotovice, Chotyně, Chrastava, Chuchelna, Jablonec 
nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Janov nad Nisou, Janovice 
v Podještědí, Janův Důl, Jenišovice, Jeřmanice, Jesenný, Jestřabí v Krkonoších, Jestřebí, 
Jilemnice, Jílové u Držkova, Jindřichovice pod Smrkem, Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, 
Kacanovy, Kamenický Šenov, Karlovice, Klokočí, Koberovy, Kobyly, Kořenov, Košťálov, 
Kozly, Krásný Les, Kravaře, Krompach, Kruh, Kryštofovo Údolí, Křižany, Ktová, Kunratice, 
Kunratice u Cvikova, Kvítkov, Lázně Libverda, Lažany, Levínská Olešnice, Liberec, Libštát, 
Líšný, Lomnice nad Popelkou, Loučky, Loužnice, Lučany nad Nisou, Luka, Malá Skála, 
Maršovice, Martinice v Krkonoších, Mařenice, Mimoň, Mírová pod Kozákovem, Mníšek, 
Modřišice, Mříčná, Nová Ves, Nová Ves nad Nisou, Nová Ves nad Popelkou, Nové Město 
pod Smrkem, Noviny pod Ralskem, Nový Bor, Nový Oldřichov, Ohrazenice, Okna, 
Okrouhlá, Oldřichov v Hájích, Olešnice, Osečná, Paceřice, Paseky nad Jizerou, Pěnčín (u 
Turnova), Pěnčín (u Jablonce nad Nisou), Pertoltice, Pertoltice pod Ralskem, Peřimov, Plavy, 
Polevsko, Poniklá, Proseč pod Ještědem, Provodín, Prysk, Přepeře, Příkrý, Příšovice, Pulečný, 
Radčice, Radimovice, Rádlo, Radostná pod Kozákovem, Radvanec, Rakousy, Ralsko, 
Raspenava, Rokytnice nad Jizerou, Roprachtice, Rovensko pod Troskami, Roztoky u 
Jilemnice, Roztoky u Semil, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rynoltice, Semily, Skalice u 
České Lípy, Skalka u Doks, Skuhrov, Slaná, Sloup v Čechách, Slunečná, Smržovka, 
Soběslavice, Sosnová, Stráž nad Nisou, Stráž pod Ralskem, Stružinec, Stružnice, Studenec, 
Stvolíky, Světlá pod Ještědem, Svijanský Újezd, Svijany, Svojek, Svojkov, Svor, Sychrov, 
Syřenov, Šimonovice, Tachov, Tanvald, Tatobity, Troskovice, Tuhaň, Turnov, Velenice, 
Velké Hamry, Velký Valtinov, Veselá, Víchová nad Jizerou, Višňová, Vítkovice, Vlastiboř, 
Vlastibořice, Volfartice, Vrchovany, Všelibice, Všeň, Vyskeř, Vysoké na Jizerou, Záhoří, 
Zahrádky, Zákupy, Zásada, Zdislava, Zlatá Olešnice, Žandov, Žďárek, Ždírec, Železný Brod, 
Žernov 

C.3 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 
 
C.3.1 Ovzduší a klimatické podmínky 
 
Klimatické podmínky 

Z hlediska klimatických poměrů se Liberecký kraj nachází v mírném klimatickém pásmu, 
v mírně teplé oblasti. Průměrné roční srážky se pohybují v rozmezí od 600 – 900 mm 
v podhorských oblastech a jejich množství roste se stoupající nadmořskou výškou. Ve 
srovnání s celorepublikovým srážkovým průměrem (450 mm/rok) je Liberecký kraj srážkově 
nadprůměrný. 
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 Západní a jihozápadní části Libereckého kraje (převážná část Českolipska), jih okresu Liberec 

a Semily mají parametry mírně teplé oblasti s průměrnou roční teplotou 6 – 8 °C a ročním 
průměrným úhrnem srážek okolo 700 mm. 

Severovýchodní část Libereckého kraje, tedy Jizerské hory, Krkonoše a jejich podhůří, 
spadají do chladné oblasti s průměrnými ročními teplotami 4 – 5 °C a s průměrným ročním 
úhrnem srážek místy až 1 600 mm. 

K charakteristice klimatických podmínek kraje byly použity údaje E. Quitta: Klimatické 
oblasti Československa (Academia 1971). Území Libereckého kraje je zde rozděleno do 
devíti klimatických oblastí, konkrétně tří chladných oblasti (CH4, CH6 a CH7) a šesti mírně 
teplých oblastí (MT2, MT4, MT7, MT9, MT10, MT11). 

Mapa č. 1: Vymezení klimatických oblastí v Libereckém kraji 

 
Zdroj: Quitt: Klimatické oblasti Československa  

Tabulka č. 1: Charakteristiky klimatických oblastí 
  Klimatická oblast 

Ukazatel Chladná Mírně teplá 

  CH4 CH6 CH7 MT2 MT4 MT7 MT9 MT10 MT11 

Počet letních dnů 0-20 10-30 10-30 20-30 20-30 30-40 40-50 40-50 40-50 

Počet dnů 
s teplotou vyšší         
než 10°C 80-120 120-140 120-140 140-160 140-160 140-160 140-160 140-160 140-160 

Počet mrazových 
dnů v roce 160-180 140-160 140-160 110-130 110-130 110-130 110-130 110-130 110-130 

Počet ledových dnů 60-70 60-70 50-60 40-50 40-50 40-50 30-40 30-40 30-40 

Průměrná teplota 
měsíce ledna °C -6 až -7 -4 až -5 -3 až -4 -3 až -4 -3 až -4 -2 až -3 -2 až -3 -2 až -3 -2 až -3 
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Průměrná teplota 
měsíce července 
°C 12 až 14 14 až 15 15 až 16 16 až 17 16 až 17 16 až 17 17 až 18 17 až 18 17 až 18 

Srážkový úhrn za 
vegetační období 
(mm) 600-700  600-700  500-600 450-500 350-450 400-450 400-450  400-450  350-400 

Srážkový úhrn za 
zimní období (mm) 400-500  400-500  350-400 250-300 250-300 250-300 250-300  200-250  200-250 

Počet dnů se 
sněhovou 
přikrývkou 140-160 120-140 100-120 80-100 60-80 60-80 60-80 50-60 50-60 

Zdroj: Quitt: Klimatické oblasti Československa, Academia, 1971 

 

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. 

Nejvyšší průměrné rychlosti větru jsou dosahovány v Jizerských horách (více než 4,6 m.s-1) 
a jejich podhůří (Lučany, Jilemnice, Liberec 3,5 m.s-1). Nejnižší rychlosti větru se vyskytují 
v západní části Libereckého kraje, v okolí České Lípy a Cvikova (průměrná rychlost větru se 
zde pohybuje mezi 1,2 a 1,7 m.s-1). Bezvětří se nejčastěji vyskytuje v západní a střední části 
Libereckého kraje (Česká Lípa až 54 % roku, Mimoň a Cvikov cca 33 % roční doby). Naopak 
nejlepší rozptylové podmínky lze očekávat v Jizerských horách (bezvětří pouze po 3 % roku) 
dále pak v okolí Frýdlantu a v podhůří Jizerských hor. 

Ovzduší 

Emise 

Na území Libereckého kraje nalezneme široké spektrum znečišťovatelů ovzduší. V kraji jsou 
rozvinuta odvětví zpracovatelského průmyslu, kde významné místo zaujímá zejména výroba 
komponentů pro automobilový průmysl a přes stávající odbytové obtíže své místo neztrácí ani  
tradiční sklářský průmysl. Nejsou zde však zastoupeny  velkoobjemové výrobní procesy, jako 
např. elektrárny, hutě (mimo sklářských), koksovny, cementárny apod.  Ve větších městech je 
výroba tepla pro otop a ohřev teplé užitkové vody zajišťována místními teplárenskými 
společnostmi. V Liberci je jedna ze tří spaloven komunálního odpadu na území České 
republiky. V kraji lze tudíž nalézt jak velké, tak střední, malé stacionární i mobilní zdroje 
znečišťování. Přesná evidence emisí je vedena pouze u velkých a středních zdrojů; emise 
malých a mobilních zdrojů jsou zjišťovány statisticky. Z pohledu jednotlivých klíčových 
znečišťujících látek jsou prioritní následující 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. 
 
Tabulka č.  2 : Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů, podíly podle kategorií 
zdrojů znečišťování ovzduší (t.rok-1) v Libereckém kraji v letech 2001, 2004  a 2007 

Zdroje Rok Okres Celkové emise znečišťujících látek (t/rok) 
znečištění     TZL SO2 NOX CO VOC NH3 

REZZO 1-4 2001
celé území 
kraje 2 396,5 5 362,3 6 838,5 18 166,8 8 114,3 1 423,7
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Souhrn 2004
celé území 
kraje 2 080,8 3 773,0 5 625,5 14 053,6 6 954,9 1 250,4

  2007
celé území 
kraje 2 142,9 2 994,4 5 139,4 12 413,7 6 403,2 1 432,0

  2001 Liberec 47,9 1 715,8 527,1 111,8 64,7 69,5
    Jablonec n.N. 62,6 721,7 546,1 877,0 33,1 0,0
    Semily 11,1 111,7 74,8 40,5 13,2 0,2
    Česká Lípa 133,1 606,5 516,5 496,4 60,0 95,3

REZZO 1 2004 Liberec 52,0 987,1 448,5 153,5 254,1 119,4
    Jablonec n.N. 32,9 371,9 380,0 58,5 33,6 0,0

Zvl. velké   Semily 11,4 58,0 62,8 63,7 40,2 34,2
a velké zdroje   Česká Lípa 38,7 253,9 387,7 126,1 44,3 63,8

  2007 Liberec 75,6 669,6 321,7 209,8 161,6 144,5
    Jablonec n.N. 23,8 283,1 386,9 38,4 32,7 0,1
    Semily 6,4 63,9 53,1 18,8 25,9 12,1
    Česká Lípa 42,6 194,0 317,1 126,0 64,5 102,5
  2001 Liberec 53,6 164,1 71,6 147,7 62,4 41,5
    Jablonec n.N. 35,6 104,3 39,8 60,9 28,8 0,2
    Semily 171,0 124,6 51,4 142,9 74,7 16,2
    Česká Lípa 109,8 63,8 85,4 96,3 19,5 5,6

REZZO 2 2004 Liberec 43,4 121,3 63,5 84,0 43,2 88,6
    Jablonec n.N. 13,4 24,0 27,0 30,5 30,7 21,9

Střední   Semily 112,9 97,9 52,7 161,5 60,7 13,0
zdroje   Česká Lípa 47,6 51,4 40,3 59,6 27,2 46,9

  2007 Liberec 95,4 98,6 66,9 53,9 36,8 63,6
    Jablonec n.N. 13,1 15,0 23,0 23,3 24,5 23,5
    Semily 61,4 114,9 68,8 143,4 72,0 90,3
    Česká Lípa 21,9 30,6 27,9 23,0 48,0 49,8
  2001 Liberec 264,3 495,6 160,0 1 426,6 325,7  
    Jablonec n.N. 162,5 319,0 95,8 924,3 209,6  
    Semily 239,8 430,8 130,7 1 241,7 284,4  
    Česká Lípa 233,8 425,9 123,8 1 228,3 280,7   

REZZO 3 2004 Liberec 271,0 514,7 166,6 1 488,9 301,2  
    Jablonec n.N. 165,4 328,6 99,0 956,3 192,2  

Malé   Semily 240,6 438,3 133,3 1 268,8 257,9  
zdroje   Česká Lípa 238,2 739,6 128,0 1 273,4 258,4   

  2007 Liberec 250,9 467,4 157,4 1 390,8 281,3  
    Jablonec n.N. 147,1 286,1 90,7 856,1 172,1  
    Semily 212,4 376,0 121,8 1 118,5 227,6  
    Česká Lípa 209,1 375,2 116,3 1 116,9 226,9   

REZZO 4 2001
celé území 
kraje 871,4 78,5 4 415,5 11 372,4 2 272,1 71,2

Mobilní 2004
celé území 
kraje 813,3 86,3 3 636,1 8 328,8 1 648,4 84,7

zdroje 2007
celé území 
kraje 872,2 20,0 3 387,8 7 294,8 1 529,5 90,8

Zdroj: ČHMÚ, Emisní bilance České republiky 2001, 2004 a 2007 

 
Podle analýzy prováděné v rámci aktualizace Konceptu snižování emisí a imisí znečišťujících 
látek do ovzduší v Libereckém kraji v letech 2004-20005 patří mezi největší stacionární 
zdroje znečištění v kraji Teplárny Liberec a. s., Jablonecké teplárenské a realitní a. s., dále 
výroby skla jako jsou provozy společnosti Jablonex Group a Crystalex a.s. (v současnosti – 
září 2009 -  probíhá restrukturalizace těchto firem doprovázená poklesem výroby).  Dalšími 
významnými zdroji jsou společnost Diamo s. p., spalovna Termizo a zemědělské farmy 
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 s živočišnou výrobou – Velkovýkrmny Zákupy, POLY PIG, které mají největší podíl na 

emisích amoniaku. Ze stacionárních zdrojů, produkujících těkavé organické látky VOC, je to 
zejména společnost Grupo Antolin v Chrastavě. Specifickým znečišťovatelem na Tanvaldsku 
byla v minulých letech společnost Ornela, a. s., (nyní součást Jablonex Group a.s.) a to 
emisemi těžkých kovů As a Cd. Po instalaci filtrů sklářských pecí je vykazováno podstatné 
snížení emisí těchto znečišťujících látek. Lze konstatovat, že pro období 90. let byl 
charakteristický výrazný pokles emisí ze stacionární zdrojů znečišťování, a to prakticky u 
všech látek a ve všech kategoriích zdrojů. V posledním období došlo již ke zpomalení tohoto 
vývoje, přesto však došlo i v uplynulých pěti letech k dalšímu poklesu emisí sledovaných 
látek. 

Významná část emisí pochází z malých a zejména mobilních zdrojů znečištění. Prioritním 
problémem jsou zejména emise tuhých znečišťujících látek (TZL), velikostních frakcí PM 10 
a PM 2,5 jejichž zdrojem je zejména doprava a malé zdroje (zejména lokální topeniště). 
Významným trvalým problémem jsou rovněž emise oxidů dusíku NOx, které mají příčinu 
zejména v rostoucí automobilové dopravě, která je dále zodpovědná za produkci velké části 
CO. Na produkci emisí SO2 se vedle malých zdrojů významně podílejí velké zdroje. Dle 
měření a výpočtů pro zpracování analýzy ke Konceptu snižování emisí a imisí znečišťujících 
látek do ovzduší Libereckého kraje mají nejvyšší podíl na emisích oxidů dusíku a 
suspendovaných částic frakce PM10 nákladní automobily. U obou znečišťujících látek je to 
více jak 50 % celkových emisí z dopravy. V případě oxidu siřičitého, benzenu i celkové sumy 
uhlovodíků mají nejvyšší podíl osobní automobily. 

V Libereckém kraji probíhá kontinuální plynofikace obcí a měst i velkých stacionárních 
zdrojů znečištění, čímž dochází ke snižování emisí SO2 a tuhých látek. Zvýšená ekonomická 
aktivita spojená se spalováním větších objemů paliv však může v některých případech 
pozitivní emisní trendy zvrátit.   Všechna větší sídla jsou dnes již plynofikována (viz. mapová 
příloha č. 3), rovněž tak i velké zdroje (Preciosa, Ateso, městské kotelny, kotelny výrobních 
podniků, apod.). 

Emise oxidů dusíku mají stagnující hodnoty, neboť z jedné strany dochází ke snižování emisí 
plynofikací stacionárních zdrojů, z druhé strany však dochází k nárůstu automobilové 
dopravy. 

V průběhu roku 2004 byly zvláště velkým spalovacím zdrojům (Teplárna Liberec 
a Jablonecká teplárenská a realitní, a. s.) stanoveny emisní stropy pro hlavní znečišťující 
látky. Tento postup byl stanoven nařízením vlády č.112/2004 Sb., a správní orgán má za úkol 
kontrolovat, aby v žádném případě nedocházelo k navyšování emisí, resp. projednávat 
s provozovateli postupné snižování emisí. 

Z hlediska dosažení emisních stropů existují problémy především u oxidů dusíku, kde emise 
v roce 2004 překračovaly doporučenou hodnotu krajského emisního stropu a u těkavých 
organických látek, kde byly emise těsně pod hranicí krajského stropu (viz tabulka č. 3). Vývoj 
produkce emisí v následujících letech bude ovlivněn celou řadou faktorů, v neposlední řadě 
též celkovým vývojem ekonomické aktivity. Celkově lze předpokládat do roku 2010 u 
stacionárních zdrojů mírný nárůst emisí. V případě dopravy se očekává mírný pokles emisí za 
předpokladu, že se podaří zastavit nebo podstatně zpomalit nárůst intenzit těžké nákladní 
dopravy. V opačném případě bude i zde docházet k postupnému zvyšování produkce emisí. 
Vedle nárůstu intenzit těžké nákladní dopravy je hlavním rizikem pro další období návrat části 
obyvatelstva k návratu k spalování tuhých paliv, včetně spalování odpadků. Naopak příznivý 
vývoj je možné očekávat v případě kadmia a arsenu, jejichž emise lze zásadně omezit pomocí 
připravovaných (resp. již realizovaných) opatření na konkrétních provozech. 
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Tabulka č. 3: Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek, Liberecký kraj (t/rok 2004), 
v porovnání s doporučenými hodnotami krajských emisních stropů (rok 2010) 

Látka REZZO 
1 

REZZO 
2 

REZZO 
3 

VOC* REZZO 
4 

Emise 
celkem 

Strop 
2010 

Emise/strop 
(%) 

Oxid 
siřičitý 

1671 299 2150  187 4307 6600 65 

Oxidy 
dusíku 

1279 190 673  6028 8169 7100 115 

VOC 372 165 1263 3562 2540 7901 8200 96 
Amoniak 217 170467   81 936 1200 78 
*)    Odpary těkavých organických látek z používání barev, lepidel, ředidel apod. s obsahem      

organických rozpouštědel 
Zdroj:  Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje (nařízení LK č. 2/2008)  
 
Imise 

V rámci vyhodnocení údajů imisního monitoringu, pravidelně prováděném ČHMÚ, jsou 
zpracována data z jednotlivých měřicích stanic umístěných v Libereckém kraji. Na území 
Libereckého kraje se nachází celkem 22 stanic pro sledování kvality ovzduší. Nejvíce jich 
provozuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) – 16 stanic, Výzkumný ústav rostlinné 
výroby (VÚRV) provozuje 3 stanice, Hygienická stanice provozuje 2 a společnost Ekotoxa 
provozuje 1 stanici. 

Dle analýzy Programu ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje  jsou z imisního hlediska 
prioritní následující látky: 

1. tuhé znečišťující látky (s důrazem na velikostní frakci PM10), 
2. oxidy dusíku, 
3. těkavé organické látky (VOC), 
4. těžké kovy – kadmium, arzen. 
V případě tuhých znečišťujících látek dochází k místnímu překračování stanovených hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví a současně není vyloučeno překračování imisních 
limitů v dalších oblastech kraje. Imisní limity pro ochranu lidského zdraví pro suspendované 
částice velikostní frakce PM10 (roční a zejména 24 hodinový limit) sice nejsou překračovány 
setrvale, nicméně zhoršenou kvalitu ovzduší z důvodu zvýšené obsahu suspendovaných částic 
nelze vyloučit zejména vzhledem ke skutečnosti že do modelování celkové zátěže jsou 
započítávány pouze primární emise ze zdrojů, přičemž sekundární emise (tzn. např. zvířený 
prach) jsou často významnějším problémem. 

V případě oxidů dusíku úroveň emisí trvale osciluje okolo doporučené hodnoty krajského 
emisního stropu a v některých lokalitách je překračován imisní limit pro ochranu ekosystému 
a vegetace pro oxid dusičitý. V případě VOC celkové krajské emise oscilují okolo doporučené 
hodnoty krajského emisního stropu. VOC jsou navíc, spolu s oxidy dusíku, prekurzorem 
tvorby ozónu, jehož cílový imisní limit pro ochranu lidského zdraví je překračován na téměř 
celém území kraje. 

Specifickým problémem jsou emise těžkých kovů zejména ze sklářských provozů, které 
způsobovaly a způsobují překračování cílových imisních limitů pro kadmium v okolí těchto 
zdrojů (viz následující tabulka č. 4). 
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 Tabulka č. 4: Rozsah území s překročením cílového imisního limitu pro kadmium (Liberecký 

kraj, 2004) 

Stavební úřad Překročení cílového imisního limitu (Cd) 
(% výměry správního území obce se stav. úřadem) 

Městský úřad Desná 12,8 
Městský úřad Jablonec nad Nisou 0,45 
Městský úřad Smržovka 75,51 
Městský úřad Tanvald 35,85 
Městský úřad Velké Hamry 21,86 
Zdroj:  Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje (nařízení LK č. 2/2008)  

V posledních letech nebyla vyhlašována opatření při smogových situacích, protože nebyly 
překročeny zvláštní imisní limity. Imisní limit pro prašné částice velikostní frakce PM10, 
který je stanoven na 40 µg.m-3, není překračován. V oblastech husté silniční dopravy a 
zástavbě větších měst (Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Česká Lípa) se hodnoty obvykle 
pohybují mezi 16 - 20 µg.m-3. K překračování imisních hodnot u přízemního ozonu dochází 
zejména v případě souběhu atmosférických podmínek a zvýšených koncentrací prekurzorů 
ozonu (NOx a VOC) . 

Mapa č. 2: Území Libereckého kraje, na kterém došlo v roce 2006 k překročení imisního 
limitu (LV)nebo imisního limitu navýšeného o mez tolerance (LV + MT) pro 
alespoň jednu ze sledovaných znečišťujících látek, bez zahrnutí ozonu 

 

 
Zdroj: MŽP, Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, 2007 

Na základě imisních analýz ČHMÚ byly dle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), jejichž rozsah se pravidelně 
aktualizuje podle výsledků měření. V Libereckém kraji se jedná o místa v Jablonci nad Nisou, 
Turnově a v České Lípě, kde byly překročeny hodnoty imisních limitů pro tuhé znečišťující 
látky. Na Tanvaldsku je dlouhodobě překračován imisní limit kadmia a arsenu. Obrázek č.2 
ilustruje rozsah území, na němž v roce 2006 došlo k překročení imisního limitu (LV) nebo 
imisního limitu navýšenou o mez tolerance (LV+MT) u některé ze sledovaných látekCelkově 
lze konstatovat, že pro Liberecký kraj jsou z imisního hlediska prioritními znečišťujícími 
látkami suspendované částice PM 10, kadmium (překročení cílového limitu) a přízemní ozón 
(překračovány cílové limity) 

Zvýšené koncentrace PM10 se vyskytují zejména ve městech s velkou dopravní zátěží 
(Liberec, Jablonec, Česká Lípa). Hlavním zdrojem imisní zátěže suspendovaných částic 
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 PM10 je přitom zejména sekundární prašnost z dopravy, tj. prach zvířený automobily. 

Významný podíl mají také malé spalovací zdroje – lokální topeniště spalující tuhá paliva. 

Hlavním zdrojem imisní zátěže kadmia jsou sklářské provozy, resp. barvení skla. Jedná se 
však nejen o přímý vliv emisí z těchto provozů, ale také o vliv sekundárního znečištění, tj. 
opakované zvíření prachu obsahujícího kadmium, které se zde usazuje po mnoho desítek let. 

Výskyt zvýšených koncentrací přízemního ozónu je dán zejména aktuálním stavem emisí jeho 
prekurzorů – oxidů dusíku (hlavním zdrojem je doprava) a těkavých organických látek 
(hlavním zdrojem je používání organických rozpouštědel a doprava). 

Z dalších znečišťujících látek představují riziko zejména koncentrace oxidu dusičitého ve 
městech (vliv dopravy) a také v okolí skláren, kde může při nepříznivých podmínkách 
docházet k lokálnímu překračování hodinového limitu.  

Nelze opominout i vliv dálkového přenosu znečištění, kde se v západní části CHKO Jizerské 
hory jedná zejména o vliv elektrárny Turów, která se nachází na území Polska, velmi blízko 
za hranicemi kraje. V případě zdrojů na území České republiky lze za nejvýznamnější 
považovat přenos znečištění z energetických a průmyslových podniků v Ústeckém kraji 

Na základě zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění 
vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze tohoto zákona, mají průmyslové provozovny 
zařazené v kategoriích průmyslových činností, jako energetika, výroba a zpracování kovů, 
zpracování nerostů (včetně zařízení na zpracování skla), chemický průmysl, nakládání 
s odpady a ostatní průmyslové činnosti vymezené zákonem, ohlašovací povinnost k únikům 
znečišťujících látek vymezených zákonem.  Situaci v této oblasti vyjadřuje následující tabulka 
zpracovaná dle údajů Integrovaného registru znečišťování, jehož zřizovatelem je MŽP ČR.  

Tabulka č.  5  : Údaje o únicích a přenosech znečišťujících látek v Libereckém kraji 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Typ úniku/látka Počet Množství Počet Množství Počet Množství Počet Množství Počet Množství

    kg/rok   kg/rok   kg/rok   kg/rok   kg/rok 

Úniky do ovzduší                     

Amoniak (NH3) 4 143 000 6 162 000 7 164 000 8 207 000 8 145 000

Arsen a sloučeniny 4 218 1 29,3             

Oxidy dusíku(NOx/NO2) 2 310 000 2 318 000 2 280 000 2 309 000 6 288 000

Oxidy síry (SOx/SO2) 3 973 000 3 937 000 2 527 000 1 480 000 5 615 000

Oxid uhelnatý (CO) 1 3 250             3 4 120

Oxid uhličitý (CO2) 1 132 mil.                 
Olovo a sloučeniny 4 538 2 34,6 3 379 1 65     

Kadmium a sloučeniny 4 115 2 15 1 0,1         

Styren         1 2 360 2 7 160 2 6 970

Formaldehyd             1 75 1 80

Dichlormethan     1 248 1 1 640 1 1 500     

Chlor a anorganické 
sloučeniny                  1 213

Chlorofluorouhlovodíky             1 11     

Dioxiny a furany 1  0,000 001                 

Rtuť a sloučeniny 1 0,206                 
Chrom a sloučeniny      1 13,5 1 1,1     1 0,307

Měď a sloučeniny     1 0,01 1 0,01     1 2,91

Nikl a sloučeniny     1 0,1 1 0,1     1    0,061 5
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Úniky do vody                     

Olovo a sloučeniny 1 0,2 2 2,76 3 33,1 2 37,8 2 44,5

Celkový organický uhlík 1 873         1 498 000 1 296 000

Kadmium a sloučeniny 1 1,01 1 0,11 1 0,168     1 84,4

Rtuť a sloučeniny 1 1,5 1 1,96         1 8,44

Chrom a sloučeniny      1 2,68 1 36,1         

Měď a sloučeniny 1 1,5 1 0,3 1 0,187         

Nikl a sloučeniny     1 0,1 1 0,1         
Zinek a sloučeniny     1 2,52 1 2,23         

Arsen a sloučeniny         1 6         

Halogenované 
organické sloučeniny 1 1,6                 

Celkový dusík 1 340             1 45

Celkový fosfor 1 6             1 9

Přenosy  
v odpadních vodách                     

Chrom a sloučeniny              1 111 1 30,6

Měď a sloučeniny                 1 5,06
Nikl a sloučeniny             1 154 1 3,62

Zinek a sloučeniny             1 1 080     

Celkový dusík                 1 45

Celkový fosfor                 1 9

Přenosy v odpadech                     

Olovo a sloučeniny 13 6 170 000 21 6 940 000 21 8 740 000 21 
8 010 

000 18
5 470 

000

Kadmium a sloučeniny 8 614 13 1 130 15 2 480 14 2 990 14 3 780

Zinek a sloučeniny 6 55 300 13 242 000 14 264 000 14 188 000 14 107 000

Polychlorované bifenyly 6 181                 

Chrom a sloučeniny  4 14 100 6 28 500 10 21 900 6 31 800 8 37 500

Měď a sloučeniny 2 1 550 4 8 150 5 12 100 5 27 200 6 26 600
Fluoridy     1 36 700 2 67 800     3 39 600

Nikl a sloučeniny         2 1 370 2 38 000 3 27 500

Celkový fosfor 2 75 000 2 73 100 3 68 100 3 64 300 3 65 500

Celkový dusík 2 189 000 2 136 000 2 132 000 2 136 000     

Arsen a sloučeniny 4 147 4 580 4 957 3 1 620 2 550

Dioxiny a furany 1     0,001 07                 
Rtuť a sloučeniny     3 214     2 15 2 12

Zdroj: Integrovaný registr znečišťování životního prostředí, MŽP ČR, 2009 

 
Tabulka č. 6 : Počet provozoven ohlašujících úniky znečišťujících látek 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Liberecký kraj  35 40 45 48 49 
Zdroj: Integrovaný registr znečišťování životního prostředí, MŽP ČR, 2009 
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 C.3.2 Voda 

 
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.  

Mezi nejvýznamnější vodní toky v kraji jsou zařazeny následující. Nejvodnatější řekou je 
Jizera. K povodí Jizery náleží říčka Mohelka, která se svými přítoky odvodňuje jižní část 
kraje. Dalšími důležitými přítoky Jizery, které odvodňují východní část kraje, jsou říčky 
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. 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.  

 

Tabulka č. 7: Významné vodní toky Libereckého kraje 
Tok Pramen Ústí Plocha 

povodí (km2) 
Délka toku 

(km) 
Průměrný 

průtok (m3.s-1) 
Smědá V část 

Jizerských hor 
do Odry na 
území Polska 

273,8 45,9 3,61 

Lužická Nisa nad obcí 
Lučany nad 
Nisou 

do Odry na 
územ Polska 

375,3 55,1 5,40 

Kamenice SZ svah Černé 
hory 

do Jizery u 
Podspálova 

218,6 36,2 4,65 

Jizera JV od Smrku 
v Jiz. horách 

do Labe u 
Toušeně 

2193,4 163,9 23,90 

Ploučnice JZ svah 
Ještědu 

do Labe 
v Děčíně 

1193,9 106,2 8,60 

Černá Nisa V od 
Olivetské hory 

do Lužické 
Nisy u Stráže 
n.N. 

27,0 14,2 0,57 

Mohelka Kokonín do Jizery u 
Mohelnice 

176,7 43,2 1,82 

Zdroj: Atlas životního prostředí Libereckého kraje, 2008 

Na území Libereckého kraje je několik „velkých“ údolních nádrží, převážně s účelem 
ochranným a vodárenským, některé byly postaveny již počátkem 20. století, především 
v povodí Lužické Nisy. Nádrže Bedřichov, Mšeno, Harcov, Mlýnice a Fojtka velmi účinně 
snižují možnosti povodní a zátop v oblasti Jablonce nad Nisou, Liberce a níže položených 
obcí. Pro zajištění zdrojů povrchové pitné vody byly v povodí Jizery (podpovodí Kamenice) 
vybudovány nádrže Souš a Josefův Důl. Malé nádrže a rybníky jsou v území v poměrně 
malém počtu – výrazně větší výskyt je v západní části území (Českolipsko) a v jihovýchodní 
části (Semilsko).  

Tabulka č. 8: Největší vodní plochy v Libereckém kraji 
Název Druh Tok Plocha (ha) 

Máchovo jezero rybník Robečský potok 284,0 
Josefův Důl vodní nádrž Kamenice 150,0 
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 Novozámecký rybník rybník Robečský potok 126,0 

Souš vodní nádrž Černá Desná 102,0 
Břehyňský rybník rybník Břehyňský potok 91,5 
Stráž pod Ralskem vodní nádrž Ploučnice 75,0 
Hamerský rybník rybník Ploučnice 50,0 
Dolanský rybník rybník Bobří potok 44,0 
Bedřichov vodní nádrž Černá Nisa 42,1 
Mšeno vodní nádrž Mšenský potok 42,1 
Holanský rybník rybník Bobří potok 28,7 
Milčanský rybník       
(Velká Nohavice) 

rybník Bobří potok 28,6 

Velký písečák plocha po těžbě štěrkopísku - 28,1 
(Malá) Nohavice rybník Bobří potok 18,4 
Heřmanický rybník rybník přítok Ploučnice 17,0 
Jílovka (Jílek) rybník Bobří potok 13,7 
Poselský rybník rybník Robečský potok 13,0 
Kristýna plocha po těžbě uhlí - 12,6 
Malý písečák plocha po těžbě štěrkopísku - 12,6 
Harcov vodní nádrž Harcovský potok 12,5 
Zdroj: Atlas životního prostředí Libereckého kraje, 2008 

Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj náleží ke krajům s vyšším srážkovým úhrnem a 
vzhledem k morfologii území, jsou v kraji problémy s rychlým odtokem srážkových vod 
z území, který vyúsťuje v ničivé povodně. Velký podíl má na vzniku povodní především 
značné odlesnění a tím vznik nedostatečné přirozené retence zejména horských oblastí 
s vysokým srážkovým úhrnem, v minulosti provedené meliorace a nevhodné úpravy toků.  

Z hlediska přirozené akumulace vody lze považovat území Libereckého kraje za 
vodohospodářsky významné. Poměrně velkou část zasahují tři chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV), v nich jsou samostatně chráněny jednotlivé vodní zdroje 
ochrannými pásmy, která zaujímají nezanedbatelnou část území (zejména okres Česká Lípa a 
severní hranice okresů Liberec a Jablonec n.N.). Jedná se o dvě chráněné oblasti přirozené 
akumulace povrchových vod - Jizerské hory a Krkonoše - stanovené Nařízením vlády ČSR č. 
40/1978 Sb. a chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod Severočeská křída, 
stanovená Nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb.  

Tabulka č. 9: Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Název CHOPAV Plocha (km2) Podíl na ploše kraje 
(%) 

Severočeská křída 1 585,0 50,1 
Jizerské hory 370,7 11,7 
Krkonoše 98 3,1 
Zdroj: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2006 

CHOPAV Jizerské hory a Krkonoše jsou územně shodné s chráněnými krajinnými oblastmi. 
Na území CHOPAV Jizerské hory jsou vodárenské nádrže Souš a Josefův důl, které zásobují 
pitnou vodou oblastní vodovod Liberec – Jablonec n.N. a pramení zde Jizera a Lužická Nisa. 
CHOPAV Krkonoše navazuje na CHOPAV Jizerské hory, na území Libereckého kraje 
pramení levostranné přítoky Jizery.  
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 Mapa č. 3: Chráněné oblasti přirozené akumulace vod v Libereckém kraji 

 
 

Na území kraje jsou rovněž i tři zdroje léčivých vod, které mají stanovena svá ochranná 
pásma zákonem č.164/2001 Sb: Jedná se o  

• Lázně Libverda  
• Lázně Kundratice (k.ú. Hamr na Jezeře, Osečná)  
• zřídelní oblast Vratislavice nad Nisou  
Všechny uvedené zdroje jsou na území okresu Liberec, ochranné pásmo 2. stupně zdroje 
Vratislavice zasahuje do okresu Jablonec n.N.  

Ochrana jednotlivých vodních zdrojů je zajištěna stanovením jejich ochranných pásem. 
V převážné části území má většina zdrojů ochranná pásma stanovena, určitou výjimkou je 
území okresu Semily, kde byla pro převážné množství zdrojů stanovena pásma s omezenou 
dobou platnosti, která již uplynula. Jedná se většinou o ochranná pásma 2. stupně, pásma 1. 
stupně zůstávají v platnosti. Územním rozsahem významnější jsou pásma povrchových zdrojů 
na severu okresů Jablonec n.N. a Liberec, dále podzemních zdrojů v okolí Turnova (okr. 
Semily a Liberec). Poměrně značný rozsah mají ochranná pásma podzemních zdrojů na území 
okresu Česká Lípa - zejména jižně od Č. Lípy, v okolí Mimoně a podzemní i povrchové 
zdroje na severní hranici okresu. Prakticky celou východní část území zasahuje ochranné 
pásmo 3. stupně vodárenského odběru Káraný – odběr pro Prahu z Jizery u Brandýsa nad 
Labem – pásmo odpovídá hranici povodí bývalého vodárenského toku Jizera. Uvedená 
ochranná pásma významných zdrojů korespondují se stanovenými CHOPAV.  

Druhy hornin, jejich propustnost nebo uspořádání jednotlivých vrstev ovlivňují výskyt, 
pohyb, chemické a fyzikální vlastnosti podzemní vody. Hydrogeologické poměry ovlivňují 
proces odtoku vody z povodí, údaje o horninových vrstvách a kolektorech se využívají např. 
k posouzení zdrojů vhodných pro odběry, v hodnocení zranitelnosti podzemních vod např. 
vnosem znečištění z území, z infiltrace srážek nebo jiným způsobům dotace podzemních vod. 
Základními jednotkami pro mapování zásob podzemních vod, které je možné využívat a 
chránit, je hydrogeologická rajonizace. Umístění hydrogeologických rajónů na území 
Libereckého kraje je patrné z následující schematické situace. 
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 Mapa č. 4: Hydrogeologická rajonizace Libereckého kraje  

 

Zdroj: KÚLK, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, 2009 

Zásobování obyvatel pitnou vodou, napojení na kanalizaci: 
88,5 % obyvatel Libereckého kraje je zásobováno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou 
potřebu, což činilo k 31.122007 382 370 obyvatel. Podíl obyvatel bydlících v domech 
napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu činil k tomuto datu 68,9 %, podíl čištěných 
odpadních vod je 99 %. 
 
C.3.3 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 kraje 
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. 
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 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. 

Využití půdy 
V současné době zaujímá zemědělská půda cca 44,4 % z celkové rozlohy kraje. Nejvíce je 
zemědělská půda zastoupena v okresu Semily (54 %), nejmenší podíl je v okresu Jablonec nad 
Nisou (32 %). Přibližně polovinu zemědělské plochy tvoří orná půda; podíl orné půdy na 
celkové rozloze je hluboko pod celostátním průměrem. Oblast Libereckého kraje patří 
k nadprůměrně zalesněným oblastem. Lesy zaujímají 44,3 % plochy kraje, kdy republikový 
průměr činí 33,4 %. Nejvyšší podíl lesní půdy je v okrese Jablonec nad Nisou (55 %), 
relativně nejméně je lesů na Semilsku (37 %). Významná část lesních porostů byla 
v minulosti zničena imisemi a stopy poškození jsou na porostech patrné i v současné době  

Tabulka č. 10: Bilance půdy k 31.12. 2000, 2004 a 2007 a podíly z celkové výměry rozlohy 
kraje (Celková rozloha kraje činí 3 163 km2) 

  2 000 2 004 2 007 
  ha % ha % ha % 
Zemědělská půda celkem 141 096 44,6 140 682 44,5 140 307 44,4 
orná půda 71 261 22,5 69 374 21,9 67 690 21,4 
trvalé travní porosty 60 841 19,2 62 345 19,7 63 652 20,1 
Nezemědělská půda celkem 175 216 55,4 176 618 55,5 175 993 55,6 
lesní plochy 139 613 44,1 139 890 44,2 140 141 44,3 
vodní plochy 4 762 1,5 4 787 1,5 4 778 1,5 
zastavěné plochy a nádvoří 5 055 1,6 5 037 1,6 5 226 1,7 
ostatní plochy 25 786 8,2 25 904 8,2 25 849 8,2 

Zdroj: Statistická ročenka Libereckého kraje 2003, 2005, 2008 

 
C.3.4 Geologické a geomorfologické podmínky 
 
Geomorfologie 

Podle geomorfologického členění (Demek, 1987) se území Libereckého kraje nachází na 
rozhraní tří geomorfologických soustav (subprovincií). Severní až východní část kraje 
zaujímá Krkonošsko-jesenická soustava (dříve zvaná Sudetská), která zahrnuje 
geomorfologické celky Lužické hory, Ještědsko-kozákovský hřbet, Žitavská pánev, 
Frýdlantská pahorkatina, Jizerské hory, Krkonoše a Podkrkonoší. Jih kraje, především na 
Českolipsku, zaujímá soustava Česká tabule s geomorfologickými celky Ralská pahorkatina, 
Jičínská pahorkatina a Jizerská tabule. Západně od Nového Boru a České Lípy zasahuje na 
území kraje ještě Krušnohorská soustava, zde zastoupená Českým středohořím. Rozhraní 
Krkonošské podsoustavy a České tabule tvoří lužická porucha v linii Nový Bor-Cvikov-
Jitrava-Hodkovice nad Mohelkou-Rovensko pod Troskami. Rozhraní České tabule a 
Krušnohorské subprovincie prochází po linii Nový Bor-Stružnice-jihozápadní okraj České 
Lípy-Blíževedly-Úštěk. 

Tabulkač. 11: Geomorfologické členění reliéfu území Libereckého kraje 
Soustava Oblast Celek Nejvyšší kóta 

Jičínská pahorkatina Sokol (562 m) Česká tabule Severočeská tabule 
Ralská pahorkatina Ralsko (696 m) 
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 Středočeská tabule Jizerská tabule Horka (410 m) 

Frýdlantská 
pahorkatina 

Andělský vrch (572 m)

Ještědsko-kozákovský 
hřbet 

Ještěd ( 1 012 m) 

Jizerské hory Smrk (1 124 m) 
Krkonoše  Sněžka (1 602 m) 
Krkonošské podhůří Hejlov (835 m) 
Lužické hory Luž (793 m) 

Krkonošsko-jesenická 
soustava 

Krkonošská 
podsoustava 

Žitavská pánev Prosečský hřeben   
(593 m) 

Krušnohorská soustava Podkrušnohorská 
soustava 

České středohoří Milešovka (837 m) 

Zdroj: Atlas životního prostředí Libereckého kraje, 2008 

Krkonošsko-jesenická soustava má charakter ploché či členité hornatiny, tvořené kvádrovými 
pískovci a vulkanickými horninami. Jednotlivé hřbety jsou odděleny tektonickými 
sníženinami. Častý výrazný silně rozčleněný reliéf s četnými strukturními tvary. Místně se 
vyskytují mohutné skalní stěny. 

Soustava Česká tabule - má charakter členité pahorkatiny tvořené převážně svrchnokřídovými 
pískovci, slínovci, jílovci a vulkanity. Geomorfologickými dominantami jsou četné rozsáhlé 
neovulkanické suky. 

Soustava Krušnohorská - má charakter ploché hornatiny tvořené třetihorními sopečnými 
horninami převážně povrchových výlevů. 

Reliéf krajiny dává informaci o její pestré geologické paměti. Většina území má charakter 
členité pahorkatiny až hormatiny. Nejvyšším bodem Libereckého kraje je Kotel - 1435 m.n.m. 
(severovýchod okresu Semily). Nejníže položeným místem kraje je hladina řeky Smědá na 
hranici s Polskem (208 m.n.m) na severu okresu Liberec. Jen o něco výše leží hladina 
Ploučnice u Žandova, Lužické Nisy pod Hrádkem nad Nisou a Jizery u Svijan (všechny mezi 
230 a 235 m.n.m.). Největší dynamiku má území prudkých svahů severozápadního okraje 
Jizerských hor, jižních svahů Krkonoš, obou úbočí Ještědsko-kozákovského hřbetu a celé 
území Lužických hor. Výrazná svažitost se uplatňuje i u neovulkanických vrchů Ralské 
pahorkatiny a v údolních soustavách vzniklých tektonickými a erozními pochody. 

Pro vrcholové polohy Krkonoš, Jizerských hor a Ještědského hřbetu jsou charakteristické 
tvary vzniklé působením ledovců a následného zvětrávání, dalšími hlavními modelačními 
činiteli v horském a podhorském terénu jsou působení mrazu, vodní eroze a svahové sesuvy. 

Vedle těchto výrazných terénních útvarů jsou zvláště hodnotné výchozy horninového podloží. 
Ty jsou značně různorodé jak z hlediska typu horniny, tak i z hlediska tvaru, plošného rozsahu 
a poloze v reliéfu. Nejtypičtějšími příklady jsou skalní výchozy na vrcholu neovulkanických 
elevací a na ně často navazující suťová pole, také „skalní města“ v pískovcových tabulích, 
výchozy granitických a krystalinických hornin. 

Geomorfologicky cennými lokalitami Libereckého kraje jsou zejména: 

Ještěd - ve vrcholové části rozsáhlý periglaciální terén s řadou dobře 
vyvinutých kryoplanačních teras 

Jizera - četné tvary periglaciálního zvětrávání a odnosu na podloží středně a 
drobně zrnité jizerské žuly: izolované skalní útvary, balvanové proudy 
a suťová pole. V menší míře se vyskytují zmíněné jevy i na dalších 
jizerskohorských elevacích – na Černém vrchu, Středním jizerském 
hřebeni , na Ptačích kupách a Sněžných věžičkách 
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 severní svahy 

Jizerských hor 
- příkré, tektonicky podmíněné srázy s hojností skalních útvarů na 
hrubozrnné jizerské žule, reliéf až velehorského rázu (převýšení až  
600 m); erozní zářezy potoků s peřejemi a vodopády 

neovulkanické 
vrchy 

- Vlhošť, Klíč, Ralsko, Ortel, Velký a Malý Bezděz, Velký Jelení vrch, 
Stříbrník 

Široký kámen - pískovcový vrch typu svědecké hory s rozsáhlou náhorní rovinou 
ohraničenou členitými pískovcovými stěnami 

Suché skály výrazná skalní zeď kolmo vztyčených cenomanských pískovců při 
lužické poruše; méně impozantní útvary stejného typu najdeme na 
pravém břehu Jizery (Panteon) a na rozhraní Lužického a Ještědského 
hřbetu 

Kotel nejvyšší hora kraje s glaciálně modelovaným reliéfem – dvojkar Velké 
a Malé kotelní jámy, na hřebeni rozsáhle vyvinuté mrazové půdní 
formy 

Čertova zeď dnes již nepatrný pozůstatek na povrch vystupující čedičové žíly 
s vodorovně uspořádanými sloupky. Lokalitou podobného charakteru 
jsou Janské kameny v Lužických horách 

Trosky dvojice skalních věží se zříceninou hradu – vypreparované výolně 
sopouchů z olivinického nefelinitu 

Hruboskalsko rozsáhlé skalní město na svrchnokřídových kvádrových pískovcích, 
s bohatstvím skalních útvarů a s pestrými formami mikroreliéfů. 
Podobné terény nalezneme i na Kokořínsku, v menším rozsahu v okolí 
Sloupu, hradčanských stěnách, jižně od Hamru na Jezeře, na 
Klokočských a Boreckých skalách aj. Pískovcový fenomén patří 
k nejcharakterističtějším projevům přírody Libereckého kraje 

Údolí Peklo  
u České Lípy 

hluboké erozní údolí na podloží kvádrových pískovců s četnými 
skalními útvary s poměrně širokou nivou s bohatými pramennými 
vývěry 

Bozkovské jeskyně rozsáhlé podzemní prostory ve vápnitých dolomitech, s krasovou 
výzdobou a největším podzemním jezerem v Čechách. Další krasové 
jeskyně se vyskytují v Ještědském hřbetu (Západní jeskyně na 
Vápenném, Hanychovská jeskyně) 

niva Ploučnice 
mezi Mimoní  
a Českou Lípou 

rozsáhlá holocénné niva se zachovalým komplexem mokřadních 
biotopů a s meandrujícím tokem, jen málo postiženým regulačními 
zásahy 

niva Smědé  
pod Višňovou 

přirozený meandrující tok se širokou nivou a se štěrkovými náplavy – 
subglaciální koryto. Pozoruhodná je i průrvy Harty pod Frýdlantem, 
kde se řeka zařezává do žulového podloží (částečně srovnatelná je tzv. 
Machnínská průrva na Lužické Nise) 

rašeliniště Jizery náhorní pánev vyplněná rašelinou a štěrkovými náplavy, 
s meandrujícím tokem uvnitř nejrozsáhlejšího komplexu vrchovišť a 
přechodových rašelinišť v Jizerských horách. Svého druhu unikátní 
lokalita v ČR, částečně srovnatelná s horní Vltavou na Šumavě 

tok Jizery  
až po Dolánky  
u Turnova  

z velké části přirozený tok se štěrkovými a kamennými náplavy, místy 
v členitém údolním reliéfu se skalními výchozy; nejcennější část je 
mezi Bitouchovem a Podspálovem, vysokou krajinářskou hodnotu má i 
údolí navazující Kamenice 

 
Zdroj: Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 
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 Geologická stavba 

Území Libereckého kraje tvoří regionálně  geologické jednotky tří strukturních pater Českého 
masívu – z předplatformních  lugická oblast a limnický permokarbon a z platformních 
jednotek Česká křídová pánev, terciér a kvartér. 

Lugická oblast (lugikum) buduje celé území Libereckého kraje. Lugikum je zde zastoupeno 
dílčími jednotkami krkonošsko-jizerského krystalinika a částí lužického masívu: 

Krkonošsko-jizerské krystalinikum představuje slabě až středně metamorfovanou 
regionálně geologickou jednotku s polyfázovou deformační stavbou. Je nejvýraznější 
strukturní elevací lugické oblasti v severní části Českého masívu. V regionálním tíhovém poli 
se projevuje minimem. V geologické struktuře a horninách krkonošsko-jizerského 
krystalinika jsou zaznamenány všechny nejvýznačnější orogenní etapy geologické historie 
Českého masívu: orogeneze grenvillská, kadomská, kaledonská a variská. Krkonošsko-
jizerské krystalinikum je možno rozčlenit do několika úseků, které se od sebe odlišují 
litostratigrafickým obsahem a intenzitou regionální metamorfózy (Chaloupský et. al 1986): 

a) Jizerský rulový komplex – soubor hornin ortorulového vzhledu tvořený různými typy 
rul, migmatitů a slabě usměrměných kataklastických žul s polohami svorů, nejčastěji 
prekambrického stáří. 

b) Krkonošsko-jizerský granitový pluton – variská posttektonická granitová intruze 
s výrazným kontaktním dvorem, prostupující centrální částí krkonošsko-jizerského 
krystalinika, tvořeného prekambrickými krystalickými břidlicemi. Základní 
horninových typem je biotitický granit s velkými vyrostlicemi draselného živce. 

c) Ještědské krystalinikum – kra slabě metamorfovaných převážně fylitických hornin 
s vložkami sericitických kvarcitů, s pestrým stratigrafickým obsahem, tektonicky 
omezená lužickým a machnínským zlomem. Vedle kambro-silurských souvrství 
zahrnuje i svrchnoproterozoický metadrobový komplex z pláště lužického masívu, 
nejslaběji přeměněné a v celé krkonošsko-jizerské jednotce zcela ojedinělé výskyty 
vulkanitů svrchnodevonského stáří a sedimentů až spodnokarbonského stáří. 

d) Železnobrodské krystalinikum – převážně fylitový komplex s nízkou intenzitou 
metamorfózy. Obsahuje jednotky prekambrického i kambrosilurského stáří. 
Charakteristickým členem krystalinika je železnobrodský slabě metamorfovaný 
vulkanický komplex, pravděpodobně spodno– až středněkambrického stáří.  

e) Krkonošské krystalinikum – ve vysokohorské oblasti je složeno z prekambrického 
souboru svorů a rul, v jižní oblasti, v předhůří Krkonoš z kambrosilurských souvrství, 
silněji metamorfovaných fylitů až fylitických svorů. Hranice mezi krkonošským a 
železnobrodským krystalinikem je neostrá a konvenčně vedená podél s.- j. toku Jizery. 

f) Rýchorské krystalinikum – soubor zvrásněných kambrosilurských hornin 
s dominantně s.- j. směrem. Z horninových typů jsou zastoupeny křemen-albit-
sericitické břidlice („rýchorské porfyroidy“) a zelené břidlice (zčásti zřejmě 
stratigrafické ekvivalenty železnobrodského vulkanického komplexu) místy 
s vložkami modrých břidlic. 

Ložiskově důležité jsou zejména: biotitický granit (tzv. liberecká žula) krkonošsko-jizerského 
plutonu, která je  hrubozrnná, porfyrická s velkými vyrostlicemi draselného živce. Dále 
tanvaldský granit (někdy označovaný jako železnobrodský) stejnoměrně zrnitý na hřebenu 
Černé Studnice a pokrývačské fylity na Železnobrodsku.  
Lužický masív (lužická antiklinální zóna) zasahuje na území Frýdlanského a Šluknovského 
výběžku. Na Z dosahuje lužický pluton v podloží křídové pánve až k západolužické poruše a 
na V se dotýká krkonošsko-jizerského krystalinika. Lužický masív je budován z velké většiny 
kadomskými granitoidy: dvojslídným granodioritem (anatexitem), biotitickým 
západolužickým (demitzským) granodioritem středně zrnitým, jemu velmi podobným, jen 
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 z části silněji deformovaným, východolužickým (zawidowským) granodioritem a 

hrubozrnnou rumburskou žulou. Plášť granodioritů tvoří mocná lužická drobová formace 
svrchnoproterozoického stáří. 

Limnický permokarbon vznikal během namuru šířením limnické sedimentace z centra u 
Walbrzychu v Polsku k JZ. Ke spojení s limnickou sedimentací středních Čech došlo 
počátkem stefanu. Na rozhraní karbon-perm se lugický permokarbon od středočeského 
odděluje a jako samostatný sedimentační prostor byl aktivní až do spodního triasu. Na území 
Libereckého kraje zasahují Mnichovohradišťská a Podkrkonošská limnická pánev. Souvrství  
jsou budována převážně aleuropelitickými sedimenty a pískovci autunského stáří. Ložiskově 
významný je výskyt uhelné sloje syřenovského souvrství v Podkrkonošské pánvi. Vulkanity 
permokarbonu westfálského stáří jsou vyvinuty především jižně od Železného Brodu (v pruhu 
mezi Jabloncem nad Nisou a Novou Pakou). Jsou v úzkém vztahu k lužickému zlomu SZ-JV 
směru a jsou zastoupeny především bazaltandezity, melafýry, tufy a brekciemi, řídce 
doprovázené ignimbrity a ryolity autunského stáří. Ložiskově významný je výskyt bazaltů a 
melafýrů, těžených u Bezděčína, Košťálova a Studence. 

Křídové sedimenty, které se uložily v České křídové pánvi pokrývají souvisle celé území na 
JZ od lužického zlomu. Na SV od zlomu byly beze zbytku erodovány. Kromě nejmladšího, 
merboltického souvrství se uchovaly všechny litostratigrafické jednotky vyčleněné Čechem et 
al. (1980) tj. perucko-korycanské až březenské souvrství. Ve všech souvrstvích – vyjma 
teplického – výrazně převládají pískovce, a celé území tak patří do lužického vývoje české 
křídové pánve (Čech, Valečka 1994). Na povrch vychází převážně březenské souvrství. Na 
menší ploše u Horní Chřibské a Krásného Pole vychází souvrství teplické, v několika 
tektonických krách v blízkosti lužického zlomu i souvrství jizerské. Starší souvrství na povrch 
nevycházejí a jejich mocnosti a vývoj jsou známy jen z vrtů, které dostihly křídové podloží. 
Převažují psamity stupňů cenoman až coniak. Charakteristické je hrubnutí sedimentů a 
zvětšování mocnosti směrem k severu, což je odrazem vývoje pánve, zejména 
synsedimentárních pohybů (poklesů) podél lužické poruchy. 
Terciérní sladkovodní lakustrinní až fluviolakustrinní sedimenty se zachovaly 
severovýchodně až východně od lužické poruchy v pruhu od Žitavské kotliny přes Libereckou 
kotlinu až na Železnobrodsko. Jsou většinou zakryty relativně mocnými kvartérními 
glaciofluviáními a glacilakustrinními uloženinami, které jsou bohatým zdrojem štěrkopísků. 
Hlavní výskyt terciérních sedimentů se nachází v okolí Hrádku n. Nisou a je součástí žitavské 
hnědouhelné pánve, nacházející se z devíti desetin své plochy na území Německa a Polska. 
S těmito sedimenty původně souvisel jak drobný relikt u Chotyně JV od Hrádku n. Nisou, tak 
i pás menších lokalit podél říčky Smědé z. od Frýdlantu. Sedimenty ostatních nálezů 
pravděpodobně nevytvářely souvislý pokryv. Dnešní rozsah jejich reliktů ovlivnila zejména 
neotektonika, avšak i morfoligie podložních útvarů. 

Terciérní vulkanity jsou známy z Frýdlantské pahorkatiny, okrajů hrádecké pánve, Jizerských 
hor a Ještědsko-kozákovského hřbetu. Nejvíce výskytů je na Frýdlantsku a Hrádecku, v pruhu 
mezi Jablonným a Českou Lípou. Jsou zde vázány na tektoniku ZJZ-VSV směru, ve směru 
pokračování zóny maximálního rozvoje vulkanismu Českého masívu. Jedná se především o 
fonolity a trachyty, převažujícími nad bazanity a limburgity. Vulkanity jižně od Železného 
Brodu (v pruhu mezi Jabloncem nad Nisou a Novou Pakou) jsou v úzkém vztahu k lužickému 
zlomu SZ-JV směru. Zde jsou zastoupeny především bazalty a bazanity, řídce doprovázené 
nefelinity a analcimity. Na linii kolmé k tomuto zlomu leží drobná tělesa melilitických hornin 
v městě Liberci, v přímém pokračování melilitických výskytů z české křídy. Neovulkanity 
nebyly dosud zjištěny v nejvyšší části Jizerských hor a kromě okolí Harrachova ani v české 
části Krkonoš. Ložiskově významné jsou výskyty bazaltických hornin v okolí Frýdlantu 
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 (Heřmanice, Krásný Les, Větrov). Další čediče patří ke kozákovské efúzi, jsou to těžená 

ložiska Pelechov, Smrčí a Chuchelna). 

Mapa č. 5: Geologická stavba území Libereckého kraje  
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 Nerostné suroviny 

V Libereckém kraji je významný výskyt nízkoobsahových uranových rud. V okrese Česká 
Lípa se nachází 5 samostatných ložisek uranu: Hamr - těženo hlubině; Stráž - těženo 
chemicky; Osečná-Kotel a Holičky - netěžena z důvodu vysokého zvodnění; Křižany - 
hlubinná těžba; doly Křížany a Břevniště - vytěženy. 

V Novém Městě pod Smrkem se vyskytuje výhradní ložisko cínových rud. Obsah cínu je však 
malý, a proto je ložisko považováno za neekonomické. 

V Žitavské pánvi se vyskytuje ložisko hnědého uhlí a v Syřenově na Semilsku ložisko 
černého uhlí, ale obě ložiska jsou netěžitelná. Ložiska lignitu se vyskytují v oblastech 
Frýdlant – Višňová a Hrádek nad Nisou – Kristýna. Obě tyto oblasti mají relativně nízký 
rozsah zásob. Ložisko Kristýna je zatopeno a využívá se jako rekreační plocha. 

Na svazích Ještědského hřbetu se vyskytují ložiska vápenců a dolomitických vápenců 
s mocností 40 – 80 m. Na všech ložiscích bylo ověřeno velké množství zásob suroviny. 
Ložiska se nacházejí na území přírodního parku a není je proto možné průmyslově využívat. 
Na Semilsku jsou ložiska vápenců a dolomitických vápenců: CHLÚ Jesenný I-V - roztěženo 
pouze jedno ložisko; CHLÚ Horní Štěpanice – zrušeno; CHLÚ Rokytno - netěženo; CHLÚ 
Roztoky u Semil – netěženo. 

Na Českolipsku se těží především čedič a melafyr (Tachov, Žandov, Tlustec), jsou zde čtyři 
výhradní ložiska slévárenských písků (Provodín, Srní, připravuje se otevření Okřešice) 
a stavebních štěrkopísků (Dubnice, Velký Grunov). 

Na Liberecku se nachází 11 výhradních ložisek štěrkopísků, z nichž pouze tři jsou těžena 
(Horní Řasnice, Grábštejn, Chotyně), dále se těží stavební kámen – čedič (Krásný les), žula – 
hrubá a ušlechtilá kamenická výroba (Liberec - Ruprechtice), cihlářská surovina (Český Dub, 
Hrádek nad Nisou). 

Na Jablonecku se těží žula – hrubá a ušlechtilá kamenická výroba (Hraničná, Horní Černá 
Studnice), fylitická břidlice (Loužnice - Bratříkov), melafyr a čedič (Bezděčín). 
Na Semilsku se těží stavební kámen – čedič (Smrčí, Záhoří, Chuchelna, Košťálov). 

 
C.3.5 Příroda a krajina 

Zvláště chráněná území 
Území Libereckého kraje náleží z přírodovědeckého hlediska k vysoce významným regionům 
a vyznačuje se velkou pestrostí přírodních ekosystémů, vysokou koncentrací chráněných 
území a botanicky a zoologicky významných lokalit. Grafické znázornění rozsahu zvláště 
chráněných území v Libereckém kraji je uvedeno v mapové příloze č. 5. 

Celková výměra velkoplošných zvláště chráněných území činí 1 027 km2, což je 32 % území 
kraje. Liberecký kraj se tak v rámci České republiky řadí na jedno z předních míst v podílu 
zvláště chráněných území na celkové ploše kraje. Na území kraje je vyhlášeno 
111 maloplošných zvláště chráněných území. V území jsou vyhlášeny 3 přírodní parky 
(Peklo, Ještěd, Maloskalsko) o celkové rozloze 141 km2. Od konce roku 2005 existuje 
v Libereckém kraji Geopark Český ráj, který přispívá k ochraně významných geologických 
jevů a poskytuje informace o archeologických, historických a kulturních hodnotách území, 
jehož jádrem je CHKO Český ráj. 
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 Tabulka č. 12: Zvláště chráněná území (stav k 31. 12. 2008) 

Kategorie Počet Rozloha (ha) 
Národní park 1) 1 11 676 
Chráněná krajinná oblast (CHKO) 2) 5 84 930 
Národní přírodní rezervace (NPR) 7 2 626 
Národní přírodní památka (NPP) 8 259 
Přírodní rezervace (PR) 36 1 795 
Přírodní památka (PP) 62 1 452 
Zdroj: AOPK ČR, MŽP: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2008 

1) Krkonošský národní park – část 
2) CHKO Jizerské hory, Český ráj – část, Lužické hory – část, Kokořínsko – část, České 

středohoří – část 

Biosférické rezervace 
Biosférická rezervace je v Libereckém kraji ustanovena pouze jediná, a to biosférická 
rezervace Krkonoše na území KRNAPu (včetně ochranného pásma) a národního parku na 
polské straně Krkonoš. Její celková rozloha činí 60 350 ha, z toho 91 % plochy leží na české 
straně a pouhých 9 % v Polsku. Základem biosférické rezervace je jádrové území Krkonoš, 
které pokrývá nejcennější ekosystémy při horní hranicí lesa a nad ní – alpínské a květnaté 
horské louky, subarktická rašeliniště, ledovcové kary či zbytky původních smrkových 
a smíšených lesních porostů (I. a II. zóna KRNAP). Na jádrové území navazuje nárazníková 
zóna s volnějším ochranným režimem. Jádrové a nárazníkové území je obklopeno 
přechodovou zónou, shodnou s ochranným pásmem KRNAP. 

CORINE 
Na území Libereckého kraje se nachází 9 CORINE biotopů (programu EU „COoRdination of 
Information on the Environment“) : Novozámecký a Břehyňský rybník, Karlovské bučiny, 
Jestřebská blata, Rašeliniště Jizery, Rašeliniště Vidlák, Arkticko-alpinská tundra Krkonoše – 
západní část, Mokřady Liběchovky a Pšovky, Krkonoše, Dokeské pískovce a mokřady. 

Památné stromy 
V Ústředním seznamu ochrany přírody je na území Libereckého kraje evidováno 295 
památných stromů nebo jejich skupin či stromořadí. Jejich rozložení je značně nerovnoměrné. 
Nejvíce jich je evidováno na Semilsku a v přilehlé části jabloneckého okresu, naopak nejméně 
na Liberecku. V okrese Česká Lípa je podchyceno 71 památných stromů, v okrese Liberec 69, 
v okrese Jablonec nad Nisou 767 a v okrese Semily 88. 

Biogenetické rezervace 
Ze souboru zvláště chráněných území České republiky byly experty Rady Evropy vybrány 
jako reprezentativní vzorky rozmanitých typů ekosystémů a stanovišť vzácných a ohrožených 
druhů rostlin či živočichů Národní přírodní památka Blanice a Národní přírodní rezervace 
Břehyně–Pecopala. 

Evropská ekologická síť – EECONET 
Součástí této sítě je u nás již déle budovaná soustava ÚSES, především na nadregionální 
úrovni. Také EECONET tvoří dva typy skladebných částí – klíčová území (keystone areas) 
odpovídající našim biocentrům, která jsou propojena biokoridory evropského významu. 
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 Mokřady Ramsarské úmluvy 

Na území Libereckého kraje se nacházejí tři evidované ramsarské mokřady (Ramsar sites). 
Jsou to Břehyně a Novozámecký rybník, Mokřady Pšovky a Liběchovky a Krkonošská 
rašeliniště. 
Významná ptačí území (IBA – Important Bird Areas) 
Jedná se o ornitologicky významné lokality, které jsou zařazeny do evropského projektu 
BirdLife International. V Libereckém kraji se nachází jediná – IBA Krkonoše. 

NATURA 2000 
Na území Libereckého kraje bylo v rámci evropské soustavy NATURA 2000 vybráno  
do národního seznamu 47 lokalit (tzv. evropsky významné lokality – EVL). Národní seznam 
EVL byl publikován ve Sbírce zákonů pod částkou 46 dne 15.4.2005 – přílohy č. 1-863 
k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 
lokalit. Vláda ČR schválila vyhlášení 3 ptačích oblastí navržených zcela či částečně na území 
Libereckého kraje: Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady, Jizerské hory a Krkonoše.  

Tabulka č. 13: Evropsky významné lokality 
Číslo 

lokality 
Kód lokality Název lokality Hlavní předmět ochrany 

EVL1 CZ0513657 Bílá Desná - kanál protržené 
přehrady 

živočichové netopýr velký 

EVL2 CZ0510405 Bukovec habitaty  
EVL3 CZ0513238 Cihelenské rybníky živočichové kuňka ohnivá 
EVL4 CZ0513237 Česká Lípa - mokřad v nivě 

Šporky 
živočichové kuňka ohnivá  

EVL5 CZ0513658 Český Dub - základní 
umělecká škola 

živočichové netopýr velký 

EVL6 CZ0513659 Doksy - zámek živočichové netopýr velký 
EVL7 CZ0513505 Dolní Ploučnice živočichové kuňka ohnivá, losos 

atlantský, vydra říční 
EVL8 CZ0423507 Horní Kamenice živočichové losos atlantský, vydra 

říční 
EVL9 CZ0513506 Horní Ploučnice živočichové klínatka rohatá, losos 

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

EVL10 CZ0513240 Janovické rybníky živočichové vážka jednoskvrnná 
EVL11 CZ0513666 Jeskyně Sklepy pod Troskami živočichové vrápenec malý 
EVL12 CZ0514042 Jestřebsko - Dokesko habitaty, 

živočichové, 
rostliny 

habitaty + páchník 
hnědý, tesařík alpský, 
vážka jednoskvrnná, 
hlízovec Loeselův, 
koniklec otevřený, 
popelivka sibiřská, 
srpnatka fermežová, 
vláskatec tajemný 

EVL13 CZ0510509 Jezevčí vrch habitaty  
EVL14 CZ0513822 Jizera a Kamenice živočichové vranka obecná  
EVL15 CZ0510400 Jizerskohorské bučiny habitaty  
EVL16 CZ0510508 Klíč habitaty  



 
 

37 
 
 

            Oznámení koncepce Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 
 
 EVL17 CZ0214013 Kokořínsko habitaty, 

živočichové, 
rostliny 

habitaty + piskoř 
pruhovaný, sekavec 
písečný, vrkoč 
bažinný, vrkoč útlý, 
střevíčník pantoflíček, 
vláskatec tajemný 

EVL18 CZ0510164 Kozlov - Tábor habitaty  
EVL19 CZ0524044 Krkonoše habitaty, 

živočichové, 
rostliny 

habitaty + netopýr 
pobřežní, vranka 
obecná, hořeček český, 
svízel sudetský, všivec 
krkonošský pravý, 
zvonek český 

EVL20 CZ0513662 Lemberk - zámek živočichové vrápenec malý 
EVL21 CZ0513254 Luční potok živočichové mihule potoční 
EVL22 CZ0420520 Lužickohorské bučiny habitaty  
EVL23 CZ0513244 Manušické rybníky živočichové kuňka ohnivá 
EVL24 CZ0513245 Mariánský rybník živočichové vážka jednoskvrnná 
EVL25 CZ0513247 Pelíkovice živočichové modrásek bahenní 
EVL26 CZ0513663 Podhájí - chalupa živočichové vrápenec malý 
EVL27 CZ0514113 Podtrosecká údolí habitaty, 

živočichové, 
rostliny 

habitaty + modrásek 
bahenní, sekavec 
písečný, vrápenec 
malý, hlízovec 
Loeselův,  srpnatka 
fermežová, vláskatec 
tajemný 

EVL28 CZ0513249 Prácheň - Zicht živočichové čolek velký 
EVL29 CZ0510191 Průlom Jizery u Rakous habitaty  
EVL30 CZ0510403 Quarré habitaty  
EVL31 CZ0510402 Rašeliniště Jizerky habitaty  
EVL32 CZ0510415 Rašeliniště Jizery habitaty  
EVL33 CZ0513251 Rokytka živočichové vranka obecná 
EVL34 CZ0512100 Roverské skály rostliny vláskatec tajemný 
EVL35 CZ0513665 Skalice u České Lípy živočichové netopýr velký 
EVL36 CZ0513255 Slatinné vrchy živočichové tesařík alpský 
EVL37 CZ0513256 Smědá živočichové klínatka rohatá, vranka 

obecná 
EVL38 CZ0510408 Smědava habitaty  
EVL39 CZ0513257 Stružnické rybníky živočichové kuňka ohnivá 
EVL40 CZ0513258 Stvolínky - Kravaře živočichové vrkoč útlý 
EVL41 CZ0514041 Suchý vrch - Naděje habitaty, 

živočichové 
habitaty + netopýr 
černý, netopýr 
velkouchý 

EVL42 CZ0513509 Svitavka živočichové mihule potoční 
EVL43 CZ0513261 Vápenice - Basa živočichové netopýr černý, netopýr 

velkouchý 
EVL44 CZ0514243 Velký a Malý Bezděz habitaty, 

živočichové 
habitaty + tesařík 
alpský 

EVL45 CZ0513508 Zahrádky živočichové páchník hnědý 
EVL46 CZ0514667 Západní jeskyně habitaty, 

živočichové 
habitaty + vrápenec 
malý 

EVL47 CZ0513668 Zdislava - kostel živočichové netopýr velký 
Zdroj: AOPK ČR 
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 Tabulka č. 14: Ptačí oblasti 

Číslo 
lokality 

Kód lokality Název lokality Hlavní předmět ochrany 

PO1 CZ0511007 Českolipsko-Dokeské 
pískovce a mokřady 

jeřáb popelavý, moták pochop, lelek 
lesní, skřivan lesní, slavík modráček 

PO2 CZ0511008 Jizerské hory tetřívek obecný, sýc rousný 
PO3 CZ0521009 Krkonoše čáp černý, tetřívek obecný, chřástal 

polní, sýc rousný, datel černý, slavík 
modráček tundrový, lejsek malý 

Zdroj: AOPK ČR 

Územní rozložení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v Libereckém kraji je 
obsahem mapové přílohy č. 4  

Dne 5.10.2009 schválila vláda České republiky návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ve 
znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.  

 

Územní systém ekologické stability 

Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) na nadregionální a regionální 
úrovni zahrnuje v Libereckém kraji 6 nadregionálních biocenter či jejich částí (viz tabulka 
č. 15) a 101 regionálních biocenter propojených biokoridory (viz tabulka č. 16). 

Převážná většina prvků regionálního systému ekologické stability leží na lesní půdě, pouze na 
několika místech se trasování biokoridorů nevyhnulo přechodu mimo lesní plochy. Významně 
jsou zastoupeny i ekosystémy mokřadních a vodních společenstev. 

Tabulka č.15: Nadregionální biocentra 
Kód Název Ekosystémy Ekotopy Výměra (ha) 

mezofilní bučinné 
mezofilní hájové 
nivní 
rašelinné 

42 Břehyně Pecopala 

borové 

pískovcové plošiny a skály 2 807 

44 Údolí Jizery  
a Kamenice 

mezofilní bučinné vlhké vrchoviny na úpatí hor 
s hlubokými zářezy řek 

1 585 

mezofilní bučinné 
mezofilní hájové 

68 Poutecká obora 

borové 

pahorkatiny na kyselém 
krystaliniku s pokryvy 
neogenních a kvartérních 
(glaciální) segmentů  

1 063 

82 Studený vrch mezofilní bučinné vrchovina na křídě, z níž 
vystupují výrazné znělcové 
kužely 

110 

mezofilní bučinné 
horské 

83 Rašeliniště Jizery 
(Jizerské louky) 

rašelinné 

ploché vrcholové části 
s rašeliništi 

2 319 

84 Poledník 
(Jizerskohorské 
bučiny) 

mezofilní bučinné výrazné skalnaté okrajové 
svahy 

2 714 

Zdroj: ÚÚR ČR 
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Tabulka č. 16: Nadregionální biokoridory 
Kód Název Vegetační typ Délka (km) 

K 5 Stříbrný roh – Studený vrch MB 39,5 
K 18 Kokořínský Důl – Břehyně Pecopala B 16,9 
K 19 Studený vrch - Poledník H 30,0 
K 19 Studený vrch - Poledník MB 76,0 
K 22 K 19 – Prameny Úpy MB 42,7 
K 23 Poledník – Rašeliniště Jizery H 0,9 
K 23 Poledník – Rašeliniště Jizery MB 6,0 
K 24 Poledník – Poustecká obora MB 6,0 
K 25 Poustecká obora – hranice ČR MH 11,0 
K 26 Poustecká obora – hranice ČR MH 7,0 
K 27 Rašeliniště Jizery – Prameny Úpy H 20,0 
K 27 Rašeliniště Jizery – Prameny Úpy V 11,0 
K 30 Rašeliniště Jizery – Údolí Kamenice a Jizery MB 41,5 
K 30 Rašeliniště Jizery – Údolí Kamenice a Jizery V 41,5 
K 31 Údolí Kamenice a Jizery – Příhrazské skály B 13,0 
K 31 Údolí Kamenice a Jizery – Příhrazské skály MB 12,5 
K 31 Údolí Kamenice a Jizery – Příhrazské skály N 16,5 
K 31 Údolí Kamenice a Jizery – Příhrazské skály V 0,0 
K 33 Břehyně, Pecopala – Příhrazské skály B 36,0 
K 34 Břehyně, Pecopala – K 19 B 42,4 
K 35 Příhrazské skály – Les Království B 20,5 

Zdroj: ÚÚR ČR 

 

Významné krajinné prvky 
Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále se jedná o lokality. 
které jsou jako VKP registrovány orgánem ochrany přírody, tedy mokřady, stepní trávníky, 
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní 
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy sídelních porostů včetně 
historických zahrad a parků. 

 

Územní systém ekologické stability Libereckého kraje je obsahem mapové přílohy č. 5  

 
Fauna a flóra, ekosystémy 

 
Biogeografie 

Cílem biogeografie je odhalit, kde jednotlivé organismy žijí a v jakém množství. Sleduje tedy 
rozdělení biodiverzity v prostoru a čase. Dle biogeografického členění ČR náleží území 
Libereckého kraje převážně do biogeografické podprovincie hercynské, v rámci které je 
vymezeno 11 bioregionů. 
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Mapa č. 6: Biogeografické členění Libereckého kraje 

 
Zdroj: Culek: Biogeografické členění České republiky  

Tabulka č. 17: Bioregiony v Libereckém kraji 

Označení 
bioregionu 

Název Výměra celkem 
(ha) 

Z toho v Libereckém 
kraji (ha) 

1.15 Verneřický 65 000 9 950 
1.33 Kokořínský 40 600 20 551 
1.34 Ralský 108 100 92 744 
1.35 Hruboskalský 31 400 13 467 
1.36 Železnobrodský 38 600 37 750 
1.37 Podkrkonošský 102 100 16 914 
1.56 Žitavský 43 900 40 830 
1.66 Lužickohorský 21 300 11 993 
1.67 Jizerský 51 000 51 000 
1.68 Krkonošský 44 700 13 606 
1.6 Mladoboleslavský 116 900 7 378 

Zdroj: Culek: Biogeografické členění České republiky  

 
1.15 VERNEŘICKÝ BIOREGION - neovulkanické plošiny s květnatými bučinami 

a okrajovými údolními výraznými svahy, na nichž se uplatňují i dubohabřiny. 
1.33 KOKOŘÍNSKÝ BIOREGION - 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 – pískovcové plošiny s borovými doubravami, rašeliništi, luhy, 
olšinami a neovulkanickými suky s květnatými bučinami; nereprezentativní část 
bioregionu má pokryv spraší a vegetačně je charakterizována dubohabrovými háji. 



 
 

41 
 
 

            Oznámení koncepce Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 
 
 1.35 HRUBOSKALSKÝ BIOREGION – pískovcová skalní města s borovými doubravami 

a ostrůvky květnatých bučin na neovulkanických sucích. 
1.36 ŽELEZNOBRODSKÝ BIOREGION - 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 Podkrkonošskému bioregionu (1.37). 

1.37 PODKRKONOŠSKÝ BIOREGION  - pahorkatina 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. 

1.56 ŽITAVSKÝ BIOREGION – členitá kotlina 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. 

1.66 LUŽICKOHORSKÝ BIOREGION - měkké křídové 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 - centrální část Jizerských hor (tvořená 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. 

1.68 KRKONOŠSKÝ BIOREGION - vysoké hřbety a pláně 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. 

1.6  MLADOBOLESLAVSKÝ BIOREGION - nižší reliéf tvořený Mrlinskou tabulí, 
východní částí Jizerské tabule a jižní částí Turnovské pahorkatiny, v Libereckém kraji 
leží pouze nereprezentativní přechodné území bioregionu. 

 

Fytogeografie 

Území Libereckého kraje se z hlediska regionálně fytogeografického členění nachází 
převážně v oblasti mezofytika, ve fytogeografickém obvodu Českomoravské mezofytikum. 
Severovýchodní část kraje, Jizerské hory a Krkonoše, pak spadají do fytogeografické oblasti 
oreofytika, obvodu české oreofytikum. Hranice termofytika sleduje se značným odstupem 
jižní hranici kraje a do jeho území vstupuje pouze drobným výběžkem na jihozápadě (Úštěcká 
kotlina). Z těchto vstupních údajů je zřejmé, že v Libereckém kraji prakticky chybí planární 
vegetační stupeň a že květena má převážně ráz suprakolinní až montánní. 

V podrobnějším členění se území kraje dělí na 12 fytogeografických okresů, z nichž některé 
se dále člení na podokresy. 
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 Mapa č. 7 : Fytogeografické členění Libereckého kraje 

 
Zdroj: Zpracoval CityPlan, s.r.o.,  dle Skalický: Regionálně fytogeografické členění  

Termofytikum: 4c – Úštěcká kotlina; 
Mezofytikum: 45a – Lovečkovické středohoří, 

48a – Žitavská kotlina, 48b – Liberecká kotlina, 
49 – Frýdlantská pahorkatina, 
50 – Lužické hory, 51 – Polomené hory, 
52 – Ralskobezdězská tabule, 

53a – Českolipská kotlina, 53b – Ploučnické Podještědí, 53c – Českodubská pahorkatina, 

54 – Ještědský hřbet (s maloplošným oreofytikem), 
55a – Maloskalsko, 55b – Střední Pojizeří, 55c – Rovenská pahorkatina, 55d – Trosecká 

pahorkatina, 

56a – Železnobrodské Podkrkonoší, 56b – Jilemnické Podkrkonoší; 

Oreofytikum:  92a – Jizerské hory lesní, 92b – Jizerské louky, 92c – Černá Studnice, 

93a – Krkonoše lesní, 93b – Krkonoše subalpínské. 

Fauna 

Území Libereckého kraje je velmi různorodé a členité, 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 
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 biotopů na kontaktu s termofytikem v západní a jižní části území až po severské druhy 

alpínského pásma Krkonoš a vrchovišť Jizerských hor. Výrazné je zastoupení lesních 
živočišných společenstev. Na četných rašeliništích a slatiništích se vyskytují významná 
živočišná společenstva bezobratlých, s řadou tyrfobiontů a glaciálních reliktů. Reliktní faunu 
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. 

Flóra 

Současnou vegetaci na území Libereckého kraje charakterizuje převaha kulturních, 
antropogenně více či méně ovlivněných společenstev s hojným uplatněním synantropních 
prvků. Lesy zaujímají významnou část území kraje, úhrnem 140 112 ha (42,8 % celkové 
rozlohy kraje) a 135 329 ha porostní půdy. Jde o hodnotu značně vyšší, než odpovídá 
celorepublikovému průměru (33 %) a současně o největší míru lesnatosti ze všech krajů ČR. 
Podíl lesa na 1 obyvatele činí 0,33 ha a je třetí nejvyšší v ČR. 

Se zvyšující se nadmořskou výškou a změnou klimatických podmínek se postupně mění i 
druhové složení lesních porostů, jež jsou kategorizovány na lesní vegetační stupně. V nízkých 
polohách Libereckého kraje převládá dubobukový les, ve vyšších polohách převládá 
smrkobukový les. 

Hospodaření v lesích musí být prováděno v souladu s požadavky ochrany přírody, přičemž 
podíl lesů zahrnutých ve velkoplošných zvláště chráněných územích je největší v ČR. 
Z tohoto faktu plyne, že kraj má jeden z největších podílů státního lesního majetku a nejmenší 
podíl majetků obecních. Rovněž podíl soukromých majetků je podprůměrný. 

V kraji je zastoupeno celkem 7  přírodních lesních oblastí (PLO) s významnými rozdíly 
v přírodních a porostních poměrech. 

Tabulka č. 18 : Přehled přírodních lesních oblastí v Libereckém kraji 

Přírodní lesní oblasti (PLO) PUPFL 
Číslo Název ha % 

5 České Středohoří 4 161 2,97 
17 Polabí 14 0,01 
18 Severočeská pískovcová plošina a Český ráj 52 346 37,37 
19 Lužická pískovcová vrchovina 8 519 6,08 
20 Lužická pahorkatina 7 300 5,21 
21 Jizerské hory, Ještěd 39 301 28,05 
22 Krkonoše 9 556 6,82 
23 Podkrkonoší 18 915 13,5 

   Celkem 140 112 100 
Zdroj: Krajský lesnický program Libereckého kraje (2006) 

 
Obecná charakteristika jednotlivých PLO: 

PLO 5 – České Středohoří 

Oblast je geomorfologicky velmi členitá. Mezi různě velkými lesními komplexy jsou menší 
sídelní útvary obklopeny zemědělskou půdou, povětšinou podél vodního toku, a přístup k lesu 
vede často po polních cestách. Západní okraj oblasti (již mimo Liberecký kraj) tvoří menší 
lesíky a obsahuje místa povrchové těžby uhlí a rekultivované výsypky. Zpřístupnění prudkých 
svahů a vrcholových partií četných kopců a okolí kamenolomů, které se nacházejí na celém 
území PLO, je obtížné. 
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 PLO 18 a,b - Severočeská pískovcová plošina a Český Ráj 

Velmi diferencovaná oblast. Západní část je skalnatá (CHKO Kokořín a prostor mezi obcemi 
Dubá a Želízy) s výškovými rozdíly a nepřístupnými částmi lesních komplexů. Část 
vojenských lesů s přilehlými okraji LČR LS Česká Lípa je plošší, tvoří lesnatější, relativně 
souvislý lesní komplex. Jihozápadní okraj oblasti je tvořen lesními částmi v podobě různě 
dlouhých údolí s krátkými prudkými svahy, ve východním okraji (Českodubsku) jsou lesní 
komplexy rozdrobené sídelními útvary, zemědělskou půdou a náleží mnoha drobným 
vlastníkům lesa. Oblast je ohrožena lesními požáry. Podoblast 18b – Český Ráj je velmi 
skalnatá, a to spolu se členitostí terénu značně omezuje provozní obhospodařování lesů. 

PLO 19 - Lužická pískovcová vrchovina 

Na území Libereckého kraje zaujímá pohraniční oblast se SRN od Hrádku n.N. směrem na 
západ, po hranici kraje. Prakticky celá je na území CHKO Lužické hory. Za hranicí kraje 
přechází ve velmi členitou a skalnatou oblast Českosaského Švýcarska. V Libereckém kraji 
však má charakter poměrně ploché hornatiny na křídových pískovcích s jednotlivými 
neovulkanickými vrchy. Je porostlá souvislými, převážně smrkovými porosty. 

PLO 20 - Lužická pahorkatina 

Na území Libereckého kraje zaujímá tato oblast Frýdlantský výběžek a území východně 
od Liberce (mezi Libercem a Hrádkem nad Nisou). Pohraniční část má větší souvislé lesní 
komplexy, menší část se nachází se na sever od Liberce (část LS Frýdlant a Ještěd) 
a převažuje v ní zemědělská půda. V okolí Chlumu u Raspenavy je vojenský prostor 
ve správě VLS, s. p., Divize Mimoň. 

PLO 21 - Jizerské hory a Ještěd 

Centrální část Jizerských hor tvoří zaoblené vrcholy a ploché hřbety, vyčnívající nad náhorní 
plošinu, a široká údolí s malým převýšením. Po imisní kalamitě z 80tých let převažují ve 
vyšších polohách této centrální části mladé porostní skupiny. Severní okraj je strmý, jižní 
okraj se postupně svažuje do hustě osídlených míst. Ještěd v jihozápadní části lesní oblasti 
tvoří poměrně úzký hřbet se strmějšími svahy přerušený hlubokým Kryštofovým údolím, 
které spolu se železniční tratí vytváří výrazný vnější dopravní předěl. Jizerské hory jsou 
chráněnou oblastí přirozené akumulace vod s častým výskytem vodních nádrží 
a podpovrchových vodních zdrojů, okolo kterých vedou obvodové komunikace. Ve vrchních 
partiích se nachází mnoho, většinou chráněných, rašelinišť. 

PLO 22 – Krkonoše 

Nejvyšší české pohoří, celé v národním parku. Tyto 2 aspekty značí výrazné odlišnosti 
od zbývajících PLO. Reliéf má typický charakter hornatiny s hlubokým,i erozivními údolími 
a oblastmi zarovnaného povrchu na temenech pohoří (Labská louka). Pokryt smrkovými 
monokulturami, přecházející v kosodřevinu až oblasti nad horní hranicí lesa. V PLO se 
nachází nejvyšší bod Libereckého kraje –Kotel (1 435 m n. m.). 

PLO 23 - Podkrkonoší 

Oblast PLO je tvořena pahorkatinou, jejíž svahové partie často přecházejí do hlubokých 
zářezů vodních toků. 

Vysoká lesnatost odráží přírodní podmínky, které jsou většinou nevyhovující pro intenzivnější 
zemědělskou výrobu. Rozsáhlé zastoupení mají lesní porosty různých typů, především 
horských smrčin a bučin a rozsáhlých borových monokultur zejména v pískovcových 
oblastech Českolipska a Českého ráje. Významným fenoménem ovlivňujícím druhovou 
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 rozmanitost je přítomnost poměrně rozsáhlých mokřadů a vodních ploch, zejména na 

Českolipsku. Častý je také výskyt rašelinišť a slatinišť. 

Tabulka č. 19: Členění lesů na území Libereckého kraje dle jejich funkčního využívání 
k 31.12.2007  

Lesnatost Plochy kategorií lesa Plocha dřevin 
 hospodářské ochranné zvláštního 

určení 
jehličnaté podíl listnaté podíl 

% ha ha ha ha % ha % 
42,8 85 335 11 523 38 471 106 592 78,8 27 622 20,4 

Zdroj:  MŽP: Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2008  

 
Lesy hospodářské - lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů 
zvláštního určení 

Lesy ochranné - lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích, vysokohorské lesy pod hranicí 
stromové vegetace, chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech a lesy 
v klečovém lesním vegetačním stupni 

Lesy zvláštního určení - lesy, které se nacházejí v pásmech hygienické ochrany vodních 
zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod 
a na území národních parků a národních přírodních rezervací. Řadí se sem i lesy, ve kterých 
veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění 
mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním.  

Krajina 

Krajinu Libereckého kraje lze  charakterizovat pomocí krajinných typů. Většinu území kraje 
lze zahrnout do typu B (krajina harmonická); zatímco do typu A (krajina antropogenizovaná) 
spadají všechny větší sídelní areály, areály průmyslové a těžební (pískovny, kamenolomy), 
v menším měřítku pak i souvislé plochy orné půdy; celková rozloha krajiny typu A je méně 
než 15 %; do typu C (krajina relativně přírodní) náležejí přírodě blízké ekosystémy lesů 
s alespoň částečně přirozeným druhovým složením, rybniční plochy a navazující mokřadní 
lada, v omezeném rozsahu i jiné ekosystémy; tyto plochy lze nalézt na velké části Lužických 
hor, souvisle v severní části Jizerských hor, ostrůvkovitě i v jiných jejich partiích, 
v nejvyšších polohách Krkonoš a lokálně i v nižších partiích, např. v údolí Jizerky, dále pak 
v ose Holanské rybníky-Novozámecký rybník-Hradčanské stěny, z dalších lokalit např. 
v údolích Jizery pod Semily, v údolí Kamenice, nesouvisle v Českém ráji, na Kokořínsku 
a v Českém středohoří a na některých neovulkanických kopcích Ralské pahorkatiny; tyto 
plochy tvoří 15-20 % území kraje. 

Činností člověka se charakter krajiny neustále mění, byť s různou intenzitou. V současné době 
lze zaznamenat jako hlavní vlivy člověka na krajinu a) změny ve využití zemědělské půdy 
(pokles využívání ZPF, zatravňování a zalesňování), b) nová zástavba (masivní expanze 
zástavby do volné krajiny bez respektování krajinných kvalit území, estetická otázka vysílačů 
GSM a větrných elektráren), c) tlak na krajinu vlivem rekreačních činností (motoristické 
sporty, chataření a zahrádkaření, lyžařské a jiné sportovní areály). 
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 C.3.6 Kulturní a historické hodnoty území 

 
V Libereckém kraji byly vyhlášeny následující kulturní památky: 

Tabulka č. 20  : Kulturní památky v Libereckém kraji 

Kategorie kulturní památky Název 
Národní kulturní památka hrad Bezděz 
 zámek Frýdlant 
 zámek Lemberk 
 zámek Sychrov 
 zámek Zákupy 
 zámek Hrubý Rohozec 
 zřícenina hradu Trosky 
 hrad Grabštejn 
 bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy 

v Jablonném v Podještědí 
 horský hotel a televizní vysílač Ještěd 
Městská památková zóna Hodkovice nad Mohelkou 
 Český Dub 
 Frýdlant 
 Liberec 
 Jablonec nad Nisou 
 Jilemnice 
 Turnov 
 Česká Lípa 
 Dubá 
 Jablonné v Podještědí 
 Kamenický Šenov 
 Nový Bor 
 Zákupy 
 Hrádek nad Nisou 
 Lomnice nad Popelkou 
Vesnická památková rezervace Kořenov - Jizerka 
 Horní Štěpanice 
 Janovice u Kravař 
 Lhota 
 Lomnice nad Popelkou - Karlov 
 Rané 
 Žďár 
 Železný Brod - Trávníky 
Vesnická památková zóna Bukovec 
 Kruh 
 Vojetín 
 Kryštofovo Údolí 
 Újezdec 
 Železný Brod 
 Kravaře 
 Sloup 
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  Tubož 

 Velenice 
Krajinná památková zóna Zahrádecko 
 Lembersko 
Ochranné pásmo kulturní památky hradu Bezděz 
 státního zámku Sychrov 
 státního hradu Grabštejn 
 kamenného kříže v Hodkovicích nad Mohelkou 
 objektu č.p. 23 v Příšovicích 
 státního hradu Trosky 
 souboru nemovitých kulturních památek v Lomnici 

nad Popelkou 
 státního hradu Zákupy 
 státního hradu a zámku Frýdlant 
Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje, 2009 

Tabulka č. 21: Archeologické lokality Libereckého kraje 

Sídelní útvar Památka 
Dolní Prysk hrad Pustý zámek, zřícenina a archeologické stopy 
Holany tvrz Rybnov, archeologické stopy 
Hostíkovice tvrz Milčany, archeologické stopy 
Mařenice výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy 
Pihel výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy 
Velenice tvrz, archeologické stopy 
Zahrádky výšinné opevněné sídliště - hradiště Frýdlant, archeologické stopy 
Frýdštejn hrad - strážní hrádek Drábovna, zřícenina a archeologické stopy 
Hradčany výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy 
Kobyly rovinné neopevněné sídliště, archeologické stopy 
Loučná výšinné opevněné sídliště – hradiště slovanské, archeologické stopy 
Pěnčín rovinné neopevněné sídliště, archeologické stopy 
Pěnčín rovinné neopevněné sídliště, archeologické stopy 
Příšovice pohřebiště z pozdní doby bronzové 
Předlánce výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy 
Svijany pohřebiště, archeologické stopy 
Svijany rovinné neopevněné sídliště, archeologické stopy 
Svijany rovinné neopevněné sídliště Na skalce, archeologické stopy 
Svijany rovinné neopevněné sídliště Slezsko, archeologické stopy 
Kundratice tvrz, archeologické stopy 
Mříčná tvrz, archeologické stopy 
Mříčná tvrz Smiřično, archeologické stopy 
Žďár tvrz, archeologické stopy 
Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje, 2009 
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 C.4 Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území 

 
C.4.1 Ovzduší 
 
Analýza prováděná v rámci aktualizace Konceptu snižování emisí a imisí Libereckého kraje 
konstatovala, že z imisního hlediska jsou prioritními znečišťujícími látkami suspendované 
částice PM 10 (překročení limitu), kadmium (překročení cílového limitu) a přízemní ozón 
(překračovány cílové limity).  

Hlavním zdrojem imisní zátěže suspendovaných částic PM 10 je sekundární prašnost 
z dopravy, tj. prach zvířený automobily. Zvýšené koncentrace PM 10 lze očekávat zejména ve 
městech s velkou dopravní zátěží (Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa). Významný 
podíl mají také malé spalovací zdroje – lokální topeniště spalující tuhá paliva. 

Hlavním zdrojem imisní zátěže kadmia jsou sklářské provozy, resp. barvení skla. Jedná se 
však nejen o přímý vliv emisí z těchto provozů, ale také o vliv starých zátěží, tj. opakované 
zvíření prachu obsahujícího kadmium, které se zde usazuje po mnoho desítek let. 

V případě ozónu je nutno se zaměřit na omezování emisí jeho prekurzorů – oxidů dusíku 
(hlavním zdrojem je doprava) a těkavé organické látky (hlavním zdrojem je používání 
organických rozpouštědel a doprava). Zvýšené koncentrace ozónu jsou celoevropským 
problémem a jeho řešení lze do určité míry spatřovat v opatřeních na národní úrovni nebo na 
úrovni EU. 

Z dalších látek je nutno také sledovat zejména koncentrace oxidu dusičitého ve městech (vliv 
dopravy) a také v okolí skláren, kde může při nepříznivých podmínkách docházet k lokálnímu 
překračování hodinového limitu. Problematické mohou být i koncentrace SO2 v západní části 
CHKO Jizerské hory, kde se projevuje vliv elektrárny Turów. 

Z hlediska dosažení emisních stropů byly zjištěny problémy zejména u oxidů dusíku, kde 
emise v roce 2004 překračovaly doporučenou hodnotu krajského emisního stropu a u 
těkavých organických látek, kde byly emise těsně pod hranicí krajského emisního stropu. 

Vývoj produkce emisí v následujících letech bude ovlivněn celou řadou faktorů. Celkově lze 
do roku 2010 předpokládat u stacionárních zdrojů mírný nárůst emisí. V případě dopravy se 
očekává mírný pokles emisí za předpokladu, že se podaří zpomalit intenzita nákladní dopravy. 
Vedle nárůstu intenzity nákladní dopravy je hlavním rizikem návrat části obyvatelstva ke 
spalování tuhých paliv, včetně spalování odpadků. Naopak příznivý vývoj lze očekávat 
v případě kadmia a arsenu, jejichž emise lze zásadně omezit pomocí realizovaných opatření 
na konkrétních provozech. 

 
C.4.2 Voda 

Jakost povrchových vod 

Kvalita povrchové vody v Libereckém kraji se mění se vzdáleností od pramene, jak narůstá 
ovlivnění různými druhy znečištění. V zásadě se jedná o znečištění plošné a bodové. Plošné 
znečištění je způsobováno zejména smyvy dešťovou vodou ze zemědělsky obdělávaných 
pozemků, v případě horských oblastí Krkonoš a Jizerských hor přistupuje eroze 
z poškozených lesních ploch, která dále přispívá ke znečištění povrchových vod a zvyšování 
podílu sedimentů zejména v nádržích. Bodové znečištění je způsobeno kanalizačními 
výustmi, a to zejména z obcí bez čistíren odpadních vod (ČOV) nebo nečištěnými nebo 
nedostatečně čištěnými průmyslovými odpadními vodami. Možné je i znečištění drenážními 
vodami z nezajištěných skládek. 
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 V posledních letech jsou postupně realizována nápravná opatření (výstavba ČOV u obcí 

s větším počtem obyvatel, opatření k účinné likvidaci průmyslových vod, zajišťování 
a rekultivace skládek). Důležitá opatření jsou také realizována pro podporu samočisticího 
procesu vody (úpravy a revitalizace vodních toků). Tuto problematiku koncepčně řeší Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. 

V Libereckém kraji je sledováno devět profilů státní sítě jakosti vod na řekách Jizera, 
Kamenice, Ploučnice, Nisa a Smědá.  

Tabulka č. 22: Procentní zastoupení profilů státní sítě jakosti vod v třídách podle skupin 
ukazatelů na území Libereckého kraje v roce 2006  

Skupina A B C D 
Počet profilů 9 7 9 9 

Třída % 
I 0 0 0 0 
II 11 43 56 22 
III 22 57 33 56 
IV 56 0 0 0 
V 11 0 11 22 

Zdroj: MŽP: Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2006  

Skupiny ukazatelů A – Obecné fyzikální a chemické ukazatele, B – Specifické organické látky,  
C – Kovy a metaloidy, D – Mikrobiologické a biologické ukazatele  

Třídy  I – Neznečištěná voda, II – Mírně znečištěná voda, III – Znečištěná voda, 
IV – Silně znečištěná voda, V – Velmi silně znečištěná voda 

 
Tabulka č. 23 : Jakost vody ve vybraných tocích a profilech  v letech 2005 – 2007 

v Libereckém kraji (zatřídění dle ČSN 75 7221) 
Tok / 

vybrané 
profily 

Rok  Koncentrace, 
třída kvality 

vody dle  
ČSN 75 7221 

Biologická 
spotřeba 
kyslíku  
(BSK5) 

Chemická 
spotřeba 
kyslíku 

dichromanem 
(CHSK-Cr) 

Amoniakální 
dusík  

(N-NH4+) 

Dusičnanový 
dusík  

(N-NO3-) 

Celkový 
fosfor  
(TP) 

Jizera/ 2005 mg/l 1,8 13,4 0,1 2,0 0,1 
      Spálov  třída  II II I II II 
 2006 mg/l 1,6 11,3 0,1 2,1 0,1 
  třída  II II I II II 
 2007 mg/l 1,8 11,8 0,1 2,0 0,1 
  třída II II I I II 
Kamenice/ 2005 mg/l 1,5 11,9 0,0 1,6 0,1 
      Spálov  třída II II I I II 
 2006 mg/l 1,4 11,1 0,0 1,7 0,1 
  třída II II I I II 
 2007 mg/l 1,5 12,5 0,0 1,5 0,1 
  třída I II I I II 
Ploučnice/ 2005 mg/l 2,4 15,1 0,2 2,8 0,1 
       Česká   třída II III II II II 
         Lípa 2006 mg/l 2,2 13,9 0,2 2,7 0,1 
  třída II II II II II 
 2007 mg/l 2,0 10,9 0,1 2,6 0,1 
  třída II I I I II 
Nisa/ 2005 mg/l 6,0 24,3 1,2 3,3 0,2 
     Hrádek  třída IV IV IV II III 
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 nad Nisou 2006 mg/l 5,6 20,9 1,8 3,0 0,2 

  třída IV III V II III 
 2007 mg/l 4,9 19,3 0,6 3,8 0,2 
  třída IV III III II III 
Smědá/ 2005 mg/l 2,5 21,9 0,1 2,5 0,1 
           Ves  třída III IV I II III 
 u Černous 2006 mg/l 1,8 13,7 0,1 2,3 0,1 
  třída II II I II II 
 2007 mg/l 2,1 14,0 0,1 1,9 0,1 
  třída II II I I II 

Zdroj: ČSÚ Statistická ročenka Libereckého kraje 2008 

 

Kvalita podzemních vod 

Nejvýznamnější zátěží v oblasti vodního hospodářství jsou staré ekologické zátěže. Jde 
především o kontaminaci podzemních vod vlivem chemické těžby uranu na území 
sousedícím s bývalým vojenským výcvikovým prostorem Ralsko – Mimoň, kde jsou 
v podzemních vodách přítomny nepolární extrahovatelné látky, chlorované uhlovodíky a 
těžké kovy. 

V území po těžbě uranu v okrese Česká Lípa v současnosti probíhá sanace. Sanace rozsáhlého 
znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky probíhá také v areálu SAP, s. r. o. 
Mimoň, kde dříve působil Veterinární asanační ústav. Dále probíhá sanace znečištění ropnými 
látkami v bývalém vojenském újezdu Ralsko, v lokalitě Hradčany. Stejně tak pokračují 
práce v lokalitě Kuřivody. 

V okrese Liberec pokračuje sanace v Benzině, a. s. v Liberci-Rochlicích a dlouhodobým 
problémem je kontaminace troj- i šestimocným chromem a fenoly v areálu firmy TANEX, 
s. r. o. Hrádek nad Nisou. Sanace pokračuje v areálu společnosti LUCAS Autobrzdy, s. r. o. 
v Jablonci nad Nisou. Sanační práce byly přerušeny v areálu Teplárny, a. s. Liberec. 

V okrese Semily jsou zjištěny chlorované uhlovodíky v prameništi Nudvojovice. 
V areálu závodu 12 firmy Preciosa, a. s. v Turnově pokračuje sanace podzemních vod. 

 

C.4.3 Nakládání s odpady 

 
Dle stávajících prognóz je očekáván celorepublikově nárůst množství komunálních odpadů. 
Záměrem je preferovat materiálové využití odpadů před energetickým využitím odpadů 
přímým spalováním, omezit skládkování, rozšířit třídění odpadů a využití biologických 
odpadů apod.  

Problematiku nakládání s odpady řeší systematicky v Libereckém kraji Koncepce odpadového 
hospodářství a každoročně vyhodnocovaný Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 
(dále POH LK). Podle Vyhodnocení plnění POH LK za rok 2008 bylo v kraji v tomto roce 
provozováno 28 sběrných dvorů s možnostmi odkládání nebezpečných odpadů, obce plní 
požadavky zákona o odpadech ve smyslu zajištění shromažďování nebezpečných složek 
komunálního odpadu s využitím mobilních zařízení. Relevantní cíle POH LK ve vztahu 
k hospodárnému nakládání se surovinovým bohatstvím kraje jsou 3.1.2.IV Zvýšit materiálové 
využívání komunálních odpadů – v roce 2008 bylo v zařízeních LK materiálově využito 16,29 
% komunálních odpadů ( od roku 2004 se míra materiálového využití komunálních odpadů 
pohybuje  mírně nad 10 %),   převážná  většina  komunálních  odpadů  je  ukládána na 
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 skládky (v roce 2008 55,31 %). Dalším relevantním cílem je cíl 3.1.4.8.I Zajistit sběr a využití 

stavebních a demoličních odpadů“ – v LK je provozováno 29 mobilních recyklačních linek, 
v roce 2008 bylo podle informačního systému KÚLK využito 99,78 % stavebních a 
demoličních odpadů (materiálové a energetické využívání), materiálově bylo využito 98,37 
%, dále cíl 3.1.6.I Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace a cíl 3.1.7.I Snížit 
množství odpadů ukládaných na skládky. Produkce odpadů v LK činila v roce 2008 1 049,74  
tis. t, od roku 2006 vzrostla o 59 %, naopak produkce komunálních odpadů se od roku 2006 
snížila o 8 %. 

Do třídění odpadů bylo v roce 2008 aktivně zapojeno 214 z celkového počtu 215 obcí. Vývoj 
výtěžnosti tříděného sběru má meziročně vzrůstající směr (graf č. 1).  

Graf č. 1.: Vývoj výtěžnosti tříděného sběru komunálních odpadů (plast, sklo, papír, nápojový 
karton) v Libereckém kraji v letech 2004 -2008 
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Zdroj: Zpráva o projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek 
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Libereckém kraji“  za rok 2008 pro Výbor rozvoje 
venkova, zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje na zasedání dne 29.4.2009 

Závažným problémem kraje zůstávají staré ekologické zátěže a devastace charakteru starých 
skládek a kontaminovaných průmyslových objektů. Nejvážnější situace se týká starých zátěží 
v okresech Česká Lípa a Liberec. Řada ekologických zátěží zůstává neřešena především tam, 
kde náklady na sanaci přesahují cenu vlastních nemovitostí nebo nejsou vyjasněna vlastnická 
práva.  

Mimo starých ekologických zátěží typu skládek se nacházejí na území Libereckého kraje další 
významné staré ekologické zátěže, z nichž nejvážnější je v DIAMO s.p.. Jedná se zejména o 
likvidaci dolu Hamr, kde se jedná o kontaminaci podzemní vody radionuklidy a dále o 
odkaliště Stráž pod Ralskem.  

Zvláštní pozornost zasluhuje prostor bývalého VVP Ralsko, kde jsou vymezeny 4 zóny 
probíhající sanace. Problémem zejména je výskyt velkého množství nevybuchlé munice, 
kdy u některých ploch platí bezvýjimečný zákaz využívání území. Již několik let zde 
probíhají sanační práce na odstranění ekologických škod s následnou postupnou revitalizací.  

Dalšími významnějšími starými ekologickými zátěžemi jsou Hradčany (Ralsko) – ropné 
látky, Česká Lípa - Robeč – těžké kovy, Nový Bor ZPA – těžké kovy, Mimoň Rukavičkářské 
závody – těžké kovy, Česká Lípa – Kovošrot a.s. Děčín – těžké kovy, Mníšek – Březový 
Vrch, Český Dub – uranová těžba – podzemní vody, Semily – Klinkovice – těžké kovy.  
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 Mapa č. 7: Staré ekologické zátěže na území Libereckého kraje 

 
Zdroj: Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje, 2004 

 

C.4.4 Ochrana přírody 
 
Území Libereckého kraje náleží z přírodovědeckého hlediska k významným regionům a 
vyznačuje se velkou pestrostí přírodních ekosystémů, vysokou koncentrací chráněných území 
a botanicky a zoologicky významných lokalit. V kraji se nachází pět chráněných krajinných 
oblastí (České středohoří, Jizerské hory, Lužické hory, Český ráj, Kokořínsko), rovněž 7 
národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 36 přírodních rezervací, 62 
přírodních památek. Do území kraje zasahuje území Krkonošského národního parku. V říjnu 
2005 udělila Světová geologická unie a organizace UNESCO oblasti Českého ráje statut 
geoparku UNESCO. 

Ve vztahu zájmů ochrany přírody versus zájmů hospodářského využití ložisek nerostných  
surovin je třeba vyjádřit se v závěrech RSP LK k argumentaci existujících dvou názorových 
proudů, které se tu zásadně střetávají. První názorový proud se striktně drží znění horního 
zákona, kde se v pasáži o ochraně nerostného bohatství stanoví, že výhradní ložisko se chrání 
proti ztížení nebo znemožnění jeho dobývání. Z toho se vyvozuje, že ochrana je jen prvním 
z řady kroků, směřujících ke konečnému cíli, jímž je hospodářské využití zásob ložiska. 
Druhý názor odděluje akt využití ložiska od aktu jeho ochrany se stejným důrazem, s jakým je 
první názor spojuje. Podle této koncepce je ochrana ložiska chápána jako ochrana přírodního 
fenoménu, nelišícího se od jakékoliv přírodního výtvoru, který je objektem ochrany přírody a 
krajiny. 

Střet těchto názorů v praxi vyúsťuje v extrémní přístupy k institutu chráněných ložiskových 
území (CHLÚ) buď jako k nástroji poškozujícímu zájmy ochrany životního prostředí, nebo 
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 jako k nástroji, jehož pomocí se vylučuje území přírodního fenoménu pro jakoukoli další 

hospodářskou činnost včetně dobývání. 

 
C.4.5 Půda 
 
V Libereckém kraji stále není značný podíl zemědělské půdy obděláván. Tento vývoj je 
pozorován zejména v oblastech méně příznivých pro intenzivní hospodaření,  kde  využití 
půdy souvisí  s chovem skotu, ovcí a koní. Výskyt plevelných druhů rostlin na neobdělaných 
pozemcích stagnuje. Část  neobdělávané zemědělské půdy  postupně  zarůstá náletem  dřevin 
(olše,  bříza). Pozemkový fond ČR má zájem  o zalesňování  velkých ploch zemědělské půdy 
ve vlastnictví státu. Stále pokračuje zájem o nezemědělské využití zemědělského půdního 
fondu pro účely bydlení a podnikání.  

Kvalita půdy obecně je negativně ovlivněna zejména antropogenní činností, jako je aplikace 
některých vstupů do půdy, např. využívání kalů z ČOV a aplikací chemických látek 
v zemědělství při hnojení zemědělské půdy a používání přípravků na ochranu rostlin. Na 
některých místech je ovlivněna přírodními vlivy, mezi které patří sesuvy půd. 

Půdy v Libereckém kraji jsou zatíženy depozicemi škodlivin a znečišťujících látek  
z ovzduší, které mění chemismus půd, a tím i růstové podmínky pro vegetaci. I zde je 
významným problémem zatížení půd nadměrnými dávkami hnojiv ze zemědělské výroby a 
jejich splach do vodních toků a nádrží, i do podzemních vod. I přes výrazný pokles používání 
průmyslových hnojiv je setrvačnost procesu značná a následky se projevují dodnes. Na 
Liberecku se projevují vyšší hodnoty obsahu rizikových prvků v půdách 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. Plošné zátěže půd 
cizorodými látkami souvisejí se starými ekologickými zátěžemi, se špatně sanovanými nebo 
založenými skládkami a s následky využívání vojenského výcvikového prostoru (VVP) 
Ralsko - okolí bývalého letiště. 

Půdy jsou ohroženy také vodní a větrnou erozí. Erozní ohroženost pozemků je obecně 
ovlivněna půdními vlastnostmi, místním klimatem, způsobem využití a hospodaření na půdě a 
dalšími vlivy. Pozemky ohrožené erozí se nacházejí zejména ve svažitých částech území 
Libereckého kraje a v exponovaných lokalitách bez zpevňujícího vegetačního krytu. Erozně 
nejvíce jsou ohroženy pozemky v pahorkatinném reliéfu, kde se v důsledku intenzifikace 
zemědělství a zcelování pozemků z území vytratily přirozené protierozní bariéry (remízky, 
příkopy, meze, větrolamy aj.). Změnami v podílu orné půdy a s klesající intenzitou využívání 
zemědělských pozemků klesá jejich celková erozní ohroženost. 

Z hlediska střetů ložisek nerostných surovin s ochranou půdního fondu představuje 
největší zátěž důsledky těžby uranové rudy ložisek Hamr na Jezeře a Stráž pod Ralskem. 
Těžba ostatních uranových ložisek oblasti nebyla zahájena a na uvedených probíhají sanační a 
rekultivační práce. Na záboru půdy se podílí řada dalších těžených ložisek především 
stavebního kamene, štěrkopísku a kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, 
s velikostí dobývacích prostorů do 20 ha. Část pozemků dotčených těžbou je zpět vracena 
k původnímu využití na základě schválených plánů rekultivací a podmínek navracení 
v plánech otvírky, přípravy a dobývání. 
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C.4.6 Lesy 
Míra lesnatosti je v Libereckém kraji v porovnání s ostatními kraji České republiky nejvyšší. 
Hospodaření v těchto lesích však musí zohledňovat skutečnost, že podíl lesů zahrnutých ve 
velkoplošných zvláště chráněných územích je největší v ČR. Za základní problémy 
hospodaření v těchto lesích jsou považovány:  

• nepříznivá druhová skladba těchto lesů, která má příčiny jednak historické, kdy v 18. - 
19. století byl preferován smrk jako dřevina, která měla rychle zlepšit špatný stav lesů, 
jednak nedávné, kdy byl smrk používán i ve 20. století jako ekonomicky nejvýhodnější a 
bezproblémový způsob obnovy 

• přetrvávající vliv nevhodných hospodářských postupů z minulosti, který se projevuje 
změnou mikroklimatu v důsledku používání velkoplošných holých sečí, pálením klestu, 
velkoplošným používáním chemických přípravků. Velmi problematická byla i mnohá 
vodohospodářská meliorační opatření, která způsobila zánik mokřadní biotopů 

• imisní zátěž, která patřila v sedmdesátých a osmdesátých letech k nejhorším škodlivým 
činitelům. Přestože vzniklé holiny jsou již dnes zalesněny, je nutné počítat s důsledky 
okyselení půd, které má za následek vyplavení živin a další chřadnutí porostů. V této 
souvislosti se diskutuje o efektivitě vápnění 

 
Tabulka č. 24: Přehled poškození lesních porostů (komplexní poškození dle družicových 

snímků) na území Libereckého kraje v roce 2006  

Plochy porostů v jednotlivých stupních poškození a mortality % 
Jehličnaté porosty     0. 3,8 
                                    0./I. 37,2 
                                    I.     37,4 
                                    II.        18,5 
                                    III.a  7,4 
                                    III.b – IV. 5,7 
Listnaté porosty        0. 2,6 
                                    0./I. 20,4 
                                    I. 34,6 
                                    II. 26,4 
                                    III.a – IV. 16,0 
Zdroj: MŽP ČR, Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2006 

Vysvětlivky: 0. – Zdravé porosty 

0./I. – První známky poškození, I. – Mírné, II. – Střední, III.a – Silné,  
III.b – Velmi silné, IV. – Odumírající stromy  

 
• také vysoké stavy spárkaté zvěře lze bez nadsázky označit za jeden z hlavních problémů 

obnovy lesa a zlepšení biodiverzity porostů. Loupáním a ohryzem je poškozeno 18,5 % 
plochy PUPFL v Libereckém kraji. Listnaté dřeviny, které jsou základem zvyšování 
biodiverzity porostů se prakticky nemohou obnovovat bez nákladných ochranných 
opatření oplocováním a i po stadiu zajištěnosti jsou zvěří existenčně ohrožovány ohryzem 
a okusem. Ve zvláště chráněných územích tento problém graduje, protože horské partie 
s největším výskytem vysoké zvěře do nich ve většině případů patří 

Stoupá také tlak veřejnosti a investorů na využití lesa k rekreaci a komerčnímu sportovnímu 
využití. Plošně to představuje značné požadavky na zábory lesních pozemků a celkové 
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 rozšíření území, kde se velmi těžko potlačují negativní jevy související se zvýšenou 

návštěvností.   
Ke střetům při využívání ložisek nerostných surovin ve vztahu k ochraně lesního půdního 
fondu došlo ve větší míře v prostoru těžby uranových ložisek a tyto střety je nutno též řešit 
zejména při těžbě sklářských a slévárenských písků. Rekultivacemi jsou tyto pozemky 
lesnímu fondu navraceny zpět.   

 

C.4.7 Hluk 

 
Dle Směrnice 2002/49/ES o snižování hluku v životním prostředí, která byla implementována 
do zákona č. 258/2000 Sb, se Ministerstvo zdravotnictví ujalo povinnosti pořídit strategické 
hlukové mapy pro hlavní komunikace, po kterých projede více jak 6 milionů vozidel/rok. 
Strategickou hlukovou mapu pro tyto komunikace v Libereckém kraji zpracoval Zdravotní 
ústav se sídlem v Pardubicích.  

Nejvýznamnějším zdrojem hluku v Libereckém kraji je doprava. Na území kraje je hustá 
silniční dopravní síť, která je značně dopravně zatížena. Problémem jsou především chybějící 
obchvaty měst a obcí, ve kterých tak dochází k enormní zátěži obytných území hlukem. 
Některé silnice I. a II. třídy jsou zatíženy průjezdem 16 až 20 tisíci aut během 24 hodin, což 
znamená zátěž kolem 70 dB (měřeno ve vzdálenosti do 7,5 m od středu vozovky). Přitom 
přípustná hladina hluku ve vnějším prostředí je dle zákona č.502/2000 Sb., dána součtem 
základní hladiny A = 50 dB a korekcí vztahujících se k místním podmínkám a denní době. 
Pro noční dobu platí obecně korekce -10 dB, pro železnici -5 dB. V prostoru bezprostředně 
navazujícím na silnice I. a II. třídy a ochranná pásma železnice platí korekce +5 dB. Pro 
území a stavby pro bydlení je možná korekce +5 dB. V denní době by tedy neměla být 
v území pro bydlení překročena hladina 55 dB (60 dB u hlavních komunikací) a v noční době 
45 dB (50 dB u železnic a hlavních komunikací). 

Dle údajů publikace Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky 2007 – 
Liberecký kraj žije nejvyšší počet obyvatel na území kraje, ovlivněných nadlimitním hlukem 
(ukazatel pro rušení spánku je 60 dB) z dopravy na nejvíce frekventovaných silnicích  ve 
městě Jablonec nad Nisou (1 478 obyvatel), v Turnově (1 336 obyvatel) a v úseku Svijany-
Chrastava (906 obyvatel. Celodenně je hlukem z dopravy obtěžováno 1 232 obyvatel Jablonce 
nad Nisou, 917 obyvatel Turnova a 623 obyvatel v úseku Svijany-Chrastava. 

Hlukovou zátěž způsobuje také železniční doprava. Hustota železniční sítě v Libereckém 
kraji přesahuje o 34 % celostátní průměr. Tato hustá síť však po provozní stránce již 
neodpovídá současným dopravním nárokům a je v současné době spíše v útlumu. 

Pro řešení problematiky nadměrné hlukové zátěže jsou na úrovni kraje zpracovávány akční 
plány vycházející z výsledků strategického hlukového mapování. Aktuálně např. Akční plán 
pro komunikace II. a III. třídy ve správě kraje (2008). 

Sekundárními projevy osvojení a využívání ložisek surovin je lokálnímu zvýšení prašnosti a 
hlučnosti v místech vlastních těžeben, jako přímý důsledek těžby, úpravy, deponování 
hotových výrobků i odvalů ze skrývky a těžby. Toto je zpravidla řešeno již v jednotlivých 
plánech otvírky, přípravy a dobývání příslušnými zásahy a úpravami technologických postupů 
i samotných technologií. Prašnost a hlučnost však je způsobována i transportem výrobků jako 
důsledek nárůstu přepravního provozu. Zde pak jsou nezřídka prováděny zásahy v podobě 
výstavby nových přístupových komunikací do ložisek či odklonem dopravy od jasně určené 
tonáže nákladu a vozidla. 
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 D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

    A  VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
Regionální surovinová politika Libereckého kraje vytváří koncepční rámec pro realizaci 
budoucích záměrů s ohledem na udržitelné využívání nerostného surovinového bohatství 
kraje. Jednotlivé konkrétní záměry a projekty budou podléhat samostatnému procesu 
posouzení jejich vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví dle zák. 100/2001 sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

Předpokládané vlivy Regionální surovinové politiky na životní prostředí a veřejné zdraví jsou 
shrnuty v následující tabulce. V jednotlivých složkách životního prostředí jsou specifikována 
témata k řešení a v odůvodnění je následně popsán předpokládaný vliv koncepce na danou 
složku životního prostředí. Do tabulky byla začleněna i některá témata ochrany veřejného 
zdraví, která mohou být realizací koncepce ovlivněna.  

Složky 
životního 

prostředí a 
veřejné zdraví 

 
Téma k řešení 

 
Odůvodnění 

Emise 
znečišťujících 
látek 

Hlavní dopad je předpokládán především na emise 
suspendovaných částic PM 10 a PM 2,5, oxidů dusíku 
a dalších znečišťujících látek  vzniklých nejen při 
těžbě, ale také jako důsledek dopravní aktivity spojené 
s prováděnou těžbou 

Ovzduší 

Imisní zátěž Z hlediska úrovně znečištění (imise) lze předpokládat 
dopad RSP LK u výše uvedených znečišťujících látek 

Povrchové vody Vliv na jakost povrchových vod mohou mít 
antropogenní činnosti spojené s těžbou a jejich 
důsledky jako eroze půd, vznik odpadních vod, jejich 
nedostatečné čištění apod. 

Voda 

Podzemní vody Realizace opatření a projektů dobývání nerostných 
surovin mohou významně ovlivnit kvalitu podzemních 
vod, zvláště v chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod a chráněných pásmech vodních zdrojů  

Eroze a sesuvy 
půdy 

Lze předpokládat jako důsledek činností spojených 
s dobýváním nerostných surovin 

Půda  

Zábory půdy  Lze předpokládat zábory půdy  v souvislosti s realizací 
dobývání nerostných surovin, a to nejen v samotném 
dobývacím prostoru, ale též při výstavbě technických 
zařízení, budov apod., existuje též riziko nedostatečně 
prováděných rekultivací 

Technologické 
postupy dobývání 

Existují rizika vzniku závažných ekologických havárií 
při použití nešetrných technologických postupů při 
dobývání nerostných surovin, vliv na realizaci opatření 
RSP LK budou mít i opatření navrhovaná v rámci 
státní i krajské energetické politiky, zejména podpora 
OZE 

Horninové 
prostředí 

Staré ekologické 
zátěže 

V případě nedostatečně sanovaných starých 
ekologických zátěží existuje riziko další kontaminace 
horninového prostředí, zde zejména ve vztahu 
k zásobám podzemních vod 
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  Stanovení 

dobývacích limitů 
Nedostatečné využívání druhotných surovin zvyšuje 
tlak na nehospodárné využívání nerostných surovin a 
nadměrnou těžbu 

Příroda, krajina 
a biodiverzita 

Lesní ekosystémy V závislosti na umístění konkrétního těžebního 
záměru lze předpokládat tlak na zábory lesní půdy, 
ovlivnění lesních ekosystémů a potřebu následné 
rekultivace  

 Zemědělské 
ekosystémy 

V závislosti na umístění konkrétního těžebního 
záměru lze předpokládat tlak na zábor zemědělské 
půdy, ovlivnění zemědělských ekosystémů a potřebu 
následné rekultivace  

 Fragmentace 
krajiny, vodních 
toků 

Může k těmto jevům dojít jako důsledek těžebních 
aktivit 

 Krajinný ráz Zejména při provádění povrchové těžby lze 
předpokládat významné zásahy do krajinného rázu 

 Chráněná území Lze předpokládat střety zájmů ochrany přírody 
s hospodářskými zájmy těžařů, lze předpokládat 
možné dopady na druhy a stanoviště, pro které je 
každá konkrétní lokalita navrhována a vyhlášena a lze 
předpokládat i možné dopady na celistvost dané 
lokality    

Odpadové 
hospodářství 

Omezování 
produkce odpadů 

V důsledku těžby lze očekávat vznik odpadů 
nejrůznějšího druhu v závislosti na zvolené 
technologii, existuje riziko nepoužívání k přírodě 
nejšetrnějších postupů, např. z důvodu jejich vysoké 
finanční náročnosti   

 Nakládání 
s odpady 

Těžební činnosti vyvolávají nároky na provádění 
sanačních a rekultivačních prací po ukončení těžby; je 
možný i tlak a zvyšování objemů těžby, aniž by byl 
vyvíjen dostatečný tlak na recyklaci a využívání 
druhotných surovin a v požadovaných objemech těžby 
byla tato skutečnost zohledněna  

Veřejné zdraví Hluk, otřesy, 
technologie těžby 

Lze předpokládat zvýšení hlučnosti v důsledku těžby i 
v důsledku zvýšení dopravní zátěže spojené 
s přemisťováním vytěžené suroviny, podle druhu 
dobývacích technologií lze předpokládat i možnost 
negativního vlivu jednak samotných dobývacích 
metod, ale též možných otřesů a zvýšené prašnosti na 
lidský organismus 
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

E.1 Výčet možných vlivů koncepce přesahující hranice České republiky 
 
Vzhledem k charakteru koncepce se nepředpokládají přeshraniční vlivy. V případě realizace 
konkrétních projektů v územích přiléhajících k hranici České republiky však mohou 
přeshraniční vlivy nastat. Konkrétní vlivy bude možné určit až na základě samostatného 
posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví.  
 
E.2 Mapová dokumentace a jiná dokumentace 
 
Mapová příloha č. 1 Obecná geografie Libereckého kraje 
Mapová příloha č. 2 Správní členění Libereckého kraje 
Mapová příloha č. 3 Sídelní struktura Libereckého kraje 
Mapová příloha č. 4 Evropsky významné lokality a ptačí oblasti v Libereckém kraji 
Mapová příloha č. 5 Územní systém ekologické stability v Libereckém kraji 
Mapová příloha č. 6 Technická infrastruktura 
 
 
E.3 Další informace o možných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví 
 
V průběhu zpracování aktualizace Regionální surovinové politiky jednotlivé orgány ochrany 
přírody vydaly stanovisko ve smyslu požadavků § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění. Správa Krkonošského národního parku, Správa CHKO Jizerské hory a Správa CHKO 
České středohoří vydaly stanovisko v tom smyslu, že lze vyloučit negativní vliv na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti, ostatní příslušné orgány ochrany přírody tuto možnost 
nevyloučily. Bude tedy provedeno vyhodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění, vlivu realizace koncepce na jednotlivé předměty ochrany i na 
celistvost dané lokality. 

Regionální surovinová politiky Libereckého kraje bude též předložena Pracovní skupině pro 
realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje a posouzena metodikou HIA z hlediska jejího 
souladu s realizací cílů Zdravotní politiky Libereckého kraje.      

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

59 
 
 

            Oznámení koncepce Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 
 
  

E.4 Stanoviska orgánů ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
 
V průběhu přípravy předkládané koncepce byly požádány následující orgány ochrany přírody 
o vyžádání stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, z hlediska dopadů aktualizace Regionální surovinové politiky 
Libereckého kraje  na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (lokality soustavy 
NATURA 2000): 

Stanoviska jednotlivých orgánů ochrany přírody:  

Orgány ochrany přírody Stanovisko dle § 45i zák. 114/1992 Sb. 
Správa CHKO Jizerské hory Lze vyloučit významný vliv na EVL a Ptačí 

oblast Jizerské hory 
Správa CHKO Lužické hory Nelze vyloučit významný vliv na EVL a 

Ptačí oblast Labské pískovce 
Správa Krkonošského národního parku Lze vyloučit významný vliv na EVL a Ptačí 

oblast Krkonoše 
Správa CHKO Český ráj Může mít vliv na EVL a ptačí oblasti  
Správa CHKO Kokořínsko Nelze vyloučit významný vliv na EVL a 

ptačí oblasti 
Správa CHKO České středohoří Nemůže mít vliv na EVL a ptačí oblasti 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Libereckého kraje 

Nelze vyloučit významný vliv na EVL a 
ptačí oblasti 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 
Stanoviska orgánů ochrany přírody dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.: 

 Stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory 
 Stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory 
 Stanovisko Správy Krkonošského národního parku 
 Stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj 
 Stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko 
 Stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého 

kraje  
 Stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří 
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Jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail osoby, která se podílela na zpracování oznámení 
koncepce 

 
RNDr. Ivana Pecháčková      Krajský úřad Libereckého kraje 
                                               odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 
                                               vedoucí oddělení rozvojových koncepcí 
                                               U Jezu 642/2a 
                                               461 80 Liberec 
                                               tel.: 485 226 572 
                                               e-mail: ivana.pechackova@kraj-lbc.cz  
 
Ing. Ivana Ptáčková               Krajský úřad Libereckého kraje 
                                               odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 
                                               oddělení rozvojových koncepcí 
                                               U Jezu 642/2a 
                                               461 80 Liberec 
                                                tel.: 485 226 577 
                                                e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz  
 
 
 
Podpis oprávněného zástupce předkladatele 
 
V Liberci dne 10. prosince 2009 

 
 
 
 

                                                                   Bc. Stanislav Eichler 
                                                              hejtman Libereckého kraje 
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Mapová příloha č. 1: Obecná geografie Libereckého kraje 
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 Mapová příloha č. 2: Správní členění Libereckého kraje  
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 Mapová příloha č. 3: Sídelní struktura Libereckého kraje 
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 Mapová příloha č. 4   : Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
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 Mapová příloha č. 5: Územní systém ekologické stability Libereckého kraje 
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Mapová příloha č.6:  Technická infrastruktura 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


