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A. PILÍŘ HOSPODÁŘSKÝ  

A.1 Hospodářská základna  

A.1.1 Zemědělské a lesní hospodářství 

Způsoby a intenzita zemědělského a lesnického hospodaření 

Současné způsoby a intenzitu zemědělského hospodaření v řešeném území ilustrují společensko-ekonomické 

poměry po roce 1989, zejména nové vlastnické vztahy k půdě a všeobecné podmínky pro podnikání v oboru, 
které v zemědělské prvovýrobě poskytují nízkou konkurenceschopnost zemědělců na trhu s komoditami. 
Důsledkem těchto změn je existence místně ladem ležící orné půdy a zanedbaných travních porostů (absence 
exaktních podkladů, blíže viz kap. C.3 Půdní fond) – tento stav je způsoben mnoha obecně známými objektivními 
i subjektivními faktory. Tato situace má mimo jiné přímý vliv na vzhled krajiny, dochází k ruderalizaci půdy 
v opuštěných partiích nástupem plevelných druhů a k sukcesním jevům (nálety dřevin a křovin). Ke stavu 
přispívají i historicky nevytvořené vztahy k půdě, absence místního zpracovatelství, nedostatek kapitálu pro 
zahájení činnosti, v neposlední řadě i chaotická zemědělská politika státu a podmínky EU. 

Problémem je zde rovněž i místní výskyt přetrvávajících velkoplošných způsobů obhospodařování pozemků ZPF 
(nejen orné půdy) na v minulosti scelených honech (ze současného pohledu nadměrných), zejména v částech 
obcí Bulovka, Dětřichov, Dolní Řasnice, Habartice, Heřmanice, Krásný Les, Kunratice a Višňová, a četný výskyt 
lokalit typu zemědělských brownfields.  

Tato situace má značný vliv na krajinu řešeného území, kdy pro zachování kvality krajinného rázu je nutná údržba 
pozemků ZPF, a to i za cenu nezužitkování biomasy, realizovatelná z vnějších finančních zdrojů. 

Vzhledem k daným přírodním podmínkám (klimatickým a půdním podmínkám s vlivem na produkční možnosti) je 
však většina zemědělských pozemků v minulosti uzpůsobena k velkovýrobním technologiím hospodaření i 
náležitě využívána – místně nejkvalitnější pozemky orné půdy, louky a pastviny jsou využívány jako zdroj píce pro 
zdejší pozůstatky provozů živočišné výroby (často přežívající na pokraji zániku). 

Na rozdíl od zemědělství jsou v řešeném území podmínky pro lesnické hospodaření již stabilizované, neboť 

vlastnická struktura je zde již v převážné většině výměry lesů jednoznačně určena (naprostá většina lesů náleží 
státu nebo obcím/městu) a dodavatelský sektor funguje na základě dlouhodobých či operativních dohod 
s vlastníky lesů. 

Vysoká lesnatost řešeného území, územní dislokace lesních pozemků a vysoký stupeň jejich přístupnosti 

umožňuje náležité lesnické hospodaření jak pro výnosové hospodářské funkce, tak i pro zajišťování funkcí 
mimoprodukčních. 

Plochy (areály) zemědělské a lesní prvovýroby a zpracovatelství 

Dle podkladů ÚÚP ORP Frýdlant, databáze a terénního šetření se v území vyskytují ucelené výrobní plochy 
(areály) s převažující a dosud aktivní zemědělskou a lesnickou činností. Jejich lokalizace nekoresponduje 
s výskytem disponibilních druhů pozemků, ale s podnikatelskými záměry vlastníků nebo nájemců konkrétních 
zařízení (dle praktických možností určených výskytem převzatých stavebních objektů a zařízení zrušených 
původních státních statků nebo zemědělských družstev, množství a druh mechanizačních prostředků či 
technologií, a dalších nutných podmínek výhodných pro nového vlastníka či nájemce). Z tohoto důvodu není 
v praktických možnostech (a ani účelné) hodnotit vhodnost umístění či kapacitu výrobních ploch a zařízení. 

Některé zemědělské areály disponují stanovenými ochrannými pásmy, která zabezpečují a eliminují negativní 
jevy jejich provozů na okolí – velikost ochranných pásem závisí na množství faktorů (charakteru výroby, druhů 
případně chovaných hospodářských zvířat, jejich kapacit apod.), které mohou být časově i svojí velikostí 
proměnné – z tohoto důvodu nejsou předmětem bližšího vyhodnocení. 
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Obr. Orientační znázornění lokalizace zemědělských a lesních výrobních ploch (areálů) 

 
Zdroj: Podklady ORP Frýdlant, ÚPD obcí, databáze a terénní šetření (stav 2010, vzhledem k minimálním 

rozdílům neaktualizováno) 

Zemědělské výrobní oblasti (jev 119.A1.1) 

Současné zemědělské hospodaření je ovlivněno zejména danými přírodními podmínkami. Asi tři čtvrtiny 
zemědělské půdy v řešeném území jsou zařazeny do výrobní oblasti B1 Bramborářské a asi 18 % do oblasti B2 
Bramborářské, ZPF v obcích Hejnice a Nové Město pod Smrkem do B3 Bramborářsko-ovesné (představuje jen 
3,3 % rozlohy ZPF v oblasti). Zemědělský půdní fond v obci Bílý Potok je zařazen do nejméně úrodné oblasti H2 
Horská (asi 5 % rozlohy ZPF v oblasti). Ve srovnání s Libereckým krajem se zde tedy nevyskytují nejúrodnější 
oblasti řepařské (v kraji tvoří 13 % rozlohy), je zde vyšší zastoupení oblastí bramborářských (zde asi 95 %, v LK 
75 %) a nižší zastoupení oblastí horských (v LK 7 %). Kromě přírodních podmínek je zemědělské hospodaření 
výrazně ovlivněno zejména podmínkami odbytu a zpracovávání – podnikatelský záměr konkrétního subjektu v 
druzích pěstovaných komodit je tak jednoznačné diktován situací na trhu a možností dotací z tuzemských, příp. 
zahraničních (EU) zdrojů. Tyto ekonomické podmínky ovlivňují i způsob a intenzitu využívání (resp. nevyužívání) 
pozemků ZPF, kdy tyto skutečnosti výrazně ovlivňují souhrnné statistické údaje, které jsou v jednotlivých 
sledovaných obdobích i značně rozdílné. Přehled o množství pěstovaných komodit a o příslušných výměrách 
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v řešeném území nejsou k dispozici, rovněž tak příslušné údaje o ostatních komoditách pěstovaných na 
zahradách a v ovocných sadech (zelenina, ovoce). 

V řešeném území v současnosti naprosto plošně převládají trvalé travní porosty na identickém druhu pozemku i 
na již zatravněné orné půdě, včetně blíže nespecifikované výměry většinou orné půdy uvedené a uváděné do 
klidu v rámci současné státní zemědělské politiky.  

Zemědělské výrobní oblasti jsou objektivně určeny na základě množství ukazatelů přírodních a ekonomických, 
kdy v podmínkách řešeného území se pro jeho podstatnou část jedná o pomocný souhrnný ukazatel teoretických 
možností pro způsoby zemědělského využívání pozemků ZPF zejména v rostlinné prvovýrobě. Zařazení území 
do zemědělských výrobních oblastí je následně provedeno na základě ukazatelů přírodních podmínek 
(nadmořská výška, srážky, teplota, zastoupení půdních druhů), a po zhodnocení potencionálních možností 
zemědělského hospodaření dle ukazatelů ekonomických podmínek (procento výměry orné půdy ze ZPF, 
svažitost, mechanizační dostupnost, zastoupení speciálních kultur apod.). 

Tab. Začlenění území v jednotlivých zemědělsky výrobních oblastech 

Obec Katastrální území Výrobní podoblast 

Bílý Potok Bílý Potok pod Smrkem H2 Horská 2 

Bulovka  

Dolní Oldřiš B1 Bramborářská 1 

Bulovka B1 Bramborářská 1 

Arnoltice u Bulovky B1 Bramborářská 1 

Černousy 

Ves B1 Bramborářská 1 

Černousy B2 Bramborářská 2 

Boleslav B2 Bramborářská 2 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu B1 Bramborářská 1 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice B1 Bramborářská 1 

Frýdlant 
Albrechtice u Frýdlantu B1 Bramborářská 1 

Frýdlant B1 Bramborářská 1 

Habartice 
Habartice u Frýdlantu B1 Bramborářská 1 

Háj u Habartic B1 Bramborářská 1 

Hejnice Hejnice B3 Bramborářsko-ovesná 

Heřmanice 
Heřmanice u Frýdlantu B1 Bramborářská 1 

Kristiánov B1 Bramborářská 1 

Horní Řasnice 
Srbská B2 Bramborářská 2 

Horní Řasnice B1 Bramborářská 1 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

Jindřichovice pod Smrkem B1 Bramborářská 1 

Dětřichovec B1 Bramborářská 1 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu B1 Bramborářská 1 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu B1 Bramborářská 1 

Lázně Libverda Lázně Libverda B3 Bramborářsko-ovesná 

Nové Město pod 
Smrkem 

Hajniště pod Smrkem B3 Bramborářsko-ovesná 

Nové Město pod Smrkem B3 Bramborářsko-ovesná 

Ludvíkov pod Smrkem B3 Bramborářsko-ovesná 

Pertoltice 
Dolní Pertoltice B1 Bramborářská 1 

Horní Pertoltice B1 Bramborářská 1 

Raspenava Raspenava B2 Bramborářská 2 

Višňová 

Andělka B1 Bramborářská 1 

Předlánce B1 Bramborářská 1 

Višňová u Frýdlantu B1 Bramborářská 1 

Poustka u Frýdlantu B1 Bramborářská 1 

Víska u Frýdlantu B1 Bramborářská 1 

Zdroj: KÚLK, Program rozvoje HSO Frýdlantsko, KN 
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Obr. Ilustrativní znázornění územních prostorů pro fungování oborů zemědělství a lesnictví 

 

Subjekty zemědělské a lesnické výroby (jev 119.A1.2) 

Podmínky pro fungování subjektů hospodařících v zemědělství jsou v současnosti spíše nevyhovující (viz 

výše), očekávaným trendem je jejich další útlum s vlivem i na vlastní existenci subjektů. Vzhledem k současným 
trendům zatravňování orné půdy či „uvádění půdy do klidu“, a existujícím i rozvíjejícím se možnostem financování 
údržby krajiny z vnějších zdrojů, lze díky těmto stimulům očekávat oddálení naprostého krachu těchto 
podnikatelských struktur v případě, že nebudou efektivně podnikat v oblasti živočišné výroby nebo v souběhu 
s ostatními aktivitami (ekofarmy, agroturistika, pěstování biomasy pro energetické účely apod.). Větší 
hospodářské celky právnických osob disponují jak výrobními prostředky, tak i dlouhodobými smluvními vztahy 
k půdě, tudíž mají i větší šanci na ekonomický rozvoj. 

ČSÚ eviduje zemědělsky a lesnicky hospodařící subjekty dle místa jejich činnosti resp. bydliště (obec), avšak 

již bez ohledu, na kterém území hospodaří, vč. subjektů evidovaných vně řešeného území a hospodařící zde, ani 
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nezohledňují jemné nuance jednotlivých druhů činností. Rovněž aktuálnost této evidence je diskutabilní, neboť již 
nezohledňuje subjekty s ukončenou činností či subjekty, které činnost v oborech započaly v posledním období. 
Kritéria pro identifikaci činnosti jednotlivých subjektů jsou zde rovněž pojata bez ohledu na konkrétní způsob, zda 
se jedná o činnost hlavní či vedlejší doplňkovou, a to i bez ohledu na intenzitu hospodaření. Ze znalosti 
zpracovatele však uvedená evidence subjektů v uvedených zdrojích není zdaleka úplná – následně uvedený 
přehled je tedy pouze orientační. 

Tab. Hospodařící subjekty v zemědělství, lesnictví (dle evidence i rybolovu*): 

Obec Počet podnikatel. subjektů v zeměď., lesnictví, rybolovu*) 

Bílý Potok 30 

Bulovka 30 

Černousy 11 

Dětřichov 13 

Dolní Řasnice 23 

Frýdlant 104 

Habartice 13 

Hejnice 64 

Heřmanice 7 

Horní Řasnice 9 

Jindřichovice pod Smrkem 29 

Krásný Les 12 

Kunratice 12 

Lázně Libverda 16 

Nové Město pod Smrkem 50 

Pertoltice 11 

Raspenava 50 

Višňová 32 

celkem 516 

Pozn.: *) rybolov je v podmínkách řešeného území zanedbatelným hospodářským oborem s mizivým podílem 
na trhu  

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, stav k 31. 12. 2015 

Do drobné zemědělské činnosti lze řadit i další soukromé subjekty zabývající se zahrádkařením, nebo subjekty 
využívající pozemky velmi malých výměr pro svoji vlastní potřebu.  

Mezi subjekty působící v lesnictví jsou zahrnuti převážně jednotlivci, kteří vlastní živnostenská oprávnění na 
jednotlivé lesnické práce, a kteří jsou operativně najímáni hlavními dodavatelskými firmami (právnickými osobami) 
nebo jednotlivými vlastníky lesů.  

Organizační struktura mysliveckého hospodaření (jev 119.A1.3) 

Provoz myslivosti je v řešeném území organizován v územních jednotkách – tzv. „honitbách“:  

Tab. Přehled honiteb  

Obec Kód Název honitby  

Bílý Potok 5102210220 Bílý Potok  

5108209808 Černý vrch 

5102206217 Ferdinandov 

5108209807 Jizerka 

5102110214 Raspenava-Peklo 

5102210223 Smědava 

Bulovka 5102110213 Bulovka-Obora 

5102110226 Bulovka-Rybníčky 

5102109204 Frýdlant-Školní Statek 

5102210221 Horní Řasnice 
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Obec Kód Název honitby  

5102310225 Krásný les 

5102110215 Pertoltice 

Černousy 5102110215 Pertoltice 

5102110211 Višňová-Andělka 

5102110209 Višňová-Předlánce 

Dětřichov 5102101202 Dětřichov 

5102110210 Frýdlant-Větrov  

5102202216 Zátiší 

Dolní Řasnice 5102110226 Bulovka-Rybníčky 

5102101201 Dolní Řasnice 

5102210221 Horní Řasnice 

0004404512 Chlum 

5102310225 Krásný Les 

5102206219 Nové Město pod Smrkem 

Frýdlant 5102110213 Bulovka-Obora 

5102101202 Dětřichov 

5102109204 Frýdlant-Školní Statek 

5102110210 Frýdlant-Větrov 

5102110208 Kunratice 

5105110022 Mlýnice 

5105110023 Mníšek 

5102110205 Raspenava 

5102110207 Višňová 

5102202216 Zátiší 

Habartice 5102110215 Pertoltice 

Hejnice 5103211308 Černá Nisa 

5102206217 Ferdinandov 

5105202032 Fojtka 

5102206218 Jizera 

5103202302 Josefův Důl 

5102211224 Oldřichov 

5103210304 Přehrada Kamenice 

5102110214 Raspenava-Peklo 

5102210223 Smědava 

Heřmanice 5102101202 Dětřichov 

Horní Řasnice 5102101201 Dolní Řasnice 

5102210221 Horní Řasnice 

5102110212 Jindřichovice pod Smrkem 

5102206219 Nové Město pod Smrkem 

Jindřichovice pod Smrkem 5102110212 Jindřichovice pod Smrkem 

5102206219 Nové Město pod Smrkem 

Krásný Les 5102109204 Frýdlant-Školní Statek 

0004404512 Chlum 

5102310225 Krásný Les 

5102110205 Raspenava 

Kunratice 5102110210 Frýdlant-Větrov 

5102110208 Kunratice 

5102110207 Višňová 
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Obec Kód Název honitby  

Lázně Libverda 5102210220 Bílý Potok 

5102210222 Lázně Libverda 

5102110214 Raspenava-Peklo 

Nové Město pod Smrkem 5102101201 Dolní Řasnice 

0004404512 Chlum 

5102210222 Lázně Libverda 

5102206219 Nové Město pod Smrkem 

5102110214 Raspenava-Peklo 

Pertoltice 5102110213 Bulovka-Obora 

5102110226 Bulovka-Rybníčky 

5102110215 Pertoltice 

5102110209 Višňová-Předlánce 

Raspenava 5105202032 Fojtka 

5102110210 Frýdlant-Větrov 

5102109204 Frýdlant-Školní Statek 

0004404512 Chlum 

5102211224 Oldřichov 

5102110205 Raspenava 

5102110214 Raspenava-Peklo 

5102202216 Zátiší 

Višňová 5102110213 Bulovka-Obora 

5102110207 Višňová 

5102110211 Višňová-Andělka 

5102110206 Višňová-Loučná 

5102110209 Višňová-Předlánce 

Zdroj: ÚHÚL   

V případě nadměrných stavů volně chované spárkaté zvěře (Jizerské hory jsou součástí tzv. „jelenářské oblasti“), 
které mají přímý vliv na velikost škod na lesních i nelesních kulturách, je nutno situaci řešit v kontinuitě 
s přírodními podmínkami určující úživnost prostředí. V řešeném území nejsou dosud využity všechny možnosti 
pro oborní chovy spárkaté zvěře. 
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Obr. Orientační znázornění hranic honiteb  

 
Zdroj: ÚHÚL   

Komplexní pozemkové úpravy 

Jedním z předpokladů efektivního hospodaření je vyřešení vlastnických vztahů v území a realizace komplexních 
pozemkových úprav. V následující tabulce je uveden stav pozemkových úprav v jednotlivých katastrech.  

Tab. Přehled pozemkových úprav 

Obec Katastrální území stav pozemkových úprav 

Bílý Potok Bílý Potok pod Smrkem - 

Bulovka Arnoltice u Bulovky JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 
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Obec Katastrální území stav pozemkových úprav 

 Bulovka KPÚ (k zahájení) 

 Dolní Oldřiš KPÚ (ukončené) 

Černousy Boleslav KPÚ (zahájené) 

 Černousy KPÚ (zahájené) 

 Ves KPÚ (ukončené) 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu KPÚ (ukončené) 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice KPÚ (zahájené) 

JPÚ (ukončené) 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

 Frýdlant KPÚ (neukončené) 

JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

Habartice Habartice u Frýdlantu KPÚ (neukončené) 

 Háj u Habartic KPÚ (zahájené) 

Hejnice Hejnice JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu KPÚ (ukončené) 

JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

 Kristiánov KPÚ (ukončené) 

Horní Řasnice Horní Řasnice JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

 Srbská KPÚ ( neukončené) 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

Dětřichovec KPÚ (ukončené) 

JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

 Jindřichovice pod Smrkem KPÚ (ukončené) 

JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu KPÚ (neukončené) 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu KPÚ (neukončené) 

Lázně Libverda Lázně Libverda - 

Nové Město pod 
Smrkem 

Hajniště pod Smrkem KPÚ (neukončené) 

JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

 Ludvíkov pod Smrkem KPÚ (neukončené) 

 Nové Město pod Smrkem KPÚ (neukončené) 

JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

Pertoltice Dolní Pertoltice JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

KPÚ (zahájené) 

 Horní Pertoltice KPÚ (zahájené) 

Raspenava Raspenava KPÚ (neukončené) 

JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

Višňová Andělka KPÚ (zahájené) 

JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

 Poustka u Frýdlantu - 

 Předlánce JPÚ s výměnou vlastnických práv (ukončené) 

KPÚ (k zahájení) 

 Víska u Frýdlantu - 

 Višňová u Frýdlantu KPÚ (neukončená) 

Zdroj:  eAGRI – pozemkové úpravy 
Pozn.: KPÚ – komplexní pozemkové úpravy 
 JPÚ – jednoduché pozemkové úpravy 
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A.1.2 Výroba a služby 

Plochy výroby (plochy průmyslové výroby, stavebnictví, skladů a výrobních služeb (jev 2.2) 

Plochy výroby jsou členěny na plochy zemědělské výroby, plochy lesní výroby (popis viz výše) a dále na plochy 
výroby s velkou zátěží a plochy výroby s malou zátěží, smíšené plochy výroby s bydlením a plochy těžby nerostů.   

Plochy průmyslové výroby, stavebnictví, skladů a výrobních služeb se nacházejí v celém řešeném území, 
umístěné převážně podél důležitějších dopravních tahů popř. vodních toků.  

V rámci výrobních aktivit je nutno také zohlednit těžbu nerostných surovin – stanovené dobývací prostory a 
ložiska nerostných surovin; viz kapitola C.1.3 Nerostné suroviny.  

Tab. Rozmístění výrobních ploch v řešeném území 

Obec Katastrální území Popis výrobních ploch  

Bílý Potok Bílý Potok výrobní plochy jsou rozmístěné převážně v severozápadní části obce 
podél komunikace II/290; převažují výrobní plochy s malou zátěží, pouze 
jedna výrobní plocha s velkou zátěží 

Bulovka Arnoltice u Bulovky výrobní plochy s malou zátěží rozmístěné ve střední části katastrálního 
území západně od komunikace I/13 

Bulovka drobné výrobní plochy rozmístěné podél komunikace III/2914 

Dolní Oldřiš v tomto katastrálním území se nenachází žádná plocha výroby 

Černousy Boleslav jedna výrobní plocha s malou zátěží umístěná při hranici s k. ú. 
Černousy při komunikaci III/0353 

Černousy jedna výrobní plocha s velkou zátěží se nachází v severní části k. ú., u 
křižovatky komunikací III/0353 a III/0352; na katastrálním území se 
nacházejí 2 smíšené plochy výroby bez bydlení (jedna se nachází 
v těsném sousedství výrobní plochy s velkou zátěží při komunikaci 
III/0353 a druhá severně od komunikace III/0352) 

Ves jedna výrobní plocha s malou zátěží se nachází u komunikace III/0353 u 
státní hranice 

Dětřichov Dětřichov u 
Frýdlantu 

výrobní plochy převážně s malou zátěží jsou rozmístěné v severní části 
území podél komunikací III/03513 a III/03515; jižně od komunikace 
III/03513 se nachází i výrobní plocha s velkou zátěží (od 10/2010 
uzavřena) 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice 1 drobná plocha s malou zátěží se nachází severně od komunikace 
III/2911; u hranice s k. ú. Krásný Les u Frýdlantu jižně od komunikace 
III/2911 se nacházejí 2 výrobní plochy s velkou zátěží 

Frýdlant Albrechtice u 
Frýdlantu 

výrobní plochy s malou zátěží jsou rozmístěné převážně podél 
komunikací I/13 a III/03515, jedna výrobní plocha se nachází nedaleko 
hranice s obcí Mníšek 

 Frýdlant katastrální území s největším počtem výrobních ploch 

- výrobní plocha s malou zátěží se nachází severně od komunikace 
III/2901 

- výrobní plochy (s malou i velkou zátěží) se nacházejí ve střední části 
katastrálního území a jsou rozmístěné převážně podél komunikací I/13, 
II/290, III/2903, III/03510 a III/03511 

- výrobní plocha s malou zátěží se nachází severně od komunikace 
III/2901 

- východně od komunikace III/03510 se nachází 1 smíšená plocha 
výroby bez bydlení 

Habartice Habartice u 
Frýdlantu 

2 výrobní plochy s malou zátěží se nacházejí západně od komunikace 
I/13; 1 výrobní plocha s malou zátěží leží západním směrem od 
komunikace I/13 v těsné blízkosti státní hranice 

Háj u Habartic v tomto katastrálním území se nenachází žádná plocha výroby 

Hejnice Hejnice výrobní plochy s malou i velkou zátěží se nacházejí podél komunikací 
II/290 a III/29016 
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Obec Katastrální území Popis výrobních ploch  

Heřmanice Heřmanice u 
Frýdlantu 

výrobní plochy s malou zátěží se nacházejí podél komunikací III/03513; 
severně od komunikace III/03513 se nacházejí 2 plochy těžby nerostů (v 
současné době nevyužívané - bývalý čedičový lom) 

Kristiánov v tomto katastrálním území se nenachází žádná plocha výroby 

Horní Řasnice Horní Řasnice výrobní plochy s velkou zátěží se nachází na křižovatkách komunikací 
III/2917 s III/2915 a III/2915 s III/2919, jedna menší plocha u komunikace 
III/2917 a jedna západně od komunikace III/2918; výrobní plochy s 
malou zátěží se nacházejí podél komunikací III/2915, III/2918 

 Srbská výrobní plochy s malou zátěží se nacházejí podél komunikací III/2918 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Dětřichovec v tomto katastrálním území se nenachází žádná plocha výroby 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

3 výrobní plochy s malou zátěží se nacházejí nedaleko křižovatky silnic 
III/2915 a III/29110 

Krásný Les Krásný Les u 
Frýdlantu 

- 2 výrobní plochy s malou zátěží se nacházejí u silnic III/2912 

- u silnice III/2911 leží několik drobných smíšených ploch výroby 
s bydlením a jedna smíšená plochy výroby bez bydlení 

- severním směrem od komunikace III/2911 se nachází plochy těžby 
nerostů 

Kunratice Kunratice u 
Frýdlantu 

plochy výroby bez bydlení se nacházejí u křižovatky komunikací 
III/03511 s III/03514 a ve východní části obce u hranice s k. ú. Frýdlant; 
západně od komunikace III/0353 jsou navrhovány 2 smíšené plochy 
výroby s bydlením 

Lázně Libverda Lázně Libverda 2 výrobní plochy s malou zátěží se nacházejí u silnic III/29015 

Nové Město 
pod Smrkem 

Hajniště pod 
Smrkem 

3 výrobní plochy (dle ÚP navrhované) s malou zátěží se nacházejí u 
silnice II/291 v těsném sousedství s k. ú. Nové Město pod Smrkem 

Ludvíkov pod 
Smrkem 

plochy výroby s malou zátěží leží podél komunikace III/29015 

Nové Město pod 
Smrkem 

plochy výroby s malou zátěží leží nedaleko komunikace II/291 a 1 
navrhovaná jižně od komunikace III/20911; plocha výroby s těžkou 
zátěží leží jižně od komunikace III/29011 a 1 severně od komunikace 
II/291 

Pertoltice Dolní Pertoltice v tomto katastrálním území se nenachází žádná plocha výroby (pouze 
velkoplošný brownfield) Horní Pertoltice 

Raspenava Raspenava - plochy výroby (s malou i velkou zátěží) se nacházejí převážně podél 
komunikace II/290 

- 1 plocha s malou zátěží leží severně od komunikace III/29011 

- několik navrhovaných ploch (dle ÚP) s malou zátěží se nachází podél 
silnice III/29010 

Višňová Andělka - plochy výroby s malou zátěží leží podél komunikace III/0354 a podél 
vodních toků (Boreček a u přítoku Saňského potoka) 

- do JZ části k. ú. zasahují plochy výroby s velkou zátěží z k. ú. Višňová 
u Frýdlantu) 

 Poustka u 
Frýdlantu 

plochy výroby s malou i velkou zátěží leží podél komunikace III/0357; 
plocha s malou zátěží se nachází u komunikace III/03510 (je navržena 
dle ÚPD) 

 Předlánce plochy výroby s malou zátěží leží podél komunikace III/0357; 1 plocha 
s velkou zátěží se nachází u komunikace III/0353 

 Víska u Frýdlantu plochy výroby s malou zátěží leží podél komunikace III/0353 

 Višňová u 
Frýdlantu 

plochy výroby s malou i velkou zátěží leží podél komunikace III/0353 

Plochy občanského vybavení (plochy obchodu, služeb) (jev 3) 

Plochy občanského vybavení jsou rozmístěny nerovnoměrně po celém území řešeného území. V menších obcích 
se většinou jedná pouze o menší prodejny smíšeného zboží a hostince. Vyšší občanské vybavení 
(specializované obchody) se nacházejí ve větších městech např. Frýdlant, Hejnice, Lázně Libverda, Nové Město 
pod Smrkem atd.  
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Plochy občanského se nacházejí ve většině sídel, vyjma sídel Dolní Oldřiš (obec Bulovka), Albrechtice u 
Frýdlantu (město Frýdlant), Dětřichovec (obce Jindřichovice pod Smrkem), Horní Pertoltice (obec Pertoltice).  

Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území - brownfield (jev 4) 

Pro venkovskou a příměstskou krajinu Frýdlantska jsou charakteristické opuštěné zemědělské areály - 
velkovýrobní areály, které již nejsou využívány, případně je využita jen malá část jejich kapacity. Podle původu 
„brownfields“ můžeme rozlišit - opuštěné průmyslové, energetické, těžební, skladovací, zemědělské objekty, 
dopravní (např. železniční pozemky, přístavy a loděnice), vojenské budovy, degradované (vybydlené) části měst, 
zchátralé objekty s hodnotou průmyslového dědictví (industriální památky 19. stol., barokní hospodářské objekty 
apod.).  

V letech 2004 - 2005 byl zpracován projekt „Lokality typu brownfields jako investiční příležitost“ (autoři - Katedra 
ekonomie z Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci, ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 
v Liberci). Hlavním cílem projektu bylo zpracovat analýzu neprůmyslových deprimujících zón v ČR na příkladu 
NUTS 3 Severovýchod, shromáždit zkušenosti s revitalizací neprůmyslových deprimujících zón v zahraničí a v 
České republice, vytvořit soubor případových studií neprůmyslových deprimujících zón a definovat metriky 
charakterizující tyto zóny.  

Z hlediska geografického rozmístění brownfields v Libereckém kraji se nejvíce brownfields nachází ve správním 
obvodě Frýdlant (28 %), ačkoliv se tento správní obvod podílí na rozloze Libereckého kraje jen 11 %. Je to 
způsobeno úpadkem zemědělství a textilního průmyslu v tomto regionu. 

V roce 2007 proběhla aktualizace databáze brownfields Libereckého kraje (došlo k doplnění údajů u 160 lokalit, 
aktualizace stávajících údajů a doplnění položek u 204 lokalit, návrh systému komunikace s obcemi a MÚ). Takto 
zaktualizovaná databáze byla zveřejněna na stránkách KÚLK.  

Jako pozůstatek restrukturalizace oborů se v řešeném území dosud vyskytují některé dlouhodobě nevyužívané (a 
zdevastované) původně stavební objekty a zařízení zemědělské, dřevozpracující prvovýroby průmyslové a 
občanské, které svým aktuálním stavem značně narušují místní sídelní strukturu a krajinný ráz. 

Tab. Přehled ploch brownfields  

Obec Katastrální území Zdroj Název plochy brownfield Poznámka  

Bílý Potok Bílý Potok pod Smrkem KÚLK 5102-01 Statek velkoplošný BF 

průzkum 
starý výrobní areál na 
východním okraji obce 

 

průzkum 
stará továrna v centru obce, 
převážně nevyužívaná  

velkoplošný BF 

průzkum malá továrna  

KÚLK 5102-90 objekt č.p. 1  

Bulovka Arnoltice Bulovky průzkum statek  

Bulovka  KÚLK 5102-03 Statek velkoplošný BF 

Černousy Boleslav KÚLK 5102-05 HD - Boleslav velkoplošný BF 

Ves KÚLK 5102-06 Mykana - Ves velkoplošný BF 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu KÚLK 5102-102 Zemědělské stavení velkoplošný BF 

  KÚLK 5102-103 Stavba pro rodinnou rekreaci  

  KÚLK 5102-104 Dům  

  KÚLK 5102-105 Stavení  

  KÚLK 5102-106 Objekt s nádvořím  

  KÚLK 5102-84 Elektrárna  

Dolní Řasnice Dolní Řasnice KÚLK 5102-08 Nový kravín  

KÚLK 5102-09 
Švorcovo (Svobodovo) 
zemědělské družstvo 

v jedné lokalitě dle 
ortofoto mapy již v 
rekonstrukci 

KÚLK 5102-73 Továrna velkoplošný BF 

KÚLK 5102-77 statni statek kanceláře  

KÚLK 5102-86 Internát č.p. 294  

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu - - - 

Frýdlant 
KÚLK 5102-11 Mlékárna 

 

KÚLK 5102-12 restaurace Koruna  
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Obec Katastrální území Zdroj Název plochy brownfield Poznámka  

KÚLK 5102-13 Státní statek velkoplošný BF 

KÚLK 5102-80 Kotelna nemocnice  

průzkum školní statek převážně nevyužívaný 

průzkum Slezan velkoplošný BF 

KÚLK 5102-95 Továrna obuvi  

Habartice Habartice u Frýdlantu KÚLK 5102-15 LIAZ převážně 
zdemolovány 

velkoplošný BF 

KÚLK 5102-16 Stáje velkoplošný BF 

KÚLK 5102-17 Škola  

KÚLK 5102-18 Textilana 

částečné využití jako 
sklad zdravotního 
vybavení 

KÚLK 5102-92 Prodejna Habartice č. p. 29  

Háj u Habartic průzkum statek na kraji sídla  

Hejnice Hejnice KÚLK 5102-20 Tovární objekt velkoplošný BF 

KÚLK 5102-71 Helana velkoplošný BF 

průzkum 
Ferdinandov – Na Výsluní – 
bývalá továrna u potoka 

 

KÚLK 5102-94 Starý objekt v centru Hejnic  

Heřmanice  Heřmanice u Frýdlantu KÚLK 5102-21 Bývalé nádraží ČD  

průzkum Lom velkoplošný BF 

Kristiánov - - - 

Horní Řasnice Horní Řasnice KÚLK 5102-22 Statek  

KÚLK 5102-23 Dílny Hans Wolf velkoplošný BF 

KÚLK 5102-26 Kravín malý velkoplošný BF 

KÚLK 5102-27 Kravín velký  

KÚLK 5102-89 Výrobní objekt velkoplošný BF 

Srbská - - - 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

Dětřichovec - - - 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

KÚLK 5102-33 Areál živočišné výroby (kravín) velkoplošný BF 

KÚLK 5102-34 Pila velkoplošný BF 

KÚLK 5102-35 Areál UNITEX  

průzkum Restaurace  

průzkum Tardex s.r.o.  

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu - - - 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu KÚLK 5102-36 čp. 14  

KÚLK 5102-38 čp. 1  

KÚLK 5102-40 Marmeládka velkoplošný BF 

KÚLK 5102-96 Statek  

KÚLK 5102-98 Granulačka  

Lázně Libverda Lázně Libverda průzkum bývalý hotel Jizerka  

průzkum nevyužívaný statek  

Nové Město pod 
Smrkem 

Hajniště pod Smrkem průzkum bývalé vojenské kasárny  

Ludvíkov pod Smrkem - - - 

Nové Město pod 
Smrkem 

KÚLK 5102-44 Divadlo  

KÚLK 5102-48 Statek velkoplošný BF 

KÚLK 5102-75 Textilana velkoplošný BF 

Pertoltice Dolní Pertoltice průzkum Statek Reiniš velkoplošný BF 
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Obec Katastrální území Zdroj Název plochy brownfield Poznámka  

Horní Pertoltice - - - 

Raspenava Raspenava KÚLK 5102-55 Luhová čp. 27  

průzkum převážně nevyužívaný kravín  

průzkum 
továrna v centru obce (čp. 
706) 

 

průzkum 
část výrobního areálu v ulici 
Nábřeží (čp. 167) 

velkoplošný BF 

průzkum zdevastovaný historický statek  

průzkum u dráhy  

Višňová Andělka KÚLK 5102-58 Andělka - Winterův statek velkoplošný BF 

KÚLK 5102-59 
Andělka - zemědělský 
komplex 

velkoplošný BF 

KÚLK 5102-88 Objekt Andělka čp. 93  

KÚLK 5102-85 Vila Andělka čp. 109  

Poustka u Frýdlantu KÚLK 5102-91 Přádelna Poustka č.p. 78  

Předlánce KÚLK 5102-65 Předlánce - stodoly  

KÚLK 5102-66 Předlánce - Štěrba statek  

Víska u Frýdlantu KÚLK 5102-70 Víska - spálený dvůr velkoplošný BF 

Višňová u Frýdlantu KÚLK 5102-60 čp. 1 nevyužívaný objekt 

KÚLK 5102-61 obytný dům čp. 13 
nevyužívaný 
zdevastovaný objekt 

KÚLK 5102-64 Prasečák u kostela velkoplošný BF 

KÚLK 5102-76 Internát  

Zdroj:  Krajský úřad Libereckého kraje (KÚLK), terénní průzkum zpracovatele  

Všechny plochy brownfields jsou graficky vymezeny v datové části (jev 004); existence velkoplošných brownfields 
je symbolem u názvu katastrálního území označena v Problémovém výkrese.  

A.1.3 Cestovní ruch 

Východiska 

Turistická oblast Frýdlantsko je převážně součástí Frýdlantské pahorkatiny, pouze do jejích nejjižnějších partií 
zasahují Jizerské hory, které jsou hlavní atraktivitou a také obvykle hlavním a jediným cílem pro návštěvníky 
území. Území SO ORP Frýdlant tvoří periferní oblast na severní straně Jizerských hor. Území Frýdlantska je 
odvodňováno řekou Smědá, která patří do povodí Lužické Nisy. Na území Frýdlantska se nenacházejí žádné 
významné vodní plochy. 

Frýdlantsko s hustotou zalidnění 72 obyvatel/km
2
 je druhou nejméně zalidněnou oblastí ze všech oblastí 

v Libereckém kraji (za Českým středohořím) na rozloze 338,2 km
2
 žije cca 24,5 tisíc obyvatel.  

Podnikání v oblasti cestovního ruchu není nijak zvlášť významné, zvýšenou koncentraci těchto aktivit (podnikatelé 
a zaměstnaní v pohostinství a ubytování) vykazuje pouze část Frýdlantska přecházející v Jizerské hory 
(Raspenava, Hejnice, Lázně Libverda, Bílý Potok).  

Cestovní ruch v území je převážně vázán na turistiku v Jizerských horách (pěší, cykloturistiku, běžkařské dráhy). 
V současnosti je vyhledávaným cílem návštěvníků Singltrek pod Smrkem – nové cyklistické trasy v krajině mezi 
Novým Městem pod Smrkem, Lázněmi Libverda a Bílým Potokem. Z kulturních atraktivit má největší význam 
Frýdlantský zámek, klášter v Hejnicích a Lázně Libverda. 

Nejvýznamnějším obslužným a nástupním centrem je město Frýdlant. Hlavními středisky CR jsou Lázně 
Libverda, Hejnice a Nové Město pod Smrkem. Nedostatečně je zatím pro CR využíván potenciál Hejnic a Nového 
Města pod Smrkem. 

Území Frýdlantska je zahrnuto v řešeném území Studie rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (2013 KÚLK), 
která byla podkladem pro zpracování územní studie, a z níž vyplývají tato strategická opatření týkající se 
Frýdlantska: 

-  prioritní strategií studie je rozptyl turistických aktivit severním směrem, kde je nalézán potenciál 
především pro pěší a cyklistickou turistiku, popř. hipoturistiku 



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

 

ŽALUDA, projektová kancelář       Stránka | 19  

 

-  Rozptyl do Frýdlantska by nejvýznamněji ulevil přímému zatížení Jizerských hor turistikou a navíc by měl 
význam i pro podporu ekonomického rozvoje dané oblasti 

-  Doplňující směr na Nové Město pod Smrkem podél západních a severních svahů Jizerských hor je 
přímo navázán na atraktivitu hor a v rámci něj je především řešeno zkvalitňování možnosti nástupu do 
hor ze západního a severního směru. Tím je sledováno odlehčení centrálních nástupních míst na jižních 
svazích hor, přičemž je zde opět zvažován i ekonomický přínos.  

-  Základní nástupní místa do Jizerských hor – Albrechtice u Frýdlantu, Hejnice – Ferdinandov, Smědava, 
Nové Město pod Smrkem - kyselka 

Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory byla zpracována a zaregistrována do 

evidence územně plánovací činnosti v roce 2016; jejím hlavním účelem je koordinace rozvoje řešeného území se 
zaměřením na rozvoj cestovního ruchu na regionální úrovni – závěry návrhové části územní studie odpovídající 
podrobnosti řešení a obsahovému standardu zpracování územních plánů budou podrobněji prověřeny a 
zohledněny v rámci řešení pořízení nových územních plánů nebo změn územních plánů.  

Územní studie se zaměřuje na rozvoj letní (pěší turistika, cykloturistika a hipoturistiku) a zimní (sjezdové, běžecké 
lyžování) rekreaci a koncepčně řeší zejména problematiku dlouhodobého přetížení Jizerských hor turistickým 
využíváním.  

Hlavní cíle: 

-  A: Rozptyl turistů z liberecko-jablonecké aglomerace do širšího okolí Jizerských hor  

-  B: Funkční kooperace center cestovního ruchu:  

kooperace Hejnice – Lázně Libverda – Nové Město p. S. 

kooperace výše uvedeného jádrového území s Frýdlantem 

přeshraniční turistické vazby s městy Bogatynia a Świeradów-Zdrój 

-  C: Kvalitativní rozvoj a zvyšování standardu infrastruktury a služeb cestovního ruchu 

 

-  D: Podpora obsluhy turisticky atraktivních území vlakem 

-  E: Stimul zájmu turistů o výletní trasy s rozdílným místem startu a cíle 

-  F: Rozvoj tvrdých forem cestovního ruchu soustředit do stávajících rekreačních středisek a do měst 
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-  G: Posílení vazeb mezi hlavními turistickými centry a blízkými městy 

-  H: Zmírnění střetů na rozhraní liberecko – jablonecké aglomerace a Jizerských hor 

-  I: Rozptýlení nástupu turistů do centrální části Jizerských hor mimo hlavní nástupní místa od jihu 

 

-  J: Regulace dalšího nárůstu objektů individuální rekreace v centrální části Jizerských hor 

-  K: Optimalizace sítě turistických tras v centrální části Jizerských hor 

-  L: Podpora turistického využití hřebenů okolo liberecko – jablonecké aglomerace 
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-  M: Posílení významu a rozvoj Nového Města pod Smrkem jako hlavního turistického centra 

-  N: Rozvoj šetrných forem cestovního ruchu na Frýdlantsku a Pěnčínsku / Zásadsku 

-  O: Rozvoj hromadných ubytovacích zařízení na Pěnčínsku / Zásadsku 

 

Pro dílčí územní celky jsou stanoveny cílové charakteristiky cestovního ruchu, Frýdlantského výběžku se týkají 
tyto:  

Frýdlantsko: klidná, otevřená, přehledná krajina polí, luk, pastvin a remízů  

vymezení území  Frýdlantský výběžek  

hlavní krajinné landmarky  údolí říčky Smědé, Řasnice, Bulovského potoka a Panenského potoka  

převládající cílový charakter 
cestovního ruchu  

nenáročná rekreační rodinná pěší turistika a cykloturistika  

venkovská turistika: hipoturistika, agroturistika, ekoagroturistika  

poznávací turistika: „krajina podstávkových domů“, život na venkově v podhůří 
Jizerských hor, „Trojmezí“ (ČR/PL/SRN)  

lázeňství: Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda  

chalupaření: vhodná aktivita pro oživení místních komunit se stagnující/klesající 
populací (nové objekty umísťovat v podhůří, ve vazbě na zastavěné území)  

nevyužitý potenciál cestovního 
ruchu  

„krajina podstávkových domů“  

údolí říčky Smědé  

hlavní centra cestovního ruchu  Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Lázně Libverda  
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hlavní integrační vazby 
cestovního ruchu  

údolím říčky Smědé směr jezero Witka (PL), Berzdorfer See (SRN) a Görlitz  

Frýdlant – Bogatynia  

Frýdlant – Nové Město pod Smrkem / Hejnice / Lázně Libverda  

Frýdlant – Nové Město pod Smrkem – Świeradów-Zdrój (PL)  

okolí Smrku: dramatické, drsné a tajuplné vrcholy hor  

vymezení území  nejvyšší partie Jizerských hor okolo Smrku (1124 m) a Stógu Izerského (1107 m), 
okolí Nového Města pod Smrkem a Świeradovy-Zdróje  

hlavní krajinné landmarky  Smrk  

převládající cílový charakter 
cestovního ruchu  

terénní cyklistika: singltrek  

náročná horská pěší turistika a cykloturistika  

rekreační běžecké lyžování  

lázeňství: Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Świeradów-Zdrój (PL)  

nevyužitý potenciál cestovního 
ruchu  

renesanční urbanistická struktura horního města Nové Město pod Smrkem  

kooperace Nové Město pod Smrkem – Świeradów-Zdrój (PL)  

lázeňské město Świeradów-Zdrój (PL)  

kabinová lanovka na Stóg Izerski (PL)  

hlavní centra cestovního ruchu  Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Lázně Libverda, Świeradów-Zdrój (PL)  

hlavní integrační vazby 
cestovního ruchu  

Nové Město pod Smrkem – Hejnice – Lázně Libverda – Świeradów-Zdrój (PL)  

Smrk – Stóg Izerski (PL)  

severní svahy: lesy, skály, vodopády  

vymezení území  severní svahy Jizerských hor  

hlavní krajinné landmarky  skalní hřebeny Ořešník, Hajní kostel, Frýdlantské cimbuří, Polední kameny  

převládající cílový charakter 
cestovního ruchu  

náročná horská pěší turistika  

poznávací pěší turistika (nadšenci přírody): Jizerskohorské bučiny, vodopády, 
skalní útvary  

nevyužitý potenciál cestovního 
ruchu  

Jizerskohorské bučiny (jednotlivá vývojová stádia přirozeného lesa)  

Šolcův rybník (koupání)  

hlavní centra cestovního ruchu  mimo území: Hejnice, Lázně Libverda  

hlavní integrační vazby cestovního ruchu  

Jizerské hory: uzavřená horská krajina lesů  

vymezení území  centrální část (hřebeny) Jizerských hor  

hlavní krajinné landmarky  masivy lesů, vodní nádrže Bedřichov, Josefův Důl, Souš, Černá hora, Jizera, 
Bukovec  

převládající cílový charakter 
cestovního ruchu  

sportovní cykloturistika a běžecké lyžování („polykači kilometrů“)  

rekreační pěší turistika, cykloturistika a běžecké lyžování  

poznávací pěší turistika a cykloturistika: příroda Jizerských hor  

nevyužitý potenciál cestovního 
ruchu  

přeshraniční vazba na Jakuszyce (PL) a Szklarskou Porebu (PL)  

hlavní centra cestovního ruchu  mimo území: Bedřichov, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Albrechtice v J. h., Desná, 
Kořenov  

hlavní integrační vazby 
cestovního ruchu  

přeshraniční vazba: česká – polská strana řeky Jizery  

Tanvald – Desná – Kořenov – Jakuszyce (PL) – Szklarska Poreba (PL)  

Greenway Kamenice  

Greenway Jizera  

Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory stanovuje záměry v oblasti letní a zimní 
rekreace, konkrétní záměry s územním průmětem jsou uvedeny v kapitole F. Souhrn záměrů na provedení změn 
v území.  

Střediska cestovního ruchu 

Frýdlantský výběžek patří dle rozdělení Českou centrálou cestovního ruchu do marketingového turistického 
regionu Český sever. 
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Území Frýdlantska je v rámci ZÚR LK zařazeno jako oblast cestovního ruchu s podoblastmi: 

-  Hejnicko (střediska cestovního ruchu: Lázně Libverda, Bílý Potok, polyfunkční střediska cestovního 
ruchu: Hejnice, Nové Město pod Smrkem) 

-  Frýdlantsko – Údolí Smědé (polyfunkční středisko cestovního ruchu: Frýdlant) 

 

Zdroj:  ZÚR Libereckého kraje 2011 – Schéma cestovního ruchu (Kategorizace středisek a center cestovního 
ruchu) 

Za střediska CR jsou v ZÚR LK navržena sídla s významnou rekreační funkcí – disponující ubytovacími 
kapacitami a sloužící jako oblast druhého bydlení. Další služby pro tato sídla zajišťují obslužná a nástupní centra 
CR, která jsou významnými středisky osídlení kraje a jsou zde komplexní služby občanské vybavenosti. 

Střediskem cestovního ruchu (SCR) jsou sídla nebo několik sídel (přirozeně provázaných) disponujících přírodně 
a kulturně – historickým potenciálem, vybavené základními a doprovodnými službami cestovního ruchu 
atraktivními pro rekreaci. Jejich rekreační funkce významem převažuje nad ostatními ekonomickými odvětvími. 
Hlavním kritériem zařazení sídla mezi střediska CR je počet lůžek hromadného ubytování a objektů individuální 
rekreace v závislosti na velikosti území obce a význam obce jako turistického centra pro příslušnou turistickou 
oblast a podoblast.  

Základní parametry středisek CR: 

- bohatý přírodní potenciál 
- kulturně – historický potenciál 
- základní služby CR  
- doprovodné služby CR  
- síť turistických cest 
- turistická infrastruktura 
- přirozené centrum CR – sídlo druhého bydlení, hromadná ubytovací zařízení, nerovnoměrné využití 

území – sezónnost, víkendové pobyty 
- lokality s menšími civilizačními vlivy 
- kvalitnější životní prostředí 
- dominantní rekreační funkce sídla 

Polyfunkční střediska cestovního ruchu (PSCR) jsou sídla zajišťující obslužné zázemí pro střediska CR a 
příměstská centra rekreace disponující sítí doprovodných a doplňkových služeb a vyšší nebo komplexní 
občanskou vybaveností. Současně mají i atraktivní potenciál CR a plní funkci střediska cestovního ruchu – jejich 
rekreační využití je jednou z významných hospodářských funkcí. Jsou dobře dopravně dostupná. 

Základní parametry obslužného a nástupního centra s funkcí střediska cestovního ruchu:  
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- významné středisko osídlení kraje 
- hospodářsky významná rekreační funkce 
- vyšší nebo komplexní občanská vybavenost 
- dobrá dopravní dostupnost 
- základní a doprovodné služby CR 
- potenciál CR 

Základní a doprovodná turistická infrastruktura (sportovně-rekreační) 

Frýdlantsko je vybaveno základní i doprovodnou turistickou infrastrukturou jen průměrně ve srovnání s ostatními 
turistickými oblastmi Libereckého kraje. Důvodem je především jeho „historický vývoj“ jako poměrně izolované a 
periferní oblasti, zejména po druhé světové válce. V ubytovacích zařízeních cestovního ruchu je k dispozici pouze 
cca 2 000 lůžek, s územní koncentrací do hlavních turistických středisek Lázní Libverda, Bílého Potoku, 
Frýdlantu, Hejnic a Raspenavy. 

Dominantní rekreační funkcí oblasti je především lázeňství, městská a venkovská turistika, výrazně spojená 
s chatařením (objekty individuální rekreace tvoří významný podíl v počtu domů zejména ve Višňové, Novém 
Městě pod Smrkem, Hejnicích, Raspenavě a Dolní Řasnici).  

Služby návštěvníkům poskytuje TIC ve Frýdlantu, v Lázních Libverda, menší informační centrum je k dispozici u 
větrných elektráren v Jindřichovicích pod Smrkem. 

Územím prochází cyklotrasa celostátního významu č. 22 Chrastava – Náchod. Některé z cyklotras regionálního 
významu jsou zařazeny do navržených mezinárodních cyklokoridorů. 

Na Frýdlantsku je vybudována historicko-přírodovědná stezka Nové Město pod Smrkem a značená stezka, která 
provede návštěvníka obcí Jindřichovice pod Smrkem. 

Do území zasahuje i Jizerská lyžařská magistrála. 

Atraktivity cestovního ruchu 

- sezónní turistika a agroturistika  

- cykloturistika 

- městská turistika 

- chataření a chalupaření  

Pro turistickou oblast Frýdlantska je charakteristické celoroční turistické využití s převahou letní sezóny.  

Frýdlantsko má kvalitní životní prostředí a představuje jednu z  turistických oblastí s významným potenciálem 
rozvoje trvale udržitelných (šetrných) forem cestovního ruchu – venkovská turistika spojená s ideou zakládání 
ekologických zemědělských farem, cykloturistika. 

Krajina Frýdlantska je ukloněna k severozápadu do Žitavské pánve a je odvodňována řekou Smědou do Nisy a 
Odry a s ní do Baltského moře. Za účelem ochrany přírody a krajiny je vyhlášen přírodní park Peklo a několik 
maloplošných chráněných území. Do jižních partií turistické oblasti zasahuje i vyhlášená chráněná krajinná oblast 
Jizerské hory. 

Z historických památek je významná národní kulturní památka zámek Frýdlant, městská památková zóna 
Frýdlant, bazilika navštívení Panny Marie v Hejnicích a kostel Nalezení Svatého kříže ve Frýdlantu a Městské 
muzeum ve Frýdlantě. Raritou je restaurace Obří sud v Lázních Libverda a větrné elektrárny v Jindřichovicích pod 
Smrkem a na Lysém vrchu, návštěvníky do oblasti naláká i budovaný žijící skanzen v Jindřichovicích pod 
Smrkem. 

Lyžařské běžecké tratě (jev 119.A2.2) 

Jizerské hor jsou rájem pro uspokojování potřeb závodního i rekreačního běžeckého lyžování. Tratě mají 
odpovídající šířkové uspořádání i kvalitní údržbu. Nejvýznamnější v řešeném území jsou úseky Jizerské lyžařské 
magistrály: 

- červené značení: Nová Louka - Kristiánov – Rozmezí – Čihadla – Na Knejpě – Kasárenská silnice – 

Soušská silnice - Hraniční cesta – Jizerská silnice - hranice SO ORP (dále směr Jizerka) 

- modré značení: Jizerská silnice (peáž s červenou) - Smědava - Na Knejpě - Čihadla - Nad Hřebínkem 
(Štolpišská silnice) - Hřebínek - Bílá kuchyně - Olivetská hora - Nová Louka, alternativně z Bílá kuchyně - 
Polednická silnice - Oldřichov v Hájích 

- modré značení: Nad Smědavou - Předěl - Na Písčinách (Smrková cesta) - Tišina - U Spálené hospody  

- žluté značení: U Smědavy - Jizerská silnice - Nad Smědavou (Smrková cesta) - Předěl - Paličník - Na 

Písčinách  

- žluté značení: Kasárenská silnice (bývalá kasárna) – hranice SO ORP (směr Protržená přehrada), úprava 

skůtrem 
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- zelené značení: Nad Hřebínkem - hranice SO ORP (Nová cesta směr Kristiánov) 

- zelené značení: Barevné odlišení tras označuje také pořadí důležitosti z hlediska údržby, obnovy stop nebo 

značení. V současnosti se připravuje obnova a úprava značení (Jizerská o.p.s.) 

Ubytovací kapacity 

Tab. Hromadná ubytovací zařízení v obcích 

obec název zařízení typ zařízení provoz počet pokojů 
počet míst pro 
stany a 
karavany 

Bílý Potok 
 DĚTSKÝ TÁBOR KRAKONOŠ Penzion letní provoz 11 až 50 žádné 

PENSION POLEDNÍK Penzion celoroční provoz 11 až 50 žádné 

REKREAČNÍ STŘEDISKO 
BÍLÝ POTOK POD SMRKE 

Chatová osada letní provoz 11 až 50 žádné 

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
JIZERKY 

Chatová osada letní provoz 11 až 50 žádné 

TURISTICKÁ CHATA 
HUBERTKA 

Turistická 
ubytovna 

celoroční provoz 10 a méně žádné 

BARTLOVA BOUDA 
Ostatní zařízení 
jinde 
nespecifikovaná 

letní provoz 10 a méně žádné 

Bulovka TURISTICKÁ UBYTOVNA Turistická 
ubytovna 

celoroční provoz 10 a méně žádné 

Frýdlant 
  

TENISOVÉ DVORCE 
FRÝDLANT 

Chatová osada letní provoz 11 až 50 žádné 

DOMOV MLÁDEŽE - SŠ 
HOSPODÁŘSKÁ A LESNICK 

Ostatní zařízení 
jinde 
nespecifikovaná 

celoroční provoz 11 až 50 žádné 

PENSION EMA Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné 

Hejnice 
 

PENZION Ostatní zařízení 
jinde 
nespecifikovaná 

celoroční provoz 11 až 50 žádné 

DOMOV MLÁDEŽE JIZERA Ostatní zařízení 
jinde 
nespecifikovaná 

celoroční provoz 11 až 50 žádné 

DOMOV MLÁDEŽE 
ZÁMEČEK 

Ostatní zařízení 
jinde 
nespecifikovaná 

celoroční provoz 11 až 50 žádné 

HOTEL A RESTAURACE U 
CIMPLA 

Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné 

PENZION FERDA Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné 

CHALUPA POD NOSEM Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné 

PENSION DVŮR Penzion letní provoz 11 až 50 žádné 

AUTOKEMPINK HEJNICE Kemp letní provoz 11 až 50 51 až 100 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

TÁBOROVÁ ZÁKLADNA Ostatní zařízení 
jinde 
nespecifikovaná 

letní provoz 11 až 50 žádné 

Lázně Libverda PENSION POŠTA Penzion letní provoz 11 až 50 žádné 

PENSION PROTĚŽ Penzion celoroční provoz 11 až 50 žádné 

PENSION IVANKA Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné 

PENSION MONTANA Penzion celoroční provoz 11 až 50 žádné 

REKREAČNÍ STŘEDISKO 
SMRK 

Ostatní zařízení 
jinde 
nespecifikovaná 

celoroční provoz 11 až 50 žádné 

CHATA PIKTYCH Turistická 
ubytovna 

celoroční provoz 10 a méně žádné 
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obec název zařízení typ zařízení provoz počet pokojů 
počet míst pro 
stany a 
karavany 

LÁZNĚ LIBVERDA Ostatní zařízení 
jinde 
nespecifikovaná 

celoroční provoz 101 a více žádné 

PENZION VÝSLUNÍ Penzion celoroční provoz 11 až 50 žádné 

Nové Město pod 
Smrkem 

HOTEL MĚDĚNEC Hotel * celoroční provoz 11 až 50 žádné 

REKREAČNÍ STŘEDISKO 
JCAMP 

Chatová osada letní provoz 11 až 50 žádné 

UBYTOVNA U ŠKOLY Turistická 
ubytovna 

celoroční provoz 10 a méně žádné 

PENSION U VŠECH ANDĚLŮ Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné 

Raspenava HOTEL ZÁMEČEK Hotel *** celoroční provoz 11 až 50 žádné 

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ 
AREÁL 

Ostatní zařízení 
jinde 
nespecifikovaná 

letní i zimní 
provoz 

11 až 50 11 až 50 

PENSION SELSKÝ DVŮR Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné 

TENISOVÝ AREÁL Penzion letní provoz 10 a méně žádné 

PENZION MOTEL SPORT Penzion letní i zimní 
provoz 

10 a méně žádné 

PENSION HUBERT Penzion celoroční provoz 11 až 50 žádné 

Zdroj: ČSÚ, statistické údaje 2016 
Pozn.: Ozn. * údaje doplněné na základě informací od obci 

Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa (jev 56) 

Lázeňským místem Frýdlantského regionu jsou Lázně Libverda, které z geologického hlediska leží při severním 
okraji krkonošsko-jizerského žulového plutonu a vlastní minerální vody vystupují již v jeho svorovém a rulovém 
plášti. Výskyt minerální vody je kalcium-bikarbonátového typu, tedy vody, které získávají svoji mineralizaci 
v horninách žulových a jsou metamorfovány v horninách rulových a svorových. Kysličník uhličitý je hlubinného 
původu a vystupuje po styčné ploše žul s jejich pláštěm a v nejsvrchnější části své cesty se odděluje a používá 
prvovýstup nejotevřenějších nejmladších linií. Jako lázeňské zřídlo se používají převážně vrty S1A hl. 109,8 m, 
S2A hl. 129,9 m a BJ 5 hl. 65,0 m. 

Pro ochranu lázeňského místa je Výměrem Ministerstva zdravotnictví stanoveno ochranné pásmo I. stupně PLZ 
lázeňského místa Lázně Libverda a  ochranné pásmo II. stupně PLZ lázeňského místa Lázně Libverda 
(vyhlášeno usnesením SčKNV v Ústí nad Labem ze dne 8.2.1982). 

Lázeňský areál se nachází v na západním okraji obce u silnice, přirozeně však utvářejí centrum sídla. Lázeňský 
areál včetně ubytovacích zařízení je celoročně v provozu a představuje jednu z hlavních atraktivit obce; zároveň 
plní úlohu doprovodné vybavenosti jako zdravotnické zařízení.  

A.1.4 Ekonomická aktivita 

Počet ekonomických subjektů 

Dle údajů městské a obecní statistiky bylo v řešeném území evidováno 5 313 podnikatelských subjektů; 
z dlouhodobé evidence údajů lze konstatovat stabilní počet i strukturu podnikatelských subjektů. Z uvedeného 
počtu převažovaly především fyzické osoby podnikající na základě živnostenského zákona nezapsané do 
obchodního rejstříku.  
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Tab. Počet podnikatelských subjektů – dle právní formy 

  Celkem 
z toho se  
zjištěnou  
aktivitou 

v tom 

fyzické  
osoby 

v tom 

právnické  
osoby 
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Bílý Potok 182  80  162  148  5  9  20  6   -  7  2  

Bulovka 184  73  151  136  6  9  33  16   -  9  2  

Černousy 54  21  44  35  3  6  10  2   -  2  2  

Dětřichov 139  61  125  114  4  7  14  4   -  2  1  

Dolní Řasnice 132  59  115  97  3  15  17  7   -  6  1  

Frýdlant 1 746  752  1 443  1 325  85  33  303  142   -  52  12  

Habartice 84  30  70  64  1  5  14  6   -  4  1  

Hejnice 640  278  562  515  33  14  78  24   -  25  7  

Heřmanice 66  29  58  53  1  4  8  3   -  1  3  

Horní Řasnice 58  24  45  39   -  6  13  5   -  4  1  

Jindřichovice pod 
Smrkem 156  72  111  96  2  13  45  11  1  22  2  

Krásný Les 92  46  76  70  3  3  16  4   -  5  1  

Kunratice 75  29  60  51  3  6  15  3   -  3  1  

Lázně Libverda 117  55  94  88  4  2  23  10   -  4  2  

Nové Město pod 
Smrkem 692  282  604  556  32  16  88  34  1  21  8  

Pertoltice 56  20  47  41   -  6  9  2   -  4  1  

Raspenava 621  268  543  488  40  15  78  34  1  16  6  

Višňová 282  103  239  212  11  16  43  16   -  9  7  

celkem 5376 2282 4549 4128 236 185 827 329 3 196 60 

Zdroj: ČSÚ, data k 31. 12. 2015 

Dle údajů z roku 2012 pouze 20 podnikatelských subjektů v SO ORP Frýdlant zaměstnávalo 50 a více 
zaměstnanců, z toho pouze 2 více jak 250 zaměstnanců. Ve struktuře podnikatelských subjektů se zaměstnanci 
převládaly mikropodniky (1-9 zaměstnanců), u většiny subjektů pak údaje o zaměstnancích nebyly zjištěny. 
Obecně struktura podnikatelských subjektů z hlediska jejich velikosti a počtu zaměstnanců zhruba odpovídá 
průměrnému rozložení v Libereckém kraji.  
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Bílý Potok 30 19 51 24 4 14 3 4 3 8 2 2 2 - 2 9 - 

Bulovka 30 23 39 31 8 16 1 6 3 4 1 3 1 - 2 10 - 

Černousy 11 5 11 8 1 6 - 1 1 1 1 2 - 1 1 4 - 

Dětřichov 13 21 36 22 5 10 - 3 3 9 2 2 1 - 1 6 - 



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

 

ŽALUDA, projektová kancelář       Stránka | 28  

 

Obec 

Z
e

m
ě
d

ě
ls

tv
í,
 l

e
s
n

ic
tv

í,
 r

y
b

o
lo

v
 

P
rů

m
y
s
l 

S
ta

v
e
b

n
ic

tv
í 

V
e
lk

o
o

b
c

h
o

d
 a

 m
a
lo

o
b

c
h

o
d

; 
o

p
ra

v
y
 a

 

ú
d

rž
b

a
 m

o
to

ro
v

ý
c
h

 v
o

z
id

e
l 

D
o

p
ra

v
a
 a

 s
k
la

d
o

v
á
n

í 

U
b

y
to

v
á
n

í,
 s

tr
a
v
o

v
á
n

í 
a
 p

o
h

o
s

ti
n

s
tv

í 

In
fo

rm
a
č
n

í 
a
 k

o
m

u
n

ik
a
č
n

í 
č
in

n
o

s
ti

 

P
e
n

ě
ž
n

ic
tv

í 
a
 p

o
ji
š
ť
o

v
n

ic
tv

í 

Č
in

n
o

s
ti

 v
 o

b
la

s
ti

 n
e
m

o
v

it
o

s
tí

 

P
ro

fe
s
n

í,
 v

ě
d

e
c
k
é
 a

 t
e
c
h

n
ic

k
é
 č

in
n

o
s

ti
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
n

í 
a
 p

o
d

p
ů

rn
é
 č

in
n

o
s

ti
 

V
e
ře

jn
á
 s

p
rá

v
a
 a

 o
b

ra
n

a
; 

p
o

v
in

n
é

 

s
o

c
iá

ln
í 
z
a
b

e
z
p

e
č
e
n

í 

V
z
d

ě
lá

v
á
n

í 

Z
d

ra
v
o

tn
í 
a
 s

o
c
iá

ln
í 
p

é
č
e

 

K
u

lt
u

rn
í,
 z

á
b

a
v
n

í 
a
 r

e
k
re

a
č
n

í 
č
in

n
o

s
ti

 

O
s
ta

tn
í 

č
in

n
o

s
ti

 

N
e
z
ji

š
tě

n
o

 

Dolní 
Řasnice 

23 16 36 24 - 7 1 3 - 2 - 2 3 1 3 7 - 

Frýdlant 104 205 279 447 32 146 18 55 65 108 25 4 19 24 35 120 - 

Habartice 13 6 9 25 5 5 1 - 1 1 2 2 1 - 1 6 - 

Hejnice 64 72 110 107 11 59 6 14 26 37 13 3 16 6 13 58 - 

Heřmanice 7 13 10 12 7 4 - 1 - 3 1 2 1 - 1 3 - 

Horní 
Řasnice 

9 6 10 10 - 7 - - 2 4 - 2 1 - 1 5 - 

Jindřichovice 
p. Smrkem 

29 16 19 22 2 9 3 1 4 10 - 2 4 1 3 25 - 

Krásný Les 12 12 20 17 - 3 1 - 3 6 2 2 2 - 4 5 - 

Kunratice 12 8 13 18 2 4 - 1 5 3 - 2 1 1 2 2 - 

Lázně 
Libverda 

16 9 14 29 5 14 1 3 3 3 3 2 3 1 3 7 - 

Nové Město 
p. Smrkem 

50 87 150 161 15 48 5 23 7 29 9 5 12 6 11 54 - 

Pertoltice 11 7 11 13 - 3 - - 2 - - 2 - 1 1 4 - 

Raspenava 50 100 124 120 9 44 4 23 16 41 5 2 3 6 12 41 - 

Višňová 32 36 47 58 5 19 2 10 5 14 11 6 4 7 2 17 - 

Celkem 516 661 989 1126 111 418 46 148 149 283 77 47 64 55 98 378 - 

Zdroj: ČSÚ MOS, data k 31. 12. 2015 

V odvětvové ekonomické struktuře převládají podnikatelské subjekty ve sféře velkoobchodu a maloobchodu, 
oproti průměrným krajským hodnotám je v SO ORP Frýdlant vyšší počet subjektů podnikajících v zemědělství, 
průmyslu a stavebnictví.  

 

A.2 Dopravní infrastruktura a dopravní systémy 

A.2.1 Silniční doprava 

Silnice I. třídy včetně ochranného pásma (jev 90) 

I/13  

Silnice I/13 v úseku Ústí nad Labem - Děčín - Nový Bor – Liberec - Frýdlant umožňuje propojení obchodních a 
správních center Libereckého a Ústeckého kraje. V úseku Liberec – Frýdlant – Habartice (Zawidów) má 
přeshraniční charakter (osobní automobily, nákladní automobily do 3,5 t), ale především dopravně zpřístupňuje 
oblast Frýdlantského výběžku. Průtahy městy Liberec a Frýdlant, obcemi Mníšek a Pertoltice vykazují řadu 
komunikačních závad. Kategorie silnice S 9,5/70, S 11,5/80. Vedení silnice obcemi: 

Albrechtice u Frýdlantu (obec Frýdlant) 

- silnice prochází vymezeným územím sídla v severojižním směru  
- vedena centrální zastavěnou částí obce, kolizní místo křižovatka se silnicí III/27252  

Dětřichov  

- silnice prochází vymezeným územím obce v severojižním směru 
- vedena mimo centrální zastavěnou část obce, kolizními místy křižovatky se silnicemi III/03513 a III/03515  
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Frýdlant  

- silnice prochází vymezeným územím města  severozápadním směrem 
- vedena centrální zastavěnou částí města, problematickým úsekem je průtah městem s křižovatkami silnic 

II. a III. třídy  

Krásný Les  

- silnice prochází vymezeným územím obce v jeho severozápadním cípu 
- vedena v krátkém úseku mimo zastavěnou část obce  

Arnoltice (obec Bulovka) 

- silnice prochází vymezeným územím sídla v severojižním směru 
- vedena centrální zastavěnou částí obce, kolizní místo křižovatka se silnicí III/2914  

Dolní Pertoltice (obec Pertoltice)  

- silnice prochází vymezeným územím sídla v severojižním směru 
- vedena centrální zastavěnou částí obce, kolizní místo křižovatka se silnicí III/0357  

Habartice 

- silnice prochází centrální zastavěnou částí obce 
- silniční přeshraniční spojení do Polska 

Ochranné pásmo silnic I. třídy (50 m od osy vozovky) je stanoveno podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znění a zakresleno ve Výkrese limitů využití území. 

Silnice II. třídy včetně ochranného pásma (jev 91) 

Silnice II. třídy mají doplňkový charakter a dopravně zpřístupňují územní lokality mimo nadřazený silniční tah I/13. 

II/290 

Silnice II/290 Frýdlant – Hejnice – Desná - Kořenov – Nová Ves umožňuje propojení území SO ORP Frýdlant 
s Tanvaldskem a Jabloneckem. Silnice je otevřena pouze v letním období, v zimním období je omezen průjezd 
okolo vodárenské nádrže Souš. Silnice stoupá až do výšky 887 m n. m. Její vyšší význam je v úseku Frýdlant – 
Bílý Potok vzhledem k zajištění dopravní přístupnosti sídelních útvarů na severním úbočí Jizerských hor. 
Kategorie silnice je S 7,5/60, S 6,5/50. 

Bílý Potok  

- silnice prochází vymezeným územím obce v západovýchodním směru 

- vedena centrální zastavěnou částí obce, nedostatečné směrové a šířkové uspořádání na průtahu obcí   
- nízká intenzita provozu 
- problematická doprava v úseku Bílý Potok – Smědava (veřejná doprava osob, parkování vozidel) 

Hejnice  

- silnice prochází vymezeným územím města v západovýchodním směru 

- vedena centrální zastavěnou částí obce, nedostatečné směrové a šířkové uspořádání na průtahu obcí  

Raspenava  

- silnice prochází vymezeným územím obce v západovýchodním směru 

- vedena centrální zastavěnou částí obce v souběhu s tokem řeky Smědé  
- komunikační závady v nevyhovujících směrových poměrech v údolnicové poloze stísněné okolní 

zástavbou 

Frýdlant  

- silnice prochází vymezeným územím města od křižovatky se silnicí I/13 východním směrem 

- vedena centrem města, v údolí řeky Smědé stísněné směrové a šířkové poměry vyšší intenzita provozu 

II/291  

Silnice II/291 Frýdlant Nové Město pod Smrkem umožňuje propojení území východní části Frýdlantského výběžku 
na silnici I/13. Silnice má přeshraniční charakter (OA, NA do 3,5 t), umožňuje spojení do Polska. Kategorie silnice 
je S 7,5/60, S 6,5/50. 

Frýdlant  

- silnice prochází vymezeným územím města od křižovatky se silnicí I/13 východním směrem 

- vedena okrajově zastavěnou částí města  
- naddimenzované šířkové uspořádání v úseku před křižovatkou se silnicí I/13 

Krásný Les 

- silnice prochází vymezeným územím obce v jihovýchodním cípu 
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- vedena ve volném území mimo zastavěnou část obce  
- přístupnost obce z křižovatky silnicí III/2912 

Dolní Řasnice 

- silnice prochází vymezeným územím obce v jeho jižním cípu 

- vedena v krátkém úseku mimo zastavěnou část obce  
- přístupnost obce z křižovatky silnicí III/2915 

Nové Město pod Smrkem 

- silnice prochází vymezeným územím města v západovýchodním směru 

- vedena centrální zastavěnou částí města, negativní vlivy z dopravy na životní prostředí obyvatel  
- dopravní závady ve směrových poměrech ve vazbě na přilehlou zástavbu, křižovatky s místními 

komunikacemi, se silnicemi III. třídy, 2x úrovňové křížení s železniční tratí 
- přeshraniční spojení mimo zástavbu města 

Ochranné pásmo silnic II. třídy (15 m od osy vozovky) je stanoveno podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znění a zakresleno ve Výkrese limitů využití území. 

Silnice III. třídy včetně ochranného pásma (jev 92) 

Silnice III. třídy mají doplňkový význam, vzhledem k jejich dopravním vazbám a intenzitám dopravy. Níže je 
uvedeno stručné hodnocení po jednotlivých katastrálních územích (sídlech) v členění po obcích. 

Obcí BULOVKA procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/2914 - Arnoltice 

- silnice prochází územím sídla od křižovatky se silnicí I/13 východním směrem na Bulovku a Dolní Oldřiš 

- vedena centrální zastavěnou částí sídla, lokální komunikační závady v nevyhovujícím šířkovém a 
směrovém uspořádání  

III/2913 - Bulovka 

- silnice místně propojuje Bulovku a Krásný Les 

- silnice prochází vymezeným územím od křižovatky III/2914 jižním směrem 

- vedena volným územím mimo zastavěnou část sídla  

III/2914 - Bulovka 

- silnice prochází územím v severojižním směru od Dolní Oldřiše 

- vedena centrální zastavěnou částí sídla, lokální komunikační závady v nevyhovujícím šířkovém a 
směrovém uspořádání  

III/2914 - Dolní Oldřiš 

- silnice prochází územím v severojižním směru od hranic s Polskem (končí u statku), chybí propojení do 

Polska 
- vedena centrální zastavěnou částí sídla, lokální komunikační závady v nevyhovujícím šířkovém a 

směrovém uspořádání  
- nízká intenzita dopravy 

Obcí ČERNOUSY procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/0353 - Boleslav 

- silnice prochází územím v severojižním směru z Černous na Filipovku 

- vedena zastavěnou částí obce, lokální komunikační závady v nevyhovujícím šířkovém a směrovém 
uspořádání, 

- silnice je lokálně zaplavována řekou Smědou  

III/0352 - Černousy 

- silnice prochází územím v západovýchodním směru  

- umožňuje dopravní vazby na vyšší silniční síť (silnice I/13) 
- vedena centrální zastavěnou částí sídla, lokální komunikační závady v nevyhovujícím šířkovém 

(stromořadí) a směrovém uspořádání  

III/0353 - Černousy 

- silnice prochází v severozápadní části vymezeného území v krátkém úseku    

- propojuje části Ves a Boleslav  
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- vedena zastavěnou částí obce, lokální komunikační závady v nevyhovujícím šířkovém a směrovém 
uspořádání  

III/0353 - Ves 

- silnice prochází územím v severozápadním směru od hranic s Polskem (není přeshraniční spojení) 

- vedena centrální zastavěnou částí sídla, lokální komunikační závady v nevyhovujícím šířkovém a 
směrovém uspořádání  

- nízká intenzita dopravy 

Obcí DĚTŘICHOV procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/03513 - Dětřichov u Frýdlantu 

- silnice prochází územím obce v západovýchodním směru  

- umožňuje dopravní vazby na vyšší silniční síť (silnice I/13) 
- vedena centrální zastavěnou částí obce, lokální komunikační závady v nevyhovujícím šířkovém a 

směrovém uspořádání  

III/03514 - Dětřichov u Frýdlantu 

- silnice prochází v severozápadní části území obce v krátkém úseku    

- umožňuje místní propojení na Kunratice  
- vedena ve volném území mimo zastavěnou část obce  

III/03515 - Dětřichov u Frýdlantu 

- silnice prochází centrální části území obce v krátkém úseku    

- umožňuje dopravní vazby na vyšší silniční síť (silnice I/13)  
- vedena ve volném území mimo zastavěnou část obce, nevyhovující šířkové uspořádání (stromořadí)  

Obcí DOLNÍ ŘASNICE procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/2911 - Dolní Řasnice 

- silnice prochází částí území obce v západovýchodním směru, ukončena v křižovatce se silnicí III/2915  

- vedena centrální zastavěnou částí obce, lokální komunikační závady v nevyhovujícím šířkovém a 
směrovém uspořádání  

III/2915 - Dolní Řasnice 

- silnice prochází územím obce v západovýchodním směru (Krásný Les – Horní Řasnice)    

- umožňuje dopravní vazby na vyšší silniční síť (silnice II/291, I/13)  
- vedena centrální zastavěnou částí obce, lokální komunikační závady v nevyhovujícím šířkovém a 

směrovém uspořádání  

III/2916 - Dolní Řasnice 

- silnice umožňuje místní propojení jižním směrem na Nové Město pod Smrkem    

- vedena ve volném území mimo zastavěnou část obce  
- nízká intenzita dopravy 

Městem FRÝDLANT procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/27252 - Albrechtice u Frýdlantu 

- silnice prochází územím v západovýchodním směru od Horního Vítkova 

- vedena ve volném území mimo zastavěnou část sídla, nedostatečné šířkové uspořádání (stromořadí) 
- umožňuje dopravní vazby na vyšší silniční síť (silnice I/13), nízká intenzita dopravy 

III/03510 - Frýdlant 

- silnice prochází územím města v západovýchodním směru od obce Kunratice 

- vedena zastavěnou částí města v krátkém úseku  
- umožňuje dopravní vazby na vyšší silniční síť (silnice I/13), vyšší intenzita dopravy 

III/03511 - Frýdlant 

- silnice prochází územím města v severojižním směru od obce Višňová 

- vedena centrální zastavěnou částí města, lokální komunikační závady v nevyhovujícím šířkovém a 
směrovém uspořádání  

- umožňuje dopravní vazby na vyšší silniční síť (silnice I/13) 
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III/2901 - Frýdlant 

- propojuje v západovýchodním směru silnice I/13 a II/290 přes místní část Větrov 

- vedena zastavěnou místní částí Větrov s lokálními závadami ve směrovém uspořádání  
- umožňuje dopravní vazby na vyšší silniční síť (silnice I/13), vyšší intenzita dopravy 

III/2902 - Frýdlant 

- silnice prochází v krátkém úseku ve východní části území města 

- vedena zastavěnou místní částí Háj se závadami ve směrovém uspořádání a šířkovém uspořádání, 
ukončena v místní části Polní Domky (obec Raspenava) 

- nízká intenzita dopravy 

III/2903 - Frýdlant 

- silnice prochází územím města v západovýchodním směru od křižovatky se silnicí I/13 

- vedena zastavěnou částí města se závadami ve směrovém a šířkovém uspořádání  
- místní význam, nízká intenzita dopravy 

III/2911 - Frýdlant 

- silnice prochází částí území obce v severovýchodním směru na Krásný Les  

- vedena ve volném území mimo zastavěnou část města, nevyhovující šířkové uspořádání (stromořadí)  

Obcí HABARTICE procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/0352 - Habartice u Frýdlantu 

- silnice prochází územím sídla v západovýchodním směru od obce Černousy do místní části Háj 

- vedena mimo zastavěnou část obce 
- přímá vazba na silniční tah I/13  

III/0352 - Háj u Habartic 

- silnice prochází územím v západovýchodním směru od silnice I/13 

- zpřístupňuje obytnou zástavbu u hranic s Polskem 
- nevyhovující šířkové uspořádání (stromořadí)  
- místní význam, nízká intenzita dopravy 

Městem HEJNICE procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/29015 - Hejnice 

- z křižovatky silnice II/290 vedena severním směrem na obec Lázně Libverda  

- prochází částečně centrální zónou města s úrovňovým křížením železniční trati 

III/29016 - Hejnice 

- z křižovatky silnice II/290 vedena jižním směrem do části Ferdinandov  

- prochází částečně centrální zónou města s úrovňovým křížením železniční trati 
- komunikační závady ve směrovém a šířkovém uspořádání  

Obcí HEŘMANICE procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/03513 - Heřmanice u Frýdlantu 

- silnice prochází územím v západovýchodním směru od hranic s Polskem (pouze turistické přeshraniční 

spojení) 
- vedena centrální zastavěnou částí obce 

III/03513 - Kristiánov 

- silnice prochází územím v západovýchodním směru od Heřmanic na Dětřichov 

- vedena centrální zastavěnou částí sídla 

Obcí HORNÍ ŘASNICE procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/2915 - Horní Řasnice 

- silnice vedena územím v západovýchodním směru od Dolní Řasnice na Jindřichovice pod Smrkem 

- prochází zastavěným územím, rozhodující trasa pro obsluhu a zpřístupnění   

III/2917 - Horní Řasnice 

- krátký úsek v centrální části obce 

- dopravní napojení železniční zastávky Horní Řasnice   
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III/2918 - Horní Řasnice 

- silnice vedena územím v severozápadním směru na Srbskou (hraniční přechod) 

- prochází zastavěným územím, rozhodující trasa pro obsluhu a zpřístupnění   

III/2919 - Horní Řasnice 

- od křižovatky se silnicí III/2915 vedena jižním směrem na Nové Město pod Smrkem 

- prochází volným územím bez zástavby   

III/2918 - Srbská 

- silnice vedena územím v severozápadním směru od Horní Řasníce k hraničnímu přechodu s Polskem 

- prochází zastavěným územím sídla, rozhodující trasa pro obsluhu a zpřístupnění   

Obcí JINŘICHOVICE POD SMRKEM procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/29110 - Dětřichovec 

- silnice vedena v severojižním směru od Jindřichovic pod Smrkem na Nové Město pod Smrkem 

- prochází zastavěným územím sídla, rozhodující trasa pro obsluhu a zpřístupnění   

III/2915 - Jindřichovice pod Smrkem 

- silnice vedena v západovýchodním směru od Horní Řasnice k hranicím s Polskem (není přeshraniční 

silniční spojení) 
- prochází zastavěným územím, rozhodující trasa pro obsluhu a zpřístupnění   

III/29110 - Jindřichovice pod Smrkem 

- silnice vedena územím z centra obce jihozápadním směrem na sídlo Dětřichovec 

- prochází východní částí zastavěného území    

Obcí KRÁSNÝ LES procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/2911 - Krásný Les u Frýdlantu 

- silnice vedena v západovýchodním směru od Frýdlantu na Dolní Řasnici 

- prochází zastavěným územím, rozhodující trasa pro obsluhu a zpřístupnění   
- komunikační závady ve směrovém a šířkovém uspořádání 

III/2912 - Krásný Les u Frýdlantu 

- silnice vedena z centra obce jižním směrem na Raspenavu (spojení na Liberec) 

- prochází částí zastavěného území, úrovňové křížení se železniční tratí   

III/2913 - Krásný Les u Frýdlantu 

- silnice vedena z centra obce severním směrem na Bulovku 

- prochází volným územím mimo zastavěnou část obce, malý dopravní význam   

Obcí KUNRATICE procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/0353 - Kunratice u Frýdlantu 

- silnice vedena územím severojižním směrem od Višňové s ukončením v křižovatce se silnicí III/03511  

- prochází zastavěným územím, rozhodující trasa pro obsluhu a zpřístupnění   
- komunikační závady ve směrovém a šířkovém uspořádání 

III/03511 - Kunratice u Frýdlantu 

- silnice vedena územím v západovýchodním směru od hranic s Polskem do Frýdlantu   

- prochází volným územím mimo zástavbu   
- vyšší dopravní zatížení ve vazbě na hraniční přechod 

III/03512 - Kunratice u Frýdlantu 

- silnice tvoří krátkou spojku mezi silnicemi III/0353 a III/03511   

- prochází volným územím mimo zástavbu   
- místní význam, nízká intenzita dopravy 

III/03514 - Kunratice u Frýdlantu 

- silnice vedena z křižovatky se silnicí III/03511 jižním směrem na obec Dětřichov (spojení na Liberec)   

- prochází volným územím mimo zástavbu   
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Obcí LÁZNĚ LIBVERDA procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/29013 - Lázně Libverda 

- silnice vedena vymezeným územím z centra obce západním směrem na Raspenavu 

- prochází částečně zastavěným územím    
- komunikační závady v nedostatečném šířkovém a směrovém uspořádání 

III/29015 - Lázně Libverda 

- silnice vedena územím v severojižním směru od Nového Města pod Smrkem na Hejnice 

- prochází zastavěným územím, rozhodující trasa pro obsluhu a zpřístupnění   
- komunikační závady na průtahu obcí ve směrových poměrech 

Městem NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/29015 - Hajniště pod Smrkem 

- silnice vedena z centra sídla v krátkém úseku z křižovatky se silnicí II/290 jižním směrem na Ludvíkov pod 

Smrkem 
- prochází zastavěným územím, nízká intenzita dopravy   

III/2916 - Hajniště pod Smrkem 

- silnice vedena z centra sídla severním směrem na Dolní Řasnici 

- prochází severní částí zastavěného území, nízká intenzita dopravy   

III/2919 - Hajniště pod Smrkem 

- silnice vedena ve východním cípu území z křižovatky se silnicí II/291 severním směrem na Horní Řasnici 

- prochází volným územím, nízká intenzita dopravy   

III/29011 - Ludvíkov pod Smrkem 

- silnice vedena územím v západovýchodním směru od Raspenavy na Nové Město pod Smrkem  

- prochází částečně zastavěným územím, rozhodující trasa pro obsluhu a zpřístupnění   

III/29015 - Ludvíkov pod Smrkem 

- silnice vedena územím v severojižním směru od Hajniště pod Smrkem na Lázně Libverda 

- prochází částečně zastavěným územím  
- komunikační závady ve směrovém a šířkovém uspořádání   

III/29011 - Nové Město pod Smrkem 

- silnice vedena z centra města z křižovatky se silnicí II/290 západním směrem na Ludvíkov pod Smrkem 

- prochází zastavěným územím města, řeší vnitroměstské a radiální vztahy   

III/29110 - Nové Město pod Smrkem 

- silnice vedena z centra města v krátkém úseku východním směrem na Dětřichovec 

- prochází částečně východní částí zastavěného území města, nízká intenzita dopravy   

Obcí PERTOLTICE procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/0357 - Dolní Pertoltice 

- silnice vedena z centra sídla z křižovatky se silnicí I/13 západním směrem na Předlánce 

- prochází zastavěným územím, nízká intenzita dopravy   

Obcí RASPENAVA procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/2902 - Raspenava 

- silnice vedena po západní hranici území obce 

- prochází volným územím, minimální četnost vozidel   

III/2904 - Raspenava 

- silnice vedena z křižovatky se silnicí II/290 jižním směrem na Oldřichov v Hájích  

- prochází částečně zastavěným územím, vyšší intenzita dopravy vzhledem k dopravním vazbám na 
Liberec    

- komunikační závady ve směrovém uspořádání v úseku na Oldřichovské sedlo 
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III/2909 - Raspenava 

-  silnice vedena z křižovatky se silnicí II/290 severním směrem do křižovatky se silnicí II/291 

- prochází volným územím, užívaná spojka na Nové Město pod Smrkem 
-  komunikační závady v nedostatečném šířkovém uspořádání (stromořadí)   

III/29011 - Raspenava 

- silnice vedena z centra obce z  křižovatky se silnicí II/290 severovýchodním směrem na Ludvíkov pod 

Smrkem  
- prochází volným nezastavěným územím obce, nízká intenzita dopravy     
- komunikační závady v šířkovém uspořádání 

III/29013 - Raspenava 

- silnice vedena z křižovatky se silnicí II/290 východním směrem na Lázně Libverda 

- prochází částečně zastavěným územím, nízká intenzita dopravy 
- komunikační závady v nedostatečném šířkovém a směrovém uspořádání    

III/29014 - Raspenava 

- silnice vedena z křižovatky se silnicí III/29013 severním směrem do části Peklo  

- prochází volným nezastavěným územím, minimální četnost dopravy     
- komunikační závady v šířkovém uspořádání 

Obcí VIŠŇOVÁ procházejí tyto silnice III. třídy:  

III/0353 - Andělka 

- silnice vedena v kontaktu s východní hranicí území obce 

- prochází částečně zastavěným územím, řeší dopravní propojení Boleslav – Višňová - Frýdlant   

III/0354 - Andělka 

- silnice vedena z křižovatky se silnicí II/0353 severozápadním směrem k hranicím s Polskem  

- prochází zastavěným územím obce, rozhodující trasa pro zpřístupnění a obsluhu    
- komunikační závady ve směrovém uspořádání v úseku od křižovatky se silnicí III/0353 

III/0355 - Andělka 

- silnice vedena z křižovatky se silnicí III/0353 západním směrem do části Filipovka 

- prochází zastavěným územím Filipovky, rozhodující trasa pro zpřístupnění a obsluhu 
- komunikační závady v nedostatečném šířkovém a směrovém uspořádání   

III/0357 - Poustka u Frýdlantu 

- silnice vedena v kontaktu se západní hranicí území obce 

- prochází zastavěným územím, rozhodující trasa pro zpřístupnění a obsluhu   

III/03510 - Poustka u Frýdlantu 

- silnice vedena z křižovatky se silnicí III/0357 jižním směrem na Frýdlant  

- prochází volným nezastavěným územím, spojovací charakter silnice ve směru na Frýdlant    

III/0356 - Předlánce 

- silnice vedena v krátkém úseku v jihozápadním cípu území  

- prochází zastavěným územím    

III/0357 - Předlánce 

- silnice vedena územím v západovýchodním směru z Poustky na Pertoltice 

- prochází částečně zastavěným územím, rozhodující trasa pro zpřístupnění a obsluhu 

III/0358 - Předlánce 

- silnice vedena v krátkém úseku (0,3 km) mezi křižovatkami silnic III/0357 a III/0356  
- prochází zastavěným územím    

III/0353 - Víska u Frýdlantu 

- silnice vedena územím v severojižním směru v propojení z Višňové do Kunratic 
- prochází zastavěným územím, rozhodující trasa pro zpřístupnění a obsluhu   



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

 

ŽALUDA, projektová kancelář       Stránka | 36  

 

III/0353 - Višňová u Frýdlantu 

- silnice vedena územím v severojižním směru z Andělky do Kunratic 
- prochází zastavěným územím, rozhodující trasa pro zpřístupnění a obsluhu   

III/0357 - Višňová u Frýdlantu 

- silnice vedena v krátkém úseku z centra obce k hranicím s Polskem 
- prochází částečně zastavěným územím    

Ochranné pásmo silnic III. třídy (15m od osy vozovky) je stanoveno podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znění a zakresleno ve Výkrese limitů využití území. 

Tab. Stávající kategorie silnic III. třídy 

Číslo silnice Obec Kategorie 

0352 Černousy, Habartice S 5,30/50, S 4/30 

0353 Černousy, Višňová, Kunratice S 5,30/50, S 4,70/40, S 3,70/30 

0354 Višňová S 5/40 

0355 Višňová S 3/30 

0356 Višňová S 5,80/50 

0357 Pertoltice, Višňová S 5,30/50, S 4,40/40 

0358 Višňová S 6,30/50 

03510 Frýdlant, Višňová S 5,80/50 

03511 Frýdlant, Kunratice S 8,20/60, S 5,40/50 

03512 Kunratice S 4,30/40 

03513 Dětřichov, Heřmanice S 5,80/50 

03514 Dětřichov, Heřmanice, Kunratice S 5,10/50 

03515 Dětřichov S 4,80/40 

27252 Frýdlant S 5,40/50, S 4,90/40 

2901 Frýdlant S 4,90/40 

2902 Frýdlant, Raspenava S 4,3/40 

2903 Raspenava, Frýdlant S 6,20/60, S 4,30/40 

2904 Raspenava S 6/50 

2909 Raspenava, Krásný Les S 6/50 

29010 Raspenava S 4,80/40 

29011 Raspenava, Nové Město pod Smrkem. S 5,90/50, S 4,40/40 

29013 Raspenava, Lázně Libverda S 4,50/40 

29014 Raspenava S 4,40/40 

29015 Hejnice, Lázně Libverda, Nové Město p.S. S 6,20/60, S 5,70/50, S 4,70/40 

29016 Hejnice S 7,50/60, S 4,70/40 

2911 Frýdlant, Krásný Les, D. Řasnice S 5/40  

2912 Krásný Les S 4,50/40 

2913 Krásný Les, Bulovka S 6/50 

2914 Bulovka S 6/50 

2915 Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem S 5,50/50 

2916 Nové Město pod Smrkem, Dolní Řasnice S 4,50/40 

2917 Horní Řasnice S 4,20/40 

2918 Horní Řasnice S 5/40, S 3/30 

2919 Nové Město pod smrkem, Horní Řasnice S 5/50 

2910 Nové Město pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem S 5,20/50, S 4,80/40 

Zdroj: Pasportizace krajských silnic II. a III. tříd, KÚLK 2004  

Ochranné pásmo silnic III. třídy je stanoveno podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znění a zakresleno ve Výkrese limitů využití území. 
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Místní a účelové komunikace (jev 93) 

Z pohledu místních komunikací jsou v území SO ORP registrovány místní obslužné komunikace a účelové 
komunikace. Kategorie sběrných komunikací nebyla specifikována, protože tuto funkci přebírají průtahové úseky 
především silnic I. a II. třídy.   

Obslužné komunikace hlavně dopravně zpřístupňují lokality obytné zástavby a další aktivity na území obcí mimo 
průtahy silnic II. a III. třídy.  

Ostatní komunikace mají charakter účelových spojek ze sítě silnic III. třídy nebo místních obslužných komunikací, 
většinou se slepým ukončením. Šířkové uspořádání nelze kategorizovat, mnohdy se jedná o jednopruhové 
komunikace s různorodým povrchem od živice po rostlý terén. 

Shrnutí 

Tab. Silniční doprava 

Obec Katastrální území I. třída II. třída III.třída MK 

Bílý Potok  Bílý Potok pod Smrkem - 290 - OK + UK 

Bulovka Arnoltice 13 - 2914 OK + UK 

Bulovka - - 2913, 2914 UK 

Dolní Oldřiš -  - 2914 UK 

Černousy Boleslav - - 0353 UK 

Černousy - - 0352, 0353 OK + UK 

Ves - - 0353 UK 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu 13 - 03513, 03514, 03515 OK + UK 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice - 291 2911, 2915, 2916 UK 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu 13 - 27252 OK + UK 

Frýdlant   13 290, 291 03510, 03511,2901, 2903, 
2911 

OK + UK 

Habartice Habartice u Frýdlantu 13 - 0352 OK + UK 

Háj u Habartic - - 0352 UK 

Hejnice Hejnice -  290 29015, 29016 OK + UK 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu - - 03513 OK + UK 

Kristiánov - - 03513 OK + UK 

Horní Řasnice Horní Řasnice - - 2915, 2917, 2918, 2919 OK + UK 

Srbská - - 2918 UK 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

Dětřichovec - - 29110 UK 

Jindřichovice pod Smrkem - - 29110, 2915 OK + UK 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu 13 291 2911, 2912, 2913 OK + UK 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu - - 0353, 03511, 03512, 03514 OK + UK 

Lázně Libverda Lázně Libverda - - 29013, 29015 OK + UK 

Nové Město pod 
Smrkem 

Hajniště pod Smrkem - 291 29015, 2916, 2919 UK 

Ludvíkov pod Smrkem - - 29011, 29015,  UK 

Nové Město pod Smrkem - 291 29011,29110 OK + UK 

Pertoltice Dolní Pertoltice 13 - 0357 OK + UK 

Horní Pertoltice - - - OK + UK 

Raspenava Raspenava - 290 2902, 2904, 2909, 29011, 
29013, 29014 

OK + UK 

Višňová Andělka - - 0353, 0354, 0355 OK + UK 

Poustka u Frýdlantu - - 0357, 03510 UK 

Předlánce - - 0356, 0357, 0358 UK 

Víska u Frýdlantu - - 0353 UK 

Višňová u Frýdlantu - - 0353, 0356 OK + UK 
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Zdroj: ŘSD Praha, silniční mapa 
Pozn.:  Místní komunikace: SK – sběrné komunikace (nezařazeny), OK – obslužné komunikace, ÚK – účelové 

komunikace 

A.2.2 Železniční doprava 

Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma (jev 94) 

037 

Železniční trať Liberec – Černousy je součástí mezinárodní trasy Praha – Turnov - Liberec - Frýdlant - Zgorzelec 
podle dohody AGTC o provozu vlaků kombinované dopravy s předpokladem zvýšení rychlosti a úprav na 
zlepšení prostorové průchodnosti (velké kontejnery). Úpravy stávající trasy na požadované parametry bude ale 
obtížné. Jedná se o jednokolejnou neelektrizovanou železniční trať, která v současné době neodpovídá 
dopravním nárokům. Omezováním počtu vlakových kilometrů dochází k zhoršení obsluhy území v osobní 
dopravě a výraznému přesunu kapacit nákladní dopravy na silnici.  

Vedení trati v obci ČERNOUSY:  

k.ú. Boleslav  

- železniční trať prochází v jihovýchodním cípu územím   

- vedena mimo zastavěnou část sídla bez situované železniční zastávky  

k.ú. Černousy  

- železniční trať prochází územím v severojižním směru 

- vedena zastavěnou částí obce, lokalizace železniční stanice Černousy 

- negativní účinky hluku ze železniční dopravy na obyvatele 

Vedení trati v obci VIŠŇOVÁ:  

k.ú. Andělka  

- železniční trať prochází územím po východní hranici 

- vedena mimo zastavěnou část obce, lokalizace železniční zastávky Filipovka 

k.ú. Předlánce  

- železniční trať prochází v krátkém úseku po západní hranici území 

- vedena mimo zastavěnou část sídla bez situované železniční zastávky  

k.ú. Višňová  

- železniční trať prochází územím v severojižním směru 

- vedena částečně zastavěnou částí obce, lokalizované železniční zastávky Višňová a Minkovice   

- negativní účinky hluku ze železniční dopravy na obyvatele 

k.ú. Víska u Frýdlantu  

- železniční trať prochází v krátkém úseku po západní hranici území 

- vedena mimo zastavěnou část sídla bez situované železniční zastávky  

Vedení trati ve městě FRÝDLANT:  

- železniční trať prochází v severovýchodním směru územím města 

- vedena zastavěnou částí města podél hranice centrální zóny, lokalizace železniční stanice Frýdlant 

- negativní účinky hluku ze železniční dopravy na obyvatele 

Vedení trati v obci KUNRATICE:  

- železniční trať prochází po severovýchodní hranici území obce 

- vedena mimo zastavěnou část obce bez situované železniční zastávky  

Vedení trati v obci RASPENAVA:  

- železniční trať přichází do vymezeného území od severovýchodu od Frýdlantu a pak se stáčí jižním 
směrem na Oldřichov v Hájích 

- vedena mimo zastavěnou část obce, lokalizace železniční stanice Raspenava 

Ochranné pásmo dráhy je stanoveno podle zákona č.266/94 Sb., o drahách v platném znění a zakresleno ve 
Výkrese limitů využití území. 
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Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma (jev 95) 

Tratě Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem a Raspenava – Bílý Potok jsou, vzhledem ke konfiguraci terénu, 
slepými rameny s ukončením v podhorských centrech Jizerských hor. 

Provozy na regionálních tratích se pohybují v současné době na hranici ztrátovosti, technický stav a zabezpečení 
jsou nedostatečná.  

038 

Vedení trati v obci HEJNICE:  

- železniční trať prochází územím v severovýchodním směru 

- vedena částečně zastavěným územím, lokalizované železniční stanice Hejnice a železniční zastávka Bílý 
Potok pod Smrkem   

- negativní účinky hluku ze železniční dopravy na obyvatele 

Vedení trati v obci RASPENAVA:  

- železniční trať prochází územím v severovýchodním směru 

- vedena po okraji zastavěného území, lokalizovaná železniční stanice Raspenava a železniční zastávky 
Luh pod Smrkem a Lužec pod Smrkem 

- negativní účinky hluku ze železniční dopravy na obyvatele 

039 

Vedení trati ve městě FRÝDLANT:  

- železniční trať prochází v západovýchodním směru územím města 

- vedena zastavěnou částí města podél hranice centrální zóny, lokalizace železniční stanice Frýdlant a 
železniční zastávky Frýdlant v Čechách předměstí  

- negativní účinky hluku ze železniční dopravy na obyvatele 

Vedení trati v obci KRÁSNÝ LES:  

- železniční trať prochází západo-východním směrem 

- vedena mimo zastavěné území, lokalizovány železniční zastávky Krásný Les - bažantnice a Krásný Les 

Vedení trati v obci DOLNÍ ŘASNICE:  

- železniční trať prochází jižním cípem území obce 

- vedena mimo zastavěné území, lokalizovaná železniční stanice Řasnice a železniční zastávka Řasnice 
zastávka 

Vedení trati v obci HORNÍ ŘASNICE:  

- železniční trať prochází v jihovýchodním směru územím obce 

- vedena mimo zastavěné území, lokalizované železniční zastávky Horní Řasnice a Srbská  

Vedení trati ve městě NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM:  

k.ú. Hajniště pod Smrkem 

- železniční trať prochází v západovýchodním směru ve smyčce (2x) katastrálním územím  

- vedena částečně po hranici zastavěného území, lokalizovaná železniční zastávka Hajniště 

k.ú. Ludvíkov 

- železniční trať prochází v krátkém úseku při severní hranici katastrálního území  

- vedena mimo zastavěné zemí bez situované železniční zastávky 

k.ú. Nové Město pod Smrkem 

- železniční trať přichází severovýchodním cípem území města 

- vedena částečně po hranici zastavěného území, lokalizovaná železniční stanice Nové Město pod Smrkem  

- negativní účinky hluku ze železniční dopravy na obyvatele 

Vedení trati v obci JINŘICHOVICE POD SMRKEM:  

- železniční trať přichází od západu do území obce 

- vedena částečně po hranici zastavěného území, lokalizovaná železniční stanice Jindřichovice pod 
Smrkem  
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- negativní účinky hluku ze železniční dopravy na obyvatele 

Ochranné pásmo dráhy je stanoveno podle zákona č.266/94 Sb., o drahách v platném znění a zakresleno ve 
Výkrese limitů využití území. 

Vlečka včetně ochranného pásma (jev 97) 

Vlečka Horní Řasnice 

Z železniční zastávky Dolní Řasnice do pískovny v Horní Řasnici (zpracovatelský závod HANS WOLF 
NEMOVITOSTI s.r.o. nakládka štěrkopísku), délka vlečky 1570 m, v současné době není provozována.  

Vlečka Hajniště 

Z železniční zastávky Hajniště do bývalého vojenského prostoru Chlum, celková délka vlečkových kolejí 2570 m 
(1x se větví v bývalém vojenském prostoru). 

Ostatní vlečky 

V rámci drážních ploch železničních stanic nebo zastávek se nacházejí ještě krátké úseky vlečkových kolejí 
v Černousích (délka 180 m), Novém Městě pod Smrkem (délka 160 m), Bílém Potoce (délka 255 m). 

Ochranné pásmo vlečky je stanoveno podle zákona č.266/94 Sb., o drahách v platném znění a zakresleno ve 
Výkrese limitů využití území. 

Shrnutí 

Tab. Železniční doprava 

Obec Katastrální území Celostátní 
trať 

Regionální 
trať 

Vlečky žst. / zast.  

Bílý Potok  Bílý Potok pod Smrkem - - - - 

Bulovka Arnoltice - - - - 

Bulovka - - - - 

Dolní Oldřiš - - - - 

Černousy Boleslav 037 - - - 

Černousy 037 -  zast. Černousy 

Ves - - - - 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu - - - - 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice - 039 pískovna žst. Řasnice 

zast. Řasnice zastávka 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu - - - - 

Frýdlant   037 039 - žst. Frýdlant v Čechách 

zast. Frýdlant v Čechách 
předměstí 

Habartice Habartice u Frýdlantu - - - - 

Háj u Habartic - - - - 

Hejnice Hejnice - 038  zast. Hejnice 

zast. Bílý Potok pod 
Smrkem 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu - - - - 

Kristiánov - - - - 

Horní Řasnice Horní Řasnice - - pískovna zast. Horní Řasnice 

zast. Srbská 

Srbská - - - - 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Dětřichovec - - - - 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

- 039 - žst. Jindřichovice pod 
Smrkem 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu - 039 - zast. Krásný Les 
bažantnice 

zast. Krásný Les 
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Obec Katastrální území Celostátní 
trať 

Regionální 
trať 

Vlečky žst. / zast.  

Kunratice Kunratice u Frýdlantu 037 - - - 

Lázně Libverda Lázně Libverda - - - - 

Nové Město pod 
Smrkem 

Hajniště pod Smrkem - 039 býv. voj. 
prostor 

zast. Hajniště 

Ludvíkov pod Smrkem - 039 - - 

Nové Město pod 
Smrkem 

- 039  žst. Nové Město pod 
Smrkem 

Pertoltice Dolní Pertoltice - - - - 

Horní Pertoltice - - - - 

Raspenava Raspenava 037 038 - žst. Raspenava 

zast. Luh pod Smrkem 

zast. Lužec pod Smrkem 

Višňová Andělka 037 - - zast. Filipovka 

Poustka u Frýdlantu - - - - 

Předlánce 037 - - žst. Višňová 

Víska u Frýdlantu 037 - - - 

Višňová u Frýdlantu 037 - - zast. Minkovice 

Pozn. žst. - železniční stanice, zast. - železniční zastávka 

A.2.3 Letecká doprava 

Letiště včetně ochranných pásem (jev 102) 

V řešeném území není situováno veřejné ani neveřejné letiště. 

Radiomaják Dětřichov 

Na území SO ORP Frýdlant je lokalizováno, v katastru obce Dětřichov, radionavigační zařízení radiomajáku D-
VOR Řízení letového provozu České republiky, s. p. Dopravní přístupnost je zajištěna prostřednictvím stávající 
účelové komunikace vedené po hranici obce. 

Ochranné pásmo radionavigačního zařízení D-VOR bylo stanoveno rozhodnutím Státní letecké inspekce v roce 
1982. Více viz kapitola A.3 Technická infrastruktura a spoje 

A.2.4 Cyklodoprava 

Cyklostezka, cyklotrasa (jev 106) 

Cyklistika je bezesporu nejpřirozenější, nejlevnější a nejekologičtější způsob individuální dopravy a v ČR 
zaznamenává v posledních letech nebývalý rozvoj a renesanci.  

Cyklotrasy (cyklostezky) pro běžné denní užívání (dojížďka za prací, do škol) se v SO ORP Frýdlant Libereckém 
kraji vyskytují minimálně, jedná se jen o dílčí kratší úseky. Převážná část cyklotras a cyklostezek je určena pro 
rekreační využití zejména ve vazbě na Jizerské hory.  

Cyklotrasy na území ORP Frýdlant, celostátní význam:  

č. 22  Chrastava - Valteřice, v řešeném území úsek Polednická silnice - Hřebínek – Na Knejpě - Smědava - 
Jizerská silnice 

Značené cyklotrasy na území ORP Frýdlant, regionální význam:  

č. 3006 Andělka (Filipovka), Černousy, Habartice, Pertoltice, Bulovka, Horní Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Hejnice, Viničná cesta a dále Mníšek, Liberec 

č. 3016 (Pohodová) – hraniční přechod Lutogniewice-Andělka, Višňová, Poustecká obora, Frýdlant, 
Raspenava, Hejnice, Bílý Potok, Smědava 

č. 3018  Jezdecká stezka, Hraniční cesta, Smrková cesta, Předěl, Smrková cesta, Nové Město pod Smrkem 

č. 3019 Kristiánov – U Čihadel 

č. 3027 Bártlova bouda – U Červeného buku 

č. 3039  (Pašerácká) – Višňová, Heřmanice a dále Vítkov, Václavice, Hrádek nad Nisou 



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

 

ŽALUDA, projektová kancelář       Stránka | 42  

 

č. 3059  (Krakonošova) – hraniční přechod Bogatynia-Kunratice, Frýdlant, Dolní Řasnice, hraniční přechod 
Srbská-Miloszów 

č. 3063  (Karolinina) – Raspenava, Peklo, Lázně Libverda 

č. 3064  (Hubertova) – Raspenava, rybník Netík, Ferdinandov 

č. 3065  (Rybářská) – rybník Netík, Šolcův rybník – Albrechtice u Frýdlantu – Pod Vysokým 

Stručná charakteristika cyklotras po obcích a katastrálních územích:  

Vedení cyklotras v obci BÍLÝ POTOK:  

Bílý Potok pod Smrkem – č. 3016, 3018, 3027 

- trasa 3016 vedena mimo úseku v zastavěné části obce po silnici II/290 

- kolize s automobilovou dopravou  
-  trasa č. 3018 vedena po lesních účelových komunikacích 
- cyklotrasa č. 3027 je vedena po lesních účelových cestách, propojuje horní část Bílého Potoka se 

Singtrekem pod Smrkem 

Vedení cyklotras v obci BULOVKA:  

Arnoltice u Bulovky – č. 3016   

- cyklotrasa č. 3016 vedena z Poustky u Frýdlantu v krátkém úseku jižním směrem na Frýdlant po účelové 
lesní komunikaci, neprochází zastavěnou částí obce  

Bulovka – trasa č. 3006  

- trasa vedena v propojení Pertoltice-Dolní Oldřiš mimo  zastavěnou část obce a v krátkém úseku v trase 
silnice III/2914 

- minimální provoz automobilové dopravy na silnici III/2914  

Dolní Oldřiš – trasa č. 3006  

- trasa vedena v propojení Bulovka-Horní Řasnice v krátkém úseku v trase silnice III/2914 a pak po cestách 
mimo zastavěnou část sídla 

- minimální provoz automobilové dopravy na silnici III/2914 

Vedení cyklotras v obci ČERNOUSY:  

Boleslav – č. 3006  

- trasa vedena v propojení Černousy-Višňová v trase silnice III/0353 
- prochází zastavěnou částí  

Černousy – č. 3006  

- trasa vedena v propojení Boleslav-Habartice v trase silnice III/0352, z centra obce se pak stáčí severním 
směrem na Habartice  

- úsek Černousy-Habartice mimo vozidlové komunikace 

Vedení cyklotras v obci DĚTŘICHOV:  

Dětřichov u Frýdlantu – č. 3039, 3065  

- trasa vedena v krátkém úseku mimo vozidlové komunikace (modrá turistická stezka) 

- prochází mimo zastavěnou částí obce 
- cyklotrasa č. 3065 je vedena po lesních účelových cestách do Albrechtic a dále po silnici III/27252 

Vedení cyklotras v obci DOLNÍ ŘASNICE:  

Dolní Řasnice – č. 3059  

- trasa vedena v propojení Frýdlant-Srbská v souběhu s trasou silnice III/2911 a pak v trase silnice III/2915  
- prochází zastavěnou částí obce 

Vedení cyklotras v obci FRÝDLANT:  

Albrechtice u Frýdlantu – č. 3039, 3065  

- trasa vedena od Horního Vítkova v trase silnice III/27252 a pak v souběhu s trasou silnice I/13 
- prochází mimo zastavěnou částí obce 
- cyklotrasa č. 3065 je vedena po lesních účelových cestách do Albrechtic a dále po silnici III/27252 

Frýdlant – č. 3016, 3059, 3065  

- cyklotrasa č. 3016 prochází městem ve směru od Raspenavy v trase silnice III/2903 a ve směru na 
Višňovou vedena po místních a účelových komunikacích 
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- cyklotrasa 3059 prochází od západního okraje území k východnímu, prchází centrální zónou města, kde 
se kříží s cyklotrasou č. 3016 

- cyklotrasa č. 3065 je vedena po lesních účelových cestách do Albrechtic a dále po silnici III/27252 

Vedení cyklotras v obci HABARTICE:  

Habartice u Frýdlantu – č. 3006  

- trasa vedena od Černous na Háj po místních a účelových komunikacích 
- křížení se silnicí I/13, prochází zastavěnou částí  

Háj u Habartic – č. 3006   

- trasa vedena od Habartic na Pertoltice po účelových komunikacích 
- prochází mimo zastavěnou částí 

Vedení cyklotras v obci HEJNICE:  

Hejnice – č. 3006, 3016, 3019, 3064  

- cyklotrasa č. 3006 od Raspenavy vedena v souběhu s trasou silnice II/290 a v pokračování na 

Ferdinandov v trase silnice III/29016, prochází v kontaktu s centrální -zónou města 
- cyklotrasa č. 3016 vedena v souběhu s trasou silnice II/290, prochází centrální částí města 
- cyklotrasa č. 3019 je vedena po lesních účelových cestách (Kristiánova cesta) 
- cyklotrasa č. 3064 vedena v krátkém úseku od Raspenavy do Ferdinandova mimo zastavěnou část města 

Vedení cyklotras v obci HEŘMANICE:  

Heřmanice u Frýdlantu – č. 3039   

- trasa vedena od Kunratic na Albrechtice u Frýdlantu v severojižním směru po účelových komunikacích, od 
křižovatky se silnicí III/03513 v souběhu s turistickou stezkou (modrá)  

- prochází centrem obce 

Kristiánov – č. 3039   

- trasa vedena od Kunratic na Albrechtice u Frýdlantu v krátkém úseku v západojižním směru po účelové 
komunikaci 

- prochází mimo zastavěnou část  

Vedení cyklotras v obci HORNÍ ŘASNICE:  

Horní Řasnice – č. 3006, 3059  

- cyklotrasa č. 3006 od Bulovky vedena v severovýchodním směru po účelových komunikacích do 
křižovatky se silnicí III/2915 a následně do Jindřichovic pod Smrkem 

- cyklotrasa č. 3059 od Dolní Řasnice vedena v trase silnice III/2918 na Srbskou, prochází zastavěnou částí 
obce 

Srbská – č. 3059  

- trasa vedena od Horní Řasnice k hraničnímu přechodu s Polskem v trase silnice III/2918  
- prochází zastavěnou částí sídla 

Vedení cyklotras v obci JINŘICHOVICE POD SMRKEM:  

Dětřichovec – č. 3006   

- trasa vedena od Jindřichovic pod Smrkem v severojižním směru na Nové Město pod Smrkem v trase 
silnice IIII/29110 

- prochází zastavěnou částí   

Jindřichovice pod Smrkem – č. 3006, 3006B   

- trasa vedena od Horní Řasnice v západovýchodním směru na Nové Město pod Smrkem v trasách silnic 
III/2915 a IIII/29110 

- prochází zastavěnou částí obce  
- odbočka 3006B vede z centra obce k hranicím a do polské obce Świece 

Vedení cyklotras v obci KRÁSNÝ LES:  

Krásný Les u Frýdlantu – č. 3059  

- trasa vedena od Frýdlantu na Dolní Řasnici v trasách místních obslužných a účelových komunikacích 
v souběhu s průtahem silnice III/2911  

- prochází po hranici zastavěného území  
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Vedení cyklotras v obci KUNRATICE:  

Kunratice u Frýdlantu – č. 3039, 3059   

- cyklotrasa č. 3039 vedena od Višňové v severojižním směru na Heřmanice v trase silnice III/0353 a od 
křižovatky se silnicí III/03512 po místních obslužných a účelových komunikacích, prochází mimo centrální 
zastavěnou část obce 

- cyklotrasa č. 3059 vedena od hraničního přechodu s Polskem v západovýchodním směru na Frýdlant 
v trase silnice III/03511 (kolize s automobilovou dopravou), prochází mimo zastavěnou část obce 

Vedení cyklotras v obci LÁZNĚ LIBVERDA:  

Lázně Libverda – č. 3006, 3018, 3027, 3063   

- cyklotrasy 3006 a 3063 vedeny od Nového Města pod Smrkem na Hejnice v peáži v trasách silnic 
III/29013 a IIII/29015 

- procházejí částečně zastavěnou částí obce (okrajově centrální zóny)  
-  cyklotrasa 3018 je vedena po lesních účelových komunikacích 
- cyklotrasa č. 3027 je vedena po lesních účelových cestách, propojuje horní část Bílého Potoka se 

Singtrekem pod Smrkem 
- cyklotrasa č. 3063 vede z Pekla do centra Lázní Libverda 

Vedení cyklotras v obci NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM:  

Ludvíkov pod Smrkem – č. 3006, 3018   

- cyklotrasa č. 3006 vedena od Nového Města pod Smrkem v trase silnice III/29011, prochází mimo 
zastavěnou část obce  

- cyklotrasa č. 3018 vedena od Smědavy v severojižním směru ve východním cípu nezastavěného území 
v trasách lesních účelových cest  

Nové Město pod Smrkem – č. 3006, 3018   

- cyklotrasa č. 3006 vedena od Jindřichovic pod Smrkem na Raspenavu v trasách silnic III/29110 a 
III/29011, prochází centrální zónou města  

- cyklotrasa č. 3018 vedena od Smědavy v severojižním směru po místních obslužných a účelových 
komunikacích, ukončena v centru města v křižovatce s cyklotrasou č. 3006  

Vedení cyklotras v obci PERTOLTICE:  

Horní Pertoltice – č. 3006   

- trasa vedena od Habartic na Bulovku v severojižním směru po účelových lesních a polních cestách 
- prochází mimo zastavěnou část obce  

Vedení cyklotras v obci RASPENAVA:  

Raspenava – č. 3006, 3016, 3063, 3064, 3065  

- cyklotrasa č. 3006 od Frýdlantu vedena v souběhu s trasou silnice II/290 po místních obslužných a 
účelových komunikacích, prochází v kontaktu s centrální zónou města 

- cyklotrasa č. 3016 od Frýdlantu částečně vedena v souběhu s trasou silnice II/290 po místních obslužných 
a účelových komunikacích, prochází centrální částí města 

- cyklotrasa č. 3063 vedena od křižovatky s cyklotrasou č. 3006 po místní obslužné komunikaci na část 
Peklo a pak v trasách silnic III/29014 a III/29013 na Lázně Libverda 

- cyklotrasa č. 3064 vedena z centra obce jihovýchodním směrem po místních obslužných a účelových 
komunikacích do Ferdinandova, prochází částečně zastavěnou částí města 

- cyklotrasa č. 3065 vedena  z křižovatky s cyklotrasou č. 3064 západním směrem k Šolcově rybníku 
v trasách účelových polních a lesních cest, prochází mimo zastavěnou část města 

Vedení cyklotras v obci VIŠŇOVÁ:  

Andělka – č. 3006, 3016   

- cyklotrasa č. 3006 vedena z křižovatky s cyklotrasou č. 3016 severním směrem na Černousy v trase 
silnice III/0353, prochází mimo zastavěnou část obce  

- cyklotrasa č. 3016 vedena od hranic s Polskem jihovýchodním směrem na Filipovku a Višňovou po 
místních obslužných a účelových komunikacích a v trase silnice III/0355, prochází částečně zastavěnou 
částí obce  

Poustka – č. 3016   

- cyklotrasa č. 3016 vedena od Andělky jihovýchodním směrem na Frýdlant v trase silnice III/0357 a pak po 
účelových lesních cestách, prochází částečně zastavěnou částí obce  
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Předlánce – č. 3016, 3039   

- cyklotrasa č. 3016 vedena od Andělky v krátkém úseku jihovýchodním směrem na Frýdlant v trase silnice 
III/0358, prochází částečně zastavěnou částí obce  

- cyklotrasa č. 3039 vedena v krátkém úseku z Višňové severojižním směrem na Kunratice, prochází 
zastavěnou částí obce  

Víska u Frýdlantu – č. 3039   

-  cyklotrasa č. 3039 vedena v krátkém úseku z Višňové v trase silnice III/0353 severojižním směrem na 
Kunratice, prochází zastavěnou částí obce  

Višňová – č. 3016, 3039   

- cyklotrasa č. 3016 vedena od Andělky severojižním směrem v trase silnice III/0353 na Frýdlant, prochází 
částečně zastavěnou částí obce  

- cyklotrasa č. 3039 vedena z centra obce severojižním směrem na Kunratice, prochází zastavěnou částí 
obce  

Kromě výše uvedených značených cyklotras je v řešeném území vymezeno také několik ostatních, tzv. 
doporučených cyklotras bez označení: 

- Streitův obrázek – II/291 (Nové Město pod Smrkem) 
- Lázně Libverda – Ludvíkov pod Smrkem  
 

Specifickým typem cyklotras je Singltrek pod Smrkem – síť stezek na severních svazích Jizerských hor na území 
obcí Nové Město pod Smrkem a Lázně Libverda. Tyto cyklostezky nejsou obsahem dat a grafické části (jejich 
vymezení nebylo poskytnuto). Ve výkrese hodnot je území označeno pouze symboly (areál singltreku, nástupní 
místa); jedná se o významnou hodnotu z hlediska využití rekreačního potenciálu území.  

Obr. Mapa tras Singltrek pod Smrkem 

 

Zdroj: www.singltrekpodsmrkem.cz 
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A.2.5 Pěší doprava 

Turistické stezky (jev 106) 

Z pohledu dálkových turistických stezek Evropská turistická asociace (EWV) vytváří, od svého data založení 
v roce 1969, prakticky ve všech evropských zemích vzájemně propojené turistické trasy. V členských zemích EU 
je vyznačeno celkem 11 tras. SO ORP Frýdlant prochází dálková trasa se směrovým označením E 3. 

Trasa E 3: Black Sea (Černé moře) – Iberia (Pyrenejský poloostrov) v celkové délce 6 950 km prochází 
vymezeným územím v dílčím úseku Bukovec – Smědava – Nová Louka – Bedřichov – Liberec, vede atraktivními 
místy Krkonošského národního parku, CHKO Jizerské a Lužické hory. Trasa je většinou vedena v souběhu 
s významnými červeně nebo modře značenými stezkami.   

Jinak je území SO ORP Frýdlant pokryto vcelku hustou sítí značených turistických cest v návštěvnicky 
exponovaných místech. Stezky propojují významná sídelní centra se zajímavými místy a krásnou přírodou, mají 
vazby na centra obcí, nástupnicky důležité autobusové nebo vlakové zastávky. Přehled turistický stezek podle 
významu barevného značení v posloupnosti červená, modrá, žlutá, zelená (v závorce jsou uvedeny dotčené obce 
SO ORP Frýdlant):  

Červené značení   

- Čihadla – Smědava – Sedmitrámový most – Bílý potok rozc. (Bílý Potok, Hejnice) 
- Pytlácké kameny – Předěl – Na Písčinách – Nebeský žeb. (dol. rozc.) – Tišina – Hubertka – Lázně 

Libverda – Hejnice bazilika Minor – Ořešník – Velký Štolpich vodopád – U Tetřeví boudy - Krásná Máří 
(vyhl., odb.) – Pod Ptačími kupami – Ptačí kupy – Holubník – Holubník (sedlo) – Pod sedlem Holubníku 
(Bílý Potok, Hejnice, Lázně Libverda) 

Modré značení 

- U Knejpy – Rozmezí – Kristiánov (Hejnice) 
- Bílá Kuchyně - Malý Štolpich – Ferdinandov (Hejnice, Raspenava) 
-  Předěl – Pod Klínovým vrchem – Na Písčinách – Nebeský žleb dol. rozc. – Smrk – Streitův obrázek – 

U Spálené hospody – Nové Město pod Smrkem žst. (Bílý Potok, Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem) 

- Hejnice žst. – Bílý Potok (rozc.) – Hubertka (Hejnice, Lázně Libverda) 
- Hejnice bazilika Minor – Lužec – Kámen republiky – Oldřichovské sedlo (Hejnice, Raspenava) 
- Pod Lysým vrchem – Pod Vysokým – Kristiánov můstek – Heřmanice – Dětřichov – Větrov – Frýdlant 

žst. (Dětřichov, Frýdlant, Heřmanice) 

Zelené značení  

- Pohanské kameny – Višňová žst. – Černousy žst. – Habartice CZ/PL (Černousy, Habartice, Višňová) 
- U studánky – Smědava – Předěl – Sedmitrámový most – Bártlova bouda – Hubertka – Odbočka 

k pramenu kyselky (Bílý Potok, Hejnice, Lázně Libverda) 
- Bílý Potok rozc. – U liščí chaty – Hajní kostel – Pod Frýdlantským cimbuřím – Nad Černým potokem - Na 

Žďárku – Holubník sedlo (Bílý Potok, Hejnice) 
- Lužec – Raspenava bus – Frýdlant zámek – Frýdlant žst. – Harta – Bulovský potok západní rozc. – 

Arnoltice – Horní Pertoltice – Bulovka Horní Ves – U Spálenky – Horní Řasnice – Pod Kamenným 
vrchem – Jindřichovice pod Smrkem žst. – Pod Hřebenáčem – Nové Město pod Smrkem nám. (Bulovka, 
Frýdlant, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava, 
Višňová) 

- Oldřichovské sedlo – Skalní hrad – Hřebenový buk – Pod Špičákem – Albrechtice bus – Pod Lysým 
vrchem (Frýdlant, Raspenava) 

- Hřebínek – Ferdinandov – Hejnice (Hejnice) 

Žluté značení  

- Raspenava žst. – Peklo – Lázně Libverda – Obří sud – U Zemánků – U Spálené hospody (Lázně 
Libverda, Nové Město pod Smrkem, Raspenava) 

- Pod Jizerou – Jizera vrchol (Hejnice) 
- Bílý Potok – Bártlova bouda – Hájený potok – Pod Klínovým vrchem (Bílý Potok) 
- Pod Špičákem – Hřebenový buk – Větrov Zátiší – Frýdlant zámek – Frýdlant žst. – Frýdlantská výšina 

– Bulovský potok východní rozc. – Višňová žst. – Filipovka žst. – Saň – Andělka bus – Ves – Černousy 
žst. (Bulovka, Černousy, Frýdlant, Raspenava, Višňová) 

- Harta 
- Hejnice – U Liščí chaty (Bílý Potok, Hejnice) 
- Pod vodovády – Velký Štolpich vodopád (Hejnice) 
- U Spálenky – U Pomníčku – Řasnice zastávka (Dolní Řasnice, Horní Řasnice) 

Červená místní  

- Frýdlant – zámek – Frýdlant 
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- Nové Město p. S. – U červ. buku – Nové Město p. S. (Nové Město pod Smrkem) 

Zelená místní  

- U Spálené hospody – Streitův obrázek 

Naučné stezky 

- NS Viničná cesta (Hejnice, Raspenava) 
- Pašerácká NS (Frýdlant, Heřmanice, Kunratice, Višňová) 
- NS Oldřichovské háje a skály (Frýdlant, Raspenava) 
- NS Putování za vodou (Frýdlant, Raspenava) 
- NS Okolím Jindřichovic za výšinami ideálů a do údolí duše (Jindřichovice pod Smrkem) 

Shrnutí cyklodopravy a pěší dopravy 

Tab. Cyklotrasy, turistické stezky 

Obec Katastrální území Cyklotrasy Turistické stezky 

Bílý Potok  Bílý Potok pod Smrkem 22, 3016, 3018, 3027, 
Singltrek pod Smrkem 

č + z + ž + m 

Bulovka Arnoltice 3016 z + ž 

Bulovka 3006 z + ž 

Dolní Oldřiš 3006  - 

Černousy Boleslav 3006 - 

Černousy 3006 z + ž 

Ves - ž 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu 3039, 3065 m 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice 3059 ž 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu 3039, 3065 z + NS 

Frýdlant   3016, 3059, 3065 m+ z + ž + č (místní) 
+ NS 

Habartice Habartice u Frýdlantu 3006 z 

Háj u Habartic 3006 - 

Hejnice Hejnice 22, 3006, 3016, 3019, 
3064, Singltrek pod 
Smrkem 

č + m + z + ž + NS 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu 3039 m + NS 

Kristiánov 3039 m + NS 

Horní Řasnice Horní Řasnice 3006, 3059 z + ž 

Srbská 3059 z 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

Dětřichovec 3006 NS 

Jindřichovice pod Smrkem 3006, 3006B z 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu 3059 - 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu 3039, 3059 NS 

Lázně Libverda Lázně Libverda 3006, 3018, 3027, 3063, 
Singltrek pod Smrkem 

č + z + ž + m 

Nové Město pod 
Smrkem 

Hajniště pod Smrkem - - 

Ludvíkov pod Smrkem 3006, 3018, Singltrek 
pod Smrkem  

m + z + ž + č (místní) 
+ z (místní) 

Nové Město pod Smrkem 3006, 3018, Singltrek 
pod Smrkem 

m + z + ž + č (místní)  

Pertoltice Dolní Pertoltice - z 

Horní Pertoltice 3006 z 

Raspenava Raspenava 22, 3006, 3016, 3063, 
3064, 3065 

m + z + ž + NS 
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Obec Katastrální území Cyklotrasy Turistické stezky 

Višňová Andělka 3006, 3016 ž + NS 

Poustka u Frýdlantu 3016 z + ž 

Předlánce 3016, 3039 z + ž 

Víska u Frýdlantu 3039 NS 

Višňová u Frýdlantu 3016, 3039 z + ž + NS 

Zdroj:  KČT Praha, www.cykloserver.cz 
Poznámka: turistické značení: č - červená značka, m - modrá značka, z - zelená značka,  ž - žlutá značka, NS – 

naučná stezka 

A.2.6 Hraniční přechody 

Hraniční přechody (jev 105) 

V SO ORP Frýdlant jsou celkem 4 silniční přeshraniční spojení a 1 přeshraniční spojení železniční. Na 
jednotlivých přeshraničních spojeních platí omezení z hlediska jednotlivých druhů dopravy.  

Tab. Přeshraniční spojení 

Název hraničního přechodu Země Druh Omezení Specifikace 

Frýdlant v Čechách – Zawidów Polsko železniční nákladní ŽEL-N žel. trať č. 037 

Habartice – Zawidów Polsko silniční  P,C,M,OA,B,N3 I/13 

Kunratice – Bogatynia Polsko silniční  P,C,M,OA,B,N3 III/03511 

Nové Město pod Smrkem – 
Czerniawa Zdrój 

Polsko silniční  
P,C,M,OA,B,N3 

II/291 

Srbská – Miloszów Polsko silniční P,C,M,OA III/2918 

Zdroj:  Analýza dopravy Libereckého kraje, KÚLK, 2007 
Pozn. ŽEL-N - železniční nákladní doprava, P - pěší,C - cyklisté,M - motocykly,OA - osobní auta, 

B - autobusy,N3 - nákladní vozidla do 12t 

V Habarticích je další přeshraniční silniční spojení na místní komunikaci paralelní s I/13, s omezením pro 
P,C,M,OA,B,N1 (nákladní vozidla do 3,5t).  

Turistické hraniční přechody na pěších stezkách ztratily své opodstatnění, turisté mohou přecházet volně přes 
státní hranici při respektování ostatních zákonů a předpisů (např. zvláštní ochrana přírody). Jako turistické 
hraniční přechody jsou označeny tyto:  

- Smrk / Stóg Izerski 
- Jindřichovice pod Smrkem / Świecie 
- Andělka / Lutogniewice 

A.2.7 Veřejná autobusová doprava 

Autobusová doprava (jev 119.A2.3) 

Území SO ORP Frýdlant je vcelku dobře obsluhováno autobusy v režimu „Příměstské autobusové dopravy 
(PAD)“ i přes složitou konfiguraci zastavěného území nebo geomorfologické oddělení hřebenem Jizerských hor. 

Autobusové linky ve směru od Liberce do území vstupují od jihu v trasách silnic I/13 (sedlo Albrechtice u 
Frýdlantu) ve směru na Frýdlant a dále na severozápad a sever vymezeného území a III/2904 (sedlo Oldřichov 
v Hájích) ve směru na Raspenavu a severovýchodní cíp území. V rozsahu osídlení Frýdlantského výběžku jsou 
pak vedeny po navazujících silnicích II. a III. třídy. Další nejvýznamnější dopravní trasy jsou po silnicích: 

II/290 - na Hejnice, Lázně Libverdu nebo Bílý Potok 

II/291 - na Nové Město pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 

III/03514, III/0353 – obce v západním pásu území podél hranic s Polskem - Kunratice, Višňová, Andělka 

III/2911, III/2915 - na Krásný Les, Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Srbská nebo Jindřichovice pod Smrkem 

Jen malá část osídleného území SO ORP Frýdlant není autobusovými linkami obsluhována. Jedná se o části obcí 
Černousy, Habartice-Háj, Heřmanice - Kristiánov, Jindřichovice pod Smrkem-Dětřichovec a Pertoltice-Horní 
Pertoltice. 

Nejzatíženějšími linkami jsou místní spojení na Frýdlant a regionální spojení na Liberec. Obecně počty spojů 
v běžném pracovním dni pokrývají především potřeby v dojížďce za prací a do škol. za prací a do škol. O 
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sobotách a nedělích je autobusové spojení omezené a do některých obcí není vůbec (zajištění pouze veřejnou 
železniční dopravou). U některých částí obcí je však docházková vzdálenost na vlak již problematická (např. 
Srbská, Horní Řasnice, Bílý Potok). Dostupnost se tak stává obtížnější a obyvatelé jsou nuceni ve zvýšené míře 
použít individuální automobilovou dopravu. Jedná se však o území s řídkou zástavbou, nízkým počtem obyvatel a 
nízkou intenzitou využití spojů. Minimálně jsou vytvořeny podmínky pro zpřístupnění veřejné dopravy osobám 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

U řady autobusových zastávek chybí základní vybavenost včetně zálivů pro vozidla a přístřešky mají rozdílnou 
architektonickou i technickou úroveň. Pěší přístupy mnohdy neodpovídají nárokům zvýšené bezpečnosti 
silničního provozu v prostoru zastávek. Převážná část zástavby ve městech i obcích se nachází v přijatelné 
docházkové vzdálenosti 400 m (5 minut). 

A.3 Technická infrastruktura 

A.3.1 Technická infrastruktura – vodní hospodářství 

Vodní zdroj povrchové a podzemní vody včetně ochranných pásem (jev 44) 

Zdroje vod Frýdlantska, jejich vydatnost a režim je přímo závislý na množství a vydatnosti srážek. Množství, 
celková vydatnost, resp. využitelná kapacita zdrojů vody podzemních i povrchových je v současné době 
dostatečná pro zásobování celého území pitnou vodou. V souvislosti s politickými a ekonomickými změnami v 90. 
letech minulého století byly utlumeny v oblasti průzkumu horninového prostředí a stavu zásob podzemních vod 
aktivity financované státem. Důsledkem je neprovádění regionálních hydrogeologických průzkumů a tím absence 
relevantních údajů o skutečném kvalitativním a kvantitativním stavu zdrojů podzemních vod. Významné zásoby 
podzemní vody ve Frýdlantském výběžku jsou vázané na kvartérní vrstvy. Tato voda je však mělká, náchylná ke 
znečištění, a proto málo kvalitní – Fe, Mn, NO3. Ostatní, již spadají do krystalinika Jizerských hor, kde zdroje 
převážně vykazují malou vydatnost. 

Zdroje 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 
bilancování množství podzemních vod jsou hydrogeologické rajóny – HGR, podle kterých jsou vymezeny útvary 
podzemních vod. 

Zdroje podzemních vod jsou ve Frýdlantském výběžku vázány především na útvar podzemních vod 14300 
Kvartér Frýdlantského výběžku a útvar podzemních vod 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí 
Lužické Nisy.  

Kvartérní útvar podzemních vod 14300 ledovcovo-říčních sedimentů v povodí Lužické Nisy má průlinové 
kolektory podzemních vod často v hydraulické spojitosti s povrchovými toky. Vzhledem k výborné průtočnosti mají 
tyto kolektory značný význam pro vodárenské zásobování. Vzhledem k rychlému oběhu vody jsou náchylné 
k nežádoucímu znečištění. 

Vodní útvar 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy neobsahuje kolektory, jedinou propustnou 
vrstvou je přípovrchová zóna periglaciálního rozvolnění puklin spojená s pokryvnými útvary. Dosahuje hloubky až 
několika desítek metrů. Podzemní odtok v krystaliniku horských masivů s výškou nad 700 m n/m je velmi vysoký 
>10 l/s/km

2
, díky vyšším srážkovým úhrnům. Oběh podzemní vody sleduje morfologii povrchu terénu, podzemní 

voda proudí shodně s povrchovým odtokem. 

Obr. Útvary podzemních vod 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: VÚV HEIS, 2010 
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Z hlediska regionů mělkých podzemních vod se celé území Frýdlantského výběžku nachází v regionu se 
sezónním doplňováním zásob. Oblast Frýdlantské pahorkatiny se nachází v regionu II B 5 charakterizované 
nejvyššími stavy v období březen- duben a nejnižšími v období září – listopad a průměrným specifickým odtokem 
podzemních vod v rozmezí 1,51 – 2,00 l/s x km

2
. 

Tab. Útvary podzemních vod Frýdlantska  

ID útvaru 
podzemních 
vod 

Název útvaru 
podzemních vod 

Typ a č. 
kolektoru 

Hlavní 
povodí 

Geologická 
jednotka 

Litologie Mocnost 
souvislého 
zvodnění 

Hladina 

14300 Kvartér 
Frýdlantského 
výběžku 

nevymezený Odra Kvartérní a 
propojené 
kvartérní a 
neogenní 
sedimenty 

štěrkopísek nepravidelná volná 

64130 Krystalinikum 
Jizerských hor 
v povodí Lužické 
Nisy 

nevymezený Odra Horniny 
krystalinika, 
proterozoika a 
paleozoika 

převážně 
granitoidy 

 volná 

pokračování tab. Útvary podzemních vod Frýdlantska 

ID útvaru 
podzemních 
vod 

Název útvaru 
podzemních 
vod 

Typ 
propustnosti 

Transmisivita 

m
2
/s 

Typ kvart. 
Sedimentu 

Mineralizace Chemický 
typ 

Horizont 

14300 Kvartér 
Frýdlantského 
výběžku 

průlinová vysoká glacifluviální >1 Ca-Mg-SO4 svrchní 

64130 Krystalinikum 
Jizerských hor 
v povodí 
Lužické Nisy 

puklinová nízká  >1 Ca-Na-HCO3-
SO4 hlavní 

Zdroj:  Plán oblasti povodí Horního a Středního Labe, 2010 

Tab. Přehled podílu odběrů k přírodním zdrojům podzemních vod  HGR Frýdlantska  

Č. 
rajónu 

Název rajónu Podíl O2005/QZ dlouh. Podíl O2005/QZ2005 Podíl Omax/QZmin 

1430 
Kvartér Frýdlantského 
výběžku 

0.052   0.050   0.072   

6413 
Krystalinikum Jizerských 
hor v povodí Lužické Nisy 

0.009 0.014 0.020 0.009 0.014 0.019 0.016 0.024 0.034 

Zdroj:  Plán oblasti povodí Horního a Středního Labe, 2010 

Tab. Evidované odběry povrchových vod  

ID 
odběrů 

Název odběrů 

Objem 
odběrů 
[tis. 
m3/rok] 

ID vodního 
útvaru 

ID toku ř. km 
Souřadnice 
X 

Souřadnice 
Y 

OKEČ 
Druh 
odvětví 

431034 

Hans Wolf (býv. 
BERON) Horní Řasnice 
1)
 2.64 20798000 2079800 11.30 -676125.20 -954595.40 265000 PR 

431001 FVS Frýdlant - město 77.74 20798000 2079800 1.10 -684007.80 -956583.60 410020 K 

431002 
FVS Frýdlant – Bílý 
Potok - Smědá 28.80 20785000 2077900 41.50 -673506.70 -964704.00 410020 K 

431003 
FVS Frýdlant - Bílý 
Potok - Hájený potok 216.77 20785000 2078000 1.80 -673543.80 -963816.50 410020 K 

Zdroj:  Plán oblasti povodí Horního a Středního Labe, 2010 
Pozn. 

1) 
Odběr nezobrazen v grafické části, neposkytnuty údaje o území 

Tab. Přehled evidovaných odběrů podzemních vod Frýdlantska 

Č. 
odběru 

Název odběru Odběr 
2005 (l/s) 

Číslo HG 
rajonu 

Odběr maximální 
(l/s) 

430001 FVS Frýdlant - vrt u nemocnice HF7 8.56 1430 9.00 

430013 FVS Frýdlant-Bulovka, vrt 4.46 1430 4.84 

430015 FVS Frýdlant-Dětřichov, vrt 2.12 1430 3.75 

430018 FVS Frýdlant-Višňová vrt 0.26 1430 0.71 

430019 FVS Frýdlant-Pertoltice vrt 0.92 1430 2.73 

430020 FVS Frýdlant-Bažantnice vrt HF6 9.44 1430 11.46 

430016 FVS Frýdlant-Libverda gravitace 1.94 6413 2.06 

430017 FVS Frýdlant-Hejnice zářezy 3.29 6413 3.29 

430021 FVS Frýdlant Nové Město p.S.,VDJ gravit. 6.92 6413 7.57 

430022 FVS Frýdlant-N.Město p.S.,Tábor-záložní 0.54 6413 0.58 

430104 Lázně Libverda 
1)

 1.00 6413 1.00 
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Zdroj: Plán oblasti povodí Horního a Středního Labe, 2010 
Pozn. 

1) 
Odběr nezobrazen v grafické části, neposkytnuty údaje o území 

Povrchové vodní zdroje 

Povrchovými vodními zdroji jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, zejména vody ve vodních 
tocích, včetně vod ve vodních tocích uměle vzdutých pomocí jezů, přehrad a vod v rybnících, vody odtékající po 
zemském povrchu vzniklé z dešťových srážek. Povrchovými vodami jsou i vody, které přechodně protékají 
zakrytými úseky, tunely nebo v nadzemních vedeních. K povrchovým vodám patří i vody vyskytující se v jezerech, 
tzv. nebeských rybnících resp. obecně v prohlubních na zemském povrchu bez odtoku vody, dále vody v 
odstavených ramenech vodních toků. 

Frýdlantsko je v rozhodující míře zásobeno především z povrchových toků, a to z recipientu Smědé, Hájeného 
potoka a Řasnice. Nevýhodou odběrů povrchových vod pro pitné účely je proměnlivá kvalita surové vody a tím 
zvýšené finanční a technologické nároky na úpravu. 
Místní zdroje podzemní vody (využívané) jsou koncentrovány na úbočí Jizerských hor vázány do drobných 

pramenišť kvartérního pokryvu. Jsou to zdroje lokálního významu. 

Kvalita surové vody a opatření při mimořádné situaci 

Kvalita surové vody je sledována v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství České republiky č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  

V současné době u povrchových vod probíhá závěrečná fáze stanovení kategorizace zdrojů povrchové vody 
určených pro úpravu na vodu pitnou. Přehled kvality povrchové a podzemní vody je uveden v evidenčních listech 
zdrojů surové vody, které vypracoval v roce 1995 Jan Moravec.  

Tab. Zařazení povrchových toků Frýdlantská do kategorií dle vyhlášky 146/2004 Sb. 

Zdroj Nevyhovující ukazatele Index 
upravitelnosti 

Mezné 
limity 

Směrné 
limity 

tok Řasnice 
Úpravna vody Frýdlant 

Mezní hodnota kat. A3 nebyla v roce 
2002 dodržena u PAU, směrné hodnoty 
nebyly vyhodnoceny 

0,79 A3 Menší A3 

tok Smědá 
Úpravna vody Bílý Potok 

Mezní hodnota kat. A3 nebyla v roce 
2002 dodržena u niklu, směrné hodnoty 
nebyly vyhodnoceny 

0,74 
Menší 

A3 
Menší A3 

Hájený potok 
Úpravna vody Bílý Potok 

Mezní hodnota kat. A3 byla v roce 2002 
dodržena, směrné hodnoty nebyly 
vyhodnoceny 

1,21 A3 Menší A3 

Zdroj:  Plán oblasti povodí Horního a Středního Labe, 2010 

Zdroje řešeného regionu lze rozdělit do tří kategorií: 

- zdroje se vhodnými podmínkami pro ochranu zdroje, kvalita surové vody vytváří podmínky do 
budoucna pro další využití v úpravnách vody 

- zdroje dlouhodobě vyhovující kvalitou vody, ale s krátkodobými výkyvy danými klimatickými 
podmínkami 

- problematické zdroje s výkyvy v kvalitě surové vody 

Převážné procento povrchových zdrojů v regionu Frýdlantska je druhého typu. 

Významné problémové ukazatele u vodních zdrojů  

I. VODOVOD FRÝDLANT 

Tab. I.1. zásobovaná oblast úpravna vody Frýdlant 

Název zdroje Problémové ukazatele 

vrt HF7 - U Nemocnice zvýšený obsah dusičnanů 60 – 65 mg/l 

vrt HF8 - U Nemocnice  zvýšený obsah dusičnanů 60 – 65 mg/l 

vrt HF6 - Bažantnice zvýšený obsah dusičnanů 60 – 65 mg/l 

Zdroj:  FVS a.s., 2010 

Je připravena kompletní rekonstrukce úpravny vody Frýdlant, stávající technologie není schopna snížit obsah 
dusičnanů v surové vodě. 

Tab. I.2. zásobovaná oblast úpravna vody Bílý Potok 

Název zdroje Problémové ukazatele 

Hájený potok, ř.km 1,800 - záložní zdroj zvýšený obsah hliníku 0,3 – 0,5 mg/l   

Zdroj: FVS, 2010 
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Je připravena kompletní rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok, stávající technologie není schopna snížit obsah 
hliníku v surové vodě. 

Tab. I.3. zásobovaná oblast Hejnice - gravitace  

Název zdroje Problémové ukazatele 

Hejnice - gravitace zvýšený obsah radonu  

Zdroj:  FVS a.s. 2010 

Připravuje se kompletní rekonstrukce prameniště a vodojemu Hejnice, stávající technologie není schopna snížit 
obsah radonu v surové vodě. 

II. VODOVOD DĚTŘICHOV 

Tab. II.1. zásobovaná oblast vrt Dětřichov 

Název zdroje Problémové ukazatele 

vrt Dětřichov zvýšený obsah dusičnanů 50 – 55 mg/l 

Zdroj: FVS a.s., 2010 

V současnosti je připravena kompletní rekonstrukce stavební i technologické části vodojemu Dětřichov vč. 
výstavby lokální úpravny vody a opravy jímacího objektu - vrtu. 

III. VODOVOD BULOVKA 

Tab.10 III.1. zásobovaná oblast vrt Bulovka 

Název zdroje Problémové ukazatele 

vrt Arnoltice - záložní zdroj obsah Fe a Mg na hranici dle ČSN   

Zdroj:  FVS, 2010 

IV. VODOVOD HORNÍ ŘASNICE 

Tab. IV.1. zásobovaná oblast Horní Řasnice 

Název zdroje Problémové ukazatele 

vrt Horní Řasnice -  

Zdroj:  FVS a.s., 2010 

Ochrana vodních zdrojů, ochranná pásma  

Veškeré zdroje surové vody mají příslušným vodoprávním úřadem stanovena ochranná pásma ve smyslu § 30 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o 
stanovení ochranných pásem vodních zdrojů jsou uložena ve spisovně provozovatele vodovodů a na 
vodoprávních úřadech. 

Ochrana podzemních a povrchových vod je dále zajištěna na části území vyhlášením Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) a to pro povrchové vody CHOPAV Jizerské hory. 

Vodní zdroje dělené dle jednotlivých vodovodů a zásobovaných oblastí 

I. VODOVOD FRÝDLANT 

Tab. I.1. zásobovaná oblast úpravna vody Frýdlant 

Název a místo zdroje Povolený odběr Odebrané množství za rok 
2007 

podzemní voda 

 
vrt HF 6 – Bažantnice 

11,5 l/s 
31 000 m

3
/měsíc 

330 000 m
3
/rok 

 
328 060 m

3
/rok 

 
vrt HF 7 – U Nemocnice 

15 l/s 
28 000 m

3
/měsíc 

300 000 m
3
/rok 

 
298 595 m

3
/rok 

povrchová voda 

 
Řasnice, ř.km 1,100 

25 l/s 
45 000 m

3
/měsíc 

500 000 m
3
/rok 

 
11 764 m

3
/rok 

Zdroj: Provozní řád vodovodů, FVS a.s., 2010 

- poměr uvedených vodních zdrojů vrt HF6:vrt HF7:Řasnice činí 10:10:1, k míchání upravené vody 

dochází v akumulačním vodojemu, ze kterého jsou vody čerpány do obou tlakových pásem 
zásobované oblasti 

- dále se v této oblasti nachází vrt HF8 – U Nemocnice, který však není v současné době využíván, není 
k němu vydáno povolení nakládání s vodami 



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

 

ŽALUDA, projektová kancelář       Stránka | 53  

 

Tab. I.2. zásobovaná oblast úpravna vody Bílý Potok 

Název a místo zdroje Povolený odběr Odebrané množství za rok 
2007 

povrchová voda 

 
Smědá, ř.km  

25 l/s 
57 024 m

3
/měsíc 

684 300 m
3
/rok 

 
275 680 m

3
/rok 

 
Hájený potok, ř.km  

25 l/s 
25 833 m

3
/měsíc 

310 000 m
3
/rok 

 
189 250 m

3
/rok 

Zdroj: Provozní řád vodovodů, FVS a.s., 2010 

- v jediném okamžiku je voda odebírána vždy pouze z jednoho zdroje, k případnému míchání dochází 

pouze v průběhu transportu vody do spotřebiště, poměr obou povrchových zdrojů Smědá : Hájený 
potok je 2:1 

Tab. I.3. zásobovaná oblast Hejnice - gravitace 

Název a místo zdroje Povolený odběr Odebrané množství za rok 
2007 

podzemní voda 

 
Hejnice – gravitace 

4,5 l/s 
12 000 m

3
/měsíc 

105 000 m
3
/rok 

 
103 472 m

3
/rok 

Zdroj: Provozní řád vodovodů, FVS a.s., 2010 

- v oblasti se dále nachází zdroj Ferdinandov – gravitace, který však není v současné době využíván, 

není k němu vydáno povolení nakládání s vodami, navíc zdroj vyžaduje kompletní rekonstrukci 

Tab. I.4. zásobovaná oblast Lázně Libverda - gravitace 

Název a místo zdroje Povolený odběr Odebrané množství za rok 
2007 

podzemní voda 

 
Lázně Libverda – gravitace 

3 l/s 
8 000 m

3
/měsíc 

63 000 m
3
/rok 

 
61 016 m

3
/rok 

Zdroj: Provozní řád vodovodů, FVS a.s., 2010 

Tab. I.5. zásobovaná oblast Nové Město pod Smrkem 

Název a místo zdroje Povolený odběr Odebrané množství za rok 
2007 

podzemní voda 

 
Nové Město – prameniště gravitace 

10,5 l/s 
23 000 m

3
/měsíc 

220 000 m
3
/rok 

 
218 826 m

3
/rok 

 
Nové Město – Tábor gravitace 

2,5 l/s 
8 000 m

3
/měsíc 

20 000 m
3
/rok 

 
15 826 m

3
/rok 

Zdroj: Provozní řád vodovodů, FVS a.s., 2010 

- poměr uvedených vodních zdrojů činí 15:1, k míchání vody dochází v čerpací stanici Nové Město, ul. 

Celní, odkud jsou smíchané vody čerpány do akumulačních vodojemů 

- dále se v této oblasti nachází zdroj Ludvíkov – gravitace, který není v současné době využíván, není 
k němu vydáno povolení nakládání s vodami a zdroj vyžaduje kompletní rekonstrukci 

II. VODOVOD DĚTŘICHOV 

Tab. II.1. zásobovaná oblast vrt Dětřichov 

Název a místo zdroje Povolený odběr Odebrané množství za rok 
2007 

podzemní voda 

 
vrt Dětřichov 

4,5 l/s 
12 000 m

3
/měsíc 

15 000 m
3
/rok 

 
54 769 m

3
/rok 

Zdroj: Provozní řád vodovodů, FVS a.s., 2010 
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III. VODOVOD BULOVKA 

Tab. III.1. zásobovaná oblast Bulovka 

Název a místo zdroje Povolený odběr Odebrané množství za rok 
2007 

podzemní voda 

 
Bulovka - vrt 

x 
15 000 m

3
/měsíc 

160 000 m
3
/rok 

 
124 701 m

3
/rok 

Zdroj: Provozní řád vodovodů, FVS a.s., 2010 

- v této oblasti se dále nachází vrt Arnoltice, jenž není v současné době využíván, není k němu vydáno 

povolení nakládání s vodami 

Tab. III.2. zásobovaná oblast vrt Višňová 

Název a místo zdroje Povolený odběr Odebrané množství za rok 
2007 

podzemní voda 

 
Višňová - vrt 

5 l/s 
3 000 m

3
/měsíc 

30 000 m
3
/rok 

 
25 871 m

3
/rok 

Zdroj: Provozní řád vodovodů, FVS a.s., 2010 

Tab. III.3. zásobovaná oblast vrt Pertoltice 

Název a místo zdroje Povolený odběr Odebrané množství za rok 
2007 

podzemní voda 

 
Pertoltice - vrt 

4,5 l/s 
11 000 m

3
/měsíc 

105 000 m
3
/rok 

 
39 110 m

3
/rok 

Zdroj: Provozní řád vodovodů, FVS a.s., 2010 

IV. VODOVOD HORNÍ ŘASNICE 

Tab. IV.1. zásobovaná oblast Horní Řasnice 

Název a místo zdroje Povolený odběr Odebrané množství za rok 
2007 

podzemní voda 

 
Horní Řasnice - vrt 

1,5 l/s 
x 
x 

 
- 

Zdroj:  FVS a.s., 2010 

Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem (jev 55) 

V řešeném území se vyskytují přírodní léčivý zdroj - minerální vody v Lázních Libverda, Jedná se o přírodní, 
prostou, železnatou kyselku hydrogenuhličitano-hořečnato-vápenatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny 
křemičité. Minerálka je hypotonická, studená a má příjemnou svěží chuť. Voda je zcela bez zápachu se železitou 
příchutí. 

Jsou stanovena ochranná pásma I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Libverda: 

-  přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Nová Marie a Nový Kristián - „Výnos MZ ČSR č.5/1980 
Věst. MZ ČSR - zn. v část. 25/1980 Sb.  

-  přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Eduard - „Výnos MZ ČR č.7/1991 Věstník MZ ČR 
registrováno pod č. 62/1991 Sb.  

-  přírodní léčivý zdroj - peloidy - ložisko rašeliny Jizerka (mimo území ORP, zakonzervováno) „Výnos MZ 
ČR č.LZ/3-2884-442-6.9.60  

Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma (jev 67) 

Úprava vody je zajišťována u povrchových vod (odběr z vodních toků Smědé, Hájený potok, Řasnice). Voda 
odebíraná ze zdrojů podzemních vod je hygienicky zabezpečovaná.   

I. VODOVOD FRÝDLANT 

Hygienické zabezpečení - dávkování chlornanu sodného pomocí dávkovacích čerpadel a kapacích dávkovačů. 

Místa provádění hygienického zabezpečení pitné vody: 
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-  úpravna vody Frýdlant  
-  úpravna vody Bílý Potok  
-  vodojem Hejnice  
-  vodojem Lázně Libverda  
-  čerpací stanice Nové Město  

Úpravna vody Frýdlant  

Kapacita úpravny vod činní 15 l/s. Je zde upravována voda z vodního toku Řasnice. Na úpravně vody jsou 
instalovány tyto technologie: hrubé předčištění (česle), sedimentace, filtrace (otevřený pískový filtr), úprava pH 
(dávkování vápenného mléka), hygienické zabezpečení (dávkování plynného chlóru). V současnosti je připravena 
kompletní rekonstrukce stavební i technologické části úpravny vody.  

Úpravna vody Bílý Potok 

Kapacita úpravny vod činní 22 l/s. Je zde upravována voda z vodních toků Smědá a Hájený potok. Na úpravně 
vody jsou instalovány tyto technologie: hrubé předčištění (česle), mikrofiltrace, filtrace (otevřený pískový filtr), 
odkyselovací filtr (mramorová drť), hygienické zabezpečení (dávkování plynného chlóru). V současnosti je 
připravena kompletní rekonstrukce stavební i technologické části úpravny vody. 

II. VODOVOD DĚTŘICHOV 

Hygienické zabezpečení - dávkování chlornanu sodného pomocí dávkovacích čerpadel a kapacích dávkovačů. 

Místa provádění hygienického zabezpečení pitné vody: vodojem Dětřichov (II.1.) 

III. VODOVOD BULOVKA 

Hygienické zabezpečení - dávkování chlornanu sodného pomocí dávkovacích čerpadel a kapacích dávkovačů. 

Místa provádění hygienického zabezpečení pitné vody:  

-  vodojem (úpravna vody) Arnoltice (III.1.) 

-  vodojem Višňová (III.2.)  

-  vodojem Višňová (III.3.) 

Ochranná pásma technologických objektů zásobování vodou nejsou stanovena, jsou tvořena oplocením. 

IV. VODOVOD HORNÍ ŘASNICE 

Místa provádění hygienického zabezpečení pitné vody:  

-  vodojem Horní Řasnice (IV.1.) 

Ochranná pásma technologických objektů zásobování vodou nejsou stanovena, jsou tvořena oplocením. 

Vodovodní síť včetně ochranného pásma (jev 68) 

Voda je spotřebitelům dodávána skupinovými a místními vodovody. Vodovody v majetku a provozování 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. jsou členěny na tři provozní celky, které se dále dělí celkem na devět 
zásobovaných oblastí: 

I. VODOVOD FRÝDLANT 

Tab. Základní údaje I. vodovod Frýdlant 

počet obyvatel v oblasti vodovodu 18 552 

počet připojených obyvatel  17 558 

celková délka vodovodní sítě 107,54 km 

počet vodojemů  20  

celkový objem vodojemů 6 320 m3 

počet čerpacích stanic 6 

I.1. zásobovaná oblast úpravna vody Frýdlant  

 dotčené obce:  Frýdlant 

 zdroje:  vrt Bažantnice, vrt U Nemocnice, vodní tok Řasnice 

Tab. I.1. zásobovaná oblast úpravna vody Frýdlant 

I.1. zásobovaná oblast 
úpravna vody Frýdlant 

počet žijících obyvatel 7 477 

z toho zásobovaných 7 312 

popis oblasti oblast je tvořena katastrem města Frýdlant, vodovodní síť je zde dělena na dvě 
tlaková pásma, veškerá voda v této oblasti pochází z úpravny vody Frýdlant, 
která využívá surovou vodu z několika zdrojů  
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klíčové zásobované objekty Nemocnice Frýdlant 
centrální jídelna Frýdlant 
mateřské školy 
základní školy 
střední školy  

I.2. zásobovaná oblast úpravna vody Bílý Potok 

 dotčené obce:  Bílý Potok, Raspenava, Dolní Řasnice, 4/5 Hejnic, 

    2/3 Lázní Libverda, 1/5 Nového Města pod Smrkem 

 zdroje:  vodní tok Smědá, vodní tok Hájený potok  

Tab. I.2. zásobovaná oblast úpravna vody Bílý Potok 
I.2. zásobovaná oblast 
úpravna vody Bílý Potok 

 

počet žijících obyvatel 
 

7 210 

z toho zásobovaných 6 632 

popis oblasti oblast zasahuje na katastry uvedených obcí, zdrojem pro tuto oblast je 
úpravna vody Bílý Potok, která bere vodu ze dvou povrchových zdrojů surové 
vody – Smědá a Hájený potok, které nelze na úpravně míchat  
zásobování oblasti obcí Bílý Potok, Raspenava, Dolní Řasnice,4/5 Hejnic , 2/3 
Lázní Libverda, 1/5 Nového Města pod Smrkem 

klíčové zásobované objekty mateřské školy 
základní školy 

I.3. zásobovaná oblast Hejnice – gravitace 

 dotčená obce: 1/5 Hejnic (Ferdinandov) 

 zdroje:  Hejnice – gravitace 

Tab. I.3. zásobovaná oblast Hejnice - gravitace 

I.3. zásobovaná oblast 
Hejnice – gravitace 

1/5 Hejnic (Ferdinandov) 

počet žijících obyvatel 540 

z toho zásobovaných 459 

popis oblasti oblast zahrnuje část města Hejnice, především pak osadu Ferdinandov, oblast 
využívá surovou vodu z jednoho podzemního zdroje, v případě nedostatku 
vody v tomto vodním zdroji je do oblasti distribuována voda z úpravny vody 
Bílý Potok (viz. oblast I.2.). K míchání vody z obou zdrojů nedochází. Oblast je 
vždy zásobována pouze z jednoho zdroje. Základní režim je zajištěn ze zdroje 
Hejnice – gravitace. Úpravna vody Bílý Potok je zde záložním zdrojem.  

klíčové zásobované objekty mateřské školy 
základní školy 

I.4. zásobovaná oblast Lázně Libverda – gravitace 

 dotčené obce: 1/3 Lázní Libverda 

 zdroje:  Lázně Libverda – gravitace 

Tab. I.4. zásobovaná oblast Lázně Libverda - gravitace 

I.4. zásobovaná oblast 
Lázně Libverda – gravitace 

1/3 Lázní Libverda 

počet žijících obyvatel 152 

z toho zásobovaných 141 

popis oblasti oblast zahrnuje horní část obce Lázně Libverda pod Jizerskou chatou, oblast 
využívá surovou vodu z jednoho podzemního zdroje, v případě nedostatku 
vody v tomto vodním zdroji je do oblasti přečerpávána voda z úpravny vody 
Bílý Potok (viz. oblast I.2.). K míchání vody z obou zdrojů nedochází. Oblast je 
vždy zásobována pouze z jednoho zdroje. Základní režim je zajištěn ze zdroje 
Lázně Libverda – gravitace. Úpravna vody Bílý Potok je zde záložním zdrojem. 

klíčové zásobované objekty mateřské školy 
základní školy 

I.5. zásobovaná oblast Nové Město pod Smrkem 

 dotčené obce: 4/5 Nového Města pod Smrkem 

 zdroje:  Nové Město – gravitace, Nové Město – gravitace Tábor 

Tab. I.5. zásobovaná oblast Nové Město pod Smrkem 

I.5. zásobovaná oblast 
Nové Město pod Smrkem 

4/5 Nového Města pod 
Smrkem 

počet žijících obyvatel 3 173 

z toho zásobovaných 3 014 



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

 

ŽALUDA, projektová kancelář       Stránka | 57  

 

popis oblasti oblast zahrnuje většinu území města Nové Město pod Smrkem, zdrojem je 
směs dvou podzemních zdrojů. Oblast je vždy zásobována pouze z jednoho 
zdroje. Základní režim je zajištěn z místních podzemních zdrojů. Záložním 
zdrojem je zde Úpravna vody Bílý Potok. 

klíčové zásobované objekty mateřské školy 
základní školy 

II. VODOVOD DĚTŘICHOV 

Tab. Základní údaje II. vodovod Dětřichov 

počet obyvatel v oblasti vodovodu 1 219 

počet připojených obyvatel  871 

celková délka vodovodní sítě 13,69 km 

počet vodojemů  2 

celkový objem vodojemů 450 m
3
 

počet čerpacích stanic 1 

II.1. zásobovaná oblast vrt Dětřichov 

 dotčené obce: Dětřichov, Heřmanice, Kunratice 

 zdroj:  vrt Dětřichov 

Tab. II.1. zásobovaná oblast vrt Dětřichov 

II.1. zásobovaná oblast vrt 
Dětřichov 

Dětřichov, Heřmanice, 
Kunratice  

počet žijících obyvatel 
 

1 219 

z toho zásobovaných 871 

popis oblasti celá oblast, která je tvořena katastrem třech uvedených obcí je zásobována 
z jednoho podzemního zdroje – vrt Dětřichov  

klíčové zásobované objekty mateřské školy 
základní škola 

III. VODOVOD BULOVKA  

Tab. Základní údaje III. vodovod Bulovka 

počet obyvatel v oblasti vodovodu 3 215 

počet připojených obyvatel  2 882 

celková délka vodovodní sítě 63,04 km 

počet vodojemů  6 

celkový objem vodojemů 850 m
3
 

počet čerpacích stanic 6 

III.1. zásobovaná oblast vrt Bulovka   

 dotčené obce: Bulovka vč. Arnoltic, Pertoltice, 1/6 Višňové (Poustka) 

 zdroj:  vrt Bulovka 

Tab. III.1. zásobovaná oblast vrt Bulovka 

III.1. zásobovaná oblast vrt 
Bulovka   

Bulovka vč. Arnoltic, 
Pertoltice, 1/6 Višňové 
(Poustka) 

počet žijících obyvatel 
 

1 286 

z toho zásobovaných 1 153 

popis oblasti oblast zahrnuje celé území obcí Bulovka vč. Arnoltic a Pertoltice. Dále sem 
spadá i část obce Višňová, konkrétně osada Poustka. 
vrt je propojen přes Pertoltice do vodovodního řadu Habartice k případnému 
nouzovému zásobování pitnou vodou 

klíčové zásobované objekty základní školy 
mateřské školy 

III.2. zásobovaná oblast vrt Višňová 

 dotčená obec: 4/6 Višňové   

 zdroj:  vrt Višňová 

Tab. III.2. zásobovaná oblast vrt Višňová 

III.2. zásobovaná oblast vrt 
Višňová 

4/6 Višňové  
 

počet žijících obyvatel 893 

z toho zásobovaných 848 
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popis oblasti uvedená oblast zahrnuje velkou část obce Višňová (centrální část obce a 
osada Předlánce)  

klíčové zásobované objekty mateřské školy 

III.3. zásobovaná oblast vrt Pertoltice  

 dotčené obce: Černousy, Habartice, 1/6 Višňová (Andělka, Ves, Boleslav) 

 zdroj:  vrt Pertoltice 

Tab. III.3. zásobovaná oblast vrt Pertoltice 

III.3. zásobovaná oblast vrt 
Pertoltice  

Černousy, Habartice, 1/6 
Višňová (Andělka, Ves, 
Boleslav) 

počet žijících obyvatel 
 

1 036 

z toho zásobovaných 881 

popis oblasti oblast zahrnuje celé území obcí Habartice, Pertoltice a Černousy, dále i část 
obce Višňová (osady Boleslav, Ves, Andělka) 

klíčové zásobované objekty mateřské školy 
 

Zdroj: Provozní řád vodovodů, FVS a.s., 2010 

IV. VODOVOD HORNÍ ŘASNICE 

Tab. Základní údaje IV. vodovod Horní Řasnice 

počet obyvatel v oblasti vodovodu 191 

počet připojených obyvatel  76 

celková délka vodovodní sítě 3,14 km 

počet vodojemů  1 

celkový objem vodojemů ? 

počet čerpacích stanic 1 

I.1. zásobovaná oblast úpravna vody Frýdlant  

 dotčené obce:  Horní Řasnice 

 zdroje:  vrt Horní Řasnice 

Ochranná pásma vodovodních řadů jsou stanovena podle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. 

Celkové zhodnocení vodárenských systémů 

Rozhodujícím majitelem vodárenských systémů v regionu je Frýdlantské vodárenské sdružení. Z hlediska 
vlastního provozu nejsou evidovány vážnější nedostatky, systémy jsou ve valné většině hodnoceny jako 
vyhovující. Přesto, že surová voda nedosahuje, především při odběrech z povrchových toků, ne vždy dobrých 
parametrů, je kvalita dodávané vyhovující a zásobení vodou je kvantitativně i kvalitativně zajištěno i do budoucího 
výhledu za předpokladu rekonstrukce rozhodujících úpraven vod a nahrazení některých málo vyhovujících zdrojů. 
Žádoucí je také dobudování systémů tak, aby jednotlivé kvalitní zdroje byly plně využívány a zdroje se zhoršenou 
kvalitou odstaveny. Jedná se například o zásobování vodou oblasti Frýdlantska, kde výkyvy v kvalitě povrchových 
vod lze řešit přivaděčem (podzemní štolou) z VD Josefův Důl, který je kapacitně plně nevyužíván. 

Tab. Přehled obyvatel připojených na vodovod (2015 - předpokládaný vývoj) 

Poř. Název lokality 2002 2010 2015 

    

Obyv. 

celkem 

Obyv. 

připoj. % 

Obyv. 

celkem 

Obyv. 

připoj. % 

Obyv. 

celkem 

Obyv. 

připoj. % 

1 Bílý Potok 625 530 84.8 631 571 90.5 636 602 94.7 

2 Bulovka 460 400 87 466 421 90.3 471 437 92.8 

3 Arnoltice 328 182 55.5 326 250 76.7 325 301 92.6 

4 Dolní Oldřiš 24 0 0 24 0 0 24 0 0 

5 Černousy 171 134 78.4 167 145 86.8 165 153 92.7 

6 Boleslav 68 36 52.9 66 41 62.1 66 46 69.7 

7 Ves 84 40 47.6 82 50 61 82 58 70.7 

8 Dětřichov 606 500 82.5 738 660 89.4 821 777 94.6 

9 Dolní Řasnice 501 230 45.9 505 373 73.9 509 482 94.7 

10 Frýdlant 6954 6789 97.6 6913 6843 99 6933 6933 100 

11 Albrechtice u Frýdl. 56 0 0 56 0 0 55 0 0 

12 Větrov 555 523 94.2 552 523 94.7 562 532 94.7 
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Poř. Název lokality 2002 2010 2015 

    

Obyv. 

celkem 

Obyv. 

připoj. % 

Obyv. 

celkem 

Obyv. 

připoj. % 

Obyv. 

celkem 

Obyv. 

připoj. % 

13 Habartice 433 350 80.8 438 384 87.7 442 410 92.8 

14 Háj u Habartic  27 0 0 27 0 0 27 0 0 

15 Hejnice 2420 2074 85.7 2495 2342 93.9 2542 2542 100 

16 Ferdinandov 295 176 59.7 330 259 78.5 352 326 92.6 

17 Heřmanice 225 150 66.7 269 219 81.4 298 276 92.6 

18 Horní Řasnice 205 0 0 191 47 24.6 183 170 92.9 

19 Srbská 25 0 0 23 0 0 22 0 0 

20 
Jindřichovice pod 
Smrkem 605 0 0 596 0 0 591 560 94.8 

21 Dětřichovec 19 0 0 19 0 0 19 0 0 

22 Krásný Les 416 370 88.9 430 392 91.2 440 408 92.7 

23 Kunratice 384 221 57.6 400 311 77.8 411 381 92.7 

24 Lázně Libverda 458 456 99.6 461 459 99.6 464 462 99.6 

25 
Nové Město pod 
Smrkem 3652 3215 88 3601 3416 94.9 3570 3570 100 

26 
Hajniště pod 
Smrkem  216 100 46.3 212 154 72.6 211 196 92.9 

27 
Ludvíkov pod 
Smrkem 182 120 65.9 179 145 81 178 165 92.7 

28 Dolní Pertoltice 173 145 83.8 170 151 88.8 169 157 92.9 

29 Horní Pertoltice 73 30 41.1 71 41 57.7 71 50 70.4 

30 Raspenava 2850 1400 49.1 2810 2197 78.2 2786 2786 100 

31 Višňová 563 486 86.3 569 518 91 574 544 94.8 

32 Andělka 173 140 80.9 173 152 87.9 174 161 92.5 

33 Filipovka 28 0 0 28 18 64.3 28 20 71.4 

34 Loučná 18 0 0 18 0 0 19 0 0 

35 Minkovice 117 80 68.4 117 81 69.2 118 83 70.3 

36 Poustka 150 100 66.7 150 122 81.3 151 140 92.7 

37 Předlánce 151 103 68.2 151 124 82.1 152 141 92.8 

38 Saň 7 0 0 7 0 0 7 0 0 

39 Víska 145 91 62.8 146 98 67.1 147 103 70.1 

  CELKEM 24442 19171 78.4 24607 21507 87.4 24795 23972 96.7 

Zdroj:  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací LK, aktualizace 2014 

Tab.  Přehled zásobování vodou 

Obec Katastrální území % 
Napojených 
obyvatel 

Vodní zdroj 

 

Úprava 
vody 

Vodojem / kapacita 

(m3) 

Bílý Potok  Bílý Potok pod Smrkem 84,8 tok 1  

Bulovka Arnoltice 55,5 vrt 1 1/300 

Bulovka 87 studna 1 2/150 

Dolní Oldřiš 0 individuálně 0 0 

Černousy Boleslav 52,9 skup. vodovod 0 0 

Černousy 78,4 skup. vodovod 0 0 

Ves 47,6 skup. vodovod 0 0 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu 82,5 skup. vodovod 0 1/100,1/250 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice 45,9 skup. vodovod 0 1/150 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu 0 dom. studně 0 0 

Frýdlant   97,6 3xvrt/tok 1 2/300,1/1000 

Habartice Habartice u Frýdlantu 80,8 skup. vodovod 0 0 

Háj u Habartic 0 individuálně 0 0 

Hejnice Hejnice 85,7 skup. vod. / zářez 0 2/75,1/100 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu 66,7 skup. vodovod 0 1/100 

Kristiánov 0 individuálně 0 0 
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Obec Katastrální území % 
Napojených 
obyvatel 

Vodní zdroj 

 

Úprava 
vody 

Vodojem / kapacita 

(m3) 

Horní Řasnice Horní Řasnice 40 vrt 1 1/? 

Srbská 0 individuálně 0 0 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Dětřichovec 0 individuálně 0 0 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

0 individuálně 0 0 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu 
88,9 

míst, skup. 
vodovod 

0 0 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu 57,6 skup. vodovod 0 0 

Lázně 
Libverda 

Lázně Libverda 
99,6 skup. vod. / zářez 0 1/1000,1/650, 1/130 

Nové Město 
pod Smrkem 

Hajniště pod Smrkem 46,3 skup. vodovod 0 0 

Ludvíkov pod Smrkem 65,9 skup. vodovod 0 2/150 

Nové Město pod 
Smrkem 

88 
skup. vod. 
prameniště 

0 1/750, 1/20, 2/150 

Pertoltice Dolní Pertoltice 83,8 skup. vod. studna 1 1/150 

Horní Pertoltice 41,4 skup. vodovod 0 0 

Raspenava Raspenava 49,1 skup. vodovod 0 0 

Višňová Andělka 80,9 skup. vodovod 0 1/50 

Poustka u Frýdlantu 66,7 skup. vodovod 0 1/150 

Předlánce 68,2 skup. vodovod 0 0 

Víska u Frýdlantu 62,8 skup. vodovod 0 0 

Višňová u Frýdlantu 
86,3 

skup. vod. / 
studna 

0 1/50 

Zdroj: Provozní řád vodovodů, FVS a.s., 2010 

Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. ochranného pásma (jev 69) 

Rozhodující podíl čištění odpadních vod v regionu zajišťují 3 čistírny, a to Frýdlant, Nové Město pod Smrkem a 
Hejnice. V obcích jsou dále umístěny lokální a domovní čistírny odpadních vod. 

ČOV Frýdlant je kombinovaná čistírna pro domovní odpadní vody a průmyslové vody firmy Slezan Frýdek Místek 

s neutralizací, aktivace na principu jemnobublinné aerace a kalovým hospodářstvím. ČOV Frýdlant je navržena 
na 21 000 EO, přičemž je současné zatížení cca 5 300 EO města. Odpadní vody jsou vypouštěny do Smědé. 
Provozuje Slezan Frýdek Místek. 

ČOV Nové Město pod Smrkem je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. 

Odtok Z ČOV je zaústěn do Lomnice. Provoz čistírny odpadních vod Nové Město pod Smrkem probíhá bez 
zásadnějších závad. Jsou dodrženy veškeré ukazatele kvality vypouštěných odpadních vod do vodního toku, 
které jsou stanoveny v platném vodoprávním rozhodnutí 

ČOV Hejnice je mechanicko-biologická čistírna s diskontinuálním provozem a pneumatickou jemnobublinnou 

aerací, tzv. SBR reaktor ve 3 až 4 linkách a úplnou aerobní stabilizací kalu. U čistírny odpadních vod Hejnice jsou 
dodržovány ukazatele kvality vypouštěných odpadních vod do vodního toku stanovené v povolení nakládání s 
vodami, avšak dochází občas k závažným problémům čisticího procesu při nepravidelném nátoku kvality 
odpadních vod na čistírnu odpadních vod (souběh čerpacích stanic na kanalizační síti, likvidace obsahu fekálních 
vozů), který není žádoucí pro osazenou technologickou linku čistírny odpadních vod (diskontinuální provoz čtyř 
reaktorů SBR, kde jsou na nátoku osazená nevhodná nožová šoupata). Tyto problémy budou v následujících 
letech řešeny plánovanými investicemi. 

Tab. Základní popis ČOV 

Popis Typ 
Kapacita Q 
(m3

/den) 
Kapacita BSK5 (kg/den) 

ČOV Frýdlant aktivační 6000 1260 

ČOV Nové Město pod Smrkem aktivační 2750 275 

ČOV Hejnice - SBR aktivační 690 254,4 

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, 2014 

Ostatní ČOV 

V Lázních Libverda je vybudována ČOV (3MČOV VHS), na kterou jsou napojeny lázně a přilehlá zástavba. ČOV 

byla rekonstruována v roce 2000 a je navržena pro zatížení 850-1200EO. Napojeno je cca 55% obyvatel obce. 
Majitelem ČOV a kanalizace je obec Lázně Libverda. Ve Višňové je kořenová ČOV pro 450 EO. Provozovatelem 
i majitelem je obec Višňová. Napojeno je 59 % obyvatel. V Jindřichovicích pod Smrkem fungují lokální domovní 
čistírny pro domov důchodců, ústav mentálně postižených a letní dětský tábor. V Novém Městě pod Smrkem má 
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Textilana vlastní průmyslovou ČOV. Specifický je systém likvidace odpadních vod v Raspenavě, kde se jedná o 

několik samostatných kanalizačních úseků zaústěných do Smědé, provozována je ČOV jen pro část obce 
(sídliště a MŠ) a několik MČOV.  

Tab. Základní popis ostatních ČOV 

Popis Typ 
Kapacita Q 
(m3

/den) 
Kapacita BSK5 (kg/den) 

ČOV Višňová domovní mikročistírna 108,3 27 

ČOV Raspenava – Emšerská nádrž - 82 20,7 

ČOV Lázně Libverda aktivační 200 72 

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, 2014 

Některé objekty v řešeném území mají mikročistírny s přepadem do vodotečí nebo se vsakováním. 

Rozhodnutí o stanovení ochranných pásem ČOV jsou uložena ve spisovně provozovatele kanalizací a na 
vodoprávních úřadech (pro zpracování ÚAP nebyla poskytnuta). 

Síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma (jev 70) 

Stokové sítě jsou proměnlivého stáří a stavu. Část systémů kanalizačních stok je jednotná, část oddílná (dešťová 
a splašková kanalizace), část pouze splašková. Ve větších obcích je postupně dobudovávána síť kanalizačních 
stok (Frýdlant, Hejnice, Nové Město pod Smrkem, Višňová). 

V odvádění a čištění odpadních vod region zaostává za celostátními průměry podílu připojených obcí i obyvatel 
na veřejnou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod. Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na 
veřejnou kanalizaci je 40,1% což je velmi nízké číslo oproti celorepublikovému průměru (79,1%). Mezi 
jednotlivými oblastmi Frýdlantska jsou poměrně výrazné rozdíly v ukazateli počtu trvale bydlících obyvatel 
napojených na kanalizaci. Tento stav je úzce závislý na morfologii a geologickém složení terénu. V mnohých 
lokalitách je ekonomicky neefektivní vynakládat vysoké finanční prostředky na budování společných 
kanalizačních rozvodů pro celé území obce. Tato problematika se týká zejména oblastí se značně rozptýlenou 
obytnou zástavbou. Zde je doporučeno preferovat u jednotlivých zdrojů odpadních vod zajištění jejich kvalitní 
likvidace přímo u zdroje a to pomocí domovních ČOV či malých lokálních ČOV sdružujících místní producenty 
v lokalitě. V současné době se v uvažované oblasti splaškové vody zneškodňují především pomocí vyvážení 
jímek a septiků, zemními filtry, přepady do horninového prostředí nebo do místních vodotečí a z části v 
domovních čističkách odpadních vod.  

Dešťové vody v obcích jsou převážně odváděny pomocí příkopů, struh a propustků, a vsakují se do terénu, popř. 
jsou odváděny do vodoteče. Pouze v Novém Městě pod Smrkem v centru obce je dešťová kanalizace se 
zaústěnými přepady ze septiků, ve Frýdlantu je kanalizace jednotná s několika odlehčovacími komorami 
s přepady do vodotečí, v Hejnicích je kanalizace oddílná, v Lázních Libverda jsou dešťové vody částečně 
odváděny dešťovou kanalizací. Problematické jsou dešťové vody v obci Višňová. Tyto dešťové vody ve vazbě na 
potíže s vodotečemi způsobují obci problémy, neboť jsou sváděny neudržovanými příkopy, propustky a rýhami do 
vodotečí, kde způsobují povodňové stavy.  

Ochranná pásma kanalizačních stok jsou stanovena podle zákona č.274/2001 Sb. v platném znění. 

Tab. Kanalizace - přehled obyvatel připojených na kanalizaci- předpokládaný vývoj 

Poř Název lokality 2002 2010 2015 

    

Obyv. 

celkem 

Obyv. 

připoj. % 

Obyv. 

celkem 

Obyv. 

připoj. % 

Obyv. 

celkem 

Obyv. 

připoj. % 

1 Bílý Potok 625 0 0 631 0 0 636 0 0 

2 Bulovka 460 0 0 466 0 0 471 0 0 

3 Arnoltice 328 0 0 326 0 0 325 0 0 

4 Dolní Oldřiš 24 0 0 24 0 0 24 0 0 

5 Černousy 171 0 0 167 0 0 165 0 0 

6 Boleslav 68 0 0 66 0 0 66 0 0 

7 Ves 84 0 0 82 0 0 82 0 0 

8 Dětřichov 606 0 0 738 0 0 821 0 0 

9 Dolní Řasnice 501 0 0 505 0 0 509 0 0 

10 Frýdlant 6954 6884 99 6913 6913 100 6933 6933 100 

11 Albrechtice u Frýdlantu 56 0 0 56 0 0 55 0 0 

12 Větrov 555 427 76.9 552 425 77 562 433 77 

13 Habartice 433 0 0 438 0 0 442 398 90 

14 Háj u Habartic 27 0 0 27 0 0 27 0 0 

15 Hejnice 2420 2009 83 2495 2495 100 2542 2542 100 

16 Ferdinandov 295 0 0 330 0 0 352 0 0 

17 Heřmanice 225 0 0 269 0 0 298 269 90.3 
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Poř Název lokality 2002 2010 2015 

    

Obyv. 

celkem 

Obyv. 

připoj. % 

Obyv. 

celkem 

Obyv. 

připoj. % 

Obyv. 

celkem 

Obyv. 

připoj. % 

18 Horní Řasnice 205 0 0 191 0 0 183 0 0 

19 Srbská 25 0 0 23 0 0 22 0 0 

20 
Jindřichovice pod 
Smrkem 605 0 0 596 0 0 591 0 0 

21 Dětřichovec 19 0 0 19 0 0 19 0 0 

22 Krásný Les 416 0 0 430 0 0 440 0 0 

23 Kunratice 384 0 0 400 0 0 411 0 0 

24 Lázně Libverda 458 252 55 461 254 55.1 464 464 100 

25 
Nové Město pod 
Smrkem 3652 3652 100 3601 3601 100 3570 3570 100 

26 Hajniště pod Smrkem 216 0 0 212 0 0 211 0 0 

27 Ludvíkov pod Smrkem 182 46 25.3 179 45 25.1 178 44 24.7 

28 Dolní Pertoltice 173 0 0 170 0 0 169 0 0 

29 Horní Pertoltice 73 0 0 71 0 0 71 0 0 

30 Raspenava 2850 313 11 2810 2810 100 2786 2786 100 

31 Višňová 563 331 58.8 569 335 58.9 574 338 58.9 

32 Andělka 173 0 0 173 0 0 174 0 0 

33 Filipovka 28 0 0 28 0 0 28 0 0 

34 Loučná 18 0 0 18 0 0 19 0 0 

35 Minkovice 117 0 0 117 0 0 118 0 0 

36 Poustka 150 0 0 150 0 0 151 0 0 

37 Předlánce 151 0 0 151 0 0 152 0 0 

38 Saň 7 0 0 7 0 0 7 0 0 

39 Víska 145 0 0 146 0 0 147 0 0 

  CELKEM 24442 13914 56.9 24607 16878 68.6 24795 17777 71.7 

Zdroj:  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací LK, aktualizace 2014 

Tab. Přehled odkanalizování 

Obec Katastrální území % obyvatel 

napoj. na 
veřejnou 

kanalizaci 

Centrální ČOV Veřejná 

kanalizace 

Výhled 

ČOV/ 

kanalizace 

Bílý Potok  Bílý Potok pod 
Smrkem 

0 0 0 ne/ano
1)

 

Bulovka Arnoltice 0 0 0 2/ano 

Bulovka 0 0 0 2/ano 

Dolní Oldřiš 0 0 0 ne/I 

Černousy Boleslav 0 0 0 ne/I 

Černousy 0 0 0 1/ano 

Ves 0 0 0 ne/I 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu 0 0 0 ano/ano 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice 0 0 0 MDČ/ne 

Frýdlant Albrechtice u 
Frýdlantu 

0 0 0 ne/I 

Frýdlant   99 1 ano R/D 

Habartice Habartice u Frýdlantu 0 0 0 1/ano 

Háj u Habartic 0 0 0 ne/I 

Hejnice Hejnice 83 1 ano ne/D,R 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu 0 0 0 ano/ano 

Kristiánov 0 0 0 ne/ano část 

Horní Řasnice Horní Řasnice 0 0 0 MDČ/I 

Srbská 0 0 0 MDČ/I 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Dětřichovec 0 0 0 ne/l 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

0 0 0 ano/ano 

Krásný Les Krásný Les u 
Frýdlantu 

0 0 0 MDĆ/ne 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu 0 0 0 ano/ano 

Lázně Libverda Lázně Libverda 55 3xMČOV ano ne/R,D 

Nové Město pod Hajniště pod Smrkem 0 0 0 ano/ano 
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Obec Katastrální území % obyvatel 

napoj. na 
veřejnou 

kanalizaci 

Centrální ČOV Veřejná 

kanalizace 

Výhled 

ČOV/ 

kanalizace 

Smrkem Ludvíkov pod Smrkem 0 0 0 I/I 

Nové Město pod 
Smrkem 

80 1 ano ne/D 

Pertoltice Dolní Pertoltice 0 0 0 ano/ano 

Horní Pertoltice 0 0 0 ne/ne 

Raspenava Raspenava 11 0 ano 4MČOV/ano 

Višňová Andělka 0 0 0 ano/ano 

Poustka u Frýdlantu 0 0 0 ne/ne 

Předlánce 0 0 0 ne/ne 

Víska u Frýdlantu 0 0 0 ne/ne 

Višňová u Frýdlantu 59 1 ano ne/D 

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací LK, Hydroprojekt Praha, 2002, podklady FVS a.s., 2010 
Vysvětlivky: 1,2 počet budovaných ČOV 
  ano, ne – dle dodaných podkladů počítá/nepočítá se s výstavbou ČOV, kanalizace 
 MDČ – malá domovní čistírna 
 MČOV – malé čistírny odpadních vod 
 R- rekonstrukce 
 D - dostavba 
 l - řešeno lokálně 
 1) napojení na kanalizační systém Hejnic 

Shrnutí 

Tab. Obydlené byty napojené na vodovod a kanalizaci 

Název obce 
Obydlené 
byty 

Obydlené byty napojené na 
vodovod 

Obydlené byty napojené na 
kanalizaci 

Počet bytů %* Počet bytů %* 

Bílý Potok 258 238 92,25 - 0 

Bulovka 279 244 87,45 - 0 

Černousy 116 99 85,34 - 0 

Dětřichov 249 223 89,56 - 0 

Dolní Řasnice 174 154 88,51 - 0 

Frýdlant 2880 2 651 92,05 2 088 72,50 

Habartice 158 144 91,14 24 15,19 

Hejnice 1084 1 000 92,26 684 63,10 

Heřmanice 78 71 91,26 - 0 

Horní Řasnice 88 67 76,14 - 0 

Jindřichovice pod Smrkem 209 163 77,99 - 0 

Krásný Les 138 127 92,03 4 2,89 

Kunratice 131 116 88,54 - 0 

Lázně Libverda 178 169 94,94 91 51,12 

Nové Město pod Smrkem 1428 1 260 88,24 1 042 72,97 

Pertoltice 100 83 83,00 1 1,00 

Raspenava 971 873 89,91 - 0 

Višňová 478 440 92,05 135 28,24 

ORP Frýdlant celkem 8997 8122 88,48 4069 17,06 

Zdroj: ČSÚ SLDB 2011 (obydlené byty a počet bytů napojených na plyn) 
Pozn.:  * podíl připojených bytů z trvale obydlených bytů, zaokrouhleno na celá % 
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A.3.2 Technická infrastruktura – energetika a spoje 

Výroba elektřiny včetně ochranného pásma (jev 71) 

Výroba elektrické energie je v řešeném území realizována pomocí kogenerace, využitím energie větru a využitím 
vodní energie. Lokálně je vyráběna energie pomocí solárních panelů, jedná se však o zanedbatelný údaj (solární 
panely na rodinných domech nebo v rámci výrobních areálů).  

Tab. Výroba elektrické energie - kogenerace  

Název zdroje Inst.výkon 
(kW) 

Umístění Druh paliva El. vyrobená 
(MWh) 

El. dodaná 
(MWh) 

Teplo Frýdlant s.r.o. 75 Nemocnice Frýdlant ZP 509 154,4 

Slezan Frýdek Místek 
a.s. 

1 050 Závod 03 Frýdlant HU 1364,4 0 

Teplárenská 
novoměstská s.r.o. 

266 Nové Město pod Smrkem, 
Vaňkova 

ZP 1608,2 1449,4 

Zdroj:  ÚEK LK, SCES Group a.s., 2007 
Pozn. ZP - zemní plyn, HU - hnědé uhlí 
Výroba elektrické energie ve firmě Slezan je určena jen pro krytí vlastní spotřeby závodu.  

Tab. Výroba elektrické energie - větrné elektrárny 

Umístění, obec Počet 
VTE 

Instal. 
výkon            
(kW) 

Typ Výška stožáru Výroba el.energie 
(GWh) rok 2011 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

2 2 x 600 Enercom E 40/6 65 m 1 065,5 

Lysý vrch u Albrechtic, 
Heřmanice 

5 5 x 500 TACKE TW 500 40 m 3 810 

Lysý vrch u Albrechtic, 
Heřmanice 

1 1 x 600 TACKE TW 600 40 m 0 

Andělka, Višňová 6 6 x 2050 Repower MM92 80 m (uvedení do 
provozu 2012) 

Horní Řasnice 1 1800 Vestas V100 95 (uvedení do 
provozu 2012) 

Krásný Les 1 1500 Wikov W1500spg 77 (uvedení do 
provozu 2013) 

Dětřichov 1 ? ? ? (výstavba 2014) 

Zdroj:  ÚEK LK, Česká společnost pro větrnou energii, 2014 

Tab.  Výroba elektrické energie - malé vodní elektrárny  

Název MVE Provozovatel Instalovaný 
výkon (kW) 

Obec 

MVE U Krakonoše Petr Huml 98 Bílý Potok 

MVE Bílý Potok Ing. František Šott 22 Bílý Potok 

MVE Bílý Potok 79 Josef Křelina 60 Bílý Potok – Hejnice 

MVE Hejnice Ing. Jiří Oujezdský 37 Hejnice 

MVE Státní statek FOBOS s.r.o. 150 Frýdlant  

MVE Harta Jan Sýkora 350 Frýdlant  

MVE Pod zámkem Milan Mašek 42 Frýdlant  

MVE Alfréd Prade Alfréd Prade 20 Raspenava 

MVE Raspenava Josef Čapek 21 Raspenava 

MVE Štolpich - Beran Václav Beran 44 Raspenava 

MVE Bílý Potok Tomáš Melichar 41 Raspenava 

MVE Víska Milan Hynek 500 Višňová 

MVE Višňová Jiří Holeček 60 Višňová 

Zdroj:  ÚEK LK, SCES Group a.s., 2014 

Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. 

Elektrická stanice včetně ochranného pásma (jev 72) 

Transformovna Frýdlant - Větrov 

Zásobování elektrickou energií Frýdlantska je z transformovny 110/22 kV Frýdlant - Větrov situované v jižní části 
katastru města Frýdlant. Transformovna je napojena dvojitým vedením odbočujícím z vedení Bezděčín – Noviny 
pod Ralskem, které je zakončené v TR Babylon. Transformovna je vybavena dvěma transformátory o jmenovitém 
výkonu 40 MVA a 25 MVA.  
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Trafostanice 

Trafostanice VN/NN v řešeném území jsou převážně venkovního provedení. Označení ani výkony jednotlivých 
trafostanic nebyly poskytnuty. 

Ve Frýdlantu je realizován v centru města VN kabelový rozvod 22 kV, ze kterého jsou napájeny kabelové 
trafostanice 22/0,4 kV. Přechod z venkovního vedení 22 kV do kabelu zajišťují přechodové trafostanice č. 450 – 
Raisova, č. 540 – Sídliště Fügnerova a č. 2002 Nemocnice. 

V Novém Městě pod Smrkem je rovněž v centru proveden VN kabelový rozvod 22 kV, ze kterého jsou napájeny 
kabelové trafostanice 22/0,4 kV. Přechod z venkovního vedení 22 KV na kabelové vedení 22 kV zajišťují 
trafostanice č. 546 a č. 531 

V ostatních obcích Frýdlantska zajišťují dodávku elektrické energie venkovní trafostanice napájené vrchním 
vedením 22 kV. Jejich počet je uveden v tabulce níže. 

Trafostanice VN/NN jsou na území ORP Frýdlant postupně realizovány na základě požadavků pro připojení 
nových lokalit a nových odběratelů v souladu s Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. a prováděcí vyhláškou 
ERÚ č.51/2006 Sb., v platném znění 

Ochranná pásma transformoven a trafostanic vybudovaných v době účinnosti zákona č.458/2000 Sb. v platném 
znění jsou stanovena podle tohoto zákona a zakreslena ve výkrese – Výkres limitů využití území. 

Ochranná pásma transformoven a trafostanic vybudovaných před účinnosti Energetického zákona č.458/2000 
Sb. jsou stanovena podle Vládního nařízení č.80/1957 a Vyhlášky MPE č.153/1961 Sb. a jsou zakreslena ve 
Výkrese limitů využití území. 

Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma (jev 73) 

Vedení soustavy VVN 110 kV prochází po západní části ORP Frýdlant přes obce. Trasa je v řešeném území 
tvořena dvojvedením č. 1548 a č. 1550. Transformovna 110/22 kV Frýdlant - Větrov je napájena z TR Bezděčín 
(400/220/110 kV) vedením č. 1542, které do transformovny Frýdlant - Větrov přichází od Liberce pod č. 1548 a 
odchází do transformovny Noviny pod Ralskem pod č. 1550, odkud odchází pod č. 1506 a 1508 do TR 400/110 
kV Babylon. 

Z transformovny 110/22 kV Frýdlant - Větrov je vyvedeno šest venkovních vedení 22 kV v dimenzi 3 x ALFe 70 – 
3 x ALFe 120, Vedení mají místní názvy: Frýdlant, Bytex, Višňová, Albrechtice, Luh, Nové Město pod Smrkem. 

Dimenze napájecího venkovního vedení 22 kV je postupně redukována až na průřez 3 x ALFe 35. 

Ve Frýdlantu a Novém Městě pod Smrkem, kde je v centrech měst VN kabelové vedení 22 kV, jsou VN kabely 
převážně v dimenzi 3 x 185 + 70, nebo 3 x 240 + 70 mm

2
. 

Ochranná pásma elektrických vedení vybudovaných v době účinnosti zákona č.458/2000 Sb. v platném znění 
jsou stanovena podle tohoto zákona a zakreslena ve výkrese – Výkres limitů využití území. 

Ochranná pásma elektrických vedení vybudovaných před účinnosti Energetického zákona č.458/2000 Sb. jsou 
stanovena podle Vládního nařízení č.80/1957 a Vyhlášky MPE č.153/1961 Sb. a jsou zakreslena ve výkrese – 
Výkres limitů využití území. 

Shrnutí 

Tab. Výroba a zásobování elektrickou energií (jevy 71,72,73) 

Obec Katastrální území Výrobna el. 
energie 

Elektrická stanice Vedení elektrizační 
soustavy 

Bílý Potok  Bílý Potok pod Smrkem 3 MVE 10 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV 

Bulovka Arnoltice 0 4 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

Bulovka 0 7 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV 

Dolní Oldřiš 0 2 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

Černousy Boleslav 0 1 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

Černousy 0 5 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV 

Ves 1 FVE 2 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu 1 VE 14 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV, 
Vrchní vedení 2 x 110 kV 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice 0 4 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu 0 4 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 
Vrchní vedení 2x110 kV 
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Obec Katastrální území Výrobna el. 
energie 

Elektrická stanice Vedení elektrizační 
soustavy 

Frýdlant   3 MVE 
2x 

kogenerace 
 

TR 110/22 kV Frýdlant - 
Větrov 
25 venkovních TS, 
3 přechodové TS 
18 kabelových TS 

Vrchní vedení 2x110 kV 
Vrchní vedení 22 kV 
Kabelové vedení 22 kV 

Habartice Habartice u Frýdlantu 0 3 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

 Háj u Habartic 0 1 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

Hejnice Hejnice 1 MVE 21 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu 0 4 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

 Kristiánov 6 VE 2 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

Horní Řasnice Horní Řasnice 1 VE 7 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV 

 Srbská 0 1 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Dětřichovec 0 1 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

 Jindřichovice pod 
Smrkem 

2 VE 7 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu 1 VE 5 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu 0 6 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV 

Lázně 
Libverda 

Lázně Libverda 0 10 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV 

Nové Město 
pod Smrkem 

Hajniště pod Smrkem 0 4 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

 Ludvíkov pod Smrkem 0 4 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

 Nové Město pod 
Smrkem 

1 x 
kogenerace 

11 venkovních TS 
3 přechodové TS 
7 kabelových TS 

Vrchní vedení 22 kV 
Kabelové vedení 22 kV 

Pertoltice Dolní Pertoltice 0 3 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

 Horní Pertoltice 0 3 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

Raspenava Raspenava 4 MVE 19 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV 

Višňová Andělka 6 VE 6 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV 

 Poustka u Frýdlantu 0 3 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

 Předlánce 0 4 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

 Víska u Frýdlantu 1 MVE 4 venkovní TS Vrchní vedení 22 kV 

 Višňová u Frýdlantu 1 MVE 7 venkovních TS Vrchní vedení 22 kV 

Zdroj:  ČEZ a.s.2007, ÚEK LK SCES Group a.s. 2007, aktualizace 2014 dle údajů poskytovatelů 
Pozn. MVE - malá vodní elektrárna, VE - větrná elektrárna, TR - transformovna 

Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného pásma (jev 74) 

Ve Frýdlantském výběžku jsou následující regulační stanice zemního plynu, které zajišťují redukci tlaku pro 
možnost jeho distribuce. 

Tab.  Regulační stanice 

Obec Označení Tlakové stupně na 
výstupu z RS 

Druh, poznámka 

Frýdlant RS Bažantnická  VTL/STL 2,5 / 0,3 MPa dvojřadá, jednostupňová, zděná  

Frýdlant RS ul. Nerudy  STL/NTL 0,3 / 0,002 MPa  

Frýdlant RS Západ VTL/STL 2,5 / 0,3 MPa vlastník Jinhol Frýdlant 

Frýdlant RS Bělíkova VTL/STL 2,5 / 0,3 MPa vlastník Teplo Frýdlant 

Raspenava RS U hřiště  VTL/STL 2,5 / 0,3 MPa dvojřadá jednostupňová, betonová skořepina  

Lázně Libverda RS Hejnice  VTL/STL 2,5 / 0,3 MPa dvojřadá jednostupňová, betonová skořepina  

Lázně Libverda RS Libverda  VTL/STL 2,5 / 0,3 MPa dvojřadá jednostupňová, betonová skořepina  

Nové Město 
pod Smrkem 

RS Nové Město 
pod Smrkem   

VTL/STL 2,5 / 0,3 MPa dvojřadá jednostupňová, betonová skořepina  

Zdroj: SČP NET s.r.o. Ústí n. L., 2008, aktualizace 2014 

Ochranná a bezpečnostní pásma technologických objektů zásobování plynem jsou vymezena podle zákona č. 
458/2000 Sb. v platném znění a zakreslena ve Výkrese limitů využití území. 

Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma (jev 75) 

Frýdlantský výběžek je plynofikován od roku 1993, kdy byla vybudována VTL přípojka DN 200, PN 40, napojená 
na VTL plynovod v Chrastavě. Na konci tohoto plynovodu byla postavena regulační stanice RS 3 000 pro 
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distribuci zemního plynu ve Frýdlantu. Pro průmyslovou zónu na západní straně města slouží VTL přípojka 
s vlastní regulační stanicí. 

Po městě je rozveden distribuční středotlaký rozvod o tlaku 300 kPa na výstupu z regulační stanice. Dále je zde 
nízkotlaký plynovodní rozvod, který byl na zemní plyn převeden s plynofikací města. Předtím zde byl tímto 
rozvodem distribuován propan – butan. 

VTL plynovodní rozvod je ještě doveden do Raspenavy, Hejnic, Lázní Libverda a Nového Města pod Smrkem. 
Tato města jsou plynofikována pomocí středotlakého plynovodního rozvodu o tlaku 300 kPa na výstupu 
z regulačních stanic. Obec Bílý Potok je plynofikována STL rozvodem ze sousedních Hejnic. 

Ostatní města a obce ve Frýdlantském výběžku plynofikována nejsou. 

Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodních sítí jsou vymezena podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění 
a zakreslena ve Výkrese limitů využití území. 

VTL plynovod má katodovou a anodovou ochranu. Katodovou ochranu zajišťuje stanice katodické ochrany 
(SKAO), která je umístěná v katastrálním území Frýdlant. Anodovou ochranu zajišťují horizontální anody uložené 
v zemi v blízkosti SKAO, vše je propojeno kabely PKO s VTL plynovodem.  

Ochranné pásmo SKAO a horizontálních anod jsou 4 metry všemi směry, bezpečnostní pásmo anodového 
uzemnění je 100 metrů všemi směry. Ochranné pásmo kabelu PKO je 1m na každou stranu. Ochranné pásmo 
SKAO a ochranné a bezpečnostní pásmo anodového uzemnění je zakresleno ve Výkrese limitů využití území. 

Tab. Technologické objekty zásobování plynem a vedení plynovodů 

Obec Katastrální území VTL plynovod Regulační stanice Distribuční plynovod 

Bílý Potok  Bílý Potok pod Smrkem - - STL z Hejnic 

Bulovka Arnoltice - - - 

Bulovka - - - 

Dolní Oldřiš - - - 

Černousy Boleslav - - - 

Černousy - - - 

Ves - - - 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu DN 200, PN40 - - 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice - - - 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu DN 200, PN 40 - - 

Frýdlant   DN 200, PN 40 3 x VTL / STL 
1 x STL / NTL 

STL + NTL 

Habartice Habartice u Frýdlantu - - - 

Háj u Habartic - - - 

Hejnice Hejnice DN 200, PN 40 - STL 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu - - - 

Kristiánov - - - 

Horní Řasnice Horní Řasnice - - - 

Srbská - - - 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Dětřichovec - - - 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

- - - 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu - - - 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu - - - 

Lázně 
Libverda 

Lázně Libverda DN 200, PN 40 2 x VTL / STL STL 

Nové Město 
pod Smrkem 

Hajniště pod Smrkem - - STL (jen 1 větev) 

Ludvíkov pod Smrkem DN 200, PN 40 - - 

Nové Město pod Smrkem DN 200, PN 40 1 x VTL/STL- STL 

Pertoltice Dolní Pertoltice - - - 

Horní Pertoltice - -. - 

Raspenava Raspenava DN 200, PN 40 1 x VTL / STL STL 

Višňová Andělka - - - 

Poustka u Frýdlantu - - - 

Předlánce - - - 

Víska u Frýdlantu - - - 

Višňová u Frýdlantu - - - 

Zdroj:  SČP a.s.,2007, aktualizace 2014 
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Tab. Obydlené byty napojené na plyn 

Název obce Obydlené byty 
Obydlené byty s plynem v bytě 

Počet bytů %* 

Bílý Potok 258 75 29 

Bulovka 279 7 3 

Černousy 116 12 1 

Dětřichov 249 21 8 

Dolní Řasnice 174 7 1 

Frýdlant 2880 1420 49 

Habartice 158 9 6 

Hejnice 1084 432 40 

Heřmanice 78 7 9 

Horní Řasnice 88 6 7 

Jindřichovice pod Smrkem 209 12 6 

Krásný Les 138 5 4 

Kunratice 131 12 9 

Lázně Libverda 178 103 58 

Nové Město pod Smrkem 1428 464 33 

Pertoltice 100 6 6 

Raspenava 971 295 30 

Višňová 478 29 6 

ORP Frýdlant celkem 8997 2922 17 

Zdroj: ČSÚ SLDB 2011 (obydlené byty a počet bytů napojených na plyn) 
Pozn.:  * podíl připojených bytů z trvale obydlených bytů, zaokrouhleno na celá % 
 ČSÚ udává i plynofikované byty, které jsou zásobeny z vlastních zdrojů (propan butan). 

Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma (jev 79) 

Zásobování tepelnou energií Frýdlantska je většinou lokálními zdroji. Pouze ve městech jsou centrální systémy 
zásobování tepelnou energií. Zdroje tepelné energie s výkonem vyšším než 200 kW jsou uvedeny v následující 
tabulce, plošné zdroje tepelné energie jsou uvedeny tučně proloženě. 

Tab.  Lokální a plošné zdroje tepelné energie 

Název obce Název zdroje Energie v palivu 
(GJ/r) 

Instalovaný výkon 

(kW) 

Černousy České dřevařské závody a.s 4 300  

Dětřichov OÚ Dětřichov - ZŠ 240 294 

 OU Dětřichov - MŠ  799 226 

 Agrogalas Frýdlant a.s 384 100 

Dolní Řasnice APS panelové systémy s.r.o 1736 1456 

Frýdlant Slezan Frýdek Místek 192 401 34 000 

 Teplo Frýdl. - Bělíkova 63 846 10 590 

 Frýdlantské strojírny 11 744 5 800 

 SOU zelinářské a učiliště 4 018 2 376 

 Zahradnictví Kodešova 8 800 1 890 

 Jinhol s.r.o 7 412 1 750 

 ATIS – DO s.r.o 1 168 1 460 

 Silkom s.r.o 898 1 380 

 Nemocnice - kotelna JDN 6 863 1 172 

 Agrogalas Frýdlant a.s. 502 1160 

 Damino CZ s.r.o 4 080 1 160 

 Nábytek Louda s.r.o 1 102  

 Lesy Mělník a.s. 795 560 

 Telefónica 02 a.s. 1 071 500 

 ZŠ Purkyňova 1 808 459 

 Gymnázium 1 490 360 

 ČSAD Liberec a.s. 107 349 

 Frýdlantská stavební s.r.o 150 270 
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Název obce Název zdroje Energie v palivu 
(GJ/r) 

Instalovaný výkon 

(kW) 

 SOU-SOŠ-OU-U a PŠ 1 840  

Hejnice Základní škola Lázeňská 8 214 5 640 

 Helana s.r.o 3 797 5 426 

 Knor Autobrzdy s.r.o 8 5747 2 734 

 SOU Lesnické-DM Jizera 648 960 

 Lesy Mělník a.s. 1 440 280 

 SOU Lesnické DM Zámeček 261 277 

 Městská výtopna 20 000 3 500 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

OÚSZ – pavilon B 8 873 5 772 

           - pavilon D  5 154 580 

 OÚ Jindřichovice 2 500 350 

Krásný Les Agrogalasd Frýdlant a.s. 421 1000 

Kunratice Agrofanda s.r.o 320 200 

Lázně Libverda LE CYGNE SPORTIF a.s. 47 351 5 500 

 Škarýd Ladislav-Pink 1 905 320 

Nové Město pod 
Smrkem 

Teplárenská novoměstská s.r.o 44 913 13 200 

Kupec a syn s.r.o 2 149 996 

 Cis systems s.r.o 2 122 218 

Raspenava Interier Praha 1 669 2 890 

 Agrogalas Frýdlant a.s. 477 2 652 

 Sterinel elektronics k.s. 8 759 1 126 

 Furniertechnik s.r.o 2 610 490 

 MŠ Luhová 1 215 360 

 Sídliště Moskevská 1 704 360 

 ZŠ Fučíkova 1 704 240 

 Tepl. Jbc-Moskevská 1 942 240 

 Tepl. Jbc. - Moskevská 1 975 240 

 Kotelna panelárny 120 200 

Višňová Juta a.s. 24 952 8 080 

 Grain - sušička obilí 2 526 5 600 

 Lenoxa - panelové domy 1 360 350 

Zdroj: REZZO1, REZZO 2, 2005, doplněno terénním šetřením (pro aktualizaci nebyly dostupné novější údaje) 
Pozn. plošné zdroje CZT 

Lokální zdroje tepelné energie s výkonem nižším než 200 kW představují především vytápění rodinných domů, 
nebo malých provozoven. Zde je situace ve využití paliv následující. 

V obcích, které nebyly plynofikovány, je hlavním palivem hnědé uhlí, které je doplňováno elektrickou energií, jejíž 
využití pro vytápění se rozvíjí minimálně. Dále je to odpadové dřevo, jehož využití se rozvíjí vzhledem k tomu, že 
v řešeném území je této suroviny dostatek. Dalším rozvíjejícím se zdrojem je využití sluneční energie a 
geotermální energie. 

V obcích plynofikovaných je hlavní energií zemní plyn. Jelikož se jedná o města, rovněž se rozvíjí využití sluneční 
a geotermální energie, stejně jako spalování odpadového dřeva. Užití elektrické energie pro vytápění se rozvíjí 
minimálně. 

Ochranná pásma technologických objektů zásobování teplem jsou vymezena podle zákona č.458/2000 Sb. 
v platném znění a zakreslena ve Výkrese limitů využití území. 

Teplovod včetně ochranného pásma (jev 80) 

Jednotlivé kotelny zásobující lokální SCZT mají následující rozvod tepelné energie. 

Tab. Rozvody tepelné energie 

Obec Zdroj Rozvod 

Frýdlant Teplo Frýdlant s.r.o – Bělíkova  teplovodní rozvod 

Frýdlant Nemocnice Frýdlant s.r.o – kotelna JDN  parní rozvod 

Hejnice Městská výtopna  teplovodní rozvod 

Jindřichovice pod Smrkem OÚ Jindřichovice pod Smrkem teplovodní rozvod 

Lázně Libverda LE CYGNE SPORTIF A.S.  parní rozvod 

Nové Město pod Smrkem Teplárenská novoměstská s.r.o  teplovodní rozvod 

Raspenava Sídliště Moskevská  teplovodní rozvod 

Višňová Lenoxa a.s. – panelové domy  teplovodní rozvod 

Zdroj: REZZO1, REZZO 2, 2005, doplněno terénním šetřením 
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Údaje o území poskytl ÚUP ORP Frýdlant pouze u rozvodů tepelné energie ve Frýdlantu, ostatní vlastníci 
teplovodních zařízení a rozvodů neposkytli žádné údaje o svých zařízeních.  

Ochranná pásma poskytnutých teplovodních sítí jsou vymezena podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a 
zakreslena ve Výkrese limitů využití území. 

Obnovitelné druhy energií (jev 119.A3b.1) 

Větrná energie 

Rozvoj větrných elektráren je nutno odpovědně posuzovat s ohledem na ekologické aspekty (chráněná území, 
ochrana ptactva atp.), na krajinotvorbu (dominantní postavení na horizontech a tím jejich degradaci), na životní 
prostředí obyvatel v této hustě zalidněné oblasti (hluk z provozu), na objektivní změření průměrné roční rychlosti 
větru. 

V řešeném území se nachází několik lokalit větrných elektráren, jejich rozvoj se předpokládá a je také zahrnut ve 
vydané územně plánovací dokumentaci obcí. Popis stávajících větrných elektráren viz jev 71. 

Energie slunečního záření:  

V současné době se této energie převážně využívá k ohřevu teplé užitkové vody u jednotlivých objektů. 
V kombinaci s ostatními energiemi a s akumulací tepla lze slunečního záření využít i pro vytápění. 

Další možností využití sluneční energie jsou fotovoltaické zdroje. V řešeném území se žádné větší zařízení na 
využití sluneční energie nenachází. Energie slunečního záření je využívána pouze lokálně (fotovoltaické panely 
na střechách rodinných domů nebo v rámci výrobních areálů).  

Geotermální energie 

Geotermální energii lze čerpat z podzemí, nebo z okolního vzduchu, obě metody mají své klady i zápory. Užití je 
v současnosti u jednotlivých objektů. V obci Dětřichov je evidován záměr na výstavbu geotermální elektrárny, jejíž 
výstavba však dosud nebyla schválena.  

Vodní elektrárny 

V řešeném území je budování vodních elektráren omezeno vyčerpáním potenciálu vodních toků pro jejich další 
stavbu. Současné malé vodní elektrárny v řešeném území jsou evidovány v datové části, viz jev 71. 

Bioplyn 

Bioplyn se vyskytuje v oblasti živočišné výroby, dřevního odpadu, biomasy, čistíren odpadních vod, průmyslu. U 
využití bioplynu, které je již technicky zvládnuté je velmi důležité jeho kvalitní vyčistění před další spotřebou. 
Zařízení na využívání bioplynu nebylo zjištěno. Podmínkou pro jeho využití je dobré technické zázemí budoucího 
výrobce. 

Odpadové dřevo, biomasa 

Odpadové dřevo bylo vždy základem pro vytápění rodinných domů. Přesunem obyvatelstva do měst se jeho 
využití snížilo. Další podstatné snížení nastalo v minulém režimu, kdy byly zlikvidovány soukromé lesy a ceny 
energií byly na tak nízké úrovni, že nebyl důvod proč odpadové dřevo využívat. Nyní, po vrácení lesů původním 
majitelům a po nastavení tržních cen energií je situace pro využití odpadového dřeva velmi výhodná. Doporučuje 
se jeho využití především ve vesnické zástavbě v kombinaci s jinou ušlechtilou energií pro vytápění a ohřev TUV 
v rodinných domech, nebo jako paliva pro kotle vyšších výkonů sloužící pro vytápění rozsáhlejších objektů, nebo 
místních soustav centrálního zásobování teplem, jak je realizováno v Jindřichovicích pod Smrkem. 

Energetické plodiny 

Je celá řada plodin, které lze využít pro energetický zisk. Jejich pěstování musí být řízeno následujícími 
zásadami: 

-  Využití zemědělské půdy pro pěstování energetických plodin je pravděpodobně přechodné. Touto 
činností se nesmí připustit degradace zemědělské půdy, která je primárně určena pro pěstování 
potravin. 

-  Pro pěstování využívat pozemky s třídou ochrany ZPF nižší než 3. 

-  Energetické plodiny stromové pěstovat v kontaktu s lesní krajinou s ohledem na zachování hodnot 
krajinného rázu. 

-  Další podmínky vyplývající z místních zvláštností. 

Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma (jev 81) 

V řešeném území jsou provozovateli vysílačů základnových stanic společnosti Radiokomunikace a.s., Telefónica 
O2 a.s., T-Mobile a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a také ČEZnet a.s..  
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Ochranná pásma jsou platná, pokud na ně bylo vydáno územní rozhodnutí. Žádné územní rozhodnutí o 
ochranném pásmu elektronického zařízení nebylo v rámci zpracování ÚAP poskytnuto. 

Telefonní provoz v řešeném území zajišťuje telefonní ústředna HOST Frýdlant, která je optickým kabelem 
napojena na místní provozní oblast MPO Liberec. Z HOST Frýdlant jsou vyvedeny optické kabely do jednotlivých 
telefonních ústředen RSU, které zajišťují spojení pro jednotlivé účastníky. 

V řešeném území jsou následující RSU telefonní ústředny: Dětřichov, Raspenava, Hejnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dolní  Řasnice, Bulovka, Habartice, Višňová.  

Dominantním provozovatelem bezdrátového přenosu jsou v řešeném území Radiokomunikace a.s. V řešeném 
území jsou dále provozovány přístupové sítě mobilních operátorů. 

Hlavním napájecím bodem řešeného území je Lysý vrch (k. ú. Kristiánov), na kterém jsou umístěny převaděče 
signálů z vnitrozemí do Frýdlantského výběžku. 

Pro vysílání rozhlasu a televize jsou zde realizovány následující televizní a rozhlasové vysílače 

 10HE - Hejnice 
 10JS – Jindřichovice pod Smrkem 
 10FR – Frýdlant 

Radioreléové body - Radiokomunikace 

 10FR Frýdlant (obec Frýdlant) 
 FRNE Frýdlant nemocnice (obec Frýdlant) 
 KRIS Kristiánov, na vrcholu Lysého vrchu (obec Heřmanice) 
 LYVR Lysý vrch (obec Heřmanice) 

 RASP Raspenava (obec Raspenava) 

Tab. Elektronická komunikační zařízení 

Obec Katastrální území Telefonní 
ústředny 

TV 
vysílače 

Radioreléové 
body 

Základnové stanice 
mob. operátorů 

Bílý Potok  Bílý Potok pod 
Smrkem 

- - - T mobile 

Bulovka Arnoltice - - - - 

Bulovka RSU - - - 

Dolní Oldřiš - - - - 

Černousy Boleslav - - - - 

Černousy - - - - 

Ves - - - - 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu RSU - - - 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice RSU - - T mobile 

Frýdlant Albrechtice u 
Frýdlantu 

- - - - 

Frýdlant   HOST + 
RSÚ 

10FR 10FR, FRNE T mobile 2x 

Habartice Habartice u Frýdlantu RSU - - T mobile 

Háj u Habartic  - - - 

Hejnice Hejnice RSU - - T mobile 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu - - - - 

Kristiánov - - KRIS, LYVR 
Telefónica O2 

Vodafone LISVR 
T mobile 

Horní Řasnice Horní Řasnice - - - - 

Srbská - - - - 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Dětřichovec - - - - 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

RSU 10JS - T mobile 

Krásný Les Krásný Les u 
Frýdlantu 

- - - - 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu - - - - 

Lázně Libverda Lázně Libverda - 10HE - T mobile 

Nové Město pod 
Smrkem 

Hajniště pod Smrkem - - - - 

Ludvíkov pod Smrkem - - - - 

Nové Město pod 
Smrkem 

RSU - - - 

Pertoltice Dolní Pertoltice - - - Vodafone LIPER 
T mobile 

Horní Pertoltice - - - - 

Raspenava Raspenava RSU - RASP T mobile 
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Obec Katastrální území Telefonní 
ústředny 

TV 
vysílače 

Radioreléové 
body 

Základnové stanice 
mob. operátorů 

Višňová Andělka - - - - 

Poustka u Frýdlantu - - - - 

Předlánce - - - T mobile 

Víska u Frýdlantu - - - - 

Višňová u Frýdlantu RSU - - - 

Zdroj:  údaje o území telefonních operátorů a Radiokomunikací a.s., 2010 

Radionavigační zařízení 

Při severním okraji obce Dětřichov, v sousedství Ptačího vrchu, je umístěn radiomaják D-VOR - zařízení Řízení 
letového provozu České republiky s. p. (podklad ÚPO Dětřichov).  

Rozhodnutím Státní letecké inspekce ze dne 23.4.1982 byly pro radiomaják stanoveny následující ochranná 
pásma: 

Sektor A  kruh  r1 = 30 m 
Sektor B  mezikruží r1 = 30 m a r2 = 60 m 
Sektor C mezikruží r2 = 60 m a r3 = 200 m 
Sektor D mezikruží r3 = 200 m a r2 = 600 m 
výška protiváhy H=3m, průměr 30m 

Zákazy a výšková omezení a jiná omezení v OP D VOR 

sektor A - požadavky na terén nejsou specifikovány. Pod rovinou proti váhy se mohou vyskytovat křoviny, 
stromy, příkopy nebo cesty. Při výšce protiváhy do 5m nemohou v tomto sektoru parkovat vozidla ani 
zemědělské stroje. Plochy umístěné po obvodu protiváhy a vně nesmí být z kovu. 

sektor B - požadavky na terén nejsou zvláště specifikovány. Terén by měl být rovinný nebo se sklonem max. 5%. 
Nejsou přípustné: 

-  drátěné ploty o výšce nad 1.8m 
-  skupiny stromů nebo les nad okrajem protiváhy 
-  budovy, zvláště budovy s obsahem kovu 
-  průchody nebo podjezdy 
-  venkovní vedení NN a VN, VVN 

sektor C - požadavky na terén nejsou zvláště specifikovány. Terén by měl být rovinný nebo se sklonem max. 
10%. Nejsou přípustné: 

-  venkovní vedení NN a VN, VVN 
-  cesty a silnice s větší hustotou provozu 
-  rozsáhlá zástavba nad rovinou protiváhy 
-  hustý les převyšující vertikálně úhel 1

0
 nad rovinou protiváhy 

-  individuální budovy převyšující vertikálně úhel 2
0
 nad rovinou protiváhy 

sektor D - požadavky na terén nejsou specifikovány. Terén by měl být rovinný nebo se sklonem max. 20%.  

Umístění televizních a rozhlasových vysílačů, stejně tak jako radioreléových bodů je uvedeno ve Výkrese limitů 
využití území. 

Komunikační vedení včetně ochranného pásma (jev 82) 

RR směry 

Radiokomunikace –  10FR – RASP 
  10FR – KRIS 
  FRNE – LYVR 
  10CR (Chrastava, mimo řešené území) – LYVR 
  JSTD ( Ještěd ) – LYVR 
  10FR – LYVR 

Telefónica  – LYVR – CR 
  LYVR – JSTD 

Průběh radioreléových tras je zobrazen ve Výkrese limitů využití území. 

Telefonní provoz v řešeném území zajišťuje telefonní ústředna HOST Frýdlant, která je optickým kabelem 
napojena na místní provozní oblast MPO Liberec, která je rovněž optickým kabelem napojena do celostátní 
telekomunikační sítě. 

Z HOST Frýdlant jsou vyvedeny optické kabely do jednotlivých telefonních ústředen RSU, které zajišťují spojení 
pro jednotlivé účastníky. 
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Veškeré propojovací kabely mezi MPO Liberec – HOST Frýdlant a jednotlivými RSU jsou optické. Metalické 
dálkové kabely, které dříve zajišťovaly spojení mezi ústřednami, jsou převedeny na kabely místní a slouží pro 
vlastní telefonický rozvod. 

Ve Frýdlantu se provozují 2 sdělovací kabely firmy ČEZ net a.s. a to ZOK lb - zemní optický kabel a MK lb 
metalický sdělovací kabel místní v rámci provozu transformovny TR 110/22kV. 

Ochranná pásma kabelů jsou vymezená podle Zákona č.127/2005 Sb. Ochranná pásma RR tras a MW spojů 
jsou platná, pokud na ně bylo vydáno územní rozhodnutí. Provozovatelé MW spojů neposkytli žádné informace o 
ochranných pásmech. 

Shrnutí 

Tab. Bilance spotřeby paliv a energií 

Název obce EL PP TP KP Celkem 

  GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok 

Bílý Potok 4310 7535 11532 0 23377 

Bulovka 7462 0 14143 0 21605 

Černousy 7772 0 32118 0 39891 

Dětřichov 9500 0 10068 0 19568 

Dolní Řasnice 9356 0 7564 729 17649 

Frýdlant 113956 214567 281082 1005 610609 

Habartice 4783 0 8789 0 13572 

Hejnice 33556 81576 34305 0 149437 

Heřmanice 2622 0 4421 0 7042 

Horní Řasnice 2409 0 4003 0 6412 

Jindřichovice pod Smrkem 3812 1086 17867 0 22764 

Krásný Les 5169 0 7624 0 12793 

Kunratice 4811 0 6085 0 10896 

Lázně Libverda 8437 73525 8645 0 90608 

Nové Město pod Smrkem 27474 37742 30043 0 95259 

Pertoltice 1266 0 3311 0 4578 

Raspenava 40658 45194 41679 9236 136768 

Višňová 7948 0 39564 829 48341 

ORP Frýdlant celkem 295301 461225 562843 11799 1331169 

Zdroj: ÚEK LK, SCES Group a.s.,2007 
Pozn. údaje za rok 2005 (pro aktualizaci nebyly novější údaje dostupné), EL - elektrická energie, PP - plynná 

paliva, TP - tuhá paliva, KP - kapalná paliva 

A.3.3 Technická infrastruktura – nakládání s odpady 

Skládka včetně ochranného pásma (jev 85) 

V řešeném území je evidována skládka odpadů Frýdlant - Větrov, skládka skupiny SOO3 - ostatní odpad, 
provozovatel ČEFROS s.r.o. se sídlem Horní Pertoltice čp. 77 (IČO 25047507). Zařízení je umístěno v oblasti 
bývalého čedičového lomu, který se nachází ve vzdálenosti cca 1 km JZ směrem od hranice intravilánu města 
Frýdlant a cca 2 km od obce Dětřichov. 

Ochranné pásmo skládka SOO3 Frýdlant pásmo dle KÚLK nemá vymezeno. 

Tato skládka je určená, dle vyhl. č.383/2001Sb., o podrobnostech o nakládání s odpady ve znění pozdějších 
předpisů, pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž volný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní 
hodnoty výluhové třídy číslo III uvedené v tabulce č. 6.3 přílohy č. 6 vyhl. č. 383/2001 Sb., v platném znění, pro 
upravené odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijatelnost na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na 
základě jejich vodného výluhu (např. komunální odpad a směsný či demoliční odpad) a za podmínek stanovených 
v odstavci 11 § 11 vyhl. č. 383/2001 Sb., v platném znění i pro nebezpečný odpad, to znamená že nebezpečné 
odpady lze ukládat na skládky skupiny S za splnění podmínek: 

a) nebezpečné odpady jsou upraveny stabilizací (způsob hodnocení těchto odpadů je uveden v příloze č. 
12), která zamezí možnost jejich reakce s jinými ukládanými odpady a s prostředím skládky, a zároveň 
jejich vodný výluh nepřekročí limitní hodnoty výluhové třídy III 
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b) nebezpečné odpady jsou umístěné v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, jejichž technické 
provedení musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na úroveň požadavků skládky skupiny S – 
nebezpečný odpad. 

Jiná zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (jev 119.A3c.1) 

ZAŘÍZENÍ NA VYUŽITÍ ODPADŮ  

Bulovka:  Zařízení na využití odpadních plastů, Lacika, Arnoltice. 

Raspenava:  Zařízení k využívání textilních odpadů, CechFibre spol.s.r.o., Hejnická ul. 744. 

SBĚRNÉ DVORY 

Frýdlant:  Sběrný dvůr A.S.A spol.s.r.o., Raisova ulice 

Raspenava:  Sběrný dvůr pro vytříděné složky komunálního odpadu, Město Raspenava, Fučíkova ul. 

Nové Město pod Smrkem:  

  Sběrný dvůr pro vytříděné složky odpadu, Kovošrot Děčín, Žižkova ul. 

AUTOVRAKOVIŠTĚ  

Krásný Les:  Autovrakoviště, Ing. Stanislav Bareš, Krásný Les 37. 

SBĚR A VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN 

Frýdlant:  Sběr a výkup kovů, Severočeské suroviny a.s. K.H.Máchy 1410 

Sběr a výkup kovů, papíru, textilu, LOM Liberec s.r.o., Dětřichovská ul. 

Sběr a výkup kovů, Pragonet s.r.o., Nádražní ul. 

Raspenava:  Sběr a výkup kovů, Tomáš Berka - Dakos, Fučíkova 3241 

Hejnice:   Sběr a výkup kovů, papíru, plastů, Karel Šulc, Hejnice 562 

Nové Město pod Smrkem:  

Sběr a výkup kovů, papíru, plastů, Karel Šulc, Žižkova ul. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Tab. Nakládání s odpady 

Obec Skládka Zařízení na využití odpadů, sběrný dvůr Třídění odpadů 

Bílý Potok ne ne ano 

Bulovka ne ano ano 

Černousy ne ne ano 

Dětřichov ne ne ano 

Dolní Řasnice ne ne ano 

Frýdlant ano ano ano 

Habartice ne ne ano 

Hejnice ne ano ano 

Heřmanice ne ne ano 

Horní Řasnice ne ne ano 

Jindřichovice pod Smrkem ne ne ano 

Krásný Les ne ano ano 

Kunratice ne ne ano 

Lázně Libverda ne ne ano 

Nové Město pod Smrkem ne ano ano 

Pertoltice ne ne ano 

Raspenava ne ano ano 

Višňová ne ano ano 

Zdroj: KÚLK, 2010, místní šetření, aktualizace 2014 

Celková charakteristika území z hlediska nakládání s odpady 

V roce 2007 bylo na území SO ORP Frýdlant vyprodukováno celkem 7426,073 t ostatního odpadu, a 95,770 t 
nebezpečného odpadu.  

Všechny obce třídí odpady a nakládání s odpady je v nich řízeno obecně závaznými vyhláškami v souladu s POH 
Libereckého kraje. U měst a menší části obcí je třídění odpadů na špičkové rovni, u většiny obcí je na dobré 
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úrovni. Jediná obec Horní Řasnice nevykazuje komunální odpad a jediná obec nevytřiďuje nebezpečné složky 
komunálního odpadu. 

V řešeném území jsou tři sběrné dvory na tříděný odpad, sedm výkupen druhotných surovin, dvě zařízení na 
využití ostatních odpadů a jedna skládka skupiny SOO. 

Svoz nebezpečných odpadů zajišťuje A.S.A spol. s.r.o Frýdlant, Agentura mikroregionálního rozvoje Jindřichovice 
pod Smrkem, Karel Šulc Hejnice, Čefos Frýdlant. Svoz ostatních odpadů zajišťuje A.S.A spol. s.r.o Frýdlant, 
Agentura mikroregionálního rozvoje Jindřichovice pod Smrkem, Karel Šulc Hejnice, Čefros Frýdlant, Kovošrot 
Děčín , ZO ČSOP Almilária Liberec, Město Hejnice, Libor Turský Nové Město pod Smrkem ATM Příbram a Karel 
Šulc Nové Město pod Smrkem. 

Vyjma textilního odpadu a plastů kategorie O, které mohou být zpracovány pro další využití v zařízeních 
v Raspenavě (textil) a Bulovce (plasty) a odpadů kategorie O, jež mohou být ukládány na skládku SOO Frýdlant, 
jsou všechny odpady kategorie O i N předávány k využití materiálovému nebo energetickému případně 
k odstranění do příslušných zařízení mimo řešené území. 

Zelené odpady respektive biologicky rozložitelný odpad vznikl pouze v Novém Městě pod Smrkem a byl předán 
oprávněné osobě A.S.A Frýdlant. Pravděpodobně skončil ve spalovně Termizo a.s. Liberec. Biologicky 
rozložitelný odpad u ostatních obcí je tradičně zpracováván na soukromých zahradních kompostech, nebo byl 
součástí komunálního odpadu. 

V řešeném území zůstává značné množství starých zátěži z minulosti. Jedná se převážně o staré skládky 
komunálního odpadu. Je nutná jejich sanace. Podrobněji viz kapitola C4. Zatížení životního prostředí. 
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B. PILÍŘ SOCIÁLNÍ 

B.1 Obyvatelstvo 

Počet obyvatel 

Území správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále SO ORP) Frýdlant se vyznačuje přírůstkem počtu 
obyvatel. Za sledované období od roku 2005 do roku 2013 se počet obyvatel zvýšil o 226, tj. 1 %.  

Velmi důležitým zjištěním je skutečnost, že počet obyvatel se v uvedeném období zvýšil ve většině obcí SO ORP 
Frýdlant.  

Zjištěný celoplošně působící (byť velice mírný) růst počtu obyvatel je tím překvapivější, že území SO ORP se 
vyznačuje dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti, úbytkem a omezenou nabídkou pracovních míst, 
zhoršenou dostupností do vyšších center osídlení a také velmi nízkou intenzitou nové bytové výstavby. 

Tab. Stav a vývoj počtu obyvatel 

Obec 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015 

Bílý Potok 673  682  683  671  686  703  697 708 689 

Bulovka 866  874  887  907  882  901  876 859 882 

Černousy 345  342  344  353  363  349  346 347 342 

Dětřichov 667  683  701  724  733  735  707 682 689 

Dolní Řasnice 517  519  525  551  539  535  537 542 522 

Frýdlant 7 599  7 637  7 637  7 590  7 583  7 565  7 591 7 565  7 548 

Habartice 488  509  517  517  494  484  481 489 512 

Hejnice 2 768  2 791  2 799  2 813  2 751  2 761  2 740 2 717 2 730 

Heřmanice 229  228  232  228  229  231  246 257 251 

Horní Řasnice 240  249  259  251  248  241  237 226 225 

Jindřichovice pod Smrkem 657  675  679  683  690  662  659 669 672 

Krásný Les 443  443  455  448  427  428  437 431 452 

Kunratice 383  395  391  389  396  399  378 384  378 

Lázně Libverda 446  453  473  450  462  457  449 435 439 

Nové Město pod Smrkem 3 887  3 918  3 897  3 884  3 871  3 834  3 829 3 817  3 771 

Pertoltice 275  282  282  287  284  290  286 290  288 

Raspenava 2 860  2 858  2 850  2 849  2 869  2 848  2 826 2 815  2 803 

Višňová 1 330  1 350  1 384  1 371  1 358  1 340  1 323 1 338  1 349 

celkem 24673 24888 24995 24966 24865 24763 24 645 24571 24 542 

Zdroj: ČSÚ, statistické údaje k 31. 12.  
Pozn.:  *data navazují na výsledky SLDB 2011 

Dalším důležitým zjištěním je skutečnost, že všechny „střediskové obce“, resp. střediska osídlení na území SO 
ORP se vyznačují podprůměrným růstem počtu TBO, a v případě Nového Města pod Smrkem lze již hovořit o 
stagnaci. Zatímco ve většině menších obcí počet obyvatel ve sledovaném mírně stoupnul, ve městech Frýdlant, 
Hejnice a zejména v Novém Městě pod Smrkem počet obyvatel stagnuje. Na růstu počtu obyvatel se podílejí 
jednak cizinci, jednak změna uživatelů druhého na trvalé bydlení, a také růst počtu obyvatel romské skupiny. 

Absolutní a zejména relativní údaje ukazují však na velmi rozdílné přírůstky jednotlivých obcí. Do skupiny obcí 
s relativně nadprůměrným přírůstkem počtu obyvatel lze zařadit (v pořadí od nejvyššího): Pertoltice, Dětřichov, 
Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Černousy, Bílý Potok, Bulovka a Lázně Libverda, tedy celkem 8 obcí. 
Naproti tomu do skupiny obcí s podprůměrným přírůstkem počtu obyvatel lze zařadit (v pořadí od nejvyššího): 
Dolní Řasnice, Habartice, Frýdlant, Horní Řasnice, Hejnice, Raspenava, Kunratice, Višňová, Heřmanice a Nové 
Město pod Smrkem, tedy celkem 10 obcí.  

Tab. Přírůstky obyvatel za rok 2015 

Obec živě narození zemřelí přirozený 
přírůstek 

přistěhovalí vystěhovalí saldo migrace 

Bílý Potok 3 67 -4 13 28 -15 

Bulovka 14 10 4 49 30 19 

Černousy 4 6 -2 23 26 -3 

Dětřichov 6 7 -1 31 23 8 

Dolní Řasnice 6 4 2 11 33 -22 

Frýdlant 78 79 -1 188 204 -16 

Habartice 5 5 - 36 13 23 

Hejnice 35 28 7 72 66 6 
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Obec živě narození zemřelí přirozený 
přírůstek 

přistěhovalí vystěhovalí saldo migrace 

Heřmanice 2 2 - 5 11 -6 

Horní Řasnice 1 - 1 13 15 -2 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

10 12 -2 38 33 5 

Krásný Les 5 4 1 26 6 20 

Kunratice 5 4 1 4 11 -7 

Lázně Libverda 4 7 -3 19 12 7 

Nové Město pod 
Smrkem 

39 31 8 80 134 -54 

Pertoltice 2 3 -1 10 11 -1 

Raspenava 25 24 1 77 90 -13 

Višňová 9 16 -7 44 26 18 

celkem 253 249 46 739 772 -33 

Zdroj: ČSÚ, statistické údaje k 31.12.2015 

Věková struktura obyvatel 

Obyvatelé ve věku 0 – 14 let se v roce 2013 na celkovém počtu zdejších obyvatel podíleli 16,1 %, což je 
v porovnání deseti správních obvodů Libereckého kraje nejvyšší podíl. Ve složení obyvatel převládají obyvatelé 
ve věku 15 – 64 let a jejich podíl 68,0 % řadí tento správní obvod na osmé místo z celkově deseti správních 
obvodů v kraji. Nízké zastoupení věkové skupiny 65ti a víceletých obyvatel výrazně stouplo z 11,8 % v roce 2006 
na 16 % v roce 2013. Z toho vychází i průměrný věk obyvatel, který se zvýšil z 38,5 let (v roce 2006) na 40,4 (v 
roce 2013), což je ale stále méně, než činí průměr v rámci Libereckého kraje nebo ČR. Nejmladší obyvatelstvo 
žilo v roce 2006 v obci Dolní Řasnice, průměrný věk zdejších obyvatel dosáhl 38,3 let. Naopak nejstarší populaci 
správního obvodu Frýdlant najdeme v Jindřichovicích pod Smrkem, a to v průměrném věku 42,6 let.  

Tab. Věková struktura obyvatel 

obec 
počet 
obyvatel 

podíl obyvatel ve věku 0-
14 let (%) 

podíl obyvatel ve 
věku 65 let a více (%) 

průměrný 
věk 

Bílý Potok 689 14,5 19,3 42,4 

Bulovka 882 17,5 12,1 38,3 

Černousy 342 16,1 16,7 39,5 

Dětřichov 689 16,8 15,7 39,8 

Dolní Řasnice 522 17,8 14,2 39,0 

Frýdlant 7 548 16,7 18,7 41,2 

Habartice 512 17,4 14,8 39,4 

Hejnice 2 730 15,4 17,5 42,1 

Heřmanice 251 13,1 17,1 42,1 

Horní Řasnice 225 12,4 17,8 43,1 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

672 20,4 22,8 41,4 

Krásný Les 452 15,5 18,4 41,9 

Kunratice 378 15,9 17,5 42,1 

Lázně Libverda 439 14,8 15,3 41,6 

Nové Město pod 
Smrkem 

3 771 15,9 16,3 40,8 

Pertoltice 288 17,4 12,8 38,7 

Raspenava 2 803 15,6 17,6 41,0 

Višňová 1 349 14,6 19,2 42,1 

průměr SO ORP 
Frýdlant 

24 542 15,6 16,9 40,9 

Liberecký kraj  41,6 

ČR  41,9 

Zdroj: ČSÚ, statistické údaje k 31. 12. 2015 

Vzdělanostní struktura obyvatel 

Vzdělanostní struktura obyvatel je posuzována podle nejvyššího ukončeného vzdělání; zjišťuje se v rámci SLDB 
jednou za 10 let. Vzdělanostní struktura v území potvrzuje předchozí demografické charakteristiky a poukazuje na 
zhoršené sociální podmínky v periferních oblastech na východě území a na úplném severu.  
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Nejhorší vzdělanostní strukturu obyvatelstva vykazují obce Bulovka, Černousy, Horní Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Kunratice a Nové Město pod Smrkem. Nejvyšší podíl obyvatel se středním, vyšším nebo 
vysokoškolským vzděláním je přirozeně ve městech Frýdlant, Hejnice, a dále v obcích Habartice, Heřmanice a 
Lázně Libverda.  

Tab. Vzdělanostní struktura obyvatel 

Obec 

nejvyšší ukončené vzdělání (věk 15 a více) 
podíl obyvatel 
s ukončeným 

středním, vyšším 
a 

vysokoškolským 
vzděláním 

(%) celkem 

z toho 

bez 
vzdělání 

základní 
vč. 

neukonč. 

střední 
vč. 

vyučení 
(bez 

maturity) 

úplné 
střední s 
maturitou 

nástavbové 
studium 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 

Bílý Potok  571 3 154 241 115 11 6 21 69,0 

Bulovka  690 12 226 275 92 7 3 19 57,4 

Černousy  279 6 85 110 42 2 - 6 57,3 

Dětřichov  580 9 157 268 99 8 4 9 66,9 

Dolní 
Řasnice  

430 1 126 183 78 5 1 13 65,1 

Frýdlant  6 350 36 1 326 2 483 1 494 206 70 421 73,6 

Habartice  395 - 90 202 69 10 3 8 73,9 

Hejnice  2 259 6 464 987 492 64 12 129 74,5 

Heřmanice  188 - 35 101 34 2 2 7 77,6 

Horní 
Řasnice  

196 7 53 86 23 4 1 4 60,2 

Jindřichovice 
pod Smrkem  

553 15 187 197 75 14 2 23 56,2 

Krásný Les  349 4 92 148 58 9 1 19 67,3 

Kunratice  329 5 91 147 46 7 2 6 63,2 

Lázně 
Libverda  

378 1 78 154 102 5 4 15 74,1 

Nové Město 
pod Smrkem  

3 032 35 863 1 208 523 65 21 131 64,2 

Pertoltice  222 1 58 101 37 2 3 5 66,6 

Raspenava  2 308 22 548 1 074 408 54 12 96 71,2 

Višňová  1 087 9 268 510 196 24 4 33 70,6 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
Pozn.:  VŠ – vysokoškolské vzdělání 

Národnostní složení obyvatel 

Protože v rámci SLDB 2011, kdy se zjišťuje také národnostní složení obyvatelstva více jak čtvrtina lidí (27 %) 
neuvedla národnost, nelze zcela přesvědčivě vyhodnotit stav dané problematiky v území. Přiložena je tabulka 
s údaji o zjištěném národnostním složení v obcích SO ORP Frýdlant.  

Tab. Národnostní složení obyvatel k 26. 3. 2011 
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Bílý Potok 674 545 
  

19 7 2 1 
  

93 

Bulovka 842 441 
  

29 2 2 2 1 1 337 

Černousy 334 182 
  

6 4 3 
   

130 

Dětřichov 700 482 
  

15 4 
  

1 1 183 

Dolní Řasnice 523 396 
  

5 
 

1 
 

1 
 

117 

Frýdlant 7495 5325 2 
 

94 48 27 3 15 80 1817 

Habartice 484 349 1 
 

1 
 

7 
  

5 118 

Hejnice 2696 1928 4 
 

30 21 7 5 8 
 

662 

Heřmanice 213 143 
  

2 2 
    

65 

Horní Řasnice 234 138 
  

5 
 

5 
   

82 

Jindřichovice p. Smrkem 665 404 4 
 

19 10 4 3 2 2 208 

Krásný Les 417 284 
  

5 
 

1 
   

126 
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Kunratice 391 275 
  

7 1 3 
 

1 
 

99 

Lázně Libverda 454 327 1 
 

6 1 1 
 

1 
 

107 

Nové Město p. Smrkem 3639 2282 5 
 

53 35 21 1 11 44 1137 

Pertoltice 274 152 1 
 

7 1 
    

100 

Raspenava 2801 1945 1 
 

31 24 6 1 4 8 775 

Višňová 1288 890 1 
 

14 5 2 
 

3 2 353 

celkem 24125 16488 20  349 165 92 16 49 143 6509 

Zdroj: ČSÚ, statistické údaje k 31.12.  

Pohyb obyvatel (migrace) 

Saldo migrace vyjadřuje součet počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel. Ve sledovaném období od roku 
2005 do roku 2013 je migrační saldo převážně kladné, tedy počet přistěhovalých obyvatel je vyšší, což ukazuje 
na určitou vyšší míru atraktivity území pro bydlení.  

Lepší vývoj migrace vykazují v posledních letech obce Dolní Řasnice, Habartice, Hejnice, Nové město pod 
Smrkem a Višňová (převažují kladné hodnoty). Dlouhodobě záporné saldo migrace lze sledovat zejména v obci 
Jindřichovice pod Smrkem, kde úbytek obyvatel vystěhováním téměř každoročně překročí hodnotu – 10 obyvatel.  

Tab. Pohyb obyvatel – saldo migrace 

Obec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bílý Potok -7 7 2 -4 15 19 -5 10 -15 

Bulovka 8 2 5 24 -12 14 -21 -19 19 

Černousy 1 -1 2 6 10 -10 - -1 -3 

Dětřichov 14 6 14 17 20 -3 -31 -21 8 

Dolní Řasnice - -3 4 18 4 -8 -3 5 -22 

Frýdlant 28 -1 -23 -53 -41 -3 33 -6 -16 

Habartice -5 17 7 -5 -5 -15 -4 6 23 

Hejnice 6 17 -3 6 -18 -1 -26 -15 6 

Heřmanice -1 2 3 -2 7 1 13 12 -6 

Horní Řasnice 3 5 6 -6 -3 -8 -3 -12 -2 

Jindřichovice pod Smrkem 33 30 10 9 25 -13 7 15 5 

Krásný Les -6 -3 13 -7 -3 3 11 -1 20 

Kunratice 4 13 -8 5 3 -1 -17 1 -7 

Lázně Libverda -19 4 22 -25 2 - -12 -14 7 

Nové Město pod Smrkem -1 20 -23 -14 -38 -52 -9 -26 -54 

Pertoltice -2 9 1 2 -2 5 -6 2 -1 

Raspenava -11 -6 -2 - 6 -14 -20 -19 -13 

Višňová 11 14 19 -15 -3 -23 -13 20 18 

celkem 56 132 49 -44 -33 -109 -106 -63  -33 

Zdroj: ČSÚ, statistické údaje k 31. 12. 

B.2 Vzdělávání 

Na území SO ORP bylo na konci roku 2013 celkem 34 zařízení pro školství a vzdělávání, z toho 14 mateřských 
škol (MŠ), 16 základních škol (ZŠ), 4 střední školy a střední či odborná učiliště (SŠ). Z toho 21 školských zařízení 
bylo soustředěno na území SOSO Frýdlant, 8 v SOSO Hejnice + Raspenava a 5 v SOSO Novém Městě pod 
Smrkem. K tomu je nutno ještě připočítat 3 zvláštní školy, 2 základní umělecké školy (ZUŠ) a jedno ostatní 
zařízení (Dětský domov).  

Na území SO ORP jsou celkem tři obce - Černousy, Heřmanice, Horní Řasnice – kde není žádné zařízení pro 
školství a vzdělávání. Největší koncentrace školských a vzdělávacích zařízení je ve Frýdlantu, kde kromě 
uvedených 11 zařízení působí dále ZUŠ a Dětský domov (Frýdlant – Větrov). Důležitou změnu přineslo vytvoření 
velké (integrované) Střední školy hospodářské a lesnické se sídlem ve Frýdlantu v roce 2007, přičemž toto 
zařízení vzniklo sloučením původně tří samostatných škol – Střední zemědělská škola a Obchodní akademie, 
Střední odborné učiliště, Učiliště a praktická škola. Součástí této školy je i lesnická škola se středisky v Hejnicích 
a Harrachově. Vedle toho ve Frýdlantu působí ještě Gymnázium. Pro děti předškolního věku je ve správním 
obvodu v provozu 14 mateřských škol, zřizovaných často ve spojení se základní školou. 
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Tab. Rozmístění školských zařízení – stav k roku 2016 (www.risy.cz) 

Kód obce Název obce MŠ ZŠ SŠ Celkem 

564028 Frýdlant 1 2 3 6 

563935 Bulovka 1 1 0 2 

545996 Černousy 0 0 0 0 

546607 Dětřichov 1 1 0 2 

563994 Dolní Řasnice 1 1 0 2 

564036 Habartice 1 1 0 2 

544353 Heřmanice 0 0 0 0 

564079 Horní Řasnice 0 0 0 0 

564168 Krásný Les 1 1 0 2 

530433 Kunratice 1 1 0 2 

564311 Pertoltice 0 0 0 0 

564494 Višňová 1 1 0 2 

SOSO Frýdlant 8 9 3 20 

564044 Hejnice 1 1 0 2 

564371 Raspenava 1 1 0 2 

546631 Bílý Potok 1 1 0 2 

564206 Lázně Libverda 1 1 0 2 

SOSO Hejnice 4 4 0 8 

564265 Nové Město pod Smrkem 1 1 0 4 

564133 Jindřichovice pod Smrkem 1 1 0 2 

SOSO Nové Město pod Smrkem 2 2 0 6 

SO ORP Celkem 14 15 3 34 

Zdroj:  www.risy.cz, ČSÚ – MOS (Městská a obecní statistika)   www.liberec.czso.cz 

 MŠ = mateřské školy 
 SŠ = střední odborné školy a učiliště 
 ZŠ = základní školy 

Ze závěrů uváděné Studie problematiky školství Frýdlantska (Katedra geografie TU v Liberci, listopad 2002) 
opírající se o podrobnou prognózu demografického vývoje do roku 2030 a o podrobné hodnocení jednotlivých 
obcí a jejich zařízení vyplynul návrh na rozčlenění školských zařízení MŠ a ZŠ na území SO ORP do třech skupin 
podle stupně jejich možného ohrožení a budoucí perspektivy.  

Jako školy nejméně perspektivní: malotřídní ZŠ Krásný Les, Kunratice a podmíněně i Dolní Řasnice. 

Jako školy středně perspektivní: malotřídní školy Bílý Potok a Dětřichov, podmíněně Dolní Řasnice, a zvláštní 

školy Frýdlant, Lázně Libverda a Nové Město pod Smrkem. 

Jako školy plně perspektivní: malotřídní školy Bulovka, Habartice a podmíněně i Jindřichovice pod Smrkem, a 
úplné školy Frýdlant, Raspenava, Hejnice, Nové Město pod Smrkem a podmíněně Višňová.   

Vyjížďka do škol (poslední údaje SLDB 2011) převažovala v rámci SO ORP do Frýdlantu (základní a střední 
školství, mimo SO ORP do Liberce (střední školství, vysoká škola).  

Tab. Vyjížďka do škol z obcí 

Obec 
Vyjížďka do škol 

Nejvyšší vyjížďka do škol do obcí 
celkem v rámci obce mimo obec 

Bílý Potok 51 13 38 Raspenava, Hejnice 

Bulovka 55 8 47 Frýdlant 

Černousy 21 - 21 Višňová, Frýdlant 

Dětřichov 68 7 61 Frýdlant, Liberec 

Dolní Řasnice 55 6 49 Frýdlant 

Frýdlant 501 247 254 Liberec, Praha 

Habartice 65 17 48 Frýdlant 

Hejnice 155 61 94 Liberec, Frýdlant 

http://www.liberec.czso.cz/
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Obec 
Vyjížďka do škol 

Nejvyšší vyjížďka do škol do obcí 
celkem v rámci obce mimo obec 

Heřmanice 17 - 17 Frýdlant 

Horní Řasnice 15 - 15 Frýdlant 

Jindřichovice pod Smrkem 42 6 36 Nové Město p.s., Liberec 

Krásný Les 30 1 29 Frýdlant 

Kunratice 23 - 23 Frýdlant 

Lázně Libverda 36 - 36 Hejnice 

Nové Město pod Smrkem 227 72 155 Frýdlant, Liberec 

Pertoltice 19 - 19 Frýdlant, Liberec 

Raspenava 178 44 134 Frýdlant, Liberec 

Višňová 101 29 72 Frýdlant 

ORP celkem 1659 511 1148 - 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 (26. 3. 2011) 

B.3 Zdravotnictví 

Na území správního obvodu, konkrétně ve městě Frýdlant, je umístěna jedna nemocnice, která poskytuje 
zdravotní péči obyvatelům ze širšího spádového okruhu než je správní obvod. Od počátku existence má 
nemocnice chirurgická, interní a porodnická lůžka pro zajištění zdravotnické léčebné, diagnostické a 
ošetřovatelské péče. V roce 2006 disponovala nemocnice 144 lůžky včetně Léčebny pro dlouhodobě nemocné. 
V současné době byla uzavřena porodnice, a řeší se posílení rychlé zdravotní a záchranné služby zajišťující 
poskytnutí potřebné péče v Krajské nemocnici v Liberci.  

Zdravotnictví je v SO ORP dále zastoupeno 15 samostatnými pracovišti praktických lékařů pro dospělé, 5 
samostatnými ordinacemi praktického lékaře pro děti a dorost, stomatologové pak ordinovali v 7 samostatných 
pracovištích. Lékárenské služby nabízelo 7 zařízení. Péči starým občanům poskytují 2 domovy důchodců 
s celkovou kapacitou 116 míst a dále 6 domů s pečovatelskou službou se 146 byty. 

Zdravotnická zařízení – údaje odpovídají stavu na konci roku 2006, neboť novější údaje nejsou v podobném 
rozsahu k dispozici – se vyskytují pouze na území 9 obcí, kterými jsou: Frýdlant, Černousy, Habartice, Bulovka, 
Višňová, Hejnice, Raspenava, Nové Město p.S. a Jindřichovice p.S. Ostatních 9 obcí a jejich obyvatelé / uživatelé 
jsou odkázáni na služby zdravotnické péče v těchto obcích, případně mimo území SO ORP.  

Hlavním zdravotnickým zařízením SO ORP je Nemocnice s poliklinikou ve Frýdlantě, která však v posledních 
letech prochází procesem transformace, který znamená také její „zeštíhlení“. Kromě dopadu na rozsah 
poskytování služeb to přináší i hrozbu ztráty pracovních míst, když Nemocnice s poliklinikou představují 
významného zaměstnavatele.     

Tab. Rozmístění zařízení zdravotnické péče – stav k 31.12.2015 

Kód obce Obec OLDos OLDět OLSto LEK NEM OST Celkem 

564028 Frýdlant 5 2 3 4 1 6 21 

563935 Bulovka 0 0 0 0 0 0 0 

545996 Černousy 0 0 1 0 0 0 1 

546607 Dětřichov 0 0 0 0 0 0 0 

563994 Dolní Řasnice 1 0 0 0 0 0 1 

564036 Habartice 0 0 0 0 0 0 0 

544353 Heřmanice 0 0 0 0 0 0 0 

564079 Horní Řasnice 0 0 0 0 0 0 0 

564168 Krásný Les 0 0 0 0 0 0 0 

530433 Kunratice 0 0 0 0 0 0 0 

564311 Pertoltice 0 0 0 0 0 0 0 

564494 Višňová 1 0 0 0 0 0 1 

SOSO Frýdlant 7 2 4 4 1 6 24 

564044 Hejnice 2 1 1 1 0 0 5 

564371 Raspenava 1 0 1 1 0 0 3 

546631 Bílý Potok 0 0 0 0 0 0 0 
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Kód obce Obec OLDos OLDět OLSto LEK NEM OST Celkem 

564206 Lázně Libverda 1 0 0 0 0 0 1 

SOSO Hejnice 4 1 2 2 0 0 9 

564265 Nové Město p.S. 2 1 1 1 0 1 6 

564133 Jindřichovice p.S. 1 0 0 0 0 0 1 

SOSO Nové Město p.S. 3 1 1 1 0 1 7 

SO ORP Celkem 14 4 7 7 1 7 40 

Zdroj: ČSÚ – MOS (Městská a obecní statistika)    www.liberec.czso.cz  

Vysvětlivky: 
 OLDos - Ordinace praktického lékaře pro dospělé + detašované pracoviště  
 OLDět - Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost + detašované pracoviště 
 OLSto - Ordinace praktického lékaře - stomatologa + detašované pracoviště 
 LEK - Zařízení lékárenské péče 
 NEM - Nemocnice + detašované pracoviště 
 OST - Ostatní samostatná zařízení + samostatné ordinace lékaře specialisty 
Pozn.:  V datech ČSÚ není zohledněna ordinace lékaře v Arnolticích (obec Bulovka) 

B.4 Sociální péče 

Na území SO ORP bylo ke konci roku 2013 celkem 11 zařízení sociální péče. Z toho bylo 6 domů 
s pečovatelskou službou (DPS), 2 domovy důchodců (DD) a 3 zařízení sociální péče.  

Zařízení sociální péče jsou umístěna pouze v šesti obcích – Frýdlant, Dětřichov, Raspenava, Lázně Libverda, 
Nové Město pod Smrkem a Jindřichovice pod Smrkem.  

Péči starým občanům poskytují 2 domovy důchodců s celkovou kapacitou 116 míst a dále 6 domů 
s pečovatelskou službou se 146 byty. Zatímco uživatelé DPS bydlí v bytech, uživatelé domovů pro důchodce a 
ústavů sociální péče nebydlí v bytech, ale jsou součástí bydlících obyvatel (mimo bytový fond). To má význam při 
hodnocení počtu a zejména struktury „bydlících obyvatel“ v obcích Raspenava a zejména v Jindřichovicích p.S. 
(kde tvoří téměř 14 % bydlících obyvatel obce).   

Počtem 39,9 míst v DD na 1000 obyvatel ve věku nad 65 let (v roce 2006 zde žilo 2907 obyvatel v tomto věku) 
patří Frýdlantsko k nejlépe vybaveným územním celkům v rámci oblasti Severovýchod, ale i ČR. Průměr ČR 
odpovídá 26,1 a nejvyšším průměrem mezi kraji se vyznačuje Ústecký kraj 39,8 a mezi okresy Severovýchodu 
Jičín s průměrem také 39,7.  

V současné době jsou pro sociální péči preferovány DPS, jejichž výstavba byla podporována státním programem, 
a jež byly v posledních letech vybudovány také na Frýdlantsku. V současné době proto již nabídka míst / služeb 
sociální péče v DPS převažuje nad DD. Z tohoto hlediska lze hodnotit úroveň nabídky sociální péče za velmi 
dobrou, i když uvnitř SO ORP je diferencována. Ze středisek osídlení postrádala zařízení sociální péče pouze 
obec Hejnice. Z menších venkovských obcí se o DPS postaraly nejdříve Lázně Libverda a Dětřichov.  

V souvislosti se stárnutím obyvatel bude přibývat potenciálních klientů sociální péče. Podle střední varianty 
prognózy demografického vývoje lze očekávat výrazný růst počtu obyvatel ve věku nad 65 let. Proti roku 2006 by 
se měl jejich počet do roku 2016 zvýšit o 1600 a do roku 2021 o 2300 obyvatel, tj. téměř o 80 %. Při územně 
plánovací činnosti je proto nezbytné vytvářet podmínky pro rozvoj zařízení sociální péče; stávající počet a 
kapacity jsou vyhodnoceny jako dostačující.  

Tab. Rozmístění zařízení sociální péče – k 31. 12. 2016 (ČSÚ) 

Kód obce Obec ZSP DPS* DD Celkem 

564028 Frýdlant 1 1 1 3 

563935 Bulovka 0 0 0 0 

545996 Černousy 0 0 0 0 

546607 Dětřichov 0 0 0 0 

563994 Dolní Řasnice 0 0 0 0 

564036 Habartice 0 0 0 0 

544353 Heřmanice 0 0 0 0 

564079 Horní Řasnice 0 0 0 0 

564168 Krásný Les 0 0 0 0 

530433 Kunratice 0 0 0 0 

564311 Pertoltice 0 0 0 0 

http://www.liberec.czso.cz/
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Kód obce Obec ZSP DPS* DD Celkem 

564494 Višňová 0 0 0 0 

SOSO Frýdlant 1 1 1 3 

564044 Hejnice 0 0 0 0 

564371 Raspenava 1 1 0 2 

546631 Bílý Potok 0 0 0 0 

564206 Lázně Libverda 0 0 0 0 

SOSO Hejnice 1 1 0 2 

564265 Nové Město p. S. 1 0 0 1 

564133 Jindřichovice p. S. 1 0 1 2 

SOSO Nové Město p. S. 1 0 1 3 

SO ORP Celkem 3 2 2 8 

  Zdroj dat / Pozn. ČSÚ ČSÚ ČSÚ Vlastní 

Zdroj: ČSÚ – MOS (Městská a obecní statistika)    www.liberec.czso.cz  
Vysvětlivky: 
 ZSP = zařízení sociální péče     
 DPS = domy s pečovatelskou službou 
 DD = domovy důchodců  
Pozn.: * k 31. 12. 2011 
Pozn.:  V údajích ČSÚ chybí DSP Slovan v obci Lázně Libverda 

B.5 Kultura a památková péče 

Kulturní hodnoty, které mají obecně svůj základ ve středověku, lze dohledat na převažující většině 
urbanizovaného území zahrnují:  

- památkově chráněné stavby a území - zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR - 

národní kulturní památka „areál hradu a zámku Frýdlant“, nemovité kulturní památky a soubory a 
Městská památková zóna Frýdlant, vymezená v rozsahu historického jádra města.  

- území s archeologickými nálezy - UAN I - UAN II  

- urbanistické hodnoty – nespočívají v jedinečných kompozicích, ale v místně dochovaných souborech 

nebo strukturách z doby založení.  

- historicky významné stavby, soubory - významné svou minulostí – zde spojené zejména s pobytem 

významných osobností. 

- architektonicky cenné stavby, soubory nezapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR - 

vedle řady architektonicky cenných staveb a souborů významných architektů a slohově čistých budov 
je oblast charakteristická výskytem dochovaných staveb lidového stavitelství - domem hornolužického 
typu s hrázděným patrem a roubeným přízemím s charakteristickou podstávkou, hospodářské části 
domu bývají zděné. Hrázděná konstrukce patra, které je podstávkou podpíráno, se šířila během 
vrcholného a pozdního středověku ze západu i na naše hrady a do měst, v 16. a hlavně 17. století i do 
vesnic. 

- významné stavební dominanty - stavby a jejich soubory, jejichž umístění v terénu nebo charakter je 

činí výrazně viditelné a do velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla a krajiny – zde zejména 
historické objekty a soubory: hrad s věží a zámek Frýdlant, kostelní věže a rozhledny.  

- místa významných událostí - lokality spojené s historicky významnou událostí - zde zejména poutní 

místa a památníky válečných událostí.  

Celkově z hlediska kulturních hodnot je území s dlouhou historií vývoje historicky cenné s hojným výskytem 
dochovaných historicky i architektonicky cenných staveb a jejich souborů a potenciálem archeologických nalezišť.  

Památková zóna včetně ochranného pásma (jev 6) 

Památkové zóny prohlašuje Ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem včetně určení podmínek jejich 
ochrany. Zahrnují území sídelních útvarů nebo jejich částí s podílem kulturních památek, historickým prostředím 
nebo částí krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty; v řešeném území takovou hodnotu 
představuje pouze historické jádro města Frýdlantu.  

http://www.liberec.czso.cz/
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Tab. Městská památková zóna 

Obec Katastrální 
území 

Prohlášení Vymezení 

Frýdlant Frýdlant Městská památková zóna Frýdlant prohlášena Vyhláškou 
Ministerstva kultury č.476 Sb. ze dne 10.9.1991 

v rozsahu historického 
jádra města 

Zdroj:  Národní památkový ústav pracoviště Liberec 

Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma (jev 8) 

Nemovité kulturní památky (KP) zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR prohlašuje Ministerstvo 
kultury a rozhodnutí o ochranném pásmu (OP) vydává obecní úřad obce ORP. 

Tab. Nemovité kulturní památky 

Obec Katastrální 
území 

Číslo památky 
v rejstříku 
ÚSKP 

Název památky Poznámka Č.p. 

Bílý Potok Bílý Potok pod 
Smrkem 

49791/5-5856 kostel Nejsvětější Trojice střed obce  

27306/5-4181 socha sv. Jana 
Nepomuckého 

střed obce, V od kostela  

104326 přádelna f. Karl Bienert jun.   

Bulovka Arnoltice u 
Bulovky 

101379 lávka - mostek přes Arnoltický potok  

33906/5-4184 kostel sv. Maří Magdalény S okraj obce, vlevo od st. silnice na 
Habartice 

 

27108/5-4185 venkovská usedlost střed obce čp.48 

33247/5-4186 krucifix Z část obce, před čp. 26  

Bulovka 25868/5-4183 krucifix střed obce  

19908/5-4182 kostel Archanděla 
Michaela 

střed obce  

Dolní Oldřiš 32047/5-4188 smírčí kříž V od kostela, vně hřbitovní zdi  

18647/5-4187 kostel sv. Martina střed obce  

105075 venkovský dům  eč. 3 

Černousy Černousy 46664/5-4191 zámek, z toho jen: 
hospodářská budova a 
sýpka 

původně čp. 22, 23, 24  

24992/5-4192 kaple sv. Jana 
Nepomuckého 

SV část obce  

Ves 16335/5-4193 kostel sv. Vavřince s farou   

Dětřichov Dětřichov u 
Frýdlantu 

39121/5-4206 socha sv. Jana 
Nepomuckého 

SV okraj obce  

27129/5-4204 venkovská usedlost V od středu obce čp.67 

32477/5-4205 kostel sv. Anny SZ od středu obce  

28180/5-4203 kříž, z toho jen: kamenný 
podstavec 

vpravo od st. silnice na Frýdlant  

Dolní Řasnice Dolní Řasnice 14557/5-4219 kovárna  čp.27 

44948/5-4218 krucifix při čp. 319  

Frýdlant Albrechtice u 
Frýdlantu 

30926/5-4208 předměstský dům S část obce, vpravo od st. silnice na 
Frýdlant 

čp.1 

47196/5-4207 milník J konec obce, vlevo při st. silnici na 
Frýdlant 

 

Frýdlant 101244 vila Mládeže čp.907 

100017 kostel Krista Spasitele 
(býv. evangelický) 

Vrchlického čp.881 

100018 fara Vrchlického čp.945 

28732/5-4244 špitál Míru čp.176 

36957/5-4242 sousoší Piety Okružní  

25082/5-4266 městský dům Husova čp.609 

24160/5-4269 městský dům Havlíčkova čp.43 

22303/5-4268 městský dům Havlíčkova čp.42 

46913/5-4246 městský dům Míru čp.1400 

32097/5-4263 městský dům Husova čp.355 

18922/5-4245 městský dům Míru čp.36 
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Obec Katastrální 
území 

Číslo památky 
v rejstříku 
ÚSKP 

Název památky Poznámka Č.p. 

13928/5-4267 městský dům Havlíčkova čp.41 

43962/5-5246 radnice nám. T. G. Masaryka čp. 37 

36715/5-4232 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.104 

33310/5-4231 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.102 

15269/5-4223 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.3 

22928/5-4249 městský dům Svatopluka Čecha čp.27 

50150/5-5867 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.4 

32936/5-4222 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.2 

30274/5-4251 městský dům Svatopluka Čecha čp.24 

30964/5-4226 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.95 

46310/5-4225 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.94 

38564/5-4252 městský dům Svatopluka Čecha čp.23 

16292/5-4229 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.72 

21486/5-4224 městský dům - hotel Bílý 
kůň 

nám. T. G. Masaryka čp.92 

24917/5-4230 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.73 

21508/5-4254 městský dům Kostelní čp.11 

33096/5-4227 městský dům nám. T. G. Masaryka čp.91 

16327/5-4256 městský dům Kostelní čp.14 

29349/5-4261 městský dům - dvojdům Československé armády čp.66 

28599/5-4228 městský dům Děkanská čp.74 

43796/5-4233 městské opevnění - 
hradební zeď s baštou 

  

23333/5-4255 městský dům Kostelní čp.15 

19440/5-4258 městský dům Děkanská čp.90 

41307/5-4767 solnice Kostelní čp.20 

34966/5-4260 městský dům Československé armády čp.388 

25356/5-4272 kostel sv. Maří Magdalény   

25552/5-4257 městský dům Děkanská čp.75 

30034/5-4259 městský dům Československé armády čp.393 

20852/5-4253 kostel Nalezení sv. Kříže s 
farou 

Kostelní, Děkanská  

43797/5-4235 městský dům Zámecká čp.434 

38494/5-4234 městský dům Zámecká čp.437 

32287/5-4239 městský dům Zámecká čp.447 

36298/5-4240 městský dům Zámecká čp.444 

32155/8-4271 hrad a zámek Frýdlant Zámecká čp.4002 

19804/5-4236 městský dům Zámecká čp.4028 

19663/5-4241 městský dům Zámecká čp.619 

32888/5-4238 městský dům Zámecká čp.442 

37232/5-4237 městský dům Zámecká čp.441 

16908/5-4270 socha sv. Jana 
Nepomuckého 

Hejnická, most při silnici k zámku  

103220 socha sv. Máří Magdaleny na okraji lesa J od obce Větrov  

11703/5-4264 městský dům, s omezením: 
bez pamětní desky J. 
Krosche 

Kodešova čp.252 

102578 venkovský dům Zahradní čp.356 

Habartice Habartice u Fr. 34522/5-4273 venkovský dům S okraj obce čp.70 

Hejnice 

 

Hejnice 

 

46203/5-4275 boží muka Jizerská  

44093/5-5412 silniční most přes řeku Smědou, na místní 
komunikaci směr Ferdinandov 

 

46793/5-4274 klášter s kostelem Navštívení P. Marie, Mariánský sloup, sochy 4 
světců, socha P. Marie, s omezením: bez prodejních stánků a 
části zahrady 

čp.1 
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Obec Katastrální 
území 

Číslo památky 
v rejstříku 
ÚSKP 

Název památky Poznámka Č.p. 

Heřmanice 

 

Heřmanice u 
Frýdlantu 

 

26191/5-4209 venkovský dům střed obce čp.77 

45746/5-4210 venkovský dům střed obce čp.29 

32847/5-4212 škola - bývalá střed obce čp.39 

27547/5-4213 venkovský dům V okraj obce čp.6 

Kristiánov 20498/5-4215 větrný mlýn   

Horní Řasnice 

 

Horní Řasnice 

 

16255/5-4297 kostel Neposkvrněného 
Početí Panny Marie 

  

53266/5-4296 krucifix před čp. 79  

Srbská 23250/5-4996 pomník Stráže obrany 
státu 

poblíž hranice s Polskem  

17629/5-4298 jiná feudální stavba – 
panský dům 

Srbská čp.62 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

 

24418/5-4340 kostel Nejsvětější Trojice   

32158/5-4339 kostel sv. Jakuba, 
zřícenina 

  

103916 škola - bývalá  čp. 82 

Krásný Les 

 

Krásný Les u 
Frýdlantu 

 

15124/5-4343 kostel sv. Heleny s farou   

32365/5-4344 boží muka   

37587/5-4345 výklenková kaplička se 
sousoším Nejsvětější 
Trojice 

při čp. 248  

29700/5-4347 krucifix   

23362/5-4346 boží muka   

Kunratice 

 

Kunratice u 
Frýdlantu 

 

15866/5-4372 kostel Všech svatých  střed obce  

19677/5-4371 krucifix u vstupu na hřbitov  

54223/5-4373 venkovská usedlost  čp. 77 

53116/5-4374 kaple Bolestné P. Marie   

Lázně 
Libverda 

 

Lázně Libverda 

 

20341/5-4383 lázeňský dům Vodoléčba  čp.113 

33724/5-4384 lázeňský dům Zámeček  čp.114 

34266/5-4377 lázeňský dům Jizera  čp.116 

20567/5-4375 městské lázně Libverda  čp.82 

41950/5-4385 městský dům – býv. 
panská fořtovna 

 čp.117 

Nové Město 
pod Smrkem 

 

Ludvíkov pod 
Smrkem 

16690/5-4401 kostel sv. Petra a Pavla   

Nové Město pod 
Smrkem 

 

10302/5-5558 vila továrníka Klingera v parku čp.626 

21748/5-4398 krucifix Revoliční (naproti vchodu kostela)  

28965/5-4400 kostel sv. Kateřiny   

45540/5-4397 socha sv. Jana 
Nepomuckého 

  

32240/5-4396 krucifix u jižní stěny kostela  

23050/5-4399 městský dům – dělnický 
dům 

Jindřichovická čp.316 

50347/5-5874 městské lázně Ludvíkovská čp.38 

103473 kostel evangelický s farou, 
tzv. Lutherův hrad 

Blahoslavova čp. 325 

12610/5-5521 smuteční síň  Klingerovo mauzoleum  

Pertoltice Dolní Pertoltice 51053/5-5908 kostel sv. Jošta - areál se 
hřbitovem 

  

104794 venkovská usedlost čp. 198  

Raspenava 

 

Raspenava 

 

51200/5-5911 holubník u čp.297  

16608/5-4429 venkovský dům Fučíkova čp.493 

30326/5-4434 škola – býv. spořitelna Fučíkova čp.490 

32072/5-4433 smírčí kříž   

34836/5-4435 zemědělský dvůr Fučíkova čp.422 
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Obec Katastrální 
území 

Číslo památky 
v rejstříku 
ÚSKP 

Název památky Poznámka Č.p. 

19600/5-4431 kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 

  

28452/5-4437 venkovský dům s 
restaurací 

Hejnická čp.313 

38932/5-4436 boží muka Lužec, při čp. 57  

Višňová 

 

Andělka 

 

32873/5-4173 kostel sv. Anny střed obce  

18095/5-4174 smírčí kříž J od kostela  

23595/5-4176 výšinné opevněné sídliště - 
hradiště Loučná - Saň, 
archeologické stopy 

  

15558/5-4175 venkovská usedlost Z část obce čp.10 

Předlánce 36864/5-4487 tvrz – tvrziště, 
archeologické stopy 

  

Víska u 
Frýdlantu 

 

32307/5-4488 venkovský dům v J části obce čp.70 

46740/5-4490 venkovský dům  čp.35 

24165/5-4489 venkovský dům  čp.26 

Višňová u 
Frýdlantu 

 

28220/5-4485 venkovský dům  čp.41 

24834/5-4483 venkovský dům ve středu obce, po levé straně 
komunikace ve směru na Minkovice 

čp.5 

44733/5-4484 venkovský dům  čp.75 

42024/5-4482 venkovský dům  čp.18 

24014/5-4481 kostel sv. Ducha (později 
protestantský) 

  

Zdroj:  NPÚ, monumnet.npu.cz, 2014 

V následující tabulce jsou uvedeny zrušené nemovité kulturní památky, které byly již fyzicky odstraněny, nebo 
bylo jejich prohlášení nemovitou kulturní památkou zrušeno. V grafické části PRURÚ nejsou tyto objekty 
zobrazeny. 

Tab. Nemovité kulturní památky (již neexistující, resp. prohlášení nemovitou kulturní památkou 
zrušeno) 

Obec Katastrální 
území 

Č. pam 
v  ÚSKP 

Název památky Č.p. 

Frýdlant Frýdlant 53484/5-4243 městský dům, z toho jen: dřevěná rámová pila na vodní pohon čp.21 

16130/5-4250 městský dům (ulice Svatopluka Čecha) čp. 26 

27303/5-4265 městský dům (ulice Husova) čp. 352 

53488/5-4248 městský dům - zbořeno čp.31 

Habartice Habartice 53692/5-4995 hrob Franze Neumanna  

Heřmanice Heřmanice 53541/5-4211 venkovský dům - zaniklý čp.12 

39210/5-4214 venkovský dům - zaniklý čp. 78 

Lázně Libverda Lázně Libverda 53323/5-4376 městský dům čp.13 

54657/5-4386 venkovský dům - neexistuje  

Raspenava Raspenava 11700/5-4430 pomník rudoarmějců (na hřbitově)  

Višňová Poustka u 
Frýdlantu 

54661/5-4486 venkovská usedlost čp.47 

Víska u Frýdlantu 291344/5-4491 venkovský dům čp. 36 

Zdroj: NPU pracoviště Praha 

Nemovitá národní kulturní památka, popř. soubor, včetně ochranného pásma (jev 9) 

Nemovité národní kulturní památky (NKP) zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR prohlašuje 
vláda a rozhodnutí o ochranném pásmu (OP) vydává obecní úřad obce ORP. V řešeném území se nachází jedna 
nemovitá národní kulturní památka:  
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Hrad a zámek Frýdlant s areálem - raně gotický hrad z poloviny 13. století, přestavěný v 16. století, roku 1598 byl 
k hradu přistavěn renesanční zámek (Marco Spazio) s kaplí, rozšířený roku 1967 (hodnotné interiéry s cennou 
obrazárnou a bohatými sbírkami). 

Tab. Nemovité národní kulturní památky 

Obec Katastrální 
území 

Číslo památky 
v rejstříku ÚSKP 

Název památky Ochranné pásmo 

Frýdlant Frýdlant 32155/5-4271 
areál hradu a zámku 
Frýdlant 

ochranné pásmo zřízeno rozhodnutím ONV 
Liberec ze dne 1.7.1977 

Zdroj:  NPÚ - pracoviště Liberec 

Památka UNESCO včetně ochranného pásma (jev B10) 

Památka UNESCO se v řešeném územíSO ORP Frýdlant nevyskytuje. 

Poznámka: Seznam světového dědictví zahrnuje kulturní a přírodní dědictví. Vyhlašuje ho mezivládní Výbor pro 
světové dědictví na základě Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Jev se uvádí 
v souvislosti se záměrem zajistit podmínky pro zachování jedinečné kulturní krajiny, která mimo jiné zahrnuje celé 
území ORP Frýdlant, a cílem prosadit vyhlášení Krajiny podstávkových domů památkou UNESCO. 

Urbanistické hodnoty (jev 11) 

Osídlení v území SO ORP Frýdlant se vyvinulo v údolních polohách toků Smědé a jejích přítoků Řasnice, Olešky 
a dalších místních toků a dále ve vazbách na trasu zde nejvýznamnější dopravní cesty (silnice I/13) okolo 
přirozeného správního a obchodního centra - města Frýdlant v oblasti, která původně zahrnovala i přilehlá území 
za státní hranicí ČR. Tvar jednotlivých sídelních útvarů je odvozen z jejich charakteru a významu.  

Omezený rozsah investičních aktivit s minimem zásahů do území uchoval strukturu některých sídel téměř 
v původní podobě.  

Venkovské sídelní útvary: - rozptýlená pásová zástavba jednotlivých venkovských obcí, uspořádaná lineárně 
podél místních komunikací a zpravidla bez jasně komponovaných centrálních prostorů uvnitř údolí výše 
zmíněných vodotečí je v mnoha případech řazena do spojitých celků. 

Městské sídelní útvary (centra osídlení) - zpravidla koncentricky uspořádané městské útvary, dominující 
s výjimkou Raspenavy v historických jádrech: 

- Frýdlant – historické centrum osídlení, koncentrický městský útvar (městem od r. 1537) s prohlášenou 
městskou památkovou zónou v rozsahu historického jádra, s dominantou hradu a zámku Frýdlant nad soutokem 
Řasnice a Smědé a s připojeným odloučeným venkovským sídlem Albrechtice u Frýdlantu. 

- Hejnice - známé poutní místo s kostelem (chrámem) Navštívení Pany Marie, městský útvar (městem 
od r. 1917) v horském údolí na toku Smědé (v CHKO Jizerské hory) pod strmým svahem Ořešníku.  

- Nové Město pod Smrkem - koncentricky uspořádaný městský útvar (původně hornické město založené 
r. 1584 s městskými privilegii od r. 1592) se stopami původního založení a připojenými venkovskými sídly 
Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. 

- Raspenava – město (původně zemědělská ves, městem od r. 1962) s rozvolněnou zástavbou a 
nevýrazným centrem - zástavba obce je součástí souvislé urbanizační osy Frýdlant, Raspenava, Hejnice, Bílý 
Potok.  

Specifickou hodnotou území je lázeňský areál Lázní Libverda, jehož potenciál a širší význam přesahuje záběr 
této kapitoly. 

Celkově z hlediska urbanistických hodnot je území méně významné, ale dlouhá historie vývoje s hojným 
výskytem dochovaných a zakomponovaných historicky i architektonicky cenných staveb a jejich souborů jej 
nepochybně činí atraktivním. Vizuální působení těchto významných a cenných staveb a souborů umocňuje 
krajinný rámec, ve kterém se nacházejí – dynamicky tvarovaný terén s kulisou hřbetů Jizerských hor. 

Urbanistické hodnoty území jednotlivých obcí zpravidla vyplývají z jejich polohy a významu v síti osídlení a 
z kvality místních obytných a přírodních podmínek.  

Obecně lze konstatovat, že dosavadní malá atraktivita, ztížená dostupnost území a omezený rozsah investičních 
aktivit s minimem podstatných urbanistických zásahů uchovaly strukturu některých sídel téměř v původní podobě. 
V níže položených polohách je místně krajina a její horizonty do jisté míry negativně poznamenána působením 
nedávných velkokapacitních forem zemědělské velkovýroby s řadou dnes chátrajících areálů. Útlum zde 
tradičních výrobních odvětví přivodil zvýšenou míru devastace původních provozoven, jejichž stavby místně 
snižují obytnou kvalitu zastavěných ploch.  

Charakteristika a popis hodnot urbanistických celků (sídel) v území:  
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BÍLÝ POTOK 

nejvýše položená obec (založena r. 1594) na trase silnice II/290 - rozptýlená venkovská zástavba hlubokého údolí 
Smědé a přilehlých svahů v lineárním uspořádání podle místních komunikací směřuje k centrálnímu prostoru ve 
spodní poloze, které dominuje kostel Nejsvětější Trojice z l. 1888 – 90 a směrem k hranicím se sousední obcí 
Hejnice, na kterou plynule navazuje, soubor výrobních objektů. 

BULOVKA 

lineárně uspořádaná a řazená obec zahrnuje venkovská sídla Arnoltice a Bulovka při Bulovském potoce a za 
sedlem Bulovského kopce odloučenou Dolní Oldřiš na potoce Červená voda, stékajícím do Polska: 

Arnoltice (poprvé uváděny v r. 1346) – rozptýlená venkovská zástavba křížící silnici I/13 s kostelem sv. Maří 
Magdalény z l. 1738 – 39. 

Bulovka - stará lužicko srbská osada s kostelem Archanděla Michaela z r 1341 a farou, barokně přestavěným r. 
1741 a znovu r. 1891, na horním konci vsi je skupina statků s hrázděnými patry. 

Dolní Oldřiš – odlehlá osada na státní hranici s Polskem s původně středověkým kostelem sv. Martina, 
zbarokizovaným r. 1780. Rozptýlená zástavba sleduje silnici III. třídy a vodní tok.  

ČERNOUSY 

obec na státní hranici s Polskem zahrnuje venkovská sídla Boleslav a Ves v nivě toku Smědé a Černousy 
v odloučené vyvýšené poloze.  

Černousy - stará lužicko srbská osada, připomínaná již ve 13. stol. se zemědělským dvorem – bývalým 
zámečkem z r. 1793 (původně středověký panský dvůr z r. 1385 a kaplí sv. Jana Nepomuckého (1789). 

Ves - stará lužicko srbská osada (poprvé uváděna v r. 1306) s gotickým kostelem sv. Vavřince z r. 1519, 
kruhovou hřbitovní zdí, renesančními a barokními náhrobky a stavbou podstávkového domu.  

Boleslav – navazující rozptýlená obytná skupina 

DĚTŘICHOV 

obec na toku Olešky s rozptýlenou venkovskou zástavbou okolo místních komunikací na relativně rovném terénu 
okolo centrálního prostoru s vazbou na silnici I/13 – na křižovatce místních komunikací zřetelný centrální prostor 
s místní dominantou kostela sv. Anny původně ze začátku 15. století s věží z r. 1619 a přestavbami z r. 1720 a 
1840 - okolo zpevněné plochy se zastávkou a točnou pro bus soustředěny objekty občanské vybavenosti a po 
jeho obvodu dále obytný soubor se skupinou obytných domů a relativně rozsáhlé výrobní areály, z nichž 
Thermoplast je nový moderní halový soubor a druhý značně devastován a využíván extenzívně. Místní 
zajímavostí byla bývalá úzkorozchodná železnice do Frýdlantu.  

DOLNÍ ŘASNICE 

zemědělská obec - dolní část souvislé rozptýlené venkovské zástavby po obou březích v údolí Řasnice (poprvé 
uváděna v r. 1381) s řadou domů s hrázděnými patry a dvěma mohutnými památnými stromy (známa pobytem 
kováře Stelziga) 

FRÝDLANT 

Frýdlant (poprvé uváděn v 1278, jako správní a tržní místo ještě starší, městem od r. 1537) – kompaktní městský 
útvar na toku Smědé - v centru města s pseudorenesanční radnicí (1888 – 93, F. Neumann), pozdně gotickým 
farním kostelem Nalezení sv. Kříže (vysvěcen 1498 s pozdějšími úpravami) s farou, mauzoleem a vzácnými 
renesančními a barokními sochařskými díly a náhrobky je dochováno několik desítek památkově chráněných 
starých domů a zbytky hradeb. Evangelický kostel je z r. 1903.  

Historické jádro města je prohlášeno Městskou památkovou zónou.  

Na čedičové skále při soutoku Řasnice a Smědé městu dominuje Hrad a zámek Frýdlant s areálem - raně gotický 
hrad z poloviny 13. století, přestavěný v 16. století, roku 1598 byl k hradu přistavěn renesanční zámek (Marco 
Spazio) s kaplí, rozšířený roku 1967 (hodnotné interiéry s cennou obrazárnou a bohatými sbírkami). 

Albrechtice u Frýdlantu – odloučené roztroušené sídlo uspořádané lineárně v souběhu trasy I/13 v sedle mezi 
Lysým a Kančím vrchem, uváděné poprvé r. 1381 s barokní kaplí J. Nepomuckého se zvoničkou a několika 
stavbami lidové architektury. 

HABARTICE 

hraniční obec v nejsevernější poloze tzv. Frýdlantského výběžku s hraničním přechodem do Polska, zahrnující 
části: 

Habartice u Frýdlantu - rozvolněná předměstská zástavba na trase silnice I/13 v prostorové vazbě na dnes polské 
město Zawidów (částečné městské právo r. 1250, úplné v 17. stol. město náleželo k frýdlantskému panství). 
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Háj - odlehlá stará lužicko srbská osada na státní hranici s Polskem okolo obdélné návsi, přístupná ze silnice I/13 
komunikací s pravidelnou oboustrannou alejí. 

HEJNICE 

městský útvar (první zmínka o osídlení z r. 1211, městem od r. 1917) v horském údolí na toku Smědé s relativně 
koncentrovanou zástavbou okolo křižovatky na Lázně Libverda a doznívající volnou zástavbou k hranicím obce 
s Bílým Potokem - fascinující je komponovaná nástupní osa k nejznámějšímu poutnímu místu v oblasti – ke 
kostelu Navštívení Pany Marie (chrám) pod strmým svahem Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří. 

Areál kláštera Hejnice s dvouvěžovým barokním kostelem Navštívení Panny Marie z let 1722 – 25 (T. 
Haufenecker) na místě původní gotické kaple, s cenným zařízením - barokní budova kláštera z let 1692 – 98 (M. 
A. Canevale) s kryptou. 

HEŘMANICE 

Heřmanice u Frýdlantu - hraniční obec - lineárně uspořádané venkovské sídlo na místní komunikaci k hranici s 
Polskem v údolní nivě vodoteče Olešky s nejcennějším souborem dobře udržovaných roubených podstávkových 
domů s hrázděným patrem, u odbočky na Vraní vrch (hřbitov v odloučené poloze) je zřetelné centrum obce 
s místním občanským vybavením a koncentrací objektů výše zmíněné hornolužické hrázděné lidové architektury.  

Obec zdobí několik čedičových skalních výchozů skalích stěn (zejména Kodešova skála – přírodní památka). 

Kristiánov – odloučené drobné sídlo. 

HORNÍ ŘASNICE 

Horní Řasnice - zemědělská ves s rozlehlými pískovnami - horní část souvislé rozptýlené venkovské zástavby po 
obou březích v údolí Řasnice (poprvé uváděna v r. 1381) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie (původně ze 14. 
stol., barokně přestavěn v 18. stol.). Sídlo je tzv. lánového typu s protáhlým nespojitým zastavěným územím s ne 
příliš znatelným centrem kolem kostela. 

Srbská - odlehlá osada v mělkém údolí vodního toku Srbská tvořícím levostranný přítok Jindřichovického potoka 
za sedlem Kamenného vrchu na státní hranici s Polskem. Sídlo je rovněž tzv. lánového typu s protáhlým 
nespojitým zastavěným územím. Hraniční sídlo. 

JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 

Jindřichovice pod Smrkem - hraniční obec (jako farní ves poprvé uváděna r. 1346) – rozptýlená venkovská 
zástavba s kostelem Nejsvětější Trojice a několika vilovými objekty, dokládajícími původní význam sídla, 
rozvaliny kostela sv. Jakuba zbořeného r. 1431 husitskými vojsky na místě původní pozice vsi, přeložené na 
dnešní místo. Hlavní urbanistická osa obce ve směru východ - západ probíhá mělkým údolím podél 
Jindřichovického potoka a současně podél komunikace III. třídy. Podél ní se historicky rozvinula zástavba obce. 

Dětřichovec – odloučené roztroušené sídlo protáhlého tvaru u státní hranice s Polskem.  

KRÁSNÝ LES 

Krásný Les u Frýdlantu – zemědělská ves poprvé uváděna v r. 1346 - souvislé rozptýlená venkovská zástavba po 
obou březích v údolí Řasnice s kostelem sv. Heleny (ze 14. stol., barokně přestavěný v r. 1771 a rekonstruovaný 
po požáru v r. 1992), výklenkovou kapličkou se sousoším Nejsvětější Trojice, několika hrázděnými domy, 
chráněnými stromy a těžbou čediče - kontinuální prostorové propojení s Dolní Řasnicí.  

KUNRATICE 

Kunratice u Frýdlantu - lineárně uspořádané venkovské sídlo klesající od křižovatky s trasou Frýdlant – hraniční 
přechod Polska - Bogatynia v údolní nivě místní vodoteče k meandru Smědé – původně farní ves (poprvé 
zmíněna v r. 1377) s kostelem Všech svatých z r. 1346 a přestavěným v r. 1785 a 1879 a několika podstávkovými 
domy s hrázděným patrem. 

LÁZNĚ LIBVERDA 

Osada zmiňována již v r. 1381, lázně při pramenech kyselky vznikly v 16. století a jejich význam vzrostl navrtáním 
dalších pramenů v l. 1786 – 1818 (vodu z pramenů si nechal posílat na válečná tažení Albrecht z Valdštejna). 
V lázních je řada památkově chráněných objektů z let 1800 – 16 (bývalý dvoupatrový empírový zámeček, 
klasicistní domy aj.). Zprvu relativně kompaktní zástavba centra v prostorové návaznosti na lázeňský areál 
s anglickým parkem v kotlině Libverdského potoka doznívá v uvolněných obytných formách pod Sviňským 
vrchem.  

Nad lázněmi dominuje oblíbená výletní restaurace Obří sud z r. 1931. 

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 

Hraniční obec rozptýlená mezi hřebeny sbíhajícími z hory Smrk v kotlině se sítí místních vodotečí: 
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Hajniště – sídlo s rozptýlenou venkovskou zástavbou okolo křižovatky místních komunikací a železniční 
zastávkou. 

Ludvíkov pod Smrkem - sídlo s rozptýlenou venkovskou zástavbou okolo místních komunikací s kostelem sv. 
Petra a Pavla s věží s bedněným patrem. 

Nové Město pod Smrkem - koncentricky uspořádaný městský útvar - původně hornické město založené r. 1584 
pro saské horníky při započetí těžby cínových rud v okolí získalo městská privilegia v r. 1592. Po zániku dolů 
v 17. století zavedena textilní výroba. Kostel sv. Kateřiny z roku 1607 s věží z r. 1693 byl v první třetině 19. století 
přestavěn. O původním založení svědčí čtvercové náměstí uvnitř současné zástavby.  

PERTOLTICE 

Dolní Pertoltice - zemědělská ves, poprvé uváděna v r. 1346 – rozptýlená venkovská zástavba po obou březích 
Pertoltického potoka, obklopena soustavou několika malých rybníků, původně středověkým kostelem sv. Jošta 
(areál se hřbitovem), zbarokizovaným v 18. stol. - silnice I/13, která obec protíná je zde pozoruhodně lemována 
lipovou alejí. 

Horní Pertoltice - rozptýlená venkovská zástavba směrem ke státní hranici s Polskem. 

RASPENAVA 

Raspenava – rozlehlá obec v údolí Smědé (původně zemědělská ves známá od r. 1343, od r. 1962 město) - 
rozvolněná zástavba s řadou městských vil a objektů lidové architektury včetně areálů na zastavěné ploše 
protáhlého tvaru daná obestavěním obou pobřežních komunikací a spojením původních obcí Raspenavy, Luhu a 
Lužce do jednoho celku - střed obce není nikterak výrazný a vyplývá pouze z umístění kostela Nanebevzetí P. 
Marie z let 1906-07 - za hlavní obchodní centrum Raspenavy však vždy byla uváděna část města u nového 
mostu. 

Na severním okraji k. ú. Raspenava je znělcová kupa – Chlum, na které bývalo nejvýznamnější prehistorické 
sídliště Frýdlantska. 

Zástavba obce je součástí souvislé urbanizační osy Frýdlant, Raspenava, Hejnice, Bílý Potok. 

VIŠŇOVÁ 

rozlehlá obec při toku Smědé na státní hranici s Polskem, sama odlehlá od sousední struktury osídlení, jejíž 
zástavbové formy ani vztahy nemají vyšší jednotící řád – jednotlivá sídla a místní části jsou od sebe zpravidla 
prostorově oddělené. 

Andělka - stará lužickosrbská ves (poprvé uváděna v r. 1340) - malé sídlo s roztroušenou venkovskou zástavbou 
ve zcela odloučené poloze s jednolodním pozdně barokním kostelem sv. Anny z r. 1783 a koncentrací 
zemědělských objektů na obvodu - horizontu.  

Poustka u Frýdlantu - liniově uspořádané malé sídlo s roztroušenou venkovskou zástavbou v nivě Smědé mezi 
Vískou u Frýdlantu a Předlánci. 

Předlánce – stará lužickosrbská osada (poprvé uváděna v r. 1373) – malé sídlo v nivě Smědé s výšinným 
opevněným sídlištěm – slovanským hradištěm a archeologickým potenciálem.  

Víska u Frýdlantu – zemědělská ves – lineárně uspořádaná venkovská zástavba v široké nivě Smědé s nejlépe 
dochovaným souborem hornolužické lidové architektury - roubených podstávkových domů s hrázděným patrem. 

Višňová u Frýdlantu – připomínaná prvně r. 1334 – zástavbově nejrozsáhlejší a nejrozvinutější část obce s 
poškozeným evangelickým kostelem Sv. Ducha přímo na hranici vedle obecního úřadu a plní úlohu centra 
s vybaveností obce, část sídla se nachází v Polsku. 

Tab. Urbanistická charakteristika území  

Obec Katastrální území charakter 
zástavby 

centrum 
obce 

převažující 
charakter 
zástavby 

význam 
polohy ve 
struktuře 
osídlení 

urbanistická 
struktura 

Bílý Potok  Bílý Potok pod 
Smrkem 

venkovská 
(3 

rozptýlená   
(4 

Bulovka Arnoltice venkovská 
venkovská 
venkovská 

 rozptýlená   
(4 

Bulovka 
(3 

rozptýlená   
(4 

Dolní Oldřiš  rozptýlená   
(4 

Černousy Boleslav venkovská 
venkovská 
venkovská 

 rozptýlená  
(4 

Černousy 
(3 

rozptýlená  
(4 

Ves  rozptýlená  
(4 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu venkovská 
(3 

rozptýlená 
(1 (4 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice venkovská 
(3 

rozptýlená 
(2 (4 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu venkovská  rozptýlená 
 (4 
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Obec Katastrální území charakter 
zástavby 

centrum 
obce 

převažující 
charakter 
zástavby 

význam 
polohy ve 
struktuře 
osídlení 

urbanistická 
struktura 

Frýdlant   městská MPZ 
(3 

kompaktní  
(1

 
(5 

Habartice Habartice u Frýdlantu předměstská 
(3 

rozptýlená 
(1 (6 

Háj u Habartic venkovská  rozptýlená  
(4 

Hejnice Hejnice městská 
(3 

kompaktní  
(5 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu venkovská 
(3 

rozptýlená  
(4 

Kristiánov venkovská  rozptýlená  
(4 

Horní Řasnice Horní Řasnice venkovská 
(3 

rozptýlená  
(4 

Srbská venkovská  rozptýlená  
(4 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Dětřichovec venkovská  rozptýlená  
(4 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

venkovská 
(3 

rozptýlená  
(4 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu venkovská 
(3 

rozptýlená 
(2 

(4 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu venkovská  rozptýlená 
(2 

(4 

Lázně Libverda Lázně Libverda městská 
(3 

kompaktní  
(5 

Nové Město 
pod Smrkem 

Hajniště pod Smrkem venkovská  rozptýlená 
(2 

(4 

Ludvíkov pod Smrkem venkovská  rozptýlená  (4 

Nové Město pod 
Smrkem 

městská 
(3 

kompaktní  
(2 (5 

Pertoltice Dolní Pertoltice venkovská  
(3 

rozptýlená 
(1 (4 

Horní Pertoltice rozptýlená  
(4 

Raspenava Raspenava venkovská 
(3 

rozptýlená  
(4 

Višňová Andělka venkovská  rozptýlená  
(4 

Poustka u Frýdlantu venkovská  rozptýlená  
(4 

Předlánce venkovská  rozptýlená  
(4 

Víska u Frýdlantu venkovská  rozptýlená  
(4 

Višňová u Frýdlantu venkovská 
(3 

rozptýlená  
(5 

Poznámka: 
(1

  poloha na rozvojové ose dle ÚAP LK - nadmístního významu ROS8 
  (2

  poloha na rozvojové ose dle ÚAP LK - nadmístního významu ROS9 
  (3

  centrum obce 
  (4

  urbanistická struktura volná 
  (5

  urbanistická struktura s čitelnými prvky regulace 
  (6

  struktura volná ve vazbách na městské osídlení Zawidów (Polsko) 
  Zvýraznění částí tabulky podbarvením vyjadřuje vyšší urbanistické hodnoty územních částí. 

Jako urbanistická hodnota je vymezen lázeňský areál v Lázních Libverda a centrum Nového Města pod Smrkem 
charakteristické šachovnicovým půdorysem renesančního založení.  

Region lidové architektury (jev 12) 

Za region lidové architektury se pokládá území se zvýšeným výskytem dochovaných objektů lidové architektury 
ve svém původním umístění a urbanistické skladbě. 

Vzhledem k praktické potřebě jsou tyto regiony vymezovány pouze v případě, pokud již nejsou zahrnuty v institutu 
památkové ochrany jako součásti památkových zón či památkových rezervací. 

Celé území SO ORP Frýdlant s hojným výskytem dochovaných objektů lidové architektury je součástí širšího 
prostoru – tzv. „oblasti domů s podstávkou“, vymezené v rozsahu zahrnujícím celá správní území nebo jejich 

části v sousedním Polsku (části Powiat zgorzelecki, Powiat lubański, Powiat lwówecki), v Německu (Landkreis 
Lóbau-Zittau a části: Landkreis Bautzen, Landkreis Sáchsische Schweiz, Niederschlaisicher Oberlausitzkrais) a 
v Česku (Liberecký kraj, Ústecký kraj, a části Středočeského a Královéhradeckého kraje).  

V jádru této oblasti (převážně na území ČR ale mimo území SO ORP Frýdlant) je významnější výskyt 
podstávkových domů s roubeným patrem – „oblast podstávkových domů s roubeným patrem“. 

V rámci celé této česko-německo-polské oblasti s výskytem podstávkových domů je vymezena východní 
hranice výskytu podstávkových domů s hrázděným patrem, zahrnující i území ORP Frýdlant. Oblast je 

charakteristická  domem hornolužického typu s hrázděným patrem a roubeným přízemím s charakteristickou 
podstávkou, hospodářské části domu bývají zděné. 
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Podstávkový dům většinou spojuje dvě tradiční technologie lidové architektury – v přízemí východoevropské 

roubení a v patře západoevropské hrázdění. V části severních Čech je však roubené i patro - fenomén jinde 
v Evropě se nevyskytující. Charakteristickým poznávacím znakem je podstávka, podpírající krov nebo patro, která 
kromě své funkčnosti (tlak horní části domu se místo na vodorovné trámy stěn v přízemí přenesl na předsazené 
odolnější svislé sloupky podstávkové konstrukce) představuje výrazný dekorativní prvek podstávkového domu.  

Z důvodu nedostatku hmotných a písemných podkladů o původu a době vzniku podstávky vedou spory. 
Hrázděná konstrukce patra, které je podstávkou podpíráno, se šířila během vrcholného a pozdního středověku ze 
západu i na naše hrady a do měst, v 16. a hlavně 17. století i do vesnic. U přízemních roubených domů podpírala 
podstávka krov patrně dříve (dle saských historiků se podstávka vyvíjel již ve 12. a 13. století). Převážná část 
dochovaných objektů pochází z 18. a 19. století.  

Řada podstávkových domů velmi fundovaně opravena a kvalitně udržována, mnohé však byly poškozeny nebo 
znehodnoceny necitlivými úpravami či zcela zničeny, další chátrají a bez urychlené pomoci jim hrozí zánik. Do 
záchrany, vyvolané prvotní myšlenkou přeshraniční Krajiny podstávkových domů na základě „plánu rozvoje 
agrárních struktur“ (iniciativa ze saské strany), je dnes zapojena řada organizací, institucí i jednotlivců vč. nadace 
na podporu Krajiny podstávkových domů (na německé - saské straně 2004). Na předmětném území probíhá 
pasportizace podstávkových domů, na jejímž podkladě budou mimo jiné hledány finanční zdroje na opravy. 
Konečným cílem by mělo být zachování jedinečné kulturní krajiny a vyhlášení Krajiny podstávkových domů 
památkou UNESCO. 

Souhrnný podkladový materiál, zabývající se uceleně evidencí a stavem těchto objektů, dochovaných ve 
vymezeném území, není v době zpracování ÚAP SO ORP Frýdlant dosud k dispozici. 

Tab. Objekty lidové architektury na území ORP Frýdlant (architektonicky cenné objekty lidové 

architektury nezařazené do památkové ochrany - výňatek z Tab. Architektonicky cenné stavby, 
soubory) 

Obec Katastrální území Objekty 

Bulovka Bulovka čp.88 

Dolní Oldřiš če.5, čp.25 

Černousy Černousy čp.39 

Dětřichov 

Dětřichov u Frýdlantu 
čp.4, čp.8, čp.12, čp.19, čp.31, čp.40, čp.42, čp.43, čp.44, čp.66, 
čp.72, čp.77, čp.99, čp.126, čp.127, čp.128, čp.143, čp.159, čp.230 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice čp.207 

Frýdlant 

Albrechtice u Frýdlantu 
čp.19, čp.21, čp.24, čp.26, čp.36, čp.38, čp.43, če.45, čp.53, čp.67, 
čp.73, čp.75, čp.101, čp.138, čp.149, čp.151 

Frýdlant če.12, čp.212, čp.215, čp.315, čp.357, čp.3035, čp.3097 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu čp.13, čp.17, čp.26, čp.30, čp.34, čp.39, čp.81, čp.92, čp.118, čp.136 

Horní Řasnice Horní Řasnice če.18 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu če.2, čp.54, čp.65, čp.87, čp.91, čp.94, čp.125, čp.205 

Raspenava Raspenava če.1, če.2, čp.25, čp.70, čp.75, čp.188, čp.322, čp.415, čp.420, čp.610 

Višňová Andělka čp.7, čp.29, čp.32, čp.33, čp.52, čp.57 

Poustka u Frýdlantu čp.28, čp.70 

Předlánce čp.11, čp.69, čp.72 

Víska u Frýdlantu če.4, čp.19, čp.36, čp.50, čp.74,  

Višňová u Frýdlantu čp.5, čp.7, čp.12, čp.18, čp.75 

Zdroj: KÚLK, NPÚ - pracoviště Liberec, odborná literatura, SAUL s.r.o., terénní průzkum zpracovatele 
Pozn.: V současné době na předmětném území probíhá pasportizace podstávkových domů. 

Tab. Objekty lidové architektury na území SO ORP Frýdlant - památkově chráněné objekty (výňatek z 

tab. Nemovité kulturní památky) 

Obec Katastrální území Číslo památky CP Název 

Bulovka Arnoltice u Bulovky 27108/5-4185 čp.48 venkovská usedlost 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu 27129/5-4204 čp.67 venkovská usedlost 

Habartice Habartice u Frýdlantu 34522/5-4273 čp.70 venkovská usedlost 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu 26191/5-4209 čp.77 venkovský dům 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu 39210/5-4214 čp.78 venkovská usedlost 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu 45746/5-4210 čp.29 venkovský dům 

Višňová Višňová u Frýdlantu 42024/5-4482 čp.18 venkovská usedlost 

Višňová Višňová u Frýdlantu 44733/5-4484 čp.75 venkovská usedlost 

Zdroj: KÚLK, NPÚ - pracoviště Liberec, odborná literatura, SAUL s.r.o., terénní průzkum zpracovatele 
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Historicky významná stavba, soubor (jev 13) 

Za historicky významnou stavbu, soubor se pokládá budova nebo soubor staveb významný svou minulostí (např. 
narození či pobyt významné osobnosti, dějiště historické události).  

Tab. Historicky významná stavba  

Obec Katastrální území Název Popis 

Bílý Potok Bílý Potok 

Horská chata 
Smědava 

čp. 163 

Parostrojní pila čp. 379 

Přádelna/ 
Karosárna 

čp. 104, 72, 259 

Trhárna hadrů a 
vodní pila 

čp. 278 

Vodní mlýn čp. 1 

Vodní pila čp. 53 

Tříselník čp. 212 

Továrna na 
umělou bavlnu a 
trhárna hadrů 

čp. 399 

Vodní pila čp. 285 

Trhárna hadrů a 
soustružnictví 

čp. 237 

Bulovka 

Bulovka Vodní mlýn p. č. 105, 2953, 2954 

Dolní Oldříš 

Vodní 
mlýn/tkalcovna 

če. 2 

Rybník (vodní 
příkop) 

p. č. 1240,1269, 1345 

Hospodářský 
dvůr 

čp. 23 

Arnoltice u Bulovky 

Hájovna  če. 11 

Cihelna (torzo) p. č. 66/2, 905/7, 900, 898/1 

Cihelna a vodní 
mlýn 

čp. 29 

Silniční most p. č. 1272 

Zájezdní 
hostinec 

čp. 17 

Černousy 

Černousy 

Mlýnský rybník a 
hráz 

p. č. 203/2, 391, 203/6, 389/2  

Dřevozpracující 
továrna 

čp. 62 

Železniční 
zastávka 
Černousy 

čp. 48 

Silniční most 
přes Černouský 
potok 

p. č. 646 

Silniční 
propustek 

p. č. 646 

Boleslav 
Vodní mlýn/ 
přádelna 

p. č. 39/1, 39/2, 39/3, 67, 391/4, 391/2 

Ves 

Hospodářský 
dvůr 

čp. 8 

Továrna bez čp. na p. č. 72, 18 

Dětřichov Dětřichov 

Textilní továrna čp. 58, 57 

Zaměstnanecké 
domy 

čp. 61, 151, 217 

Železniční 
stanice Dětřichov 

čp. 235 
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Obec Katastrální území Název Popis 

Zájezdní 
hostinec 

čp. 180 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice 

kovárna Ondřeje 
Stelziga 

čp 27 kovárna O. Stelziga vůdce selského povstání 
1679-1687 

Železniční 
zastávka 
Řasnice 

čp. 315 

Rychta čp. 29 

Frýdlant Frýdlant 

Vrchnostenský 
pivovar a 
sladovna 

čp. 4019, 4073 

Valcha a bělidlo 
Tample 

čp. 4007, 4078 

Vrchnostenská 
vinopalna 

čp. 4017 

Textilní továrna čp. 4008 

Továrna na obuv 
(bývalý zámecký 
mlýn) a mlýnský 
rybník   

čp. 4022 

Lokomotivní 
depo 

čp. 867 

Vodní  elektrárna 
Harta 

čp. 894 

Čedičový lom p. č. 2976, 2974, 2760 

Vodní pila čp. 3131 

Železniční 
stanice 
úzkorozchodné 
dráhy Frýdlant 
v Čechách 

čp. 838 

Rozhledna   čp. 1135 

Textilní továrna čp. 4048 

Hejnice Hejnice 

čp 175 čp 175 rodný dům skláře J. Riedla 

Vodní pila čp. 254 

Vodní mlýn čp. 260 

Textilní továrna čp. 5 

Textilní továrna čp. 22 

Textilní továrna čp. 385 

Železniční 
stanice a 
výtopna Bílý 
Potok pod 
Smrkem 

čp. 422, 423 

Textilní továrna čp. 302, 464 

Vodní 
mlýn/lepenkárna 

čp. 270 

Heřmanice 
Heřmanice 
 

Vodní 
mlýn/krajkárna/s
klárna 

čp. 7 

Vodní mlýn čp. 9 

Vodní pila čp. 46 

Vodní mlýn čp. 55 

Železniční 
stanice a 
lokomotivní depo 

čp. 125, 127 
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Obec Katastrální území Název Popis 

Čedičový lom p. č. 387/2, 387/14, 402/4, 403, 387/8, 387/18 

Horní Řasnice Horní Řasnice 

Vodní mlýn 
(torzo) 

p. č. 11/2 (1709/2, 1707/1, 1707/4, 1707/5) 

Vodní mlýn 
(torzo) 

p. č. 11/2 (83, 1732, 81/2, 1709/1) 

Železniční 
zastávka Horní 
Řasnice 

čp. 226 

Tovární komín p. č. 1742 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

čp 83 
čp 83 na tomto místě v domě, který zde stál do roku 
1876, se narodil A.H.Ressel, otec vynálezce lodního 
šroubu 

Vodní mlýn 
(torzo) 

p. č. 1296 

Vodní mlýn a pila čp. 45 

Textilní továrna . 76, 386 

Železniční 
stanice a 
výtopna 

čp. 357, 358, 367 

Dětřichovec Vodní mlýn čp. 30 

Krásný Les 
Krásný Les u 
Frýdlantu 

Vodní mlýn a 
mlýnský rybník 

če. 14, p. č. 383/2 

Železniční 
zastávka 

p. č. 277 

Kunratice Kunratice 
Hospodářský 
dvůr 

čp. 1 

  Vodní mlýn čp. 100 

  
Železniční 
stanice Kunratice 

čp. 142 

Lázně Libverda Lázně Libverda lázeňský dům 
místo pobytů mnoha významných osobností 
(např.C.M.Weber 1814) 

Habartice 

Habartice u 
Frýdlantu 

památeční kříž u 
domu čp. 115 

památneční kříž na místě vyhořelého domu 

 
Zájezdní 
hostinec 

čp. 22 

 Celnice čp. 32 

 Textilní továrna čp. 101 

Nové Město pod 
Smrkem 

Nové Město pod 
Smrkem 

Vodní pila čp. 490 

Textilní továrna čp. 365, 422, 624 

Porcelánka čp. 32 

Plynárna čp. 818 

Železniční 
stanice Nové 
Město p/S 

čp. 808 

Stará důlní díla p. č. 2381/1 

Ludvíkov pod 
Smrkem 

Vodní mlýn čp. 14 

Vodní pila (torzo) p. č. 1045, 1046, 1047, 1048, 1050 

Stará důlní díla p. č. 1097/1 a 1063/1 

Hajniště 
Vodní mlýn  
(torzo) 

čp. 25 

Pertoltice Pertoltice 

Zájezdní 
hostinec 

čp. 64, 231 

Kovárna čp. 57 

Hospodářský 
dvůr 

čp. 194 
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Obec Katastrální území Název Popis 

Raspenava 

Raspenava 
Vodní mlýn 
(torzo) 

p. č. 763, 771/1 

 Vodní mlýn čp. 103 

 Textilní továrna čp. 167, 191, 295, 296 

 Vodní mlýn čp. 319 

 Porcelánka čp. 383, 384, 385 

 
Brusírna a 
přádelna 

če. 73 

 
Železná 
huť/pila/tkalcovn
a 

če. 83 

 Textilní továrna čp. 744, če. 80 

 Porcelánka čp. 747 

 Textilní továrna čp. 706, 708 

 Vápencové lomy p. č. 2144, 2186/1 

 

Železniční 
stanice 
Raspenava a 
obilní skladiště 

čp. 631, 632, 629, 628 

 Cementárna čp. 435 

 Rychta čp. 104 

Višňová 

Višňová 

Vodní mlýn a pila čp. 68, 69 

Továrna na 
zpracování juty a 
zaměstnanecký 
dům 

čp. 111, 124, čp. 127–132 

Lignitový důl 
Boží požehnání 
s cihelnou a 
vápenkou 

čp. 114, 115 

Poustka u Frýdlantu Textilní továrna čp. 78, 26 

Předlánce 
Vodní pila čp. 93 

Rychta čp. 4 

Víska u Frýdlantu 
Vodní 
mlýn/textilní 
továrna 

čp. 6 

 Vodní elektrárna čp. 89 

Zdroj: Kniha o Jizerských horách, M. Nevrlý, SNTL 1982, mapa KČT Jizerské hory, terénní šetření, podklady 
NPÚ 

Architektonicky cenná stavba, soubor (jev 14)  

Za architektonicky cenné stavby, soubory se pokládají jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané do 
Ústředního seznamu kulturních památek ČR (např. stavby významných architektů, slohově čisté budovy, 
dochované stavby lidového stavitelství). 

Výchozím podkladem pro identifikaci architektonicky cenných staveb a souborů, nezapsaných do Ústředního 
seznamu kulturních památek ČR bylo terénní šetření provedené v celém řešeném území a dále odborné 
publikace a další dostupné podklady.  

Architektonicky cenné stavby a soubory jsou zobrazeny ve Výkrese hodnot území; s ohledem na množství dat a 
míru detailu nejsou evidovány v samostatné tabulce. Identifikační údaje jevů jsou obsaženy pouze v datové části 
ÚAP.  

Významná stavební dominanta (jev 15) 

Za významné stavební dominanty se pokládají stavby a jejich soubory, jejichž umístění v terénu nebo charakter je 
činí výrazně viditelné a do velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla a krajiny. 
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Tab. Významná stavební dominanta  

Obec Katastrální území Název Popis 
Parcelní 
číslo 

Bílý Potok 
 

Bílý Potok pod 
Smrkem 
 

kostel Nejsvětější Trojice postaven 1888-1890, věž 74 

přádelna Karl Bienert čp295 
opravářské dílny, 
schodišťová věž, vodárna 

385/1 

Horská chata Smědava  306 

Trhárna hadrů a vodní pila  361 

Vodní mlýn  45 

Bulovka 

Arnoltice kostel sv. Maří Magdalény postaven 1738-1739 124 

Bulovka 

kostel sv. Archanděla Michaela 
postaven 1341, přestavěn 
1891, mohutná čtyřboká 
věž 

137 

Vodní mlýn  
105,2953,

2954 

Dolní Dobříš 
 

Hospodářský dvůr  14/1 

kostel sv. Martina 1780 zbarokizován 49 

Rybník (vodní příkop)  
1240, 
1269, 
1345 

Arnoltice u Bulovky 
Cihelna a vodní mlýn  109/3 

Zájezdní hostinec  46 

Černousy 

Ves 

kostel sv. Vavřince 
postaven 1519, hřbitov a 
fara 

40 

Hospodářský dvůr  74 

Továrna  72, 73, 1 

Černousy 

Dům  34 

Mlýnský rybník a hráz  

203/2, 
391, 

203/6, 
389/2 

Dřevozpracující továrna  72 

Boleslav Vodní mlýn/přádelna  

39/1, 
39/2, 

39/3, 67, 
391/4, 
391/2 

Frýdlant 
Frýdlant 
 

hrad a zámek Frýdlant 
hrad s věží Indica a 
zámek 

3237 

hrad a zámek Frýdlant 
hrad s věží Indica a 
zámek 

3237 

kostel evangelický  1277 

kostel Nalezení sv. Kříže  574 

městská radnice novorenesanční radnice 1 

rozhledna Frýdlantský kopec 
kamenná rozhledna 21 m 
vysoká 

2822 

Vrchnostenský pivovar a sladovna  
3241/1, 
3241/2  

Valcha a bělidlo Tample  
3161/2, 
3161/1 

Vrchnostenská vinopalna  3239/2 

Továrna na obuv (bývalý zámecký 
mlýn) a mlýnský rybník   

 1214 

Textilní továrna  3229 

Vodní  elektrárna Harta  4270 
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Obec Katastrální území Název Popis 
Parcelní 
číslo 

Čedičový lom  
2976, 
2974, 
2760 

Textilní továrna (Tongrund)  3992/1 

Dětřichov Dětřichov 

Textilní továrna  70, 72 

Zaměstnanecké domy  
68, 273, 

256 

Textilní továrna  49/1 

Zájezdní hostinec  22/4 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice Rychta  150/1 

Habartice Habartice 
Zájezdní hostinec/rychta  24/1 

Celnice  25/1 

Hejnice Hejnice 

bazilika Navštívení Panny Marie barokní bazilika 170 

Textilní továrna  184/2 

Textilní továrna  376/1 

Textilní továrna  459/1 

Textilní továrna  
389/1, 
586/1  

Vodní mlýn/lepenkárna  680 

Heřmanice 
Kristiánov větrné elektrárny Lysý vrch 

soubor 6 ti větrných 
elektráren, celková výška 
58m 

787/1 

Heřmanice Vodní mlýn/krajkárna/sklárna  8/1 

Horní Řasnice Horní Řasnice 
kostel Nanebevzetí Panny Marie  64 

Tovární komín  1742 

Jindřichovice pod 
Smrkem 
 

Jindřichovice pod 
Smrkem 
 

kostel Nejsvětější Trojice  1 

větrná elektrárna ekologické infocentrum 793/11 

větrná elektrárna ekologické infocentrum 793/10 

Textilní továrna  56/1, 56 

Železniční stanice a výtopna  
400, 430. 

401  

Krásný Les 
Krásný Les u 
Frýdlantu 

kostel sv. Heleny 
vyhořel 1992, 
rekonstrukce 

1 

Vodní mlýn če. 14 a mlýnský 
rybník 

 
383/2, 

146 

Kunratice 
Kunratice u 
Frýdlantu 

kostel Všech svatých 
jednolodní kostel s 
hranolovou věží 

102 

Hospodářský dvůr  103/1 

Lázně Libverda Lázně Libverda 

lázeňský Nový dům 
panelový objekt 8 
NP+podkroví 

76/2 

Obří sud restaurace Obří sud 622 

rozhledna Smrk 
kovová rozhledna na 
Smrku 

910/17 

Nové Město pod 
Smrkem 
 

Ludvíkov pod 
Smrkem 

kostel sv. Petra a Pavla 
kostel s věží s bedněným 
patrem 

170 

Nové Město pod 
Smrkem 

kostel sv. Kateřiny  255 

evangelický kostel 
kaple Českobratské 
církve 

1758 

Klingerovo mauzoleum hrobka na hřbitově 2354 

Textilní továrna  
897/18, 
897/21, 
897/50 
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Obec Katastrální území Název Popis 
Parcelní 
číslo 

Železniční stanice Nové Město p/S  
a vodárna 

 1690 

Ludvíkov pod 
Smrkem 

Vodní mlýn  89 

Pertoltice Dolní Pertoltice 

kostel sv. Jošta  8 

Zájezdní hostinec  17/1, 17/2 

Hospodářský dvůr  18/1 

Raspenava Raspenava 

kostel Nanebevzetí Panny Marie  1 

automatický mlýn čp103 
automatický mlýn Wohl 
čp.103, Luh pod Smrkem 

1019/1 

Textilní továrna  
1470/13, 

1467/1, 
1474/1 

Vodní mlýn  1514/1 

Porcelánka  
1753/1,17

53/2, 
1753/3 

Brusírna a přádelna  906 

Textilní továrna  
1841/1, 
1841/2 

Porcelánka  1763/1 

Textilní továrna  
2054/1,20

54/2 

Železniční stanice Raspenava a 
obilní skladiště 

 

2525, 
2510, 
2508, 
2506 

Cementárna  48/1 

Vila  143496 

Myslivna  3496 

Višňová 

Višňová u Frýdlantu kostel sv. Ducha bývalý evangelický kostel 339 

Višňová u Frýdlantu 
Weigsdorfské textilní závody, 
čp.124 

Juta a.s., dochovaná 
továrna, vodárenská věž 

276/6 

Poustka Textilní továrna  59/2, 57  

Andělka kostel sv. Anny 
jednolodní pozdně 
barokní kostel 

1/1 

Předlánce 

Rychta  45/1 

Železniční stanice Višňová  
103, 106, 

105 

Víska Vodní elektrárna  98 

Zdroj:  odborná literatura, terénní šetření, podklady dle NPÚ 
Pozn.:  datová vrstva obsahuje významné stavební dominanty (bez technické vybavenosti - telekomunikační 

stožáry, komíny kotelen aj.) 

Území s archeologickými nálezy (jev 16) 

Prostorové vymezení území s archeologickými nálezy vede Státní archeologický seznam ČR (SAS ČR) 
v rozlišení dle pravděpodobnosti výskytu archeologických nálezů do kategorií: 

UAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně prokázaným výskytem archeologických nálezů, 

UAN II – území, na němž nebyl dosud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu 
nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 – 100 %, 

UAN III - území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt archeologických nálezů a prozatím 
tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto 
existuje pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 50 %, 
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UAN IV - území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá vytěžená území – 
lomy, cihelny, pískovny apod.). 

Celé řešené území leží na ÚAN III s výskytem lokalit ÚAN II a ÚAN I (viz tabulka). 

Na kategorie území s archeologickými nálezy UAN I - III se vztahuje povinnost vyplývající z § 21-24 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění - respektovat § 22 tohoto zákona, tj. stavebníci jsou již od 
přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický nález ve 
smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci 
oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Tab. Území archeologických nálezů (ÚAN) 

Obec Katastrální území Číslo 
SAS ČR 

Typ 
UAN 

Název UAN Popis lokalizace 

Bílý Potok  Bílý Potok pod Smrkem 03-14-04/1 II Bílý Potok areál vsi s kaplí 

Bulovka Arnoltice 
03-12-17/1 II Arnoltice 

areál vsi s kostelem při 
Bulovském potoce 

Bulovka 03-12-18/1 II Bulovka areál vsi s kostelem 

Dolní Oldřiš 
03-12-13/1 II Dolní Oldřiš 

areál vsi s tvrzí při Červené 
vodě 

Černousy Boleslav 03-12-11/4 II Boleslav areál vsi s panským sídlem 

Černousy 03-12-11/1 II Černousy areál obce s tvrzí 

Ves 03-12-06/1 I Ves-pole za kótou 275 polygon na poli JZ od kóty 275 

03-12-06/2 II Ves 
areál vsi s kostelem sv. 
Vavřince 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu 03-14-01/2 II Dětřichov areál vsi s kostelem sv. Anny 
(1 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice 03-12-18/3 II Dolní Řasnice areál vsi u potoka Řasnice 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu 03-14-06/1 II Albrechtice u Frýdlantu areál vsi 
(2 

03-14-06/3 II Filipov areál vsi 
(2 

Frýdlant   
03-12-22/1 I 

Frýdlant v Čechách- 
město 

areál města 

03-12-22/2 I Frýdlant-hrad a zámek 
nad pravým břehem říčky 
Smědá 

03-12-22/3 II Větrov - intravilán. 
1,6 km JJZ od města Frýdlant v 
Čechách 

Habartice Habartice u Frýdlantu 
03-12-07/1 II Habartice 

areál vsi nad levým břehem 
Kočičího potoka 

Háj u Habartic 03-12-07/2 II Háj areál vsi 

Hejnice Hejnice 
03-14-03/4 I Hejnice 

areál kolem baziliky Navštívení 
P. Marie 

03-14-08/1 II Rudná jáma 
na levém břehu Sloupského 
potoka (dříve Velký Štolpich) 

03-14-09/1 I Frýdlantské cimbuří 
600 m SZ od Poledních 
kamenů (1006 m) 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu 03-14-01/1 II Heřmanice areál původně lesní lánové vsi 

Kristiánov -    

Horní Řasnice Horní Řasnice 03-12-19/1 II Horní Řasnice areál vsi s kostelem 

Srbská 03-12-14/1 II Srbská areál vsi 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Dětřichovec 
03-12-20/2 II Dětřichovec 

areál vsi v údolí 
Jindřichovického potoka 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

03-12-19/2 II 
Jindřichovice pod 
Smrkem 

areál vsi s kostelem 

03-12-20/1 I 
Jindřichovice pod 
Smrkem- sv. Jakub 

areál kolem torza kostela sv. 
Jakuba 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu 03-12-18/2 II Krásný Les areál vsi s kostelem 
(3 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu 03-12-21/1 II Kunratice areál vsi s kostelem 

Lázně 
Libverda 

Lázně Libverda 
03-14-04/2 II Lázně Libverda areál vsi s prameny 

Nové Město 
pod Smrkem 

Hajniště pod Smrkem -    

Ludvíkov pod Smrkem 
03-12-24/1 II Ludvíkov pod Smrkem 

areál vsi s kostelem sv. Petra a 
Pavla 

03-12-24/3 II 
těžební díla u 
Ztraceného potoka 

na pravém břehu Ztraceného 
potoka, západní úbočí vrchu 
Měděnce 

03-12-25/2 II 
těžební díla u říčky 
Lomnice 

na pravém břehu Lomnice, SV 
úbočí Měděnce 

Nové Město pod Smrkem 
03-12-24/2 I 

Nové Město pod 
Smrkem 

areál města 

03-12-25/1 II 
těžební díla u 
Hraničního potoka 

na levém břehu Hraničního 
potoka, na Rapické hoře 

Pertoltice Dolní Pertoltice 
03-12-12/1 II Pertoltice areál vsi s kostelem 

Horní Pertoltice 

Raspenava Raspenava 03-12-23/1 I Chlum u Raspenavy okolí kóty 495 
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Obec Katastrální území Číslo 
SAS ČR 

Typ 
UAN 

Název UAN Popis lokalizace 

03-14-03/1 II Raspenava 
areál kolem kostela 
Nanebevzetí Panny Marie 

03-14-03/2 I Vápenný vrch vrch kolem kóty 418 a 423. 

03-14-03/3 II 
Hamr na soutoku 
Smědé a Sloupského 
potoka 

na soutoku Smědé a 
Sloupského potoka 

03-14-02/1 I Skalní hrad 
skalní masiv severně od 
Stržového vrchu 

Višňová Andělka 03-11-15/1 II Andělka areál vsi s kostelem 

03-12-11/2 I hradiště Loučná-Saň 
hradiště nad levým břehem 
potoka 

03-12-11/3 II Saň areál vsi 

Poustka u Frýdlantu 03-12-16/2 II Poustka areál vsi 

Předlánce 
03-12-11/5 I Předlánce- tvrz 

areál bývalé tvrze nad pravým 
břehem Smědé 

Víska u Frýdlantu 03-12-16/3 II Víska areál vsi s Uhelným vrchem 
(4 

Višňová u Frýdlantu 
03-12-11/6 I Pohanské kameny 

Pohanské kameny SZ od obce 
Višňová 

03-12-16/1 II Višňová areál vsi s kostelem 

Zdroj: Národní památkový ústav 

Pozn.:
 (1

  část zasahuje do obce Heřmanice (Kristiánov) 
(2

  část zasahuje mimo řešené území ORP Frýdlant 
(3

  část zasahuje do obce Dolní Řasnice 
(4

  část zasahuje do k.ú. Poustka u Frýdlantu 
(1 – (4

  Uvedeny pouze lokality, které zasahují do sousedního k.ú. svojí větší částí.  

Místo významné události (jev 19) 

Za místa významné události jsou pokládány lokality nebo rozsáhlejší území spojené s historicky významnou 
událostí (např. bojiště, poutní místa, místa národopisných událostí, místa inspirující umělecká díla).  

Tab. Místo významné události  

Obec Katastrální území Název Popis 

Bulovka Dolní Oldřiš smírčí kříž pískovcový smírčí kříž vedle brány u zdi kostela 

Frýdlant Frýdlant křížová cesta 

křížová cesta ve volné krajině na Křížovém vrchu, vznik 
kolem roku 1737; 14 zastavení, jeskyně apoštolů Petra 
a Jana, Boží hrob, vrcholový kříž a studánka; po 2. 
světové válce postupný úpadek lokality 

Habartice Habartice 

hrob Franze 
Neumana 

hrob na místním hřbitově 

památník  památník padlým z 1. světové války před hřbitovem 

pamětní deska 
pamětní deska na bývalé celnici čp. 32 k památce 
obránců hranic 1938 

„strom hrdina“ 
dub lesní zasazený na počest návštěvy císaře Josefa 
po Prusko-rakouské válce, v roce 2012 získal strom 
titul „strom hrdina“ 

Hejnice Hejnice poutní místo chrám navštívení Panny Marie 

Heřmanice Kristiánov Kodešova skála pomník Otakara Kodeše zabitého 22.9.1938 nacisty 

Horní Řasnice Srbská 
pomník 
příslušníků SON 

pomník příslušníků Stráže obrany národa a 
zaměstnanců finanční stráže zastřelenými nacisty 
23.9.1938 

Nové Město pod 
Smrkem 

Nové Město pod 
Smrkem 

Oslí buk 
roku 1758 zde byli zabiti 2 pruští kavaleristé - 7 letá 
válka 

Nové Město pod 
Smrkem 

Nové Město pod 
Smrkem 

Tabulový kámen historická hranice 3 zemí - Lužice, Slezko, Čechy 

Višňová Andělka smírčí kříž 
smírčí kříž u silnice u kostela, přemístěn z druhé strany 
silnice při její stavbě 

Raspenava Raspenava smírčí kříž 
smírčí kříž z hrubozrnného pískovce s 2 křížky a 
znamením meče v zahradě čp 458 

Raspenava Raspenava smírčí kříž 
pískovcový smírčí kříž na pravém břehu Smědé, 
poškozený 
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Obec Katastrální území Název Popis 

Raspenava Raspenava 
pomník 7 leté 
války 

událost z roku1760, kdy zde byli zabiti 3 vozatajové, 
maďarský hulánský poručík, žena vojáka a 2 děti 

Kunratice 
Kunratice u 
Frýdlantu 

pomník Tongrund 
pomník padlým rakousko-uherským vojákům v bojích 
roku 1813 u Frýdlantu, Kunratic, Albrechtic 

Zdroj:  Odborná literatura, terénní šetření 

Významný vyhlídkový bod (jev 20) 

Vyhlídkové body, resp. úroveň výhledů z významných bodů, je limitovaná reliéfem terénu a lesnatostí ve směrech 
pohledů (z výčtu je vyřazeno velké množství lesnatých geomorfologických krajinných dominant bez výhledu); jsou 
vymezeny ve Výkrese hodnot území. Nejvíce těchto bodů se v řešeném území logicky nachází v Jizerských 
horách. 

Tab. Významné vyhlídkové body 

Poř.
č. 

Název Obec Popis Směr výhledu 
Nadm. 
výška 

  1. Smrk 
Lázně Libverda ocelová rozhledna z roku 2003 

výška 20m 
kruhový  1124 

  2. Paličník Bílý Potok upravená skalní vyhlídka JZ-Z-S  944 

  3. Hajní kostel Hejnice upravená skalní vyhlídka Z-S-V 720 

  4. Frýdlantské cimbuří Hejnice upravená skalní vyhlídka Z-S-V 870 

  5. Polední kameny Hejnice skalní vyhlídka kruhový  1006 

  6. Smědavská hora Hejnice skála, mimo značené cesty kruhový  1084 

  7. Jizera Hejnice upravená skalní vyhlídka kruhový  1122 

  8. Klínový vrch 
Bílý Potok Pytlácká skála, mimo značené 

cesty 
kruhový  972 

  9. Sněžné věžičky Hejnice upravená skalní vyhlídka S-V-J  1055 

10. Ptačí kupy Hejnice skála SV-S-Z 1013 

11. Holubník Hejnice skála kruhový  1071 

12. Krásná Maří Hejnice upravená skalní vyhlídka Z-S-V 900 

13. Kočičí kameny Bílý Potok upravená skalní vyhlídka JZ-Z 590 

14. Ořešník Hejnice upravená skalní vyhlídka Z-S-V 800 

15. Na Čihadle Hejnice dřevěná rozhledna na rašeliništi kruhový  975 

16. Lysý vrch Heřmanice terén S-V-J-JZ 643 

17. Frýdlantský kopec Frýdlant kamenná rozhledna z roku 1907 kruhový  399 

18. Obří sud Lázně Libverda terén Z 480 

19. Rozmezí Hejnice terén S-V-J-JZ 998 

20. Nebeský žebřík Lázně Libverda terén Z-J-V 1000 

21. Lípovec Dolní Řasnice terén Z-J-V-SV 428 

22.  
Vyhlídka Hejnické 
Madony 

Lázně Libverda 
terén J-S 450 

Zdroj: vymezeno zpracovatelem ÚAP dle veřejného mapového díla na základě podrobné znalosti území  
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Obr. Orientační znázornění významných vyhlídkových bodů  

 

Ochranné pásmo hřbitova, krematoria (jev 113) 

Ochranné pásmo hřbitova (veřejného pohřebiště) i krematoria je 100 m, pokud není stanoveno jinak. Stavební 
úřad může v tomto OP zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly 
ohrožovány provozem veřejného pohřebiště, krematoria nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného 
pohřebiště, krematoria nebo jeho důstojnost.  

Veřejným pohřebištěm je dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, prostor určený k pohřbívání lidských 
pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby, hrobky, úložiště uren, pro 
rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace.   

Hřbitovy jsou v plošném uspořádání jednotlivých sídelních útvarů situovány jako: 
- plošná součást sakrálních staveb a areálů (kostelů), 
- samostatné jednotky začleněné uvnitř obytných území, 
- detašované samostatné jednotky za obrysem obytných území. 
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Ochranná pásma pro zpracování ÚAP nebyla poskytnuta; krematoria se v řešeném území SO ORP Frýdlant 
nevyskytují.  

B.6 Sport a tělovýchova 

Plochy a zařízení pro tělovýchovné a sportovní aktivity jsou rozmístěny nerovnoměrně po celém území řešeného 
území lokalizované především podél hlavních komunikací v sídlech nebo na jejich okraji. Většinou se jedná o 
fotbalová hřiště, někde i rekreační tábory, chatové osady, ale i jiné možnosti sportovního využití (např. v 
Pertolticích je k dispozici motokrosová dráha, plochu ke koupání mají k dispozici např. obyvatelé Jindřichovic pod 
Smrkem, Raspenavy, Hejnic, v Habarticích se nachází nevyužívané koupaliště atd.). 

Počet vybraných zařízení pro sport a tělovýchovu  

Na území SO ORP bylo na konci roku 2006 evidováno celkem 78 vybraných zařízení pro sport a tělovýchovu, 
z toho 5 koupališť nebo krytých bazénů, 31 hřišť s provozovatelem nebo správcem, 20 tělocvičen a 8 stadiónů. 
Podle počtu těchto zařízení byly nejlépe vybavenými obcemi: Frýdlant, Raspenava, Nové Město pod Smrkem a 
Hejnice se zastoupením všech těchto zařízení. Na uvedené obce pak připadá celkem 39 zařízení, tedy polovina 
ze všech zařízení sportu. Vzhledem k populační velikosti je vysoký počet zařízení v Raspenavě, která by se 
z tohoto pohledu mohla jevit jako nejlépe vybavená obec.   

Na druhé straně je skupina tří obcí, kde se nachází pouze jedno zařízení pro sport a tělovýchovu, nejčastěji 
hřiště: Černousy, Horní Řasnice a Pertoltice.  

Zvláštní pozornost zasluhují místa koupališť – Frýdlant, Bulovka, Raspenava, Hejnice a Nové Město pod Smrkem 
– která k sobě poutají zvýšenou návštěvnost a vyžadují splnění hygienických a jiných norem na kvalitu vody pro 
koupání. Nejbližší krytý bazén pro celoroční koupání / plavání je pro obyvatele k dispozici v Liberci.  

Tab. Rozmístění vybraných zařízení pro tělovýchovu a sport - stav k 31. 12. 2006  

Kód obce Název KKB HŘP TĚL STA OST Celkem 

564028 Frýdlant 1 4 4 2 1 12 

563935 Bulovka 1 2 1 0 0 4 

545996 Černousy 0 1 0 0 0 1 

546607 Dětřichov 0 2 1 1 0 4 

563994 Dolní Řasnice 0 1 1 0 0 2 

564036 Habartice 0 2 1 0 1 4 

544353 Heřmanice 0 1 0 0 1 2 

564079 Horní Řasnice 0 1 0 0 0 1 

564168 Krásný Les 0 1 1 0 0 2 

530433 Kunratice 0 1 1 0 0 2 

564311 Pertoltice 0 1 0 0 0 1 

564494 Višňová 0 2 1 0 1 4 

SOSO Frýdlant 2 19 11 3 4 39 

564044 Hejnice 1 2 2 1 2 8 

564371 Raspenava 1 4 2 2 1 10 

546631 Bílý Potok 0 0 1 0 2 3 

564206 Lázně Libverda 0 2 1 0 3 6 

SOSO Hejnice 2 8 6 3 8 27 

564265 Nové Město p. S. 1 3 2 1 2 9 

564133 Jindřichovice p. S. 0 1 1 1 0 3 

SOSO Nové Město p. S. 1 4 3 2 2 12 

SO ORP Celkem 5 31 20 8 14 78 

Zdroj: ČSÚ – MOS (Městská a obecní statistika)    www.liberec.czso.cz (aktuálnější údaje nejsou dostupné) 

Pozn.: KKB - Koupaliště a kryté bazény 

 HŘP - Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 
 TĚL - Tělocvičny včetně školních 

 STA - Stadiony otevřené + kryté + zimní 
 OST - ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 

http://www.liberec.czso.cz/
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B.7 Bydlení a bytový fond 

Domovní fond 

Při sčítání v roce 2011 bylo ve správním obvodu sečteno celkem 6 066 domů, z toho 5 090 obydlených. Příčinou 
neobydlenosti domů je ve většině případů jejich rekreační charakter – z 976 neobydlených domů jich 544 
(55,7 %), sloužilo k rekreaci.  

Tab.  Počet obydlených a neobydlených domů 

Obec Počet 
domů 
celkem 

Počet neobydlených domů Podíl rekreačně využívaných 
domů z celkového počtu 
domů (%) 

celkem slouží k 
rekreaci 

přestavba 
domu 

nezpůsobilé 
k bydlení 

Bílý Potok 305 97 87 1 4 28,5 

Bulovka 221 24 10 - 1 4,5 

Černousy 97 23 8 - 1 8,2 

Dětřichov 192 26 22 1 2 11,4 

Dolní Řasnice 172 32 19 - 3 11,0 

Frýdlant 1 429 144 52 10 12 3,6 

Habartice 150 24 11 1 2 7,3 

Hejnice 611 103 86 1 2 14,1 

Heřmanice 93 26 17 - 1 18,3 

Horní Řasnice 82 18 14 - - 17,1 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

204 32 19 3 - 9,3 

Krásný Les 148 33 16 - - 10,8 

Kunratice 117 20 13 1 1 11,1 

Lázně Libverda 128 39 26 1 - 20,3 

Nové Město pod 
Smrkem 

885 142 48 4 2 5,4 

Pertoltice 92 21 7 - 2 7,6 

Raspenava 721 72 23 3 10 3,1 

Višňová 419 100 66 2 4 15,7 

ORP celkem 6066 976 544 28 47 55,7 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Hlavním důvodem neobydlenosti v podílu domů je rekreační využití (chalupy zejména v oblasti Jizerských hor). 
Nejvyšší podíl rekreačně využívaných domů z celkového počtu domů v obci vykazuje Bílý Potok a Lázně Libverda 
– tedy obce v zázemí Jizerských hor.  

Ve struktuře trvale obydlených domů z 90% převažovaly rodinné domy a na domy bytové připadlo 10 %. Nejvyšší 
podíl rodinných domů vykázaly obce Heřmanice (99,0 %), Krásný Les a Dolní Řasnice (95,3 %). Naopak nejnižší 
podíl rodinných domů vykazují města Frýdlant (85,7 %) a Hejnice (87,7 %).  

Tab.  Počet domů podle druhu 

Obec Počet domů Podíl rodinných domů 
z celkového počtu domů 

celkem rodinné 
domy 

bytové domy 

Bílý Potok 305 289 9 94,7 

Bulovka 221 202 15 91,4 

Černousy 97 87 7 89,6 

Dětřichov 192 180 10 93,7 

Dolní Řasnice 172 164 6 95,3 

Frýdlant 1 429 1 225 166 85,7 

Habartice 150 142 6 94,6 

Hejnice 611 536 66 87,7 
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Obec Počet domů Podíl rodinných domů 
z celkového počtu domů 

celkem rodinné 
domy 

bytové domy 

Heřmanice 93 92 1 98,9 

Horní Řasnice 82 75 5 91,5 

Jindřichovice pod Smrkem 204 188 8 92,1 

Krásný Les 148 141 5 95,3 

Kunratice 117 108 7 92,3 

Lázně Libverda 128 115 11 89,8 

Nové Město pod Smrkem 885 791 79 89,4 

Pertoltice 92 85 4 92,4 

Raspenava 721 662 46 91,8 

Višňová 419 387 23 92,4 

ORP celkem 6066 5469 474 90,1 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Počet dokončených bytů  

Za období 2011-2013 se na území SO ORP dokončilo 222 bytů, z toho stabilně nejvyšší počet připadá logicky na 
Frýdlant jako největší sídlo a spádové centrum území. Výrazně vyšší počty dokončených bytů v obcích Lázně 
Libverda a Hejnice v roce 2012 lze přisuzovat dokončení objektů určených převážně pro rekreaci nebo sociální 
služby.  

Nejnižší počet dokončených bytů v posledních třech letech byl zaznamenán u obcí Dolní Řasnice, Habartice, 
Krásný Les a Raspenava. Dlouhodobě vyšší zájem o bytovou výstavbu lze sledovat ve Frýdlantě, v Hejnicích a 
v Lázních Libverda (zde bude v počtu dokončených bytů mít pravděpodobně vliv rozvoj lázeňského areálu).  

Tab. Počet dokončených bytů v obcích 

Obec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bílý Potok - 2 2 4 6 2 - - - 

Bulovka 1 - - 1 6 1 - 1 - 

Černousy - - - 1 1 - - - - 

Dětřichov - 3 - - 1 1 - 2 - 

Dolní Řasnice 1 - - 1 - - - 1 - 

Frýdlant 7 - 8 8 19 22 32 11 19 

Habartice - - - - - - 1 - - 

Hejnice 1 16 2 6 4 65 6 6 4 

Heřmanice - 1 - - 2 - - 1 1 

Horní Řasnice - - - - - - - - 1 

Jindřichovice pod Smrkem - - 1 2 1 - - - 1 

Krásný Les 2 - - 3 - - - 2 2 

Kunratice - 3 2 3 - 1 1 - 2 

Lázně Libverda - - 2 4 3 40 - - - 

Nové Město pod Smrkem - - - - - - 1 1 2 

Pertoltice 3 2 4 4 1 3 - - - 

Raspenava 1 - - 1 - - - 4 3 

Višňová - 2 2 4 6 2 - 1 - 

celkem 18 27 27 38 44 137 41 30 35 

Zdroj: ČSÚ, statistické údaje k 31.12. 

Technická vybavenost bytů  

Téměř ve všech trvale obydlených bytech v rámci SO ORP Frýdlant byl zaveden vodovod (88,5 %), 
na kanalizační síť bylo napojeno 17,1 % bytů, na plyn pak 31,1 %.  

Nedostatečné technické vybavení vykazují zejména malá sídla v periferní poloze (Dolní Oldřiš, Srbská, Háj u 
Habartic), významný deficit v technické vybavenosti je v obci Jindřichovice pod Smrkem, kde na veřejný vodovod 
je napojenou pouze 77 % bytů, kanalizace a plynovod zcela absentují.  

Více viz tabulky shrnutí v kapitole A.3 Technická infrastruktura.  

V posledních letech je kladen důraz na doplňování technické vybavenosti v obcích; realizován byl nový vodovod 
Horní Řasnice, přičemž se v následujících letech počítá s připojením celé Dolní Řasnice na tento vodovod, nově 
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byla vybudována kanalizace v Raspenavě s přečerpáním odpadních vod na ČOV Frýdlant. Technická vybavenost 
bytů je pod krajskými průměrnými hodnotami; lze očekávat, že v následujících letech se bude postupně zlepšovat 
– většina zastavitelných ploch pro rozvoj sídel (zejména bydlení) je umisťována ve vazbě na větší sídla, kde by 
mělo prioritně docházet k dobudování technického vybavení a zajištění vyšší kvality bytů.  

B.8 Zaměstnanost a trh práce 

Nezaměstnanost 

Z porovnání všech deseti správních obvodů Libereckého kraje vyplývá, že oblast Frýdlantského výběžku je 
z pohledu nezaměstnanosti nejvíce problematickým regionem. V rámci tohoto regionu existuje nejen málo 
velkých zaměstnavatelů, ale přetrvává zde i nedostatek menších firem, které by vytvářely nové pracovní 
příležitosti pro místní obyvatele. Po roce 1989 zde v souvislosti s restrukturalizací hospodářství zanikla pracovní 
místa v zemědělských a textilních firmách.  

Dalším velmi podstatným faktorem, který působí na vysokou míru nezaměstnanosti v tomto regionu, jsou 
omezené dopravní možnosti a relativně velká vzdálenost od míst s vyšší a širší nabídkou pracovních příležitostí. 
Aktuální údaje úřadu práce však naznačují určité zlepšování situace na trhu práce také ve správním obvodu 
Frýdlant.  

Od roku 2000 se zvyšoval počet nezaměstnaných až do roku 2003, kdy dosáhl hodnoty 18,2 (za celý SO ORP 
Frýdlant), která však byla překonána v letech ekonomické krize s vrcholem v roce 2010, kdy průměrná 
nezaměstnanost v řešeném území činila přes 20 %. Již v následujícím roce ale míra nezaměstnanosti poklesla o 
4 %.  

Tab. Míra registrované nezaměstnanost 

Obec 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bílý Potok 16,2 18,2 15,5 21,6 19,9 18,2 14,9 14,2 20,9 16,2 

Bulovka 23,3 27,5 25,5 26 25,2 22,3 17,2 15,7 20,3 23,3 

Černousy 20 21,8 31,5 29,7 27,9 21,2 22,4 23 20 20 

Dětřichov 16,6 17,5 18,5 16,3 16 16 13,2 10,8 14,5 16,6 

Dolní 
Řasnice 

17,6 19,1 15,6 14,1 14,1 13,4 8,4 12,6 17,2 17,6 

Frýdlant 12,3 13,6 12,9 12,9 12,3 11,6 10,1 9,9 15,6 12,3 

Habartice 13,6 16,9 17,4 18,6 18,6 12,4 8,3 9,5 16,1 13,6 

Hejnice 11,9 14,3 14 13 12,6 11,7 9,7 11,8 15 11,9 

Heřmanice 17,5 20,4 10,7 11,7 10,7 13,6 8,7 8,7 23,3 17,5 

Horní 
Řasnice 

31 18,6 22,1 23,9 23 27,4 23,9 16,8 29,2 31 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

24,2 29,4 26,6 21,4 18,5 23 16,9 19,8 20,6 24,2 

Krásný Les 15,7 12,6 13,6 14,6 13,1 15,2 15,2 11,1 19,2 15,7 

Kunratice 21,4 20,4 21,4 16 15 10,7 13,6 10,7 17,5 21,4 

Lázně 
Libverda 

12,6 14,6 16,2 15,4 15 10,9 10,5 9,7 13,4 12,6 

Nové Město 
pod Smrkem 

17,1 20,6 20,3 18,7 17,8 15,7 12,1 13,9 20,1 17,1 

Pertoltice 17 22,6 27,4 17,9 17 20,8 14,2 14,2 26,4 17 

Raspenava 17,1 19,3 18,7 18 17,5 15,6 12,9 14,9 20,2 17,1 

Višňová 19 16,7 15,6 15,2 14,7 12,8 11,5 11,3 17,1 19 

celkem 16,2 18,2 15,5 21,6 19,9 18,2 14,9 14,2 20,9 16,2 

Zdroj: ČSÚ, statistické údaje k 31.12. 

Od roku 2014 je sledován odlišný údaj – přesnější vyjádření fenoménu nezaměstnanosti v poměru k celkovému 
počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Zjištěné údaje v časové řadě nelze porovnávat, nicméně s ohledem na 
související data lze konstatovat, že nezaměstnanost v řešeném území mírně klesla od posledního SLDB a 
stabilizovala se okolo hodnoty 12 %.  

Výrazně zvýšený podíl nezaměstnaných osob přetrvává v obcích Černousy, Horní Řasnice a Jindřichovice pod 
Smrkem. Všechna tato sídla lze hodnotit jako hůř dostupná a okrajová, bez dynamiky rozvoje v hlavních 
urbanizačních a dopravních osách.  

Tab. Podíl nezaměstnaných osob – dosažitelných (%) 

Obec 2014 2015 

Bílý Potok 10,7 9,4 

Bulovka 15,3 12,3 

Černousy 15,7 12,7 
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Dětřichov 11,6 9,6 

Dolní Řasnice 14,4 9,3 

Frýdlant 10,5 8,6 

Habartice 7,6 7,4 

Hejnice 9,9 6,8 

Heřmanice 12,4 6,6 

Horní Řasnice 16,1 14,6 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

14,6 12,2 

Krásný Les 11,3 7,9 

Kunratice 8,5 5,6 

Lázně Libverda 9,0 9,7 

Nové Město pod 
Smrkem 

11,6 9,8 

Pertoltice 12,2 11,0 

Raspenava 12,7 8,9 

Višňová 10,2 8,6 

celkem 11,3 9,5 

Zdroj: www.risy.cz, statistické údaje pro rok 2015 

Míra ekonomické aktivity 

Dle posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo 11 191 osob ekonomicky aktivních, tzn. 46,6 % 
celkového počtu obyvatel správního obvodu. Nejvyšší podíl ekonomicky aktivních obyvatel byl v obci Dětřichov, 
nejnižší pak v obci Jindřichovice pod Smrkem a Černousy. Zatímco v Jidřichovicích míra ekonomické aktivity 
souvisí s horší věkovou strukturou obyvatel, Černousy jsou pravděpodobně znevýhodněné periferní polohou a 
horší dopravní dostupností.  

Tab. Ekonomicky aktivní obyvatelé 

Obec 
Počet obyvatel 
celkem  

Počet ekonomicky 
aktivních obyvatel 

Podíl ekonomicky 
aktivních obyvatel (%) 

Bílý Potok 674 323 47,92 

Bulovka 842 384 45,61 

Černousy 334 133 39,82 

Dětřichov 580 339 58,45 

Dolní Řasnice 523 254 48,57 

Frýdlant 7495 3518 46,94 

Habartice 484 241 49,79 

Hejnice 2696 1305 48,41 

Heřmanice 213 108 50,70 

Horní Řasnice 234 109 46,58 

Jindřichovice pod Smrkem 665 221 33,23 

Krásný Les 417 198 47,48 

Kunratice 391 179 45,78 

Lázně Libverda 454 208 45,81 

Nové Město pod Smrkem 3639 1638 45,01 

Pertoltice 274 131 47,81 

Raspenava 2801 1285 45,88 

Višňová 1288 617 47,90 

 24004 11191 46,66 

Zdroj: SLDB 2011 

Vyjížďka za prací  

Podle SLDB 2011 směřovala vyjížďka za prací v rámci SO ORP zejména do Frýdlantu, Hejnic a Raspenavy, 
mimo SO ORP především do Liberce. Mezi obcemi Frýdlant - Raspenava - Hejnice - Bílý Potok je nejsilnější 
přeprava za prací v rámci SO ORP Frýdlant, což souvisí s funkční provázaností sídel, která leží v podstatě na 
jediné sídelní ose. S vývojem hospodářské základny v území SO ORP Frýdlant a se zvýšenou nabídkou 
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pracovních příležitostí v Liberci lze předpokládat nárůst vyjížďky za prací mimo SO ORP, především do krajského 
města. 

Tab.  Vyjížďka za prací z obcí 

Obec Počet 
obyvatel 

Vyjíždějící do zaměstnání Podíl 
vyjíždějících 
z počtu 
obyvatel % 

celkem v rámci 
obce 

do jiné 
obce 
okresu 

do jiného 
okresu 
kraje 

do jiného 
kraje 

do 
zahraničí 

Bílý Potok 674 101 7 84 4 3 3 14,9 

Bulovka 842 114 6 99 1 5 3 13,5 

Černousy 334 47 8 37 - 2 - 14,1 

Dětřichov 700 142 12 127 - 3 - 20,3 

Dolní Řasnice 523 126 13 103 1 5 4 24,1 

Frýdlant 7495 1 338 488 767 17 47 19 17,8 

Habartice 484 148 19 120 - 9 - 30,6 

Hejnice 2696 453 93 327 7 18 8 16,8 

Heřmanice 213 44 3 37 2 2 - 20,6 

Horní Řasnice 234 32 4 25 - 2 1 13,7 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

665 64 17 38 - 9 - 9,6 

Krásný Les 417 80 2 74 - 3 1 19,2 

Kunratice 391 53 4 45 2 2 - 13,5 

Lázně Libverda 454 80 12 59 3 6 - 17,6 

Nové Město pod 
Smrkem 

3639 567 141 374 6 37 9 15,6 

Pertoltice 274 54 2 47 2 3 - 19,7 

Raspenava 2801 411 77 314 7 10 3 14,7 

Višňová 1288 250 36 203 2 9 - 19,4 

ORP celkem 24124 2236 944 2880 54 175 51 17,5 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

B.9 Bezpečnost a ochrana obyvatel 

Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma (jev 81) 

Stanoviska a vyjádření Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR – zařízení umístěná 
převážně ve vrcholových polohách hor. Pro SO ORP Frýdlant je klíčový Lysý vrch u Frýdlantu – na hranici 
spádového obvodu obce s rozšířenou působností. Ochranné pásmo tvoří kruh o poloměru 3 km. 

Komunikační vedení včetně ochranného pásma (jev 82) 

Regionální úřad Centra vojenské dopravy požaduje respektovat územní ochranu důležitých komunikací – viz 
vyjádření Armády ČR (pro SO ORP Frýdlant je to silnice I/13). 

Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami (jev 
84) 

Tab. Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami 

Název Lokalizace Popis 

STV GROUP a.s. k.ú. Hajniště pod Smrkem, obec Nové 
Město pod Smrkem, (bývalý vojenský 
prostor Chlum) 

Závod na delaboraci munice, nebezpečnou 
skladovanou látkou jsou výbušniny tř.A 

Zdroj:  KÚLK, 2010 

Objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma (jev 107) 

Na území SO ORP Frýdlant se nenachází vojenské objekty, další požadavky viz vyjádření Armády ČR 
zastoupené VUSS Litoměřice pro ÚAP Libereckého kraje. 

Vymezené zóny havarijního plánování (jev 109) 

Tab. Objekty typu B a vymezené zóny havarijního plánování 

Název Popis Zóna ohrožení - poloměr (m) 

STV GROUP a.s. Závod na delaboraci munice, 400 m 
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nebezpečnou skladovanou látkou jsou výbušniny 

Zdroj: KÚLK, 2010 
Poznámka: vnější subjekty nejsou vzhledem k velkým odstupovým vzdálenostem havárií ohroženy 

RIZIKA OHROŽENÍ  

V Havarijním plánu SO ORP Frýdlant je zpracována analýza rizik na základě kategorizace událostí podle stupňů 
poplachu vyhlášky MV č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS: 

- první stupeň – mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo část, jednotlivé dopravní 
prostředky osobní nebo nákladní dopravy nebo plochy území do 500 m

2
, záchranné a likvidační práce provádí 

základní složky IZS, které není nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat, 

- druhý stupeň - mimořádná událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt nebo část, jednotlivé dopravní 
prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy území do 10 000 m

2
, záchranné a likvidační 

práce provádí základní a ostatní složky IZS z kraje nebo okresu, nebo je nutné nepřetržitě koordinovat složky 
velitelem zásahu při společném zásahu, 

- třetí stupeň – mimořádná událost ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1 000 osob, část obce nebo areálu podniku, 
soupravy železniční přepravy, několik chovů hospodářských zvířat, plochy území do 1 km

2
, povodí řek, 

produktovody nebo jde o hromadnou havárii v silniční dopravě; záchranné a likvidační práce provádí základní a 
ostatní složky nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajů a je nutná koordinace velitelem zásahu za pomoci 
štábu velitele zásahu, 

- zvláštní stupeň poplachu – mimořádná událost ohrožuje více jak 1 000 osob, celé obce nebo plochy území nad 1 
km

2
; záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky včetně užití sil a prostředků z jiných krajů, 

případně je nutné využít hospodářská opatření, vojenské útvary a vojenská zařízení ozbrojených sil ČR, společný 
zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni. 

Co se týče druhu rizik, jedná se o ohrožení způsobené přírodními vlivy (sesuvy, poddolovaná území, povodně...), 
ohrožení způsobené civilizačními vlivy (nebezpečné škodliviny, velké požáry, výbuchy, radioaktivní látky, letecká 
neštěstí, pády střech, veterinární rizika aj.).  

Výsledky analýzy rizik jsou zpracované podle výše uvedených jednotlivých stupňů. Na základě tohoto hodnocení 
byla pro havarijní plánování vytipována rizika, které je možné řešit silami a prostředky určenými pro správní 
obvod obce s rozšířenou působností – první a druhý stupeň.  

Mimořádné události, které svým rozsahem a dopadem vyžadují vyhlášení třetího stupně a pro jejich řešení je 
nutné využít síly a prostředky kraje, jsou řešeny v Havarijním plánu Libereckého kraje. Mimořádné události, při 
nichž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav a svým rozsahem a dopadem vyžadují vyhlášení zvláštního 
stupně poplachu nebo svou specifikou vyžadují řešení na úrovni kraje, řeší Krizového plán Libereckého kraje. 

Zóny ohrožení čerpacích stanic se zásobníky PHM a LPG a rozvodů plynu:  

1. Zásobníky PHM: Největší riziko výbuchu (požáru) hrozí při přečerpávání pohonných hmot z cisterny do 
zásobníků. Možné ohrožení se předpokládá v okruhu 100 m. 

2. Zásobníky LPG: Nejvyšší riziko (požáru) hrozí při přečerpávání LPG  z cisterny do zásobníků. Zóna ohrožení 
se předpokládá v okruhu 200 m. 

3. Hlavní rozvod plynu: Analýzou bylo zjištěno, že liniový zdroj rizika - plynovod ovlivňuje velikost zóny 
havarijního plánování 2R = 50m. 

Výsledky analýzy rizik - stanovení ohrožení pro území ORP Frýdlant:  

Tab. Mimořádné události zařazené do prvního stupně  

Mimořádné události vznikající působením 
přírodních sil 

 Mimořádné události vznikající činností člověka 

Typ mimoř. události Lokalizace  Typ mimoř. události Lokalizace 

Sněhová kalamita Černousy  Požár D.Řasnice-opuštěné objekty 

Sněhová kalamita Dětřichov I/13  Požár Juta a.s. – Višňová 

Sněhová kalamita Dolní Řasnice  Požár ČS PHM – benzín 

Sněhová kalamita Habartice-Háj    

Sněhová kalamita Nové Město p. Sm. - II/291    

Sněhová kalamita Pertoltice – I/13    

Sněhová kalamita Višňová-Andělka    

Povodeň Heřmanice-Oleška    

Povodeň Jindřichovice pod Smrkem    

Povodeň Lázně Libverda    

Zdroj:  Havarijní plán ORP Frýdlant, KÚLK, 2010 
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Tab. Mimořádné události zařazené do druhého stupně  

Mimořádné události vznikající působením 
přírodních sil 

 Mimořádné události vznikající činností člověka 

Typ mimoř. události Lokalizace  Typ mimoř. události Lokalizace 

Povodeň Bulovka, Bulovský potok  Výbuch Krásný Les – kamenolom  

Povodeň Černousy  Výbuch munice N. Město p.Sm.-STV Group 

Povodeň Dolní Řasnice  Požár Raspenava, ÚSS 

Povodeň Frýdlant  Požár Frýdlant -DAMINO 

Povodeň Hejnice    

Povodeň Habartice    

Povodeň Krásný Les    

Povodeň 
Nové Město p. S. – 
Lomnice  

   

Povodeň 
N. Město p.S. – Novoměst. 
potok 

   

Povodeň 
Raspenava – Smědá  a 
přítoky 

   

Povodeň Višňová – Smědá     

Zvláštní povodeň Pertoltice – rybník     

Přírodní požáry Habartice    

Přírodní požáry Lázně Libverda, Klečoviště    

Přírodní požáry Pertoltice – lesní požár    

Sesuvy půdy Višňová    

Zdroj:  Havarijní plán ORP Frýdlant, KÚLK, 2010 

Tab. Mimořádné události zařazené do třetího stupně  

Mimořádné události vznikající působením 
přírodních sil 

 Mimořádné události vznikající činností člověka 

Typ mimoř. události Lokalizace  Typ mimoř. události Lokalizace 

Zvláštní povodeň Bulovka, rybník Na Výsluní  Požár ČS PHM – benzín, nafta 

Zvláštní povodeň 
Bulovka-Arnoltice, rybník 
Hliňák 

 Požár ČS PHM – LPG 

Zdroj:  Havarijní plán ORP Frýdlant, KÚLK, 2010 

Mimořádné události zařazené do zvláštního stupně poplachu dle výsledků analýzy rizik nejsou uvažovány. 

Z přijaté analýzy rizik je nutné stanovit úkoly pro zabezpečení připravenosti správního obvodu obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností na uvedené mimořádné události v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Pokud nejsou pro mimořádné události POVODEŇ a ZVLÁŠTNÍ POVODEŇ zpracovány povodňové plány, 
zabezpečí obec s rozšířenou působností jejich zpracování, případně dopracování. Součástí povodňových plánů 
musí být plán evakuace z postiženého území.  

Pro mimořádné události jednoho druhu, které se vyskytují na více místech území, vypracuje HZS LK 
v součinnosti s obcí s rozšířenou působností obecný popis této události s uvedením základních opatření HZS, 
spolupráce se složkami IZS a koordinace záchranných a likvidačních prací starostou obce s rozšířenou 
působností.  

Pro subjekty, které jsou vyhodnoceny jako nebezpečné pro své okolí tím, že skladují, používají nebo vyrábějí 
látky nebo přípravky, které jsou zařazeny na základě svých vlastností do seznamu dosud klasifikovaných 
nebezpečných látek a přípravků uvedených v příloze č. 1 k Nařízení vlády 25/1999 Sb. vypracuje obec 
s rozšířenou působností v součinnosti s HZS LK – územním odborem a provozovatelem kartu ohrožujícího 
subjektu. 

Pro události zařazené do kategorie III., mimo povodně a zvláštní povodně zpracovává HZS LK postup řešení 
mimořádné události (součást Havarijního plánu Libereckého kraje). K zabezpečení koordinace záchranných a 
likvidačních prací bude zpracovaný postup projednán a zapracován do havarijního plánu ORP.  
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Obce s rozšířenou působností zabezpečí rozpracování mimořádných událostí, ke kterým může dojít na území 
obcí v jejím správním obvodu1.  

Události zařazené do kategorie IV. jsou řešeny v Krizovém plánu s využitím typových plánů. 

Objekt civilní ochrany (jev 110) 

Tab. Zařízení civilní ochrany na území SO ORP Frýdlant 

Obec Organizace Č.p. Zařízení Poznámka 

Habartice tělocvična 198 Zajištění evakuace kapacita 110 osob 

Habartice bývalá škola 146 Zajištění evakuace kapacita 146 osob 

Hejnice MěÚ Hejnice 521 Zajištění evakuace 
vytipováno dle analýzy rizik a 
PPLK 

Frýdlant SOU a OU Bělíkova 1387 Zajištění evakuace evakuační středisko 

Frýdlant Zimní stadion Frýdlant 1389 Zajištění evakuace vytipováno z analýzy rizik 

Frýdlant Zimní stadion Frýdlant 1389 
Dekontaminace osob 
a oděvů 

vytipováno z ORP Frýdlant 

Frýdlant ZŠ Bělíkova 977 Zajištění evakuace evakuační středisko 

Frýdlant MěÚ Frýdlant 37 Nouzové přežití  

Frýdlant MěÚ Frýdlant 37 
Nouzové zásobování 
vodou 

 

Frýdlant ZŠ Husova 344 Zajištění evakuace evakuační a přijímací střediska 

Frýdlant Damino CZ s.r.o. 522 Zajištění evakuace vytipováno z analýzy rizik 

Frýdlant ZŠ Purkyňova 510 Zajištění evakuace evakuační středisko 

Frýdlant Řecký dům 905 Zajištění evakuace evakuační středisko 

N. Město p. S. – 
Hajniště p.S. 

STV GROUP a.s. 
výrobní závod Hajniště 

 Zajištění evakuace vytipováno z analýzy rizik 

Raspenava MěÚ Raspenava 421 Zajištění evakuace 
vytipováno dle analýzy rizik a 
PPLK 

Višňová Juta a.s.  Zajištění evakuace 
vytipováno dle analýzy rizik a 
PPLK 

Višňová OÚ Višňová 184 Zajištění evakuace 
vyhodnoceno dle analýzy rizik 
a PPLK 

Zdroj:  Havarijní plán ORP Frýdlant, údaje o území KÚLK, 2010 

Tab. Záhraboviště 

Obec (sídlo) Majitel 
Parcelní 
číslo 

Počet dobytčích jedn. 

Dětřichov Agrogalas a.s„ Frýdlant, Kravín 230 Dětřichov 1186/1 230 

Nové Město pod 
Smrkem – Hajniště 
p.S. 

Agrogalas a.s., Frýdlant, NK-1,11 Krásný Les 447 300 

Frýdlant Školní statek Frýdlant 3152 250 

Kunratice Agrofanda s.r.o., Kunratice, VKK hala 1+2 622/1 450 

Raspenava - Peklo Chytil Jan Ing.5 Peklo, 2+OMD Peklo 3697 500 

Zdroj:  Havarijní plán ORP Frýdlant 
Pozn.: údaje o záhrabovištích jsou pouze informativního charakteru, lokality nebyly schváleny  

Tab. Souhrn plánu ukrytí - stálé úkryty (SÚ) a improvizované úkryty (IÚ) za ORP Frýdlant 

Skupiny obyvatelstva 
Počet 
obyvatelstva 

SÚ - STOÚ SÚ - STNÚ IÚ CELKEM 

počet kapacita počet kapacita počet kapacita počet kapacita 

O - obyvatelstvo 19008 0 0 0 0 74 5288 74 5288 

Ž - žactvo 5324 0 0 0 0 5 1000 5 1000 

OO - osaz. objektů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C - celkem X 0 0 0 0 79 6288 79 6288 

Zdroj: ORP Frýdlant 

CIVILNÍ OCHRANA – HLAVNÍ ZÁSADY A POTŘEBY 

Je třeba respektovat opatření, vyplývající z následujících mimořádných a krizových situací (viz výstupy 
z Havarijního a Krizového plánu kraje a Havarijního plánu SO ORP Frýdlant, kde jsou rozpracovány v jednotlivých 
Operačních plánech, resp. Plánech konkrétních činností – viz výše):  

                                                           

1 § 15 zákona 239/2000 Sb., o IZS a změně některých zákonu ve znění pozdějších předpisů 
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Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Největší riziko se koncentruje do urbanizovaných a hustěji zalidněných území (Frýdlant, Nové Město pod 
Smrkem, Hejnice) a do údolní nivy řeky Smědé, popř. do území pod hrázemi rybníků, která mohou být zasažena 
povodní a zvláštní povodní.  

Seznam navržených evakuačních středisek, přijímacích středisek, evakuačních tras v obvodu obce s rozšířenou 
působností Frýdlant je uveden v přílohách C-6-2,3,4 Havarijního plánu kraje a v tabulce výše. Evakuační trasy je 
nutné stanovit nejpozději při vyhlášení evakuace obyvatelstva z evakuovaného prostoru. Pro ubytování 
evakuovaných osob lze v kromě objektů základní občanské vybavenosti (základní školy s tělocvičnami a 
stravovnami) zejména lůžkových kapacit rekreačních zařízení a lázní (Lázně Libverda). 

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území 

Na území SO ORP Frýdlant nejsou koncentrovány ve větším rozsahu rizikové výroby (např. rafinérie, výroba 
explozivních látek, hořlavin a jiných nebezpečných chemických produktů). Přesto jsou však tyto látky v regionu 
skladovány a používány. Seznam potenciálních rizik je součástí Havarijního plánu kraje a ORP; namátkou 
jmenujme skladovací kapacity pohonných hmot nebo zásobníky čpavku (např. zimní stadion Frýdlant). 

Specifikem území jsou rizika spojená se zvýšeným výskytem přirozeného půdního radonu (žulové podloží). 

Riziko představují rovněž možné výbuchy plynu v plynofikovaných obcích (Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, Lázně 

Libverda, Nové Město pod Smrkem, Raspenava. 

Ochrana území před povodněmi 

V posledních letech v souvislosti s globálními klimatickými změnami na planetě Zemi nabývá na významu 
problematika ochrany území před povodněmi. Velké povodně na území ČR v letech 1997 a 2002 i lokální 
povodně 2007 vyvolaly tlak na zkvalitnění preventivních opatření a zlepšení monitoringu a informačního systému. 
K vyvinutí ještě silnějšího tlaku pravděpodobně dojde v návaznosti na povodně ze srpna 2010, které SO ORP 
Frýdlant významně postihly a ovlivnily. 

Z hlediska povodní představuje největší riziko řeka Smědá; dopady povodně přesahují hranice kraje i státu. 

Největší problémy se koncentrují do území při hranici s Polskem (Višňová, Černousy). Co se týče regulace a 
úpravy toku, koryta v menších městech jsou dimenzována pouze na Q10 (10-letou vodu), s výjimkou Frýdlantu 
(Q50). Další riziko představují rybníky v důsledku možného protržení hrází (rybník „Na Výsluní“ v Bulovce a 
„Hliňák“ Bulovka – Arnoltice). 

Všechny obce (v rámci Mikroregionu Frýdlantsko) mají nově zpracované digitální povodňové plány. V roce 2014 
došlo k instalaci varovného a vyrozumívacího systému (rozhlasy) a lokálního výstražného systému (srážkoměry a 
hladinoměry). V roce 2015 byla zpracována podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových 
opatření v mikroregionu Frýdlantsko, výstupy jsou k dispozici na webových stránkách http://dso.frydlantsko.cz/. 
Podkladová analýza zahrnuje zejména podklady pro následnou realizaci opatření – podrobné technické řešení 
jednotlivých navrhovaných opatření, které jsou uvedeny v kapitole F. Souhrn záměrů na provedení změn v území. 

Ochrana území před sesuvy půd a skal 

Specifikem Frýdlantska jsou přeshraniční rizika sesuvů (halda dolu Turów) na polském území při hranici s ČR. Při 
velkých deštích dochází ke splachům jílovitých hornin z hald přes státní hranice na území obcí Višňová a 
Kunratice (od HM 118 po HM 122). 

Integrovaný záchranný systém 

Problematika Integrovaného záchranného systému (určen ke koordinaci záchranných a likvidačních prací při 

vzniku mimořádných událostí) a krizové komunikace je podrobně řešena v Havarijním a Krizovém plánu 
Libereckého kraje. V tomto dokumentu jsou rovněž podrobně řešena hospodářská opatření pro krizové stavy na 
území Libereckého kraje, tedy i na území spádového obvodu ORP Frýdlant.  

Objekt požární ochrany (jev 111) 

V řešeném území je nezbytné respektovat ochranu objektů ve vlastnictví či správě HZS LK, jednotek SDH 
v obcích.  

Tab.  Jednotky požární ochrany na území ORP Frýdlant 

Obec Název jednotky požární ochrany Kategorie Adresa (ulice, č.p.) 

Bílý Potok Bílý Potok JSDHO V 337/1 

Bulovka Arnoltice-Bulovka JSDHO x 19 

Bulovka Bulovka JSDHO V 49 

Černousy Ves - Černousy JSDHO x  

Dětřichov Dětřichov JSDHO V  

Dolní Řasnice Dolní Řasnice JSDHO III/1 312 

http://dso.frydlantsko.cz/
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Obec Název jednotky požární ochrany Kategorie Adresa (ulice, č.p.) 

Frýdlant Frýdlant JSDHO III/2 Kaplického 1253/1 

Frýdlant Větrov - Frýdlant JSDHO x Dlouhá 3083 

Habartice Habartice JSDHO V/1 107 

Hejnice Ferdinandov - Hejnice JSDHO x Č.p. 298 

Hejnice Hejnice JSDHO III/1 Klášterní 134/1 

Heřmanice Heřmanice JSDHO x 37/1 

Horní Řasnice Horní Řasnice JSDHO V/1 u č.p. 227 

Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovice pod Smrkem JSDHO III/1 u č.p. 217 

Krásný Les Krásný Les JSDHO V/1 225 

Kunratice Kunratice JSDHO V/1 135 

Lázně Libverda Lázně Libverda JSDHO III/1 194 

Nové Město pod Smrkem Ludvíkov pod Smrkem JSDHO V/2  

Nové Město pod Smrkem Nové Město pod Smrkem JSDHO III/1 Komenského 57 

Pertoltice Pertoltice JSDHO III/1 17 

Raspenava Raspenava JSDHO III/1 Fučíkova 74 

Raspenava Raspenava HZS LK I Nádražní 648 

Višňová  JSDHO Višňová - Andělka nezařaz.  

Višňová Minkovice JSDHO x  

Višňová Předlánce - Višňová JSDHO x  

Višňová  JSDHO Višňová - Víska nezařaz.  

Višňová Višňová JSDHO III/1 1 

Zdroj: Havarijní plán ORP Frýdlant, údaje o území HZS LK,2007 

Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky (jev 112) 

Policie ČR požaduje respektovat ochranu nemovitostí a zařízení dle seznamu, který je součástí stanovisek 
Správy Sč. kraje z 3.7.2007, resp. MV z 25.6. a 10.7.2007. Jedná se o budovy OŘ PČR Liberec na území SO 
ORP Frýdlant, elektronická komunikační zařízení vč. ochranných pásem, telekomunikační vedení, mikrovlnné 
spoje aj. 

Tab.  Objekty v majetku Policie ČR – dle seznamu Policie ČR, Správa Severočeského kraje 

Obec Kód zařízení Adresa 

Černousy  CEN 35051215 Černousy č.p. 77 

Habartice (Cizinecká policie) CEN 35051213 Habartice č.p. 195, 197 

Hejnice – obvodní oddělení  CEN 35051205 Lázeňská č.p. 381, 463 62 Hejnice 

Nové Město pod Smrkem  CEN 35051215 Nové Město pod Smrkem č.p. 905 

Zdroj: Policie ČR, Správa Severočeského kraje – Stavebně ubytovací odbor, 2007 

Tab.  Zařízení Policie ČR – ostatní  

Obec Adresa 

Dětřichov Dětřichov č.p. 93 

Kunratice  (Cizinecká a pohraniční policie) 

Horní Řasnice Srbská (Cizinecká a pohraniční policie) 

Frýdlant – obvodní oddělení Nám. T.G.Masaryka 99, 464 01 Frýdlant 

Nové Město pod Smrkem – obvodní oddělení Jindřichovická 145, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

Zdroj:  Policie ČR, www.policie.cz , vlastní šetření 
Pozn.:  objekty a zařízení Cizinecké a pohraniční policie, které po přistoupení ČR k Schengenskému protokolu 

nejsou využívány, jsou postupně uvolňovány 

Hodnocení jevů podle obcí 

Lokalizace jevů, týkající se problematiky bezpečnosti (ohrožení přírodními i civilizačními faktory, zařízení Policie 
ČR, HZS, SDH apod.) s územní identifikací podle obcí, je uvedena v následující tabulce: 

http://www.policie.cz/
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Tab.  Hodnocení jevů v oblasti bezpečnosti podle jednotlivých obcí  

Obec Policie ČR Hasiči Zařízení CO 

Bílý Potok  Jednotka SDH – kat. V  

Bulovka  Jednotka SDH – kat. V  

Černousy zař. Cizinecké a pohr.policie Jednotka SDH   

Dětřichov zař. Cizinecké a pohr.policie Jednotka SDH – kat. V  

Dolní Řasnice  Jednotka SDH – kat. III/1  

Frýdlant obvodní oddělení PČR Jednotka SDH – kat. III/2 

dekontaminace osob a 
oděvů, evakuační 
středisko, nouzové 
přežití, nouzové zásob. 
vodou  

Habartice zař. Cizinecké a pohr.policie Jednotka SDH – kat. V/1  

Hejnice obvodní oddělení PČR Jednotka SDH – kat. III/1 evakuační středisko 

Heřmanice  Jednotka SDH  

Horní Řasnice zař. Cizinecké a pohr.policie Jednotka SDH – kat. V/1  

Jindřichovice p. S.  Jednotka SDH – kat. III/1  

Krásný Les  Jednotka SDH – kat. V/1  

Kunratice zař. Cizinecké a pohr.policie Jednotka SDH – kat. V/1  

Lázně Libverda  Jednotka SDH – kat. III/1  

Nové Město p. Smrkem obvodní oddělení PČR Jednotka SDH – kat. III/1 evakuační středisko 

Pertoltice  Jednotka SDH – kat. III/1  

Raspenava  HZS LK – kat. I evakuační středisko 

Višňová  Jednotka SDH – kat. III/1 evakuační středisko 

Zdroj: Havarijní plán ORP Frýdlant 

Tab. Hodnocení jevů v oblasti bezpečnosti podle jednotlivých obcí  

Obec Ohrožení (přírodní vlivy) Ohrožení (civilizační vlivy) Záhraboviště 

Bílý Potok    

Bulovka 
povodeň II., zvláštní povodeň 
III. (rybníky) 

  

Černousy povodeň II., sněhová kalamita   

Dětřichov sněhová kalamita  Agrogalas a.s. 

Dolní Řasnice povodeň II., sněhová kalamita požár I.  

Frýdlant povodeň II., požár II. (DAMINO) Škol.statek Frýdlant 

Habartice 
povodeň II., sněhová kalamita, 
přírodní požáry 

  

Hejnice povodeň II.,   

Heřmanice povodeň I.   

Horní Řasnice    

Jindřichovice p. S. povodeň I.   

Krásný Les povodeň II., výbuch – kamenolom  

Kunratice   Agrofanda s.r.o. 

Lázně Libverda povodeň I., přírodní požáry   

Nové Město p. S. povodeň II., sněhová kalamita výbuch munice (STV Group) Agrogalas a.s.  

Pertoltice 
zvláštní povodeň II., sněhová 
kalamita, přírodní požáry 

  

Raspenava povodeň II., požár II. (ÚSS)  

Višňová 
povodeň II., sněhová kalamita, 
sesuvy půdy II. 

požár I.  

Zdroj:  Havarijní plán ORP Frýdlant 
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B.10 Struktura osídlení 

Historický vývoj osídlení území   

Poznatky o nejstarším osídlení Jizerských hor jsou velmi kusé, v předhistorické době byly horské partie 
zalesněné a pusté. 

Nejstarší památky osídlení Frýdlantska pocházejí z doby osídlení pohanskými kmeny tj. asi z 2. - 3. tisíciletí př. n. 
l. Nejvýznačnějším předhistorickým sídlištěm Frýdlantska byl Chlum (Glitzbush) - znělcový kopec 495,3 m n. m. 
severně od dnešní Raspenavy. Lze se domnívat, že zde žili lidé doby bronzové, patřící ke kultuře Lužické, tedy k 
možným prapředkům Slovanů.  

Existuje domněnka, že na vrcholu mohla stát keltská svatyně. Prof. Götze z Berlína za pomoci místního učitele A. 
Schicketanze v roce 1924 v náčrtcích rekonstruoval zhruba 4,5 metrů silné stěny kamenných valů na vrcholu 
kopce, vyslovil domněnku, že valy byly dvojité a naznačil přístupové cesty. Někteří badatelé se domnívají, že 
vrcholové hradiště obývaly starogermánské kmeny. 

Pro období následujících 1500 let nejsou na Frýdlantsku zjištěny žádné konkrétní stopy lidského osídlení. 
Náhodné nálezy římských mincí svědčí o tom, že tento kraj nebyl zcela pustý, ale putovali tudy obchodníci (mince 
z doby vlády Flavia Claudia Constantina, který žil v letech 316 - 360 a císařem byl od roku 337 a mince z doby 
Valentiniana I. z let 364 – 375).  

V rozmezí let 500 př. n. l. až 500 n. l. zde žili nejdříve keltské a poté i germánské kmeny. 

První konkrétní důkazy o etnické příslušnosti obyvatel Frýdlantska jsou z let 600 - 1200 n. l., kdy se zde usadilo 
slovanské obyvatelstvo - Lužičtí Srbové zvaní též Vendové. Lužičtí Srbové přežili jako jediní z Polabských 
Slovanů a dnes žijí v jihovýchodní části Německa. Jejich pobyt na Frýdlantsku dokládají mnohé místní názvy 
(např. Smědá a Lomnice). 

Správně patřilo Frýdlantsko, tehdy ještě jako část Horní Lužice zvaná Záhvozdí (Zagost), pod biskupství 
míšeňské. Po jistou dobu kolem roku 600 n.l. patřilo pravděpodobně pod ochranu Sámovy říše. 

Zmínky o prvních osadách pod Frýdlantským hradem nacházíme v Kronice Zbraslavské. Mezi roky 1006 - 1278 
bylo toto území vlastnictvím německých císařů a bylo často dáváno v léno různým vládcům, někdy německým 
jindy českým. Frýdlantsko tedy mnohokrát změnilo svého majitele i místní názvy. Českému knížeti Vratislavovi 
například propůjčil německý císař Jindřich IV. roku 1076 „za pomoc ve zbrani" celou lužickou část tzv. míšeňské 
marky. Roku 1158 daroval německý císař Friedrich Barbarossa českému králi Vladislavovi II. celou Horní Lužici 
za pomoc v bitvě o Milán. 

Výměna lenních pánů se pak opakovala ještě několikrát. Samostatné Frýdlantsko bylo vyčleněno německým 
císařem ze Záhvozdí až počátkem 13. století, kdy dovolil králi Přemyslu Otakarovi I., aby za vojenskou pomoc 
„všechna území, která se zdají k Čechám náležeti a která byla někdy odcizena, náležela jemu a jeho potomkům". 
Dalších 50 let se vedly spory o uskutečnění tohoto ustanovení. 

Na Frýdlantsku, „české" Lužici se poměry stabilizovaly v únoru 1278, kdy král Přemysl Otakar II. prodal hrad 
„Vriedlant" německému šlechtici panu Rulkovi z Biebersteina a s ním i velkou část Jizerských hor včetně jejich 
severního předhůří. Církevně spadalo Frýdlantsko stále ještě pod míšeňské biskupství. Bibrsteinové vládli nad 
tímto krajem celých 273 roků. 

V době, kdy vládli Frýdlantsku Bibrsteinové, žili v jeho vsích ještě Lužičtí Srbové. Německé obyvatelstvo se mezi 
ně do slovanských obcí začalo přistěhovávat již kolem poloviny 12. století. Zprvu to byli jen vysloužilí služebníci a 
vojáci lenních pánů z Lužice. Plánovaná kolonizace přišla později a dosáhla vrcholu v polovině 13. století za vlády 
krále Přemysla Otakara II. Ve 14. století již přicházejí do Záhvozdu osadníci ze všech koutů německé říše. 
Kolonisté byli povoláváni, aby obhospodařili dosud neobdělanou půdu, a je velmi pravděpodobné, že již ve 13. - 
14. století vymýtili a zatlačili les až na jeho dnešní hranici na úpatí Jizerských hor. Postup osídlení byl plánovitý a 
výrazně ovlivnil ráz krajiny způsobem hospodaření i vzhledově. Byl to významný urbanizační proces. 

První historická zmínka o Frýdlantu byla zaznamenána již v roce 1278. 

První historické zmínky o většině ostatních sídel na území Frýdlantska pocházejí ze 14. století – například 
Raspenava (1343), Višňová (1363), Kunratice (1377), Hejnice, Dětřichov a Jindřichovice pod Smrkem (1381), 
Černousy (1385), Habartice (1399).  

O Novém Městě pod Smrkem a Bílém Potoce se poprvé psalo až v roce 1592, resp. 1597.  

Ještě v 15. století žili Lužičtí Srbové na Frýdlantsku, později však Biebersteinové zakázali zapisování lužicko - 
srbské národnosti do křestních listů. Lužičtí Srbové nebyli přijímáni do zaměstnání v nových městech, nebyli 
přijímáni do řemeslnických cechů. Lužičtí Srbové tedy mizí z podhůří Jizerských hor a na několik století se zde 
Němci stávají dominantní národností. 

Zemská obchodní stezka z Frýdlantu do Krásné Studánky vedla přes dnešní Raspenavu. Její význam ukázaly 
husitské války. 

1428 - spanilá jízda do Horní Lužice, při které jsou popleněny statky Biebersteinů. Ve stejném roce prošli husité 
Raspenavou a celou ji vyrabovali.  
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1432 - dobytí Frýdlantu husity. 

1433 - Jan Čapek ze Sán útočí na Hamrštejn a podniká spanilou jízdu na pobřeží Baltického moře. Cestou 
obsadil i Frýdlant, který však před tím vypálila lužická protihusitská vojska. 

1521 - v Raspenavě na Sloupském potoce (v prostoru za Vlnapem) založen nový hamr Tato provozovna na 
zpracování železa sléváním a kováním měla zvláštní postavení ve střední Evropě. Koncesi na zřízení 
hamru vydal Jáchym z Biebersteinu, prvním majitelem hamru byl Jindřich ze Schwanitz (místo se 
zvláštními právy bylo osvobozeno od prací u dvora: kromě těžby železné rudy a jejího zpracování měl 
majitel hamru právo dědičně využívat Sloupský potok k provozu hamru a lovu ryb, těžit dříví pro 
truhlářské práce, pro budovy hamru, otop a výztuhu štol, dále práva várečné a výčepní). Železná ruda 
pro hamr se těžila na Chlumu, za Ferdinandovem u Sloupského potoka, na Vápenném vrchu a v jeho 
okolí. Na tento hamr navazovala později železárna pracující pro arzenál Albrechta z Valdštejna. 

1527 - počátek reformace na Frýdlantsku. Jedná se o snahu o nápravu katolické církve. 

1551 - vymírají Biebersteinové a jejich slezští příbuzní včas neuplatnili nárok na dědictví. 

1558 - kupuje frýdlantské panství rod Redernů. 

1562 - 1570 četné záplavy rozvodněním řeky Smědé. 

1621 - protestanti a císařovi odpůrci musí opustit Čechy. Proto opouštějí Redernové frýdlantské panství i nově 
vystavěný liberecký zámek. 

1622 - kupuje frýdlantské panství Albrecht z Valdštejna. 

1623-4 - dodávka raspenavského železa pro Valdštejnské stavby paláců v Praze a Jičíně. 

1626 - na rozkaz Albrechta z Valdštejna byl založen druhý raspenavský hamr. Stál v místě dnešního hotelu 
Zámeček. Tento moderní hamr byl vybaven vysokou pecí. 

1627 - ustanoveno zemské zřízení v Čechách. 

1634 - panství frýdlantské přináleží rodu Gallasů a po jejich vymření jejich příbuzným Clam - Gallasům. Ti obývali 
frýdlantský zámek až do roku 1945. 

Koncem třicetileté války bylo město Frýdlant okupováno Švédy. 

1775 - selské bouře. Raspenavští a frýdlantští sedláci dobyli frýdlantský zámek 27.7.1775. Selské povstání 
potlačeno za pomoci císařské armády. 

1847 - z důvodu snížení nezaměstnanosti schválena subvence na výstavbu silnice z Raspenavy přes 
Oldřichovské sedlo do Liberce. Téhož roku zahájena i její stavba. 

1848 - ústavní a politické změny mj. zřízení systému okresů v Čechách. Frýdlant se stává hlavním městem 
okresu frýdlantského. 

1849 - zahájen provoz silnice Raspenava – Liberec. 

1852 - zřízena velká Clam-Gallasova obora. Její zbytky jsou dodnes patrné podél silnice na Oldřichovské sedlo. 

1873 - zahájení prací na tunelu pod Oldřichovským sedlem. 

1874 - dokončení železnice z Liberce do Zawidówa (zahájení provozu 1875). Tzv. Jiho-severní německá 
spojovací dráha. 

1899 - postavena železnice Raspenava - Bílý Potok. 

Nejprve zemědělský charakter obcí se u měst postupně měnil na průmyslový i vlivem těžby a zpracování 
nerostných surovin (Nové Město pod Smrkem, Raspenava). Rozvoj a prosperita obcí souvisely s rozvojem 
zejména textilního průmyslu. V 19. století Frýdlantsko, i přes rozvoj textilního průmyslu, začalo zaostávat za 
Libercem, který byl po celý středověk ve stínu Frýdlantu.  

1929 - pozemková reforma. 

1932 - nezaměstnanost na Frýdlantsku 30%. 

1930 - ve volbách se část levicových voličů přesouvá ke straně nacionálně socialistické a NSDAP zaznamenává 
první volební úspěch, když ve dvacátých letech preferovali obyvatelé Frýdlantska v parlamentních a 
senátních volbách sociální demokracii a v komunálních volbách komunistickou stranu a nacionální 
socialisté měli volební výsledky spíše průměrné. 

1933 - dochází k převzetí absolutní moci NSDAP. 

1939 - zahájení nacistického programu vyhlazení Židů a Slovanů. Nastává přesídlování a na Frýdlantsku se 
objevují tzv. „Volksdeutsch", tj. Němci z Podkarpatské Rusi a Volyně. 

1945 - dochází dle dekretů prezidenta Dr. Edvarda Beneše k vysídlení podstatné části německého obyvatelstva a 
následkem toho k zásadní změně národnostního složení obyvatel  
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S odsunem sudetských Němců po 2. světové válce došlo k přerušení historické kontinuity osídlení českého 
pohraničí, které se projevilo nejen rapidním poklesem počtu obyvatel obcí, ale také relativním zpomalením tempa 
rozvoje ve srovnání s jinými regiony v lidově-demokratickém Československu. Ztráta pozice okresu u města 
Frýdlant s územní reformou z roku 1961 (stal se součástí okresu Liberec), slučování obcí (střediskové obce) 
znamenalo další úpadek, pokles investiční aktivity v oblasti bytové výstavby, rozvoje průmyslu i občanské 
vybavenosti ve srovnání s jinými regiony obdobné velikosti. Tento trend pokračoval i v období tzv. „normalizace“ 
až do roku 1989. 

Celkově z hlediska vývoje osídlení bylo území SO ORP Frýdlant zásadně poznamenáno poválečným 
uspořádáním s novým vymezením státních hranic po roce 1945, výměnou obyvatelstva a následnou 
hospodářskou stagnací. Současné snahy, charakteristické otevřením hranic a směřující k obnově přirozených 
historických rozvojových vazeb nejsou dosud úspěšné s ohledem na skutečnost, že podobné problémy provází 
situace v příhraničních oblastech sousedních států. 

Zastavěné území (jev 1) 

Zastavěné území je dle § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), území vymezené územním plánem (ÚP) nebo samostatným postupem dle tohoto zákona. 
Nemá-li obec takto vymezené území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. 9. 1966 a 
vyznačená v mapách evidence nemovitostí („intravilán“). Zastavěné území je blíže charakterizováno v § 58 
zákona. 

Tab. Zastavěné území  

Obec Zastavěné území Způsob vymezení 

Bílý Potok ANO v ÚP  

Bulovka ANO v ÚP
 

Černousy ANO v ÚP  

Dětřichov ANO v ÚP 

Dolní Řasnice ANO v ÚP 

Frýdlant ANO v ÚP 

Habartice ANO v ÚP 

Hejnice ANO v ÚP 

Heřmanice ANO v ÚP
 

Horní Řasnice ANO v ÚP 

Jindřichovice pod Smrkem ANO samostatným postupem (opatření obecné povahy) 

Krásný Les ANO v ÚP 

Kunratice ANO v ÚP 

Lázně Libverda ANO v ÚP
 

Nové Město pod Smrkem ANO v ÚP 

Pertoltice ANO v ÚP 

Raspenava ANO v ÚP 

Višňová ANO v ÚP 

Zdroj:  Podklady ÚÚP ORP, ÚPD 

Zastavitelná plocha (jev 117) 

Zastavitelná plocha je dle § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje.  

Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě schválené nebo vydané ÚPD jednotlivých obcí. Odlišeny jsou 
plochy výroby (jev 002) a plochy občanského vybavení (jev 003) jako samostatně sledované územně analytické 
jevy.  

Sídelní struktura 

Správním centrem a jádrem historicky vzniklé sídelní struktury je město Frýdlant (obec s rozšířenou působností, 
obec s pověřeným stavebním úřadem a sídlo s kumulací vybavenosti a služeb nadmístního významu).  

Hejnice a Nové Město pod Smrkem jsou místy soustředěných městských funkcí, Nové Město navíc obec 
s pověřeným stavebním úřadem.  

Veřejnou infrastrukturu nadmístního významu vykazují obce Raspenava a Višňová.  
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Území dotčené oblastí Jizerských hor (Bílý Potok, Hejnice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, 
Raspenava) tvoří rekreační oblast širšího významu, což má dopad také na množství a variabilitu vybavenosti a 
služeb v těchto obcích.  

Specifickou pozici zaujímá obec Lázně Libverda – lázeňské místo a s tím související vybavenost nadmístního 
významu, která je zároveň významnou atraktivitou v území z pohledu cestovního ruchu.  
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C. PILÍŘ ENVIRONMENTÁLNÍ 

C.1 Geologie a horninové prostředí 

C.1.1 Geomorfologie 

Z hlediska geomorfologického členění (cf. DEMEK et al. 1987) se území Frýdlantska nachází v geomorfologické 
soustavě (subprovinci) a to Krkonošsko-jesenické soustavě (dříve zvaná Sudetská), která zahrnuje 
geomorfologické celky Lužické hory, Ještědsko-kozákovský hřbet, Žitavská pánev, Frýdlantská pahorkatina, 
Jizerské hory, Krkonoše a Krkonošské Podhůří. Bližší charakteristika jednotlivých geomorfologických celků je 

uvedena v odborné literatuře např. Demek et al. Zeměpisný lexikon ČSR, 1987. 

Největší dynamiku vykazují zlomové svahy při severním úpatí Jizerských hor.  

Geomorfologicky řešené území spadá do struktury kaledonského, hercynského až variského vrásnění. 
Rekonstruovat starší etapy geologického vývoje daného území není snadné, neboť opakující se vrásnění a s ním 
spojené procesy metamorfózy ve vývojových obdobích od prekambria silně pozměnily ráz původních hornin. 

Z hlediska geomorfologického členění území české republiky náleží řešené území do provincie Česká vysočina, 
soustavy IV– Sudetská soustava, podsoustava A – Západní sudety, okrsku Frýdlantská pahorkatina. 

Geologicky se na stavbě Frýdlantské jednotky podílí útvary západosudetské soustavy krystalických hornin 
v podobě hrubozrnných žul rumburského typu, ortorul a zawidowských biotických granodioritů. Terciární útvary se 
na stavbě území podílejí ojedinělými tělesy vyvřelin trachyt-fonolitové řady. V povrchových útvarech převládají 
místy mohutné kvartérní překryvy glaciálních a fluviálních sedimentů (souvkové hlíny, štěrkopísky a nivní 
uloženiny). 

Frýdlantská pahorkatina je členitou pahorkatinou při severním úpatí Jizerských hor. Její rozloha činí 241 km
2
, 

střední nadmořská výška je 359,4 m, střední sklon 3°45´. Geologickou stavbu tvoří převážně ruly a biotitické žuly 
krkonošsko-jizerského plutonu s proniky a příkrovy mladotřetihorních čedičů a znělců, které podmiňují izolované 
kupy vystupující nad mírně zvlněný reliéf. Vlivem pleistocénního zalednění byly starší sníženiny zaplněny až 20 m 
mocnými glacifluviálními štěrkopísky, které jsou postupně vyklizovány erozně-denudačními pochody. Nejvyšším 
bodem Frýdlantské pahorkatiny je Andělský vrch (572 m n. m.), dalšími významnými kótami jsou Hřebenáč (566 
m n. m.), Vyhlídka (512 m n. m.), Chlum (495 m n. m.), U rozhledny (399 m n. m.), Hradec (313 m n. m.). 
Reliéfové poměry regionu jsou velmi pestré, většina území má charakter členité pahorkatiny až hornatiny. 
Nejvyšším bodem Frýdlantska je Smrk (1124 m n. m.) v Jizerských horách, nejnižším místem je hladina Smědé 
na hranici s Polskem (208 m n. m.).  

C.1.2 Geologie 

Z širšího, regionálně geologického hlediska tvoří Frýdlantsko regionálně – geologické jednotky tří strukturních 
pater Českého masívu – z předplatformních lugická oblast, dále limnický permokarbon a z platformních jednotek 
terciér a kvartér. 

Lugická oblast (lugikum) buduje celé území Frýdlantska. 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 S. 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). 

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

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

Ložiskově důležité jsou zejména: biotitický granit (tzv. liberecká žula) krkonošsko-jizerského plutonu, která je 
hrubozrnná, porfyrická s velkými vyrostlicemi draselného živce.  

Lužický masív (lužická antiklinální zóna) zasahuje na území Frýdlantského 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 
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granodioritem (anatexitem), biotickým západolužickým – demitzským) granodioritem středně zrnitým, jemu velmi 
podobným, jen z části silněji deformovaným východolužickým (zawidowským) granodioritem a hrubozrnnou 
rumburskou žulou. Plášť granodioritů tvoří mocná lužická drobová formace svrchnoproterozoického stáří. 

Terciérní sladkovodní lakustrinní až fluviolakustrinní sedimenty se zachovaly SV až V od lužické poruchy v 

pruhu od Žitavské kotliny přes Libereckou kotlinu až na Železnobrodsko. Jsou většinou zakryty relativně mocnými 
kvartérními glaciofluviálními a glacilakustrinními uloženinami, které jsou bohatým zdrojem štěrkopísků. S těmito 
sedimenty původně souvisel pás menších lokalit podél říčky Smědé Z od Frýdlantu.  

Terciérní vulkanity vystupují nejhojněji v jihozápadní části Frýdlantské pahorkatiny. Nerovnoměrně jsou 

zastoupeny horniny čedičového, trachytového i foidického typu. Na Frýdlantsku nacházíme dosti velká, 
geomorfologicky ale nepříliš výrazná tělesa bazaltoidů (olivinický nefelinit, nefelinický bazanit aj.), výjimku 
představuje fonolitový Chlum a trachytový Hradec.  

Kvartérní pokryvy sice dosahují řádově nižší mocnosti než starší horninové útvary, jsou zato všudypřítomné a 

vzhledem k tomu, že leží na povrchu, mají klíčový význam pro půdotvorbu a tím i pro živou přírodu. Vedle 
zvětralinového pláště různých hornin a proměnlivé mocnosti jsou na území kraje významně zastoupeny 
následující pleistocénní a holocénní sedimenty: 

- sprašové hlíny vytvářejí souvislé pokryvy v rovinatém až mírně svažitém terénu v Žitavské pánvi a 

Frýdlantské pahorkatině. V jižní části je místy střídají typické spraše. Vznikly z původních spraší na 
daném místě. Vznik sprašových pokryvů byl podmíněn klimatem a mohl být usnadňován malým 
obsahem CaCO3 v původních spraších. Vlivem vlhčího klimatu byl CaCO3 snadno vyluhován do 
spodiny a tím počalo znehodnocování sprašových půd. Intenzivním rozkladem přimíšených živců 
vznikly hojné jílové křemičitany nepříznivé fyzikální povahy. Jako půdotvorný substrát se vyznačují 
dobrými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. V zájmovém území na nich vznikly hnědozemě 
illimerizované, illimerizované slabě oglejené a oglejené půdy. Areály těchto půd se nacházejí ve 
východní a v jihozápadní části popisovaného území, 

- nivní nevápnité naplaveniny - Geologicky jsou to nejmladší materiály vzniklé v inundačním pásu 

vodotečí za povodní. V daných poměrech se jedná o směs přeplavených hlín s velkou příměsí 
písčitých částí. Zrnitostně jsou lehčí. Nacházejí se v povodí Řasnického potoka a jeho menších přítoků. 
Vznikly na nich nivní půdy glejové a glejové půdy, 

- fluviální štěrkopísky (říční terasy) – jsou risského a würmského stáří 

- glacifluviální sedimenty, zvl. štěrkopísky, sálského, méně elsterské zalednění vyplňují značnou část 

Frýdlantské pahorkatiny,  

- svahoviny (deluviální sedimenty) zaujímají dolní stupně svahů a jejich úpatí.  

- proluviální sedimenty – výplavové kužely nacházíme při potocích na přechodu ze svahů do kotliny,  

- deluviofluviální sedimenty pleistocénního až holocénního stáří sledují horní části vodních toků a jsou 

pouze lokálního významu. 

- holocénní náplavy (povodňové hlíny, říční a potoční písky a štěrky) doprovázejí v různém rozsahu 

všechny vodoteče.  

C.1.3 Nerostné suroviny 

Nerostné suroviny patří mezi největší přírodní zdroje regionu. Na Frýdlantsku, mimo historické dobývání rud 
v oblasti Nového Města pod Smrkem, se vyskytují především suroviny typu stavebních materiálů. V řešeném 
regionu je stanoveno 6 chráněných ložiskových území, 9 dobývacích prostorů o celkové ploše 116,1 ha, z nichž 
jsou v současné době 2 v těžbě (povolena hornická činnost).  

Chráněná ložisková území (jev 58) 

Tab. Přehled chráněných ložiskových území (CHLÚ) zasahující do řešeného území 

Identifikace Číslo Název Surovina Nerost Obec 

300080000 3000800 Arnoltice - Pertoltice SPSP písek, štěrkopísek Pertoltice, Bulovka 

300100001 3001000 Horní Řasnice SPSP štěrkopísky Horní Řasnice 

300090000 3000900 Krásný Les u Frýdlantu SPSP štěrkopísky Krásný Les 

308900000 3089000 Dětřichov SPSP psamity, štěrk Dětřichov 

300070000 3000700 Frýdlant SPSP psamity, štěrk Frýdlant, Višňová 

312900000 3129000 Předlánce - Andělka SPSP psamity, štěrk, štěrkopísek Višňová 

Zdroj:  ČGS-Geofond, informace MŽP, Surovinová politika LK 
Pozn.:  SPSP – štěrkopísky 
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Obr. Chráněná ložisková území 

 
Zdroj: ČGS-Geofond  

Plochy těžby nerostů 

V celém řešeném území se nachází několik ploch těžby nerostů (stávající i ukončené). Jedná se o tyto obce:  

- Heřmanice (k. ú. Heřmanice u Frýdlantu) 4 lokality - původní čedičové lomy, již nevyužívané (o rozloze 

cca 16 ha) 

- Krásný Les (k. ú. Krásný Les u Frýdlantu) jedna lokalita stávající těžby a jedna lokalita navrhovaná, 

těží se zde kamenivo pro stavební účely a surovinou je čedič (lom provozuje společnost DOBET, spol. 
s r.o.) (stav 17 ha a navrhované 7 ha). 

- Horní Řasnice (k. ú. Horní Řasnice a k. ú. Srbská), těženou surovinou je písek (lom provozuje 

společnost Tarmac CZ a.s.) (33,2 ha). 

Dobývací prostory (jev 57) 

Tab. Přehled dobývacích prostorů v rámci SO ORP Frýdlant – dobývací prostory těžené 

ID číslo Číslo Název Pověřená organizace Stav využití Surovina 
Plocha 

(ha) 

Obce 

870011800 7/0118 Horní Řasnice EUROVIA 
Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

těžený SPSP 33,28 Horní 
Řasnice 

870014400 7/0144 Krásný Les DOBET s.r.o., 
Ostrožská Nová Ves 

těžený olivinický 
čedič 

17,75 Krásný Les 

Zdroj:  OBÚ Liberec, ČGS-Geofond 
Poznámka:SPSP - štěrkopísek 

Tab. Přehled dobývacích prostorů v rámci SO ORP Frýdlant - dobývací prostory netěžené 

ID číslo Číslo Název Pověřená organizace Stav využití Surovina 
Plocha 

(ha) 

Obce 

870089200 7/0892 Frýdlant I EUROVIA 
Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

se zastavenou 
těžbou 

SKSK 6,37 Dětřichov, 
Frýdlant  

870058200 7/0582 Heřmanice u EUROVIA se zastavenou čedič 5,47 Heřmanice 
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ID číslo Číslo Název Pověřená organizace Stav využití Surovina 
Plocha 

(ha) 

Obce 

Frýdlantu I Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

těžbou 

870087600 7/0876 Heřmanice u 
Frýdlantu II 

EUROVIA 
Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

se zastavenou 
těžbou 

kámen - 
čedič 

1,82 Heřmanice 

870104600 7/1046 Heřmanice u 
Frýdlantu III 

EUROVIA 
Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

se zastavenou 
těžbou 

kámen - 
čedič 

0,84 Heřmanice 

870113000 7/1130 Krásný Les I Pískovny Hrádek, a.s. rezervní 
ložisko 

SPSP 40,70 Krásný Les 

870007300 7/0073 Kristiánov EUROVIA 
Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

se zastavenou 
těžbou 

čedič 9,17 Dětřichov 

Heřmanice 

Zdroj:  OBÚ Liberec, ČGS-Geofond 
Poznámka:SPSP - štěrkopísek, SKSK - stavební kámen pro drcené kamenivo 

Obr. Dobývací prostory 

 
Zdroj: ČGS-Geofond 

Ložiska nerostných surovin (jev 60) 

Tab. Přehled ložisek výhradních zasahujících do řešeného území 

Identifikace Název Těžba Organizace Surovina Nerost 

300080000 Arnoltice- Pertoltice 
dřívější 
povrchová 

Ladislav Šeda, Turnov štěrkopísky písek, štěrkopísek 

300090000 Krásný Les- Raspenava 
dosud 
netěženo 

Pískovny Hrádek a.s. 
Hrádek nad Nisou 

štěrkopísky psamity, štěrk 

300100001 Horní Řasnice 
současná 
povrchová 

EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

štěrkopísky písek, štěrkopísek 

300100002 Horní Řasnice 
současná 
povrchová 

EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

štěrkopísky písek, štěrkopísek 
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Identifikace Název Těžba Organizace Surovina Nerost 

300100003 Horní Řasnice 
současná 
povrchová 

EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

štěrkopísky písek, štěrkopísek 

306060000 Krásný Les u Frýdlantu 
současná 
povrchová 

DOBET s.r.o. Ostrožská Nová 
Ves 

stavební kámen 
čedič, bazanit, 
nefelinit 

312300000 Předlánce-Andělka 
dosud 
netěženo 

Česká geologická služba štěrkopísky 
psamity, štěrkopísek, 
štěrk 

300070000 Frýdlant 
dřívější 
povrchová 

Česká geologická služba štěrkopísky psamity, štěrk 

306750001 Dětřichov 
dřívější 
povrchová 

EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

stavební kámen nefelinit 

306750002 Dětřichov 
dřívější 
povrchová 

EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

stavební kámen nefelinit 

308900000 Dětřichov 
dřívější 
povrchová 

Česká geologická služba štěrkopísky psamity, štěrk 

301880000 Heřmanice u Frýdlantu 
dřívější 
povrchová 

EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

stavební kámen bazanit 

324250001 Heřmanice 2- Kristiánov 
dřívější 
povrchová 

EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

stavební kámen bazanit 

324250002 Heřmanice 2- Kristiánov 
dřívější 
povrchová 

EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

stavební kámen bazanit 

324250003 Heřmanice 2- Kristiánov 
dřívější 
povrchová 

EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
Liberec 

stavební kámen bazanit 

Zdroj: ČGS-Geofond 

Obr. Ložiska výhradní 

 
Zdroj: ČGS-Geofond 

Tab. Přehled nevýhradních evidovaných ložisek zasahujících do řešeného území 

Identifikace 
Číslo 

ložiska 
Název Těžba Organizace Surovina Nerost 

316360000 3163600 Bulovka 
dosud 
netěženo 

neuvedena štěrkopísky 
písek, štěrkopísek, 
psamity 

324440000 3244400 Mlýnice 
dosud 
netěženo 

neuvedena stavební kámen ortorula 

306060100 3060601 
Krásný Les u 
Frýdlantu 

dosud 
netěženo 

neuvedena stavební kámen čedič, bazanit, nefelinit 
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Zdroj: ČGS-Geofond 

Obr. Ložiska nevýhradní 

 
Zdroj: ČGS-Geofond 

Tab. Přehled ložisek nebilancovaných zasahujících do řešeného území 

Identifikace 
Číslo 

ložiska 
Název Těžba Organizace Surovina Nerost 

500840000 5008400 Višňová-Liberecko 
dosud 
netěženo 

neuvedena cihlářská surovina hlína, jíl 

500940000 5009400 
Krásný Les-Hadí 
kopec 

dosud 
netěženo 

neuvedena stavební kámen čedič 

500950000 5009500 Hejnice 
dosud 
netěženo 

neuvedena technické zeminy psamity, štěrk 

500930000 5009300 
Ferdinadov-
Raspenava 

dosud 
netěženo 

neuvedena 
kámen pro hrubou a ušlechtilou 
 kamenickou výrobu 

žula 

500860002 5008600 Raspenava 
dosud 
netěženo 

neuvedena štěrkopísky psamity, štěrk 

500830000 5008300 Arnoltice 
dosud 
netěženo 

neuvedena cihlářská surovina 
jíl,sprašová 
hlína 

500860001 5008600 Raspenava 
dosud 
netěženo 

neuvedena štěrkopísky psamity, štěrk 

Zdroj: ČGS-Geofond 
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Obr. Ložiska nebilancovaná 

 
Zdroj: ČGS-Geofond 

Tab. Ostatní evidované prognózní zdroje (neschválené) zasahující do řešeného území 

Identifikace 
Číslo 

ložiska 
Název Těžba Organizace Surovina Nerost 

933210000 9332100 Předlánce-Hradec dosud netěženo neuvedena náhrady živců čedič,znělec 

903610000 9036100 Horní Pertoltice dosud netěženo neuvedena štěrkopísky psamity 

903690000 9036900 Dolní Řasnice 2 dosud netěženo neuvedena štěrkopísky  

903390000 9033900 Černousy 2 dosud netěženo neuvedena štěrkopísky psamity 

940980000 9409800 Frýdlant-Větrov 2 dosud netěženo ČGS - Geofond stavební kámen čedič,bazanit 

903500000 9035000 Andělka dřívější povrchová neuvedena štěrkopísky psamity 

903550000 9035500 Arnoltice 3 dosud netěženo neuvedena štěrkopísky psamity 

903740000 9037400 
Jindřichovice pod 
Smrkem 

dosud netěženo neuvedena štěrkopísky  

903570000 9035700 
Krásný Les u 
Frýdlantu 2 

dřívější povrchová neuvedena štěrkopísky psamity 

903410000 9034100 Dolní Oldřiš 3 dosud netěženo neuvedena štěrkopísky psamity 

903650000 9036500 Bulovka 2 dosud netěženo neuvedena štěrkopísky  

903680000 9036800 Dolní Oldřiš 2 dosud netěženo neuvedena štěrkopísky psamity 

903710000 9037100 Dolní Řasnice dosud netěženo neuvedena štěrkopísky  

903400000 9034000 Habartice dosud netěženo neuvedena štěrkopísky  

903720000 9037200 Dolní Řasnice 4 dosud netěženo neuvedena štěrkopísky  

936490000 9364900 Višňová-Liberecko dosud netěženo neuvedena jíly jíl 

Zdroj: ČGS-Geofond 
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Obr. Ložiska prognózní evidovaná (neschválená) 

 
Zdroj: ČGS-Geofond 

RUDY A PALIVA 

Ložiska rud v regionu měla i v minulosti pouze lokální význam a dnes jsou pouze historickou záležitostí. Již od 16. 
do poloviny 19. století se u Nového Města pod Smrkem těžilo ložisko kassiteritové cínové (Sn) rudy. Průzkum na 

ložisku pak ve větší míře pokračoval za 2. světové války a od poloviny 50. let až do poloviny 70. let. Vzhledem 
k neekonomičnosti i střetům zájmů (leží v CHKO Jizerské hory a v OP Lázní Libverda) bylo ložisko v roce 1997 
odepsáno a vyloučeno ze státní bilance zásob. Ve státní bilanci zásob již v současnosti není evidováno žádné 
rudní ložisko. 

Z Německa a Polska zasahuje do severní části kraje v okolí Višňové terciérní Žitavská pánev - pouze asi 10% 
pánve leží na území ČR. Vlastní ložisko zde představuje hnědouhelná  sloj, mocná 9-19 m a ležící v hloubce 200 
až 280 m (s výjimkou tektonicky vyzdvižené kry u Uhelné, kde je sloj blízko povrchu). Přestože je uhlí poměrně 
kvalitní, o využití ložiska se neuvažuje z důvodů velmi složitých tektonických a hydrogeologických poměrů, ale i 
velké hloubky uložení.  

Další ložisko lignitu Frýdlant – Višňová leží severovýchodně od Frýdlantu. Vázané je na terciérní relikt žitavské 
pánve mezi Vískou a Předláncemi. Ložiskový význam zde mají dvě sloje lignitu, průměrně mocné kolem 3 až 4 m 

(místy max. až 20 m). Leží v malé hloubce pod povrchem (0-35 m). V minulosti (naposledy 1937) bylo na několika 
místech dobýváno především povrchově. Ložisko lignitu je malé a nejlepší partie mají většinou vytěžené, je na 
nich mnoho střetů zájmů, takže se jejich využití v blízké budoucnosti nedá předpokládat. Rozhodnutím MŽP bylo 
v 07/2008 zrušeno CHLÚ Višňová pro výhradní ložisko Frýdlant-Višňová, lignit č. 3148600. 

NERUDY 

V regionu Frýdlantska se nacházejí drobná ložiska karbonátů u Raspenavy, která nemají reálnou možnost využití. 
V sérii krystalinika (svory a ortoruly) na Vápenném vrchu se nachází tři konkordantní čočky krystalického vápence 
a dolomitu. Magnetitové zrudnění se vykytuje v několika silně tektonicky porušených čočkách v pyroxenicko-
amfibolickém skarnu, řidší je výskyt sulfidické mineralizace. 

Ze sulfidů je z lokality popsán pyrit, pyrhotin a sfalerit jako zrna a hnízda, mikroskopické jsou arzenopyrit a 
chalkopyrit. Zvětráváním vzácného kobaltinu zde vznikly povlaky erytrínu.  

V Žitavské pánvi mezi Višňovou, Frýdlantem, Chrastavou, Hrádkem nad Nisou jsou evidovány dva menší 
neschválené prognózní zdroje nežáruvzdorných keramických miocénních jílů. Vzhledem k nízkému stupni 
prozkoumanosti a nezájmu o tento druh suroviny nejsou zatím tyto zdroje perspektivní. 
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STAVEBNÍ SUROVINY 

Na území SO ORP Frýdlant jsou zastoupena ložiska skoro všech stavebních surovin (písky, štěrkopísky, stavební 
a dekorační kámen) a jejich těžba plně pokrývá požadavky regionu.  

Ložiska štěrkopísků se vyskytují jen v  severní a severozápadní části území. Největší význam mají glaciofluviální 

a glaciolakustrinní kvartérní sedimenty Žitavské pánve a ostatních izolovaných výskytů. Jsou zde soustředěna 
prakticky všechna významná ložiska a veškerá produkce v regionu. Surovina se těží na sucho v lomech a pak se 
upravuje tříděním, případně i praním. Používá se především jako kamenivo do betonů, ale i k mnoha dalším 
účelům. 

Jedinými horninami využívanými v současnosti pro výrobu drceného kameniva jsou produkty terciérních vulkanitů 
- čedičové horniny a znělce. Dobývány jsou povrchovými stěnovými, místy zahloubenými lomy. Surovina je 

využívána jako kamenivo do betonů, stavbu silnic, kolejová lože a další účely. Některé typy terciérních vulkanitů 
jsou využitelné i pro jiné účely. 

Ložiska kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu (KA) tvoří především granity. Soustředěny jsou 

u Raspenavy, Bílého Potoka a Hejnic a jsou vázané na krkonošsko-jizerský pluton. Přestože se žulové horniny 
vyskytují na poměrně rozsáhlém území, je jejich využití do značné míry omezeno různými střety zájmů, 
především s CHKO Jizerské hory. V současné době se ve Frýdlantském regionu netěží.  

C.1.4 Vlivy důlní činnosti 

Poddolovaná území (jev 61) 

Poddolovaná území jsou vymezena MŽP dle § 13 zákona č. 62/1988Sb. v platném znění, jako území se zvlášť 
nepříznivými geologickými poměry.  

Tab. Poddolovaná území bodová 

Číslo Název Surovina Rozsah Klíč 

1 HEJNICE-BÍLÝ POTOK Cín-wolframová ruda ojedinělá 2838 

2 HEJNICE Železné rudy ojedinělá 2812 

3 RASPENAVA-FERDINANDOV Cín-wolframová ruda ojedinělá 2785 

4 HEJNICE-FERDINANDOV neznámá ojedinělá 2789 

5 ALBRECHTICE Polymetalické rudy systém 2657 

6 KRISTIÁNOV-VYSOKÝ Cín-wolframová ruda systém 2616 

7 LÁZNĚ LIBVERDA-PŘEBYTEK Železné rudy systém 2815 

8 RASPENAVA-LUH Železné rudy ojedinělá 2790 

9 RASPENAVA-CHLUM Železné rudy ojedinělá 2778 

10 ARNOLTICE Železné rudy ojedinělá 2742 

11 DOLNÍ PERTOLTICE Železné rudy ojedinělá 2706 

-  HEJNICE - ŠTOLPICH Železné rudy systém 2808 

Zdroj:  ČGS-Geofond  

Tab. Poddolovaná území plošná 

Číslo Název Surovina Rozsah Klíč 

12 VIŠŇOVÁ Lignit systém 2686 

13 RASPENAVA – VÁPENNÝ VRCH Železné rudy  systém 2768 

14 NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 
Cín-wolframová ruda – Železné rudy – 
Měděná ruda – Polymetalické rudy 

systém 2877 

Zdroj: ČGS-Geofond  
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Obr. Poddolovaná území 

 
Zdroj: ČGS-Geofond  

Stará důlní díla (jev 63)  

Tab. Stará důlní díla – hlavní důlní díla 

Č. Název Katastrální území Druh díla Hlavní surovina Klíč 

1 Štola Lorenz I  Ludvíkov pod Smrkem  Štola Cín-wolframová ruda  2860 

2 Štola Lorenz II Ludvíkov pod Smrkem  Štola Cín-wolframová ruda  2861 

3 Komín štoly Lorenc Ludvíkov pod Smrkem  jiné Cín-wolframová ruda  2862 

4 Štola Pegmatitová Ludvíkov pod Smrkem  Štola Cín-wolframová ruda  316 

5 Štola Wassersuppe Ludvíkov pod Smrkem  Štola Cín-wolframová ruda  2856 

6 Štola Himmlisches Heer  Ludvíkov pod Smrkem  Štola Cín-wolframová ruda  2859 

7 štola V břízkách  Ludvíkov pod Smrkem  Štola Cín-wolframová ruda  4255 

8 Štola Erasmus  Ludvíkov pod Smrkem  Štola Cín-wolframová ruda  2858 

9 Beschertes Glück  Ludvíkov pod Smrkem  Štola Železná, měděná ruda  2857 

10 Štola Černých netopýrů  Ludvíkov pod Smrkem  Štola Cín-wolframová ruda  180 

11 Měděnec - štola č. 1  Ludvíkov pod Smrkem  Štola Cín-wolframová ruda  4348 

12 komín K 21 na štole Josef  Ludvíkov pod Smrkem  jiné Cín-wolframová ruda  2853 

13 Štola Pauli  Ludvíkov pod Smrkem  Štola Cín-wolframová ruda  2855 

14 Štola Petri Ludvíkov pod Smrkem  Štola Cín-wolframová ruda  2854 

15 Štola Josef  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  2852 

16 Štola Martin (Děti Izraele)  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  2849 

17 Štola František I  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  2850 

18 Štola František II  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  2851 

19 Rapická hora - štola č. 6  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  2094 

20 Rapická hora - štola č. 4  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  4294 

21 Rapická hora - štola č. 5  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  4303 

22 Rapická hora - štola č. 2  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  5428 

23 Rapická hora - štola č. 3  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  2087 

24 Rapická hora - štola č. 4  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  4294 

25 Štola Katarina I  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  2848 

26 Štola Katarina II  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  2847 

27 Štola Poustevna  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  4297 

28 Štola Jeskyně  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  4300 
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Č. Název Katastrální území Druh díla Hlavní surovina Klíč 

29 Štola Oborní (Patrová)  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  4383 

30 Štola Rappolt  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  2845 

31 Rapická hora - štola č. 1  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  4382 

32 Úpadnice štoly Rappolt  Nové Město pod Smrkem úpadnice Cín-wolframová ruda  4381 

33 komín K-1 štoly Rappolt  Nové Město pod Smrkem jiné Cín-wolframová ruda  2846 

34 Štola Reicher Trost  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  2842 

35 Štola Lamm Gottes Grube  Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  2843 

36 Štola Světluše Nové Město pod Smrkem Štola Cín-wolframová ruda  2844 

Zdroj: ČGS-Geofond 

Obr. Stará důlní díla 

 
Zdroj: ČGS-Geofond 

Odval, výsypka, odkaliště, halda (jev 66) 

V lokalitách, kde v minulosti probíhala těžba nerostných surovin, jsou stále patrné povrchové projevy hlubinné 
těžby. Mimo různě znatelných vyústění štol a šachet, které byly ale většinou zasypány, jsou nejvýraznějšími 
doklady dolování odvaly (haldy). Důlní odvaly sledovaly průběh jednotlivých rudních pásem a žil. 

Podle původu se odvaly dělí na: 

- hornické (hlušinové) 

- hutnické (struskové) (odpad po hutnění rud) 

- úpravárenské (vznikly důsledkem technologického postupu zpracování rudy)  

- dalším projevem historické důlní těžby jsou propadliny. 

Projevy poddolování v řešeném území jsou následkem historické hlubinné těžby rud. Vymezená poddolovaná 
území zahrnují území se známými i méně známými systémy důlních děl, a zahrnují tak širší prostor než byla 
vlastní dobývka, popřípadě prospektorská práce. 

S následky těžby se lze setkat v oblasti Nového Města pod Smrkem - Ludvíkova pod Smrkem (stará důlní díla), 
Višňové (těžba uhlí v dole Turów, odvaly) a v Raspenavě (Vápenný vrch- těžba železa nebo Hejnice-štola 
Erzloch). 

C.1.5 Území geologických rizik 

Sesuvná území a území jiných geologických rizik (jev 62) 

Dle České geologické služby se na území SO ORP Frýdlant nacházejí 4 bodová sesuvná území (v obcích 
Raspenava a Hejnice) a 2 plošná sesuvná území (v obcích Hejnice a Bílý Potok).  
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C.2 Hydrologie a klimatologie 

C.2.1 Celková charakteristika území z hlediska hydrologie 

Frýdlantský region je oblastí vodohospodářsky významnou. Na své ploše má značné zásoby především 
povrchové vody, podzemní vody v kvartérní zvodni a je výhradně závislý na vodě z atmosférických srážek. V 
rámci analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik byly oblasti povodí rozděleny na územní 
jednotky tzv. vodní útvary podzemních a povrchových vod.  

Frýdlantský region je protkán vodními toky převážně přírodního charakteru. Kvantita i kvalita jsou přímo závislé 
na srážkách a globálně odvodňují severní oblast Jizerských hor. Podzemní vody se vyskytuji převážně v kvartéru 
Frýdlantského výběžku. Vzhledem k rychlému oběhu je i jejich kvalita a kvantita závislá na srážkách.  

Frýdlantsko náleží k regionům s vyšším srážkovým úhrnem, vzhledem k morfologii jeho území, z hlediska 
odtokových poměrů (negativní projevy lidské činnosti v území) jsou problémy s rychlým odtokem srážkových vod 
z povodí, který vyúsťuje v ničivé povodně převážně v dolní části Smědé. Většinu změn, ke kterým v přírodě a 
krajině následkem povodní dochází, nelze z ekologického hlediska považovat za negativní jev. Škody lze do 
značné míry přičíst nerespektování základních ekologických a environmentálních funkcí přírodních a přírodě 
blízkých ekosystémů v kulturní krajině. Velký podíl na vzniku povodní v dolní části Smědé mají haldy z těžby 
hnědého uhlí v povrchovém dolu Turów. Stejný problém vyplývá i z nevhodného návrhu urbanizovaného území. 
Je třeba, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, 
např. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v tocích vlivem neúměrně velkých zpevněných ploch, 
parkovišť, střech apod. Část protipovodňových opatření byla vybudována na území obce Višňová. 

V hodnocení regionu z hlediska vodního hospodářství byly použity v současné době projednávané a schvalované 
Plány oblasti povodí Horního a středního Labe. Přestože ještě nevstoupily v platnost, údaje v nich definované a 
zde předkládané lze brát za relevantní. 

Vymezení útvarů povrchových vod Frýdlantského regionu (jev 47) 

Vodní útvar povrchových vod je definován jako vymezené významné soustředění povrchových vod v určitém 
prostředí charakterizovaném společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky 
hydrologického režimu například v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku. Umělý vodní útvar je definován 
jako vodní útvar povrchové vody vytvořený lidskou činností. Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody, 
který má v důsledku lidské činnosti podstatně změněný charakter. Vodní útvary povrchových vod jsou rozděleny 
do kategorií vod tekoucích ("řeka") a stojatých ("jezero"), případně identifikovány jako silně ovlivněné. Vodní 
útvary povrchových vod tekoucích jsou tvořeny navazujícími úseky vodních toků. K jednotlivým útvarům je 
identifikováno příslušné dílčí povodí. Vodní útvary povrchových vod se evidují v rozsahu údajů o jejich územní 
identifikaci, názvu, číselném identifikátoru, kategorii a typu, názvu oblasti povodí ČR a názvu mezinárodní oblasti 
povodí. Ve Frýdlantském regionu se vyskytují vodní útvary typu řeka, vodní útvary typu jezero se nevyskytují. 

Tab.  Vymezení útvarů povrchových vod 

ID útvaru 
povrchových 
vod 

Název útvaru povrchových vod ID toku Název toku 
Název 
povodí 

Typ 
útvaru 

20720000 Jindřichovický potok po státní hranici 207200000100 Jindřichovický potok Odra 42114 

20774000 Oleška po státní hranici 207720000100 Oleška Odra 42114 

20785000 
Smědá po soutok s tokem Sloupský potok 
(Č. Štolpich) 

207790000100 Smědá Odra 42114 

20788000 
Sloupský potok (Č. Štolpich) po ústí do toku 
Smědá 

207860000100 
Sloupský potok (Č. 
Štolpich) 

Odra 42114 

20796000 Lomnice po ústí do toku Smědá 207940000100 Lomnice Odra 42114 

20798000 Řasnice po ústí do toku Smědá 207980000100 Řasnice Odra 42114 

20806000 Bulovský potok po ústí do toku Smědá 208020000100 Bulovský potok Odra 42114 

20807000 Smědá po státní hranici 207790000100 Smědá Odra 42125 

20809000 Kočičí potok po ústí do toku Smědá 208090000100 Kočičí potok Odra 42114 

Zdroj: Plány povodí Horního a středního Labe 
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Obr.  Vymezení útvarů povrchových vod 

 
Zdroj:  Plány povodí Horního a středního Labe 

Vodní útvary jsou charakterizovány údaji Q355 v závěrném profilu vodního útvaru. 

Tab.  Q355 v závěrném profilu povrchových vod 

ČHP 
ID útvaru 
povrchových 
vod 

Název útvaru povrchových vod Q355 

204060040 20720000 Jindřichovický potok po státní hranici 0.093 

204090040 20774000 Oleška po státní hranici 0.058 

204100070 20785000 Smědá po soutok s tokem Sloupský potok (Č. Štolpich) 0.226 

204100100 20788000 Sloupský potok (Č. Štolpich) po ústí do toku Smědá 0.082 

204100180 20796000 Lomnice po ústí do toku Smědá 0.116 

204100200 20798000 Řasnice po ústí do toku Smědá 0.088 

204100280 20806000 Bulovský potok po ústí do toku Smědá 0.078 

204100290 20807000 Smědá po státní hranici 0.820 

204100310 20809000 Kočičí potok po státní hranici 0.032 

Zdroj:  Plány povodí Horního a středního Labe 

Vodní nádrž (jev 48)  

Frýdlantsko je na vodní nádrže velmi chudé. Nalezneme zde jen drobné rybníčky např. v okolí Pertoltic a 
Černous; nejznámější je Dubový rybník („Dubák“) a několik drobných nádrží v okolí Černous, Hraniční, Šálkův, 
Eflefův, Panenský a Malá Šajba u Pertoltic, Petr u Lázní Libverda, Šolcův u Raspenavy. Vodní útvar povrchových 
vod typu „jezero“ se ve Frýdlantském regionu nenalézá. Vodárenské nádrže na území SO ORP Frýdlant nejsou. 

Povodí vodního toku, rozvodnice (jev 49) 

Frýdlantsko je odvodňováno povodím Odry do Baltského moře. V rámci povodí Odry na území regionu zasahují 
především 2-04-10 Smědá, podružné zastoupení mají povodí 2-04-06 Kwisa a 2-04-09 Lužická Nisa od Mandavy 
po Smědou. V jihovýchodní okrajové horské části území ORP Frýdlant zasahuje do řešeného území povodí 
Jizery 1-05-01-001 - cca 10 km toku řeky a velmi okrajově povodí Kamenice 1-05-01-058, Černé Desné 1-05-01-
065 a Bílé Desné 1-05-01-068 (území Hejnic). Rozvodnice mezi jednotlivými povodími je tvořena přirozenou linií 
dle morfologie terénu. 
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Stručná charakteristika některých vodních toků Frýdlantského regionu 

Jindřichovický potok (číslo hydrologického pořadí 2-04-06-004), pramení sv. od Nového Města p. Smrkem ve 
výšce 555 m n. m., státní hranici s Polskem protíná u Srbské, v nadmořské výšce 270 m; plocha povodí 31,1 km

2
, 

délka toku 11,5 km, průměrný průtok u státní hranice 0,29 m
3
.s

-1
. 

Oleška (2-04-09-002) – pramení mezi Špičákem a Stržovým vrchem v nadmořské výšce 570 m n. m. Protéká 
přes česko-polskou státní hranicí u Heřmanic v nadmořské výšce 300 m n.m. Plocha povodí činí 26,0 km

2
, délka 

toku je 11,0 km, průměrný průtok u státní hranice je 0,33 m
3
.s

-1
. 

Smědá (2-04-10-001) – pramení ve východní části Jizerských hor, kde má tři zdrojnice – Bílou, Hnědou a Černou 
Smědou, které se spojují pod Smědavou; přetíná státní hranici s Polskem u Vsi ve výšce 209 m n. m.; plocha 
povodí je 273,8 km

2
, délka toku 45,9 km, průměrný průtok u státní hranice 3,61 m

3
.s

-1
. Vodohospodářsky 

významný tok, pstruhová voda po jez na Hartě, níže mimo pstruhová, vodácky využívaná z Višňové do Černous. 
Horní část toku na území CHKO Jizerské hory. 

Sloupský potok ( 2-04-10-009) – pramení v sedle mezi Holubníkem a vrchem Na skalce ve výšce 950 m n.m. 
Protéká zprvu náhorní plošinou v malém spádu, kolem ř.km 8,7 se spád zvyšuje, tok klesá strmou skalnatou roklí 
několika vodopády, protéká Ferdinandovým částečně upraveným korytem s mnoha stabilizačními stupni. Ústí do 
Smědé v Luhu v nadmořské výšce 334 m n.m. Tok IV.řádu, plocha povodí 20,0 km

2
, průměrný průtok 0,48 m

3
/s, 

specifický odtok 24 l/s.km
2
 

Lomnice (2-04-10-016) – pramení na sz. svazích Smrku ve výšce 1070 m n. m., ústí zprava do Smědé u 
Raspenavy ve 325 m n.m.; plocha povodí 36,2 km

2
, délka toku 16,1 km, průměrný průtok u ústí 0,58 m

3
.s

-

1
.Vodohospodářsky významný tok pstruhová voda po celém toku, horní část toku na území CHKO Jizerské hory.  

Řasnice (2-04-10-020) – pramení na sv. svazích vrchu Vyhlídka ve výšce 442 m n. m., ústí zprava do Smědé ve 
Frýdlantě ve 280 m n. m.; plocha povodí je 32,3 km

2
, délka toku 16,3 km, průměrný průtok u ústí 0,3 m

3
.s

-1
. 

Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda po celém toku. 

Bulovský potok (2-04-10-024) – pramení východně od Bulovky ve výšce 432 m n. m., ústí zprava do Smědé u 
Višňové ve 225 m n. m.; plocha povodí je 40,1 km

2
, délka toku 13,23 km, průměrný průtok u ústí 0,37 m

3
.s

-1
. 

Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda v celé délce. Protéká většinou zalesněným terénem 
přerušeným polními úseky s nesouvislou venkovskou zástavbou. Tok je vesměs přirozeného rázu, voda bez 
většího znečištění; významnějším levostranným přítokem je Arnoltický potok a pravostranným Pertoltický potok. 

Kočičí potok ( 2-04-10-031) - hraniční potok s Polskem. Pravostranný přítok Smědé. Pramení ve výšce cca 415 m 
n.m. v lese mezi Dolní Oldřiší a Bulovkou, dále sleduje státní hranici, do Smědé ústí v Polsku v blízkosti jezera 
Witka. Plocha povodí 30,1 km

2
.  

Všechny toky jsou ve správě Povodí Labe. 

Tab. Seznam významných vodních toků v SO ORP Frýdlant  

Poř.
č. 

Číslo 
hydrologického 
pořadí (ČHP) 
dílčího povodí 

Název hlavního 
vodního toku v 
dílčím povodí 

Délka toku 
v kategorii 
významný v 
km 

Délka 
úseku 
vodního 
toku 
tvořící 
státní 
hranici 

Katastrální území 

96 1-05-01-001 Jizera 166,1 16,73 Lázně Libverda, Bílý Potok p.S. 

589 2-04-06-004 Jindřichovický potok 11,3 2,83 
Nové Město p.S., Dětřichovec,  

Jindřichovice p.S.,Srbská 

590 2-04-06-001 
Lužický potok od 

Rapické hory 
1,9 1,89 Nové Město pod Smrkem 

591 2-04-06-004 
Srbský potok (Hraniční 

potok) 
3,2 2,11 Srbská 

606 2-04-07-029 Albrechtický potok 3,5 - Albrechtice u Frýdlantu. 

615 2-04-09-002 Oleška 10,5 0,11 
Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov, 

Dětřichov u Frýdlantu, Frýdlant, 
Raspenava 

616 2-04-10-001 Smědá 46,5 3,02 

Bílý Potok pod Smrkem, Hejnice, 
Raspenava, Frýdlant, Víska u 

Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, 
Poustka u Frýdlantu, Višňová u 
Frýdlantu, Předlánce, Andělka, 

Boleslav, Ves, Černousy 

617 2-04-10-006 Libverdský potok 4,7 - Lázně Libverda, Raspenava 

618 2-04-10-016 Lomnice 16,4 - 
Nové Město p.S., Hajniště p.S., 

Ludvíkov p.S., Raspenava, Krásný Les 
u Frýdlantu 
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Poř.
č. 

Číslo 
hydrologického 
pořadí (ČHP) 
dílčího povodí 

Název hlavního 
vodního toku v 
dílčím povodí 

Délka toku 
v kategorii 
významný v 
km 

Délka 
úseku 
vodního 
toku 
tvořící 
státní 
hranici 

Katastrální území 

619 2-04-10-020 Řasnice 18,1 - 
Horní Řasnice, Dolní Řasnice, Krásný 

Les u Frýdlantu, Frýdlant 

620 2-04-10-022 Višňovský potok 1,6 0,91 Višňová u Frýdlantu, Předlánce 

621 2-04-10-029 Černouský potok 1,4 0,17 Černousy 

622 2-04-10-029 Saňský potok 5,0 2,43 Andělka, Boleslav 

623 2-04-10-030 
Boreček (Andělský 

potok) 
4,1 0,72 Andělka, Ves 

624 2-04-10-030 Javornický potok 1,6 1,11 Andělka, Ves 

625 2-04-10-030 Davídkův potok 0,4 0,36 Ves 

626 2-04-10-032 Kočičí potok 11,8 12,35 
Habartice, Háj u Habartic, Horní 
Pertoltice, Bulovka, Dolní Oldřiš 

627 2-04-10-032 Habartický potok 0,1 0,08 Habartice u Frýdlantu 

628 2-04-10-034 
Červená voda 

(Oldřišský potok) 
2,7 0,11 Dolní Oldřiš 

Zdroj:  Příloha č. 1 vyhlášky č.267/2005 Sb.  

Vymezení útvarů podzemních vod Frýdlantského regionu (jev 47) 

Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech; přičemž 
kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující významnou 
spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr. Hranice útvarů podzemních vod v případě 
hlubších struktur a kvartérních útvarů jsou tvořeny převážně hydrogeologickými a geologickými jednotkami, v 
případě skupin útvarů (převážně útvary v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika) jsou tvořeny 
rozvodnicemi.  

Zdroje podzemních vod jsou ve Frýdlantském výběžku vázány především na útvar podzemních vod 14300 
Kvartér Frýdlantského výběžku a útvar podzemních vod 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí 
Lužické Nisy.  

Kvartérní útvar podzemních vod 14300 ledovcovo-říčních sedimentů v povodí Lužické Nisy má průlinové 
kolektory podzemních vod často v hydraulické spojitosti s povrchovými toky. Vzhledem k výborné průtočnosti mají 
tyto kolektory značný význam pro vodárenské zásobování. Vzhledem k rychlému oběhu vody jsou náchylné 
k nežádoucímu znečištění. 

Vodní útvar 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy neobsahuje kolektory, jedinou propustnou 
vrstvou je přípovrchová zóna periglaciálního rozvolnění puklin spojená s pokryvnými útvary. Dosahuje hloubky až 
několika desítek metrů. Podzemní odtok v krystaliniku horských masivů s výškou nad 700 m n/m je velmi vysoký 
>10 l/s/km

2
, díky vyšším srážkovým úhrnům. Oběh podzemní vody sleduje morfologii povrchu terénu, podzemní 

voda proudí shodně s povrchovým odtokem. 

Tab. Vymezení útvarů podzemních vod 

ID útvaru Plocha [km2] Název útvaru Nedělitelné/dělitelné 
útvary 

14300 172,5 Kvartér Frýdlantského výběžku Nedělitelný 

64130 701,6 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy Dělitelný 

Zdroj: Plány povodí Horního a středního Labe 
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Obr. Vymezení útvarů podzemních vod 

 
Zdroj:  Plány povodí Horního a středního Labe 

Vymezení pracovních jednotek pro hodnocení vlivů na útvary podzemních vod 

Útvary podzemních vod jsou na rozdíl od útvarů povrchových vod často plošně velmi rozsáhlé a jejich velká 
rozloha znemožňuje dostatečně podrobné hodnocení jednotlivých vlivů a jejich dopadů na stav útvarů 
podzemních vod. Z tohoto důvodu byla většina vodních útvarů, ještě než bylo zahájeno hodnocení stavu útvarů, 
rozdělena na menší pracovní jednotky. 

Obr. Vymezení pracovních jednotek útvarů podzemních vod 

 
Zdroj:  Plány povodí Horního a středního Labe 

Těžba hnědého uhlí v dole Turów  

Sedimentární výplň Žitavské pánve, útvar 14200, je přeshraničním vícekolektorovým systémem, který zasahuje z 
území Čech do Polska a Německa. Piezometrické poměry pánve jsou ovlivňovány těžbou hnědého uhlí. 
V současnosti se těží uhlí pouze v polském povrchovém dolu Turów. Těžba v tomto dolu začala v mělké severní 
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části a postupem těžby k jihu k českému území se důl zahlubuje pod původní terén přes 100 m. Těžená sloj je 
osušována jak čerpáním podzemní vody v předpolí dolu, tak i přímo ze dna dolu. Přibližováním a zahlubováním 
dolu se zesiluje vliv dolu na piezometrické poměry podzemní vody v okolí. Je dokumentován pokles hladiny až 60 
m v terciérních kolektorech a pokles hladiny podzemní vody o 20 m v kvartérním kolektoru na českém území. Je 
prokázána za roky 2007- 2008 částečná ztráta vodnatosti Minkovického potoka a Smědé v oblasti Višňové. 
Popsaný negativní vliv odvodňování předpolí i vlastního dna dolu Turów na české území se podařilo v rámci 
česko – polské skupiny expertů prokázat. S pokračující porubní frontou uhelného dolu Turów, blížící se k české 
hranici, lze očekávat další pokles hladiny podzemní vody v kvartérních sedimentech Žitavské pánve a kvartérních 
sedimentech Frýdlantského výběžku. Pokles hladiny podzemní vody na českém území bude trvalého rázu, neboť 
po ukončení těžby je plánována rekultivace dolu zatopením a hladina vytvořeného jezera hluboko pod terénem 
v Čechách.  

Tab. Charakteristiky útvarů podzemních vod na Frýdlantsku 

ID útvaru 
podzemních 
vod 

Název útvaru 
podzemních 
vod 

Typ a č. 
kolektoru 

Hlavní 
povodí 

Geologická 
jednotka 

Litologie 
Mocnost 
souvislého 
zvodnění 

Hladina 

14300 
Kvartér 
Frýdlantského 
výběžku 

nevymezený Odra 
Kvartérní a propojené 
kvartérní a neogenní 
sedimenty 

štěrkopísek nepravidelná volná 

64130 

Krystalinikum 
Jizerských hor 
v povodí 
Lužické Nisy 

nevymezený Odra 
Horniny krystalinika, 
proterozoika a 
paleozoika 

převážně 
granitoidy 

  volná 

pokračování: Tab. Charakteristiky útvarů podzemních vod na Frýdlantsku 

ID útvaru 
podzemních 
vod 

Název útvaru 
podzemních 
vod 

Typ 
propustnosti 

Trans-
misivita 
m2/s 

Typ kvart. 
sedimentu 

Mineralizace Chemický 
typ 

Horizont 

14300 
Kvartér 
Frýdlantského 
výběžku 

průlinová vysoká glacifluviální >1 Ca-Mg-SO4 svrchní 

64130 

Krystalinikum 
Jizerských hor 
v povodí Lužické 
Nisy 

puklinová nízká   >1 Ca-Na-
HCO3-SO4  

hlavní 

Zdroj:  Plány povodí Horního a středního Labe 

C.2.2 Ochrana vodních zdrojů 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (jev 45)  

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou 
přirozenou akumulaci vod. V těchto oblastech se zákonem č.254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném nařízením 
vlády, zakazuje: (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,(b) odvodňovat lesní pozemky, (c) odvodňovat 
zemědělské pozemky, (d) těžit rašelinu, (e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, 
které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, (f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, (g) ukládat 
radioaktivní odpady. 

Do Frýdlantského regionu zasahuje část CHOPAV Jizerské hory - stanovená Nařízením vlády ČSR č. 40/1978 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Zranitelné oblasti (jev 46) 

Chráněná území citlivá na živiny jsou definována jako zranitelné oblasti a jako citlivé oblasti.  

Zranitelnými oblastmi jsou povodí nebo jejich části, kde zemědělské činnosti nepříznivě ovlivňují koncentrace 
dusičnanů v povrchových a podzemních vodách. Jsou to i takové oblasti, které mají vliv na povrchové, pobřežní a 
mořské vody, ve kterých dochází vlivem úniku dusíku ze zemědělství k eutrofizaci s následnými nepříznivými 
dopady na celý vodní ekosystém.  

Podle nařízení vlády č. 219/2007 se jedná o katastrální území: Dětřichov u Frýdlantu, Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov, Horní Řasnice, Krásný Les u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u 
Frýdlantu.  
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Obr. Zranitelné oblasti 

 
Zdroj: Plány povodí Horního a středního Labe 

Tab. Bilanční přebytek dusíku a podíl ploch zranitelných oblastí v povodí útvarů povrchových vod 

ID 
vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru 

Změna 
kategorie 
vodního 
útvaru 

Přebytek 
bilance dusíku              
[kg/ha/rok] 

Podíl plochy 
zranitelných 
oblastí [%] 

20720000 Jindřichovický potok po státní hranici N 19.457 16.21 

20774000 Oleška po státní hranici N 23.571 85.35 

20785000 Smědá po soutok s tokem Sloupský potok (Č. Štolpich) N 23.495 0.00 

20788000 Sloupský potok (Č. Štolpich) po ústí do toku Smědá N 19.086 0.00 

20796000 Lomnice po ústí do toku Smědá N 20.264 11.50 

20798000 Řasnice po ústí do toku Smědá N 28.590 91.54 

20806000 Bulovský potok po ústí do toku Smědá N 25.946 25.56 

20807000 Smědá po státní hranici N 22.236 31.18 

20809000 Kočičí potok po ústí do toku Smědá N 23.797 0.00 

Zdroj:  Plány povodí Horního a středního Labe 

Tab. Podíl plochy zranitelných oblastí v útvarech podzemních vod a pracovních jednotkách 

ID prac. 
jednotky 

ID útvaru 
podzemních 
vod 

Název útvaru podzemních vod 
Plocha 
zranitelných 
oblastí [%] 

Koncentrace 
NO3 [mg/l] 

  14300 Kvartér Frýdlantského výběžku 45.69 18.496 

112 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 16.12 3.540 

113 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 0.00 4.520 

114 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 0.00 4.520 

115 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 0.00 4.120 

116 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 0.00 3.540 

117 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 0.00 3.760 

118 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 12.46 3.850 

119 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 44.49 4.600 

120 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 88.65 4.380 

121 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 0.00 4.210 

122 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 0.00 3.360 

123 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 11.09 3.450 

124 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 91.68 5.000 
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ID prac. 
jednotky 

ID útvaru 
podzemních 
vod 

Název útvaru podzemních vod 
Plocha 
zranitelných 
oblastí [%] 

Koncentrace 
NO3 [mg/l] 

125 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 25.60 4.520 

126 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 32.52 4.070 

127 64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 0.00 4.380 

Zdroj:  Plány povodí Horního a středního Labe, PLa  

C.2.3 Ochrana před povodněmi 

Záplavové území (jev 50), aktivní zóna záplavového území (jev 51) 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém 
voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může 
způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je 
nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být 
způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo 
jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým 
řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). 

Průtoky ve vodních tocích jsou výslednicí působení tří hlavních činitelů, které jsou 

- fyzicko-geografické, tj. velikost a tvar povodí, spádové poměry, hustota říční sítě a její uspořádání, 
existence přirozených či umělých vodních nádrží; 

 - meteorologicko-klimatologické, z nichž rozhodující význam má výskyt atmosférických srážek, jejich 
množství a plošné i časové rozdělení, s nimiž souvisí i retenční schopnost území, která se v průběhu 
bezesrážkových období a jednotlivých dešťových epizod mění; značnou roli kromě vývoje teplot a jím 
podmíněného výparu má také rozsah a růstová fáze vegetačního pokryvu půdy a urbanizace; 

 - působení člověka a jeho zásahy do půdních a vegetačních poměrů a morfologie vodních toků. 

Souhrnné působení všech těchto činitelů dává každému vodnímu toku vlastní hydrologický charakter, jehož 
nejvýznamnějším znakem je rozdělení vodnosti v čase, které do určité míry kopíruje průběh srážkové činnosti. 

Většina povodní ve Frýdlantském regionu je způsobena srážkami, v zimním půlroce rovněž oteplením a následně 
vyvolaným táním sněhové pokrývky, zvláště je-li provázeno srážkami. Povodeň bývá též vyvolána výskytem 
ledových jevů v  tocích. Povodně převážně lokálního významu jsou také způsobeny jinými příčinami, např. 
přehrazením toku, sesuvem půdy, plochy z hald (haldy dolu Turów z těžby hnědého uhlí).  

Přirozené povodně vyskytující se  ve Frýdlantském regionu lze rozdělit do několika hlavních typů: 

- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými 
srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i v nížinných 
úsecích větších toků;  

- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích v 
zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích 

- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) 
zasahujícími poměrně malá území; vyskytují se často na malých tocích a nelze se proti nim prakticky 
bránit (extrémně rychlý průběh povodně) 

- zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v 
úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů 

V případě poruchy hráze nebo funkčních objektů vodního díla může dojít k tzv. zvláštní povodni, kdy povodňovou 
vlnu tvoří objem vody z prázdnivší se nádrže. 

Při přívalových deštích ve svážlivých oblastech s půdou s malou sorpční kapacitou dochází k povodním z ploch, 
převážně polí. 

Pro ochranu území před záplavami jsou stanovena záplavová území vodních toků, což jsou administrativně 

určená území, která jsou při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah stanovil na návrh správce 
vodního toku vodoprávní úřad. 

OkÚ Liberec bylo č.j.RŽP/2/1257/97/Hd-231 ze 3.11.1997 stanoveno 

 -  zátopové území Smědé v ř.km 22,660 - 26,386 

 - zátopové území Řasnice od zaústění do Smědé do ř.km 1,340 (Frýdlant) 

OkÚ Liberec bylo č.j.:RŽP/2/1722/98/Hd-231 ze 30.10.1998 stanoveno 

- zátopové území Smědé v úseku Ves - Frýdlant 
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- zátopové území Višňovského potoka ve Višňové 

 OkÚ Liberec bylo č.j.:RŽP/2/3388/00/Hd-231 ze 7.12.2000 stanoveno 

- zátopové území Smědé od ř.km 23,679 do ř.km 41,500 (Frýdlant - Bílý Potok)   

KÚLK bylo zn.:KULK 5887/2006 z 8.12.2006 stanoveno 

- záplavové území Lomnice v ř.km 0,00 - 15,00 (soutok - Nové Město p. Smrkem) 

KÚLK bylo zn.:KULK 15427/2008 z 18.4.2008 stanoveno 

 - záplavové území Olešky v ř.km 0,00 - 6,00 (státní hranice - Dětřichov). 

V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vodoprávní úřad na návrh 
správce vodního toku vymezil aktivní zónu záplavového území podle metodického pokynu MZe. 

KÚLK byla zn.:KULK 5887/2006 z 8.12.2006 vymezena 

 - aktivní zóna Lomnice v ř.km 0,00 - 15,00 (soutok - Nové Město p. Smrkem). 

KÚLK byla zn.:KULK 15427/2008 z 18.4.2008 vymezena 

 - aktivní zóna Olešky v ř.km 0,00 - 6,00 (státní hranice - Dětřichov). 

V oblasti Višňové dochází k povodním vlivem zrychleného odtoku z hald dolu Turów, které mají velký spád a 
malou sorpční kapacitu. 

Tab. Plošná eroze ve vodních útvarech Frýdlantského regionu 

Č. ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru Plocha vodního 
útvaru (km2) 

Prům. ztráta 
půdy t/ha.rok 

787 20 720 000 Jindřichovický potok po státní hranici 26.542 0.642 

800 20 774 000 Oleška po státní hranici 25.588 1.180 

801 20 785 000 Smědá po soutok s tokem Sloupský potok (Č. Štolpich) 49.555 0.518 

802 20 788 000 Sloupský potok (Č. Štolpich) po ústí do toku Smědá 20.268 0.057 

803 20 796 000 Lomnice po ústí do toku Smědá 36.264 0.846 

804 20 798 000 Řasnice po ústí do toku Smědá 31.866 1.115 

805 20 806 000 Bulovský potok po ústí do toku Smědá 39.887 0.950 

806 20 807 000 Smědá po státní hranici 76.893 1.124 

807 20 809 000 Kočičí potok po ústí do toku Smědá 15.945 0.596 

Zdroj:  Plány povodí Horního a středního Labe 

Urychleným odtokem srážkových vod se pro účely tohoto vymezení rozumí kombinace častých a náhlých výskytů 
povodní. 

Obr.  Zhodnocení urychleného odtoku srážkových vod 
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Zdroj:  Plány povodí Horního a středního Labe 

Tab. Zhodnocení urychleného odtoku ve vodních útvarech Frýdlantského regionu 

ID vodního 
útvaru 

Název vodního útvaru Kód ohrožení urychleným odtokem 

20720000 Jindřichovický potok po státní hranici 1 

20774000 Oleška po státní hranici 3 

20785000 Smědá po soutok s tokem Sloupský potok (Č. Štolpich) 5 

20788000 Sloupský potok (Č. Štolpich) po ústí do toku Smědá 5 

20796000 Lomnice po ústí do toku Smědá 3 

20798000 Řasnice po ústí do toku Smědá 1 

20806000 Bulovský potok po ústí do toku Smědá 1 

20807000 Smědá po státní hranici 3 

20809000 Kočičí potok po ústí do toku Smědá 1 

Zdroj:  Plány povodí Horního a středního Labe 
Vysvětlivka: Kód ohrožení urychleným odtokem: 5 -nejvyšší, 4 - vysoké, 3  - střední, 2 - mírné, 1 - nízké 

Za území nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi byla považována ta zastavěná území, která 
jsou zaplavována již povodněmi vyšších četností, než je povodeň s přijatelnou úrovní celkového rizika.  

Doporučená úroveň ochrany podle pravděpodobnosti opakování povodňového nebezpečí byla navržena takto: 

- historická centra měst, historická zástavba – Q100; 

- souvislá zástavba, průmyslové areály – Q50; 

- rozptýlená obytná a průmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba – Q20; 

- izolované objekty – individuální ochrana. 

Tab. Zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi 

Obec Vodní 
tok  

ID vodního 
útvaru 

Počet obyvatel Počet objektů Počet byt. jednotek 

celkem ohrožených celkem Z při Q100 celkem Z při Q100 

Frýdlant Smědá  20807000 7500 834 1567 220 3086 343 

Hejnice Smědá  10265000 2756 51 664 18 1080 20 

Raspenava Smědá  20796000 2838 944 858 301 1082 360 

Višňová Smědá 20807000 1290 220 485 89 574 98 

Zdroj:  Plány povodí Horního a středního Labe 
Vysvětlivky: Z při Q100 zaplavovaných při Q100,  

Absolutní ochrana proti povodním neexistuje, cílem protipovodňových opatření může být tedy pouze minimalizace 
jejich důsledků, především zamezení ztrát lidských životů. Rámcové cíle ochrany před povodněmi vytyčuje Plán 
hlavních povodí ČR v oblastech legislativních a ekonomických nástrojů, přípravy povodňových plánů, 
zdokonalování podkladů, finanční a pojišťovací politiky, usměrňování aktivit v záplavových územích a 
v nezbytnosti mezinárodní spolupráce a aktivit dlouhodobé povahy a s dlouhodobými efekty. Zde se jedná 
především o usměrnění způsobu hospodaření na lesní a zemědělské půdě, o podporu retenčních vlastností 
území a pozitivní ovlivňování vodního režimu v krajině. Prioritou v oblasti protipovodňové ochrany je tedy 
naplňování zásad ke zvýšení retenční kapacity povodí. Jedná se však o dlouhodobou záležitost, které je 
věnována pozornost v koncepčních materiálech jednotlivých resortů v rámci trvale udržitelného rozvoje. 

Nedílné součásti protipovodňových opatření: 

- odpovědný přístupem k využívání území a hospodaření na lesních a zemědělských plochách ve 
smyslu zvyšování retenční schopnosti krajiny. Vlivem odlesnění dochází ke zhoršení odtokových 
poměrů a vzniku povodňové vlny.  

- likvidace dešťových vod vsakováním přímo na místě ploch urbanizačních záměrů ve smyslu snižování 
povrchového odtoku (stav povrchového odtoku je dán podílem zpevněných a nezpevněných ploch 
s různými koeficienty povrchového odtoku), 

- protipovodňová opatření na tocích (koridory pro umístění protipovodňových opatření - pro rozliv 
přívalových vod aj.). 

Území určené k rozlivům povodní (jev 52) 

V řešeném území nejsou dle informací území určená k rozlivu povodní, neuvažujeme-li vymezení záplavového 
území ochrannými hrázemi na Smědé v oblasti Višňové. 
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Území zvláštní povodně pod vodním dílem (jev 53) 

Ve Frýdlantském regionu nejsou vodní díla s vyšší kategorizací než IV. dle vyhl. MZe č. 471/2001 Sb., o 
technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly v platném znění. Proto není uvažováno s územím zvláštní 
povodně pod vodním dílem.  

Objekt, zařízení protipovodňové ochrany (jev 54) 

Pro území obce Višňová byl vyprojektován celý systém protipovodňové ochrany v inundačním území řeky Smědé 
(k.ú. Předlánce, Višňová u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu a Víska u Frýdlantu). Některá z protipovodňových 
opatření již obec Višňová realizovala ve spolupráci s Povodím Labe s. p., kdy ochranu Poustky řeší ochranná 
hráz realizovaná v roce 1998, opatření se provedla též v místě zaústění Bulovského potoka v Předláncích, nová 
protipovodňová zemní hráz ve Vísce (obec Višňová). Další ochranné hráze budou v Předláncích a ve Višňové 
pod železniční tratí. 

Všechny obce (v rámci Mikroregionu Frýdlantsko) mají nově zpracované digitální povodňové plány. V roce 2014 
došlo k instalaci varovného a vyrozumívacího systému (rozhlasy) a lokálního výstražného systému (srážkoměry a 
hladinoměry). V roce 2015 byla zpracována podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových 
opatření v mikroregionu Frýdlantsko, výstupy jsou k dispozici na webových stránkách http://dso.frydlantsko.cz/. 
Podkladová analýza zahrnuje zejména podklady pro následnou realizaci opatření – podrobné technické řešení 
jednotlivých navrhovaných opatření, které jsou uvedeny v kapitole F. Souhrn záměrů na provedení změn v území. 

Vzhledem k dokončení Podkladové analýzy pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě 
blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko lze očekávat postupné zlepšení situace v oblasti 
protipovodňové ochrany.  

Shrnutí 

Tab. Přehled vybraných jevů po katastrálních územích 

Obec Katastrální území významný vodní tok 
CHOPAV 
JH 

zranitelná 
oblast 

Bílý Potok  Bílý Potok pod Smrkem Smědá, Jizera ANO NE 

Bulovka Arnoltice - NE NE 

Bulovka Kočičí potok NE NE 

Dolní Oldřiš Kočičí potok, Červená voda (Oldřišský potok) NE NE 

Černousy Boleslav Smědá, Saňský potok NE NE 

Černousy Smědá, Černouský potok NE NE 

Ves Smědá, Boreček (Andělský potok), Javornický 
potok, Davídkův potok 

NE NE 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu Oleška ČÁST ANO 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice Řasnice NE ANO 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu Albrechtický potok NE NE 

Frýdlant   Oleška, Smědá, Řasnice ČÁST ANO 

Habartice Habartice u Frýdlantu Kočičí potok, Habartický potok NE NE 

Háj u Habartic Kočičí potok NE NE 

Hejnice Hejnice Smědá ANO NE 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu Oleška NE ANO 

Kristiánov Oleška NE ANO 

Horní Řasnice Horní Řasnice Srbský potok, Řasnice NE ANO 

Srbská Jindřichovický potok, Srbský potok NE NE 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Dětřichovec Jindřichovický potok NE NE 

Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovický potok NE NE 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu Lomnice, Řasnice NE ANO 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu Smědá NE ANO 

Lázně 
Libverda 

Lázně Libverda Libverdský potok, Jizera ANO NE 

Nové Město 
pod Smrkem 

Hajniště pod Smrkem Lomnice ČÁST NE 

Ludvíkov pod Smrkem Lomnice ČÁST NE 

Nové Město pod Smrkem Lužický potok, Lomnice, Jindřichovický potok ČÁST NE 

Pertoltice Dolní Pertoltice - NE NE 

Horní Pertoltice Kočičí potok NE NE 

Raspenava Raspenava Oleška, Smědá, Libverdský potok, Lomnice ČÁST NE 

Višňová Andělka Smědá, Saňský potok, Boreček (Andělský 
potok), Javornický potok 

NE NE 

Poustka u Frýdlantu Smědá NE NE 

Předlánce Smědá, Višňovský potok NE NE 

Víska u Frýdlantu Smědá NE ANO 

Višňová u Frýdlantu Smědá, Višňovský potok NE NE 

Zdroj:  poskytovatelé údajů o území, Povodí Labe s.p. 

http://dso.frydlantsko.cz/
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C.2.4 Klimatické podmínky 

Frýdlantsko leží v mírném klimatickém pásmu. Dle Quitta se území SO ORP Frýdlant dělí do šesti klimatických 
regionů – dvou chladných ( CH6 a CH7) a čtyř mírně teplých (MT2, MT7, MT9, MT11). Asi 4/5 území spadají do 

mírně teplé oblasti (MT11-MT2), zbytek území odpovídá horským oblastem Jizerských hor, jež jsou součástí 
chladné klimatické oblasti (CH7,CH6). Průměrné roční srážky se pohybují od 600-900 mm v podhorských 
oblastech až po 1200 mm v nejvyšších částech území (roční úhrn v Jizerských horách > 1 600 mm). Ve srovnání 
s celorepublikovým průměrem (450 mm za rok, 7,3°C) je Frýdlantsko srážkově nadprůměrné a teplotně podobné, 
vyjma vrcholových poloh Jizerských hor. 

Z uvedených informací vyplývá klimatická pestrost území ORP Frýdlant, která je způsobena velmi členitým, 
geomorfologicky výjimečným územím. Tato diferencovanost spočívá zejména v rozložení ročního úhrnu srážek a 
poměru charakteristických dnů – viz následující tabulky. Ale tradičně osídlené území Frýdlantska má klimaticky 
příznivější podmínky oproti celé ČR. Teplotně je klima podobné ale vlhčí. 

Vítr 

Západní a severní část území SO ORP Frýdlant (obce Habartice, Černousy, Višňová - cca 230 m n. m.) je 
otevřena směrem do Polska. Směr převažujícího proudění je J (relativní četnost 13,9 %), JZ (18,6 %). Třída 
stability převládajících proudění je II. - III. Proudění větru je v poslední době ovlivněno výsypkou povrchového 
dolu Turów, která má rozměry pahorkatinového hřebene. 

Centrální část území SO ORP Frýdlant leží v centru Frýdlantské pahorkatiny, v mělké kotlině (město Frýdlant 
v cca 320 m n. m.). Převažující směr proudění JZ (11 %), Z (13 %) SZ (12 %). Třída stability převládajících 
proudění je I. - II. 

Východní část - oblast Nového Města pod Smrkem (cca 450 m n. m.). Od Polska je území odděleno 
pokračováním hřebene masivu Smrku. Převažující směr proudění v lokalitě Nové Město pod Smrkem je Z (17,2 
%), JZ (19,6 %). Třída stability převládajících proudění je I - II. 

Jihovýchodní část je položena na úpatí Jizerských hor v údolí uzavřeném horským masivem. V lokalitě Hejnice 
(cca 390 m n. m.) je převažující proudění větru Z (16,7 %), JZ (12,3 %) a SV směru (13 %). Třída stability 
převládajících proudění je II - III. 

Ve Frýdlantském výběžku je průměrná síla větru u J směru 5,50 m.s
-1 

, JZ 6,53 m.s
-1 

, Z 9,9 m.s
-1 

 a  SZ 8,55 m.s
-1 

. Vrcholové partie Jizerských hor patří v rámci ČR mezi území s vysokou hustotou výkonu větru ve 40 m nad 
povrchem (450-1200 W.m

2
, resp. i více v nejvyšších částech) pro úvahy nad využitím větrné energie v území. 

Teploty vzduchu 

Dlouhodobé průměrné roční teploty se pohybují na většině území SO ORP mezi 6 až 8°C v závislosti na 
nadmořské výšce, konfiguraci terénu, charakteru ploch ap. Ve vrcholových partiích Jizerských hor průměrné roční 
teploty klesají i pod 4°C. Vyšších hodnot dosahují průměrné roční teploty SZ od Frýdlantu na dolním toku Smědé.  

V období několika posledních let se začíná, v důsledku nevyrovnanosti chodu klimatických podmínek, hovořit o 
změnách klimatu. Předpoklady nárůstu průměrné roční teploty vzduchu v roce 2030 v našich klimatických 

podmínkách připouštějí zvýšení těchto hodnot, oproti předindustriálnímu období o 0,9 až 3,0C. Hlavní oteplení 
by mělo nastat v zimních měsících.  

Srážky 

Oceánický ráz podnebí se projevuje zejména na návětrné straně Jizerských hor v celkových srážkových úhrnech 
a vyrovnanosti v průběhu roku. Srážkové úhrny a charakter rozložení srážek se na území mění výrazněji ve 
směru sever – jih. Jižní část území, a to zejména Jizerské hory a jejich předhůří jsou výrazně vlhčí. V Jizerských 
horách roční suma srážek překračuje 1000 mm, v centrální části hor i 1400 mm a na srážkoměrné stanici Bílý 
Potok, U Studánky dosahuje 1705 mm.  

Výška sněhové pokrývky je v porovnání s jinými oblastmi ČR vyšší, na horách často přesahuje 1m. Z důvodů 
velkoplošného odlesnění Jizerských hor a vyšších zimních teplot v posledních letech je ale patrný značný pokles 
jak výšky, tak i délky trvání sněhové pokrývky.  

Trend změny klimatu se projevuje i u srážek. Podle sledovaných modelů by u nás mělo dojít k mírnému nárůstu 
množství srážek, ovšem počet dnů se srážkami by se měl snižovat. To povede k vyššímu podílu intenzivnějších 
srážek, převážně bouřkového charakteru, což má za následek nevyrovnanost zásob některých vodních zdrojů, 
zvýšené erozní nebezpečí zemědělských a lesních půd a nevyrovnanost zásob půdní vláhy. Krátkodobý deficit 
půdní vláhy lze vysledovat v průběhu posledních několika let. Např. v roce 1995 a 1997 spadlo vysoce 
nadprůměrné množství srážek, které se koncentrovalo do podprůměrného počtu srážkových dnů. 

Základní charakteristika klimatických oblastí (jev 119.C2.1) 

CH6 Léto velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné období je dlouhé, 

s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je velni dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým 
trváním sněhové pokrývky. 
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CH7 Léto velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké, přechodné období je dlouhé, s mírně chladným 

jarem a mírným podzimem, zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou. 

MT2 Krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným 

podzimem, zima je normálně dlouhá a mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou 
pokrývkou. 

MT7  Normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období krátké, s mírným jarem a mírně teplým 

ozimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové 
pokrývky. 

MT9  Dlouhé léto, teplé suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým 

podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

MT11  Dlouhé léto, teplé, suché, přechodné období krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, 

zima je krátká, mírně teplá, velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
Zdroj: Quitt.E. Klimatické oblastí ČR 

Tab.  Charakteristika klimatických oblastí 

Klimatické charakteristiky CH6 CH7 MT2 MT4 MT7 MT9 MT11 

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

Počet dnů s teplotou vyšší než 
10 °C 

120-140 120-140 140-160 140-160 140-160 140-160 140-160 

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

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

Průměrná teplota měsíce leden 
(°C) 

-4 až-5 -3 až-4 -3 až-4 -3 až -4 -2 až -3 -2 až -3 -2 až -3 

Průměrná teplota měsíce červenec 
(°C) 

14 až 15 15 až 16 16 až 17 16 až 17 16 až 17 17 až 18 17 až 18 

Srážkový úhrn za vegetační období 
(mm) 

600-700 500-600 450-500 350-450 400-450 400-450 350-400 

Srážkový úhrn za zimní období 
(mm) 

400-500 350-400 250-300 250-300 250-300 250-300 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120-140 100-120 80-100 60-80 60-80 60-80 50-60 

Zdroj:  Quitt, E. Klimatické oblasti Československa. Brno: Geografický ústav ČSAV 

Tab.  Přehled klimatických oblastí po katastrálních územích 

Obec Katastrální území Charakteristika území 

Bílý Potok  Bílý Potok pod Smrkem Mírně teplá oblast MT7, chladná oblast CH7 

Bulovka Arnoltice Mírně teplá oblast MT9 

Bulovka Mírně teplá oblast MT9, MT2 

Dolní Oldřiš Mírně teplá oblast MT2 

Černousy Boleslav Mírně teplá oblast MT9 

Černousy Mírně teplá oblast MT9 

Ves Mírně teplá oblast MT9 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu Mírně teplá oblast MT11 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice Mírně teplá oblast MT9, MT2 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu Mírně teplá oblast MT7, chladná oblast CH7 

Frýdlant   Mírně teplá oblast MT7 

Habartice Habartice u Frýdlantu Mírně teplá oblast MT9 

Háj u Habartic Mírně teplá oblast MT9 

Hejnice Hejnice Mírně teplá oblast MT2, chladná oblast CH7 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu Mírně teplá oblast MT11 

Kristiánov Mírně teplá oblast MT9 

Horní Řasnice Horní Řasnice Mírně teplá oblast MT2 

Srbská Mírně teplá oblast MT2 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

Dětřichovec Mírně teplá oblast MT2 

Jindřichovice pod Smrkem Mírně teplá oblast MT2 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu Mírně teplá oblast MT9 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu Mírně teplá oblast MT9 

Lázně Libverda Lázně Libverda Mírně teplá oblast MT2, chladná oblast CH7,CH6 

Nové Město pod 
Smrkem 

Hajniště pod Smrkem Mírně teplá oblast MT2 

Ludvíkov pod Smrkem Mírně teplá oblast MT2 

Nové Město pod Smrkem Mírně teplá oblast MT2, chladná oblast CH7 

Pertoltice Dolní Pertoltice Mírně teplá oblast MT9 

Horní Pertoltice Mírně teplá oblast MT9 

Raspenava Raspenava Mírně teplá oblast MT7, chladná oblast CH7 

Višňová Andělka Mírně teplá oblast MT9 

Poustka u Frýdlantu Mírně teplá oblast MT9 

Předlánce Mírně teplá oblast MT9 

Víska u Frýdlantu Mírně teplá oblast MT9 
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Višňová u Frýdlantu Mírně teplá oblast MT9 

Zdroj:  Quitt.E. Klimatické oblastí ČR 

C.3 Půdní fond 

C.3.1 Celková charakteristika půdního fondu 

Půdní fond svým specifickým strukturálním členěním je prioritní podmínkou pro fungování součástí hospodářské 
základny – subjektů využívající půdní fond, podnikajících v zemědělství a lesnictví (vč. myslivosti) s vlivem na 
stav krajiny a její hodnoty, v neposlední míře i na velikost následných investic na její údržbu. Struktura půdního 
fondu v zastoupení jednotlivých druhů pozemků, jejich velikost a střídání, ale i způsoby a intenzita jejich 
využívání, má podstatný vliv na krajinný ráz řešeného území a na jeho celkovou ekologickou stabilitu. 

Řešené území disponuje velmi pestrými podmínkami, které jej při posuzování krajinářské atraktivity obecně řadí 
do velmi hodnotných území, avšak zároveň vlivem určitého pomístního zanedbání zejména zemědělských 
pozemků vlivem narušené struktury zemědělského hospodaření jsou tyto hodnoty poněkud deklasovány. 

Řešené území disponuje značnou výměrou zemědělských pozemků a kromě oblasti Jizerských hor patří 
k důležitému zemědělskému hospodářskému potencionálu Libereckého kraje. V území jsou podstatnou mírou 
zastoupeny zemědělské pozemky i vyšších tříd ochrany ZPF (tedy i kvality dané půdními podmínkami), které jsou 
potencionálně vhodné jak pro intenzivní, tak i extenzivní zemědělské hospodaření, zároveň zde byly v minulosti 
ve značném plošném rozsahu investovány prostředky na odvodnění, kdy většina těchto zařízení je dosud plně 
funkční. 

Půdní vlastnosti projevené v kvalitě a produkčních vlastnostech zemědělských půd a výše uvedená 
zainvestovanost jsou příležitostí pro zdejší rostlinnou výrobu a orné hospodaření, která je od dob restrukturalizace 
oboru na stále větším vzestupu. V posledních letech se i zde projevuje podivná zemědělská politika státu 
v dotovaném zatravňování orné půdy či uvádění půdy do klidu, která reaguje na neblahý stav vztahu produkce / 
odbytu v tuzemsku i v EU. Výsledkem je často zatravňování kvalitní a technologicky přístupné orné půdy jako 
případný zdroj píce, a zároveň snížená intenzita obhospodařovávání evidovaných luk a pastvin.  

Na rozdíl od pomalu stoupající rostlinné výroby stále prožívá v současnosti zdejší živočišná výroba stagnaci, 
neboť místně došlo k rozpadu výrobních jednotek vč. infrastruktury (staveb, technologických zařízení…). Ale 
v posledních letech dochází i zde k nárůstu, avšak vzhledem k potencionálním možnostem daných výměrou TTP 
a nutností údržby krajiny bez vnějších finančních podpor je tento vzestup stále nedostatečný. Výsledkem je 
značná výměra opuštěných a zanedbaných luk a pastvin ve stadiu postupné ruderalizace nástupem plevelných a 
expanzních druhů, vč. sukcese dřevin a křovin. Tato situace má negativní vliv na atraktivitu krajiny (kromě snížení 
a pohledové unifikace estetických hodnot i její zarůstání dřevinami a křovinami), ale i na vznik alergenů 
působících na obyvatele (viz značný nárůst onemocnění) z nekulturních, expanzních a plevelných druhů, a 
ruderalizaci zemědělské půdy. 

Současná struktura a existence pozemků ZPF dává ve zdejších podmínkách předpoklady pro jejich zemědělské 
využívání formami alternativních způsobů hospodaření (agroturistika, chov koní, pěstování a chov netradičních 
druhů včetně zpracovatelství, a včetně uvážlivého pěstování biomasy pro energetické účely) založeného na 
fungování malých až středních subjektů. 

Situace ve zdejších lesích je kvalitativně odlišná, neboť majetkoprávní vztahy k lesním pozemkům jsou zde již 
většinou stabilizované, kdy tento fakt má vliv i na fungování této specifické součásti hospodářské základny. 
Většinovým vlastníkem zdejších lesů je ČR (LČR, s.p.) nebo obce a města, soukromý sektor je vlastníkem 
značně menšinovým. Hospodaření v lesích je řízeno Lesními hospodářskými plány či osnovami (oproti 
pozemkům ZPF, které podobný regulativ i v podobě koncepce obecně citelně postrádají), které jsou obnovovány 
v decennálních cyklech. Ke specifice řešeného území patří značný rozsah lesů ochranných a zvláštního určení, 
jejich příslušnosti k ZCHÚ, v neposlední řadě i destruovaná věkové a duhová struktura imisně zatížených lesů 
Jizerských hor po předčasných obnovách.  

Struktura půdního fondu dle evidence KN (jev 119.C3.2) 

Tab. Výměry složek zemědělského půdního fondu (agregované druhy pozemků) dle obcí (ha) 

Obec 

Výměra 
celkem ZPF 

celkem 

podíl ZPF na 
celkové výměře 
obce (%) 

Z toho 

orná 
půda 

ovocné 
sady 

zahrady TTP 

Bílý Potok 1 821 235 12,90 6 0 34 195 

Bulovka  2 888 1643 56,89 453 3 22 1 065 

Černousy 857 492 57,41 134 0 19 340 

Dětřichov 972 539 55,45 159 0 17 363 

Dolní Řasnice 1 294 971 75,04 549 0 18 403 

Frýdlant 3 162 1850 58,51 572 0 122 1 155 
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Obec 

Výměra 
celkem ZPF 

celkem 

podíl ZPF na 
celkové výměře 
obce (%) 

Z toho 

orná 
půda 

ovocné 
sady 

zahrady TTP 

Habartice 556 360 64,75 212 0 19 129 

Hejnice 3 841 308 8,02 49 0 60 198 

Heřmanice 747 415 55,56 133 0 17 265 

Horní Řasnice 1 904 1 022 53,67 405 0 9 609 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

1 914 843 44,04 
194 0 

30 
618 

Krásný Les 1 348 932 69,14 491 1 11 430 

Kunratice 1 242 686 55,23 456 0 12 218 

Lázně Libverda 1 326 259 19,53 48 0 17 195 

Nové Město pod 
Smrkem 

2 893 1086 37,54 
355 0 

69 
663 

Pertoltice 1 016 670 65,85 314 0 11 345 

Raspenava 4 122 1576 38,23 703 1 81 791 

Višňová 3 030 1808 59,67 853 8 56 891 

celkem 34 933 15 659 44,83 6086 13 624 8873 

Zdroj:  ČSÚ, statistické údaje k 31.12.2015 
Pozn.:  V řešeném území nejsou evidovány chmelnice ani vinice. 

Tab. Výměry složek půdního fondu (ostatní druhy pozemků) dle obcí (ha) 

Obec 
Výměra 
celkem 

NZP 
celkem 

Lesní 
pozemky 

Vodní 
plochy 

Ostatní druhy 
pozemků 

Zastavěné 
plochy 

Bílý Potok 1 821 1 586 1 510 18 47 11 

Bulovka  2 888 1 245 1 085 15 125 20 

Černousy 857 364 276 15 63 10 

Dětřichov 972 433 351 11 59 12 

Dolní Řasnice 1 294 324 240 8 58 17 

Frýdlant 3 162 1 312 907 37 286 82 

Habartice 556 195 150 4 33 8 

Hejnice 3 841 3 534 3 401 27 80 26 

Heřmanice 747 332 260 9 57 6 

Horní Řasnice 1 904 881 756 9 103 13 

Jindřichovice pod Smrkem 1 914 1 071 952 17 89 13 

Krásný Les 1 348 415 311 10 82 12 

Kunratice 1 242 557 464 15 68 10 

Lázně Libverda 1 326 1 067 1 008 6 45 8 

Nové Město pod Smrkem 2 893 1 806 1 565 23 181 37 

Pertoltice 1 016 347 278 17 43 9 

Raspenava 4 122 2 546 2 253 55 183 54 

Višňová 3 030 1 221 966 67 154 34 

celkem 34 933 19 236 16 733 363 1 756 382 

Zdroj: Podklady ČSÚ, statistické údaje k 31.12.2015 
Pozn.:  NZP – nezemědělský půdní fond  

Půdní charakteristiky zemědělských a lesních půd zastoupených v řešeném území (jev 
119.C3.3) 

PŮDNÍ CHARAKTERISTIKY ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD 

Údaje získané z kódu BPEJ a následného vyhodnocení poskytují základní orientaci v problematice a jsou určeny 
pro odborné pracovníky rozhodující o změnách využívání ZPF a pro řešení využívání opuštěné zemědělské půdy 
apod. 

Půdní vlastnosti se vyvíjely do současné podoby statisíce let, tudíž se nepředpokládá výraznější změna 
v hodnotícím období. Vzhledem však k pokračujícímu obecnému trendu opouštění zemědělské půdy a změnám 
struktury (a intenzity) zemědělského hospodaření v posledním desetiletí, lze odůvodněně předpokládat, že 
dochází k určité degradaci zemědělských půd, a to vlivem snižování kulturních vrstev, sukcesními jevy apod. 
Půdní vlastnosti lesních pozemků jsou v hodnotícím období relativně neměnné (v případě provedených a 
prováděných změn lesních pozemků na ostatní druhy se aktuálně nejedná o tzv. lesní půdu). 

Dle údajů BPEJ se v řešeném území na evidovaných zemědělských pozemcích vyskytují následné základní 
skupiny půd (dle charakteristik hlavních půdních jednotek – HPJ, tj. 2. a 3. číslo kódu BPEJ): 
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Tab. Charakteristiky půdních podmínek 

HPJ Charakteristika  

13 

Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i stratifikované, na eolických 
substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocností maximálně 50 cm uložených na 
velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve 
vegetačním období. 

14, 15 
Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových i svahových hlínách 
(prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těžké až těžké s 
těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry až převlhčením. 

21, 22 
Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, 
nevododržných, silně výsušných substrátech, na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína 
s vodním režimem poněkud příznivějším. 

28, 29, 32, 
34, 35, 37, 
38 

Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kryptopodzoly modální včetně slabě oglejených variet, 
kambizemě litické, kambizemě modální eutrofní na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech, na 
rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých 
substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních 
vyvřelých horninách a jejich svahovinách, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez 
rozlišení, převážně středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, i s vyšším obsahem grusu, s příznivými 
vlhkostními poměry až mírně převlhčené, místy výsušné a závislé na srážkách, středně hluboké. 

39 
Litozemě modální na substrátech bez rozlišení, s mělkým drnovým horizontem s výchozy pevných hornin, 
zpravidla 10 až 15 cm mocným, s nepříznivými vláhovými poměry 

40,41 
Svažité půdy se sklonitostí vyšší než 12°, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, 
hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí, lehké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými 
poměry s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici. 

43, 44, 46, 
47, 50, 51 

Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích) i kambizemě oglejené na 
svahových (polygenetických) hlínách, pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách i na 
zahliněných štěrkopíscích, terasách a morénách pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), 
středně těžké i lehčí, ve spodině i těžší, i zrnitostně lehké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření, s nepravidelným vodním režimem závislým na srážkách. 

55,56, 
58 

Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické, fluvizemě modální 
eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální, fluvizemě glejové, na nivních 
uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké a těžké, písčité, výsušné, zpravidla 
bez skeletu nebo pouze slabě skeletovité, vláhově příznivé (hladina vody níže 1 m), místy vláhové poměry po 
odvodnění příznivé. 

64-69, 71, 
75 

Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, jílovitých a 
slínitých materiálech, histické na píscích, jílech, slínech a nivních uloženinách, modální zrašelinělé, organozemě 
glejové na nivních uloženinách, svahovinách, horninách limnického terciéru i flyše, zkulturněné, modální 
zrašelinělé, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, popřípadě s 
podložím teras, při terasových částech širokých niv, půdy úzkých depresí včetně svahů, akvické lehké až velmi 
těžké s vyšším obsahem organických látek, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až 
velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité, velmi nepříznivý vodní režim, zaplavované, často trvale pod 
vlivem vody, těžko odvodnitelné, nevhodné pro úpravu vodního režimu. 

73-75 

Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové, zrašelinělé i gleje 
povrchové histické nacházející se ve svahových polohách, gleje akvické, stagnogleje modální, půdy dolních 
částí svahů na deluviích hornin a svahovinách, středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité, zpravidla 
zamokřené s výskytem svahových pramenišť, často zrašelinělé. 

77,78 

Mělké (do 3 m hloubky) i hluboké (nad 3 m) strže s nemapovatelným výskytem hydromorfních půd – koluvizemí, 
regozemí, kambizemí glejů, pseudoglejů a dalších, s erozními smyvy ornic, různé zrnitosti, bezskeletovité až 
silně skeletovité, s výrazně nepříznivými vlhkostními poměry, pro zemědělské využití málo vhodné až 
nevhodné. 

Zdroj: Vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č.327/1998 Sb., kterou jsou stanoveny 
charakteristiky bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci 

PŮDNÍ CHARAKTERISTIKY LESNÍCH PŮD 

Řešené území je z hlediska půdních podmínek až extrémně pestré. Důvodem je značná pestrost přírodních 
podmínek – ve vegetační stupňovitosti, klimatických podmínkách a v geologickém podloží. 

Dle údajů typologických map platných Oblastních plánů rozvoje lesa se v řešeném území na evidovaných lesních 
pozemcích vyskytují základní skupiny půd (dle charakteristik lesních typů): 

Tab.   Základní skupiny půd (dle charakteristik lesních typů) 
řada kyselá 

základní 
kategorie K 

kyselá: oligotrofní hnědozemě v průměrné poloze na kyselém podloží, horší vodní režim (menší 
zadržování vody a vysychání), zastoupena zde v lvs 0., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. 

vedlejší 
kategorie: I 

uléhavá: uléhavá (illimerizovaná) varianta K kategorie, illimerizované půdy mírně oglejené až oligotrofní 
hnědozemě, sklon k degradaci, humusová forma zhoršená, zastoupena zde v 3. lvs  

vedlejší 
kategorie N 

kamenitá: kamenité, nevyvinuté půdy oligotrofních hnědozemí, zastoupena zde v lvs 3., 4., 5. 6. a 7. 

přechodová 
kategorie M 

nejchudší: podzol (ve vyšších stupních i humusový), podzolovaná i oligotrofní hnědozem, zastoupena zde 
v lvs 0., 3. a 4. 

řada živná 
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základní 
kategorie B 

bohatá: mezotrofní hnědozemě, mírně štěrkovité, v průměrných polohách na středně bohatých a bohatých 
zvětralinách, půdy geneticky plně vyvinuté, dobře provzdušněné, s příznivou vlhkostí i dobrou humifikací 
(mullový moder - moder), zastoupena zde v lvs 3. a 5. 

vedlejší 
kategorie H 

hlinitá: hlinitá varianta kategorie B na hlínách i spraších, významným znakem je mírná uléhavost a sklon k 
degradaci, často s náznakem oglejení a přechodem k hnědozemím, zastoupena zde v lvs 3. a 5. 

vedlejší 
kategorie F 

svěží, kamenité svahy: kapradinová varianta řady B na vesměs exponovaném reliéfu stinných svahů, roklí 
a strží s kamenitými půdami, s příznivou vlhkostí i s poněkud zhoršenou humifikací, zastoupena zde v 3. 
lvs 

vedlejší 
kategorie C 

vysýchavá: vysýchavé, bohaté a středně bohaté exponovanější stanoviště ohrožené suchem a hnilobami - 
mezotrofní hnědozemě, většinou dosti štěrkovité, většinou na podloží bazických hornin, zastoupena zde 
v 3. lvs 

přechodová 
kategorie S  

středně bohatá: tvoří přechod mezi živnou a kyselou řadou - přechod mezotrofní až oligotrofní hnědozemě, 
nejčastější humusová forma moder, zastoupena zde v lvs 3., 4., 5., 6., 7. a 8. 

řada extrémní 

základní 
kategorie Z 

zakrslá: kyselé a středně bohaté extrémní stanoviště - oligotrofní hnědozemě i rankery, extrémnost 
podmíněna i reliéfem (vrchol, příkrý svah), i klimatickými vlivy a vlastnostmi půdy (mělké, kamenité), ale i 
podložím, časté vrcholové a hřebenové partie, exponované příkré svahy, zastoupena zde v lvs 3., 4., 5., 
6., 7. a 8. 

přechodová 
kategorie Y 

skeletová: sdružuje ochranné lesy na balvanitých a kamenných "mořích" - nevyvinuté kamenité půdy s 
relativně příznivější půdní i vzdušnou vlhkostí v vesměs chráněných polohách, zastoupena zde v lvs 3., 4., 
5., 6. a 7. 

řada obohacená humusem 

přechodová 
kategorie A 

kamenitá: kamenité (acerózní) nevyvinuté půdy na zahliněných sutích méně extrémních poloh, na svazích, 
hřebenech, i v roklích a stržích, nevyvinutá hnědozem až hnědý ranker nebo rendzina, zastoupena zde 
v lvs 3., 4. a 5. 

přechodová 
kategorie D 

hlinitá: humusem obohacená hlinitá deluvia vodou vesměs neovlivněná, s bohatou účastí nitrofilních druhů, 
nejčastěji na bázích svahů, mělkých úžlabinách, nebo na krátkých svazích zářezů vodotečí, příznivá 
humifikace, hluboké hlinité půdy, mezoeutrofní hnědozemě, ojediněle se slabým oglejením, zastoupena 
zde v 3. lvs 

řada obohacená vodou 

základní 
kategorie L 

lužní: růstově příznivé aluviální náplavy s výraznými lužními společenstvy, naplavené hnědozemní půdy a 
semigleje, popř. hnědé gleje, zastoupena zde v 3. lvs  

vedlejší 
kategorie U 

údolní: polohy úžlabin obohacené vodou a humusem - aluvia a kamenité báze svahů, dna mělkých 
úžlabin, vyvýšené terasy, apod., zastoupena zde v lvs 3. a 5. 

přechodová 
kategorie V 

vlhká: vodou obohacené, podmáčené a bohaté půdy vesměs na oglejených táhlých podsvahových 
deluviích a bázích příkrých svahů i v okolí pramenišť, zastoupena zde v lvs 3., 4., 5. a 8. 

řada oglejená 

základní 
kategorie P 

pseudogleje až gleje, semigleje, glejové podzoly na labilních stanovištích, zastoupena zde v 6. lvs 

přechodová 
kategorie O 

středně bohatá: oglejená stanoviště většinou na přechodu do příznivějších forem do typu oglejené 
hnědozemě díky střídání půdní vlhkosti, zastoupena zde v lvs 3., 4., 5. a 6. 

řada podmáčená 

základní 
kategorie G 

středně bohatá: trvalý, vysoký stav spodní vody vytváří zde glejové horizonty (pravý, hnědý, rašelinný, 
podzolový glej, semiglej) – minerálně středně bohaté, mírně kyselé půdy zamokřované nestagnující a 
mírně prosakující vodou (většinou v mělkých prohlubních), typická humusová forma moder, zastoupena 
zde v lvs 1., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. 

vedlejší 
kategorie T 

chudá: na minerálně chudých a kyselých půdách trvale zamokřených nestagnující, nebo jen mírně 
pohyblivou půdní vodou, se sklonem k zrašelinění, většinou nepříznivé typy rašelinného gleje (většinou 
podzolovaného) až glejového podzolu – výskyt v úpadech plošin, v bezodtokových pánvích, popř. v 
okrajích vrchovišť, humusová forma rašelinný surový humus, zastoupena zde v lvs 1., 6. a 8. 

řada rašelinná 

základní 
kategorie R 

rašelinná: stanoviště charakterizovaná rašelinnou vrstvou o mocnosti min. 50 cm - oligotrofní rašelina 
přechodná a vrchovištní, zastoupena zde v lvs 6., 7. a 8. 

Zdroj:  Oblastní plány rozvoje lesa 

C.3.2 Zemědělský půdní fond (ZPF) 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka – BPEJ (jev 41) 

Pro vyhodnocení pedologických poměrů a přírodních podmínek nutných pro fungování zemědělského 
hospodaření jsou poskytnuté podklady vyhovující, i přes to, že BPEJ jsou vymezeny bez ohledu na stav evidence 
KN (existence pozemků ZPF). Tyto údaje poskytují základní orientaci zejména pro uvažované změny využívání 
pozemků ZPF s ohledem na jeho ochranu. 

V příslušné grafické příloze jsou jednotlivé jednotky BPEJ vymezeny dle podkladu i s tím, že tyto jednotky 
zahrnují i nezemědělské pozemky – tento stav vyplývá z určité zastaralosti podkladu nereagující na změny 
v terénu, i z rozdílnosti mapových podkladů vzhledem k jejich stáří a způsobů tvorby. Po upřesnění vymezenosti 
BPEJ pouze na zemědělských pozemcích a po aktualizaci a doplnění ochrany ZPF do kódů BPEJ lze podklady 
využít pro potřeby územních plánů jednotlivých obcí. 

BPEJ jsou ve svém označení charakterizovány následně uvedenými vlastnostmi, kdy v kódu BPEJ znamená: 

1. číslo klimatický region 
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Kód Symbol  

Charakteristika 
klimatického  

regionu 

 teploty 

100 C+ 

ø roční 
teplota  

ø  roční 
srážky 

mm 

Suchá 
veget. 
období 

Vláhová 
jistota 

6 MT 3 mírně teplý (až teplý), vlhký 2500-2700 7,5-8,5 700-900 0-10 nad 10 

7 MT 4 mírně teplý, vlhký 2200-2400 6-7 650-750 5-15 nad 10 

8 MCH mírně chladný, vlhký 2000-2200 5-6 700-800 0-5 nad 10 

2/3.číslo hlavní půdní jednotka (základní charakteristiky viz dále) 

Výčet HPJ zastoupených v řešeném území: 13-15, 21, 22, 28, 29, 32, 34, 35, 37-41, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 55, 
56, 58, 64-69, 71-75, 77 a 78. 

4. číslo kombinace sklonitosti a expozice 

Kód Charakteristika 

0 0-3°, úplná rovina se všesměrnou expozicí 

1 3-7°, mírný sklon se všesměrnou expozicí 

2 3-7°, mírný sklon, J (JZ až JV) 

3 3-7°, mírný sklon, S (SZ až SV) 

4 7-12°, střední sklon, J (JZ až JV) 

5 7-12°, střední sklon, S (SZ až SV) 

6 12-17°, výrazný sklon, J (JZ až JV) 

7 12-17°, výrazný sklon, S (SZ až SV) 

8 17-25°, příkrý sklon až sráz, J (JZ až JV) 

9 17-25°, příkrý sklon až sráz, S (SZ až SV) 

5. číslo kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

Kód Charakteristika 

0 bezskeletovitá, s příměsí do 10 %, půda hluboká větší než 60 cm 

1 bezskeletovitá s příměsí, až slabě skeletovitá do 25 %, půda středně hluboká až hluboká 30-60 cm 

2 slabě skeletovitá 10-25 %, půda hluboká větší než 60 cm 

3 středně skeletovitá 25-50 %, půda hluboká větší než 60 cm 

4 středně skeletovitá 25-50 %, půda středně hluboká až hluboká 30-60 cm 

5 slabě skeletovitá 10-25 %, půda mělká do 30 cm 

6 středně skeletovitá 25-50 %, půda mělká do 30 cm 

7 bezskeletovitá s příměsí, až slabě skeletovitá do 25 %, půda středně hluboká až hluboká 30-60 cm 

8 středně až silně skeletovitá 25 až nad 50 %, hluboká, středně hluboká, mělká 

9 bezskeletovitá až silně skeletovitá, hluboká, středně hluboká, mělká 

Řešené území je výskytem a střídáním jednotlivých BPEJ velmi pestré. Klimatické podmínky, sklonitost a 
expozice, jakož i skeletovitost, jsou dány přírodními podmínkami, reliéfem terénu a půdními vlastnostmi, které se 
do současné podoby vyvíjely milióny let, tudíž se nepředpokládá výraznější změna v období posledních let. 
Ochrana ZPF je stanovena legislativně, tudíž není do budoucnosti vyloučena změna některých kritérií (poslední 
úpravy proběhly v roce 1998, 2002, detailní úpravy probíhají operativně a průběžně). 

Ochrana ZPF (jev 119.C3.1) 

Jedná se o údaje získatelné z kódu BPEJ a příslušných legislativních předpisů po upřesnění vymezenosti BPEJ 
dle stavu KN (výskyt pozemků ZPF) poskytující základní orientaci zejména pro uvažované změny využívání 
pozemků ZPF s ohledem na jeho ochranu, která je pro tyto změny jedním z limitujících faktorů (dle platných 
legislativních norem je existence zemědělských pozemků I. a II. třídy ochrany limitujícím faktorem). Po upřesnění 
vymezení BPEJ pouze na zemědělských pozemcích a po aktualizaci a doplnění ochrany ZPF do kódů BPEJ jsou 
podklady využitelné pro potřeby územního plánování. 

Ochrana (a relativní kvalita) zemědělského půdního fondu je následně vyjádřena třídami ochrany jednotlivých 

BPEJ, zastoupených v řešeném území. Charakteristiky a údaje o ochraně ZPF jsou převzaty z oborové Vyhlášky 
MZe ČR č. 546/2002 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup 
pro jejich vedení a aktualizaci. 

Tab. Ochrana ZPF dle jednotlivých BPEJ zastoupených v řešeném území 

BPEJ 
Třída 
ochrany 

BPEJ 
Třída 
ochrany 

BPEJ 
Třída 
ochrany 

BPEJ 
Třída 
ochrany 

BPEJ 
Třída 
ochrany 

6.13.00 II. 6.47.12 IV. 7.28.41 IV. 7.47.42 V. 8.35.21 I. 

6.13.10 II. 6.47.42 IV. 7.28.44 V. 7.47.52 V. 8.35.24 II. 

6.14.00 I. 6.47.52 IV. 7.28.51 IV. 7.48.14 V. 8.35.31 II. 

6.14.10 II. 6.50.01 III. 7.28.54 V. 7.50.01 III. 8.35.34 III. 

6.14.40 III. 6.50.04 IV. 7.29.01 I. 7.50.04 IV. 8.35.41 IV. 

6.14.50 III. 6.50.11 III. 7.29.04 II. 7.50.11 III. 8.35.44 V. 
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BPEJ 
Třída 
ochrany 

BPEJ 
Třída 
ochrany 

BPEJ 
Třída 
ochrany 

BPEJ 
Třída 
ochrany 

BPEJ 
Třída 
ochrany 

6.21.10 IV. 6.50.14 V. 7.29.11 I. 7.50.14 IV. 8.35.51 IV. 

6.21.12 IV. 6.50.54 V. 7.29.14 III. 7.50.41 V. 8.35.54 V. 

6.21.42 V. 6.58.00 II. 7.29.41 IV. 7.50.44 V. 8.37.16 V. 

6.22.10 III. 6.68.11 V. 7.29.44 V. 7.50.51 V. 8.37.45 V. 

6.22.12 IV. 6.71.01 V. 7.29.51 IV. 7.50.54 V. 8.40.67 V. 

6.22.42 IV. 6.72.01 V. 7.29.54 V. 7.51.11 IV. 8.40.68 V. 

6.22.52 IV. 6.73.11 V. 7.32.11 II. 7.55.00 II. 8.40.78 V. 

6.29.01 II. 6.77.69 V. 7.32.14 IV. 7.56.00 I. 8.41.67 V. 

6.29.04 III. 6.78.69 V. 7.37.16 V. 7.58.00 II. 8.41.68 V. 

6.29.11 II. 7.14.00 II. 7.38.16 V. 7.64.01 V. 8.41.77 V. 

6.29.14 IV. 7.14.10 II. 7.39.09 V. 7.64.11 V. 8.41.78 V. 

6.29.41 III. 7.14.50 III. 7.39.19 V. 7.65.01 V. 8.41.89 V. 

6.29.44 IV. 7.15.00 II. 7.39.39 V. 7.65.11 V. 8.41.99 V. 

6.29.51 III. 7.15.10 III. 7.40.67 V. 7.66.01 V. 8.50.01 III. 

6.29.54 IV. 7.15.12 IV. 7.40.68 V. 7.67.01 V. 8.50.11 IV. 

6.32.14 V. 7.15.40 IV. 7.40.77 V. 7.68.11 V. 8.50.14 V. 

6.37.16 V. 7.15.42 IV. 7.40.78 V. 7.68.41 V. 8.50.41 V. 

6.37.46 V. 7.15.50 IV. 7.41.67 V. 7.69.01 V. 8.50.44 V. 

6.37.56 V. 7.15.52 IV. 7.41.68 V. 7.69.01 V. 8.50.51 V. 

6.40.67 V. 7.15.53 IV. 7.41.77 V. 7.71.01 V. 8.50.54 V. 

6.40.68 V. 7.21.10 IV. 7.41.78 V. 7.72.01 V. 8.55.00 II. 

6.41.67 V. 7.21.12 IV. 7.41.89 V. 7.73.11 V. 8.58.00 II. 

6.41.68 V. 7.21.13 IV. 7.41.99 V. 7.73.13 V. 8.64.11 V. 

6.41.77 V. 7.21.42 V. 7.43.00 II. 7.74.11 V. 8.66.01 V. 

6.41.78 V. 7.21.43 V. 7.43.10 II. 7.75.41 V. 8.68.11 V. 

6.41.89 V. 7.21.52 V. 7.44.00 II. 7.78.69 V. 8.71.01 V. 

6.41.99 V. 7.21.53 V. 7.44.10 II. 8.34.01 I. 8.72.01 V. 

6.43.10 II. 7.22.10 II. 7.46.00 II. 8.34.21 I. 8.73.11 V. 

6.44.00 II. 7.22.12 III. 7.46.02 III. 8.34.24 III. 8.73.11 V. 

6.44.10 II. 7.22.13 III. 7.46.10 III. 8.34.31 II. 8.73.43 V. 

6.46.00 II. 7.22.42 V. 7.46.12 III. 8.34.34 III. 8.77.69 V. 

6.46.10 III. 7.22.43 V. 7.47.00 II. 8.34.41 IV. 8.78.69 V. 

6.46.12 IV. 7.22.52 V. 7.47.02 III. 8.34.44 V. 8.78.89 V. 

6.47.00 II. 7.22.53 V. 7.47.10 III. 8.34.54 V.   

6.47.02 III. 7.28.11 I. 7.47.12 IV. 8.35.01 I.   

6.47.10 III. 7.28.14 III. 7.47.13 IV. 8.35.04 II.   

Zdroj: Podklady VÚMOP doplněné z platných legislativních norem. 

Tab. Přehled celkového zastoupení pozemků ZPF dle tříd ochrany (orientační údaje) 

Obec Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. ZPF celkem 

Bílý Potok 0 63 80 3 91 236 

% <0,1 26,4 34,0 1,1 38,5 100,0 

ha 143 93 
 

% 60,4 39,6 

Bulovka 105 217 816 246 288 1672 

% 6,3 13,0 48,8 14,7 17,2 100,0 

ha 1138 534 
 

% 68,1 31,9 

Černousy 0 252 96 111 44 503 

% 0,0 50,1 19,1 22,0 8,8 100,0 

ha 348 155 
 

% 69,2 30,8 

Dětřichov 29 28 165 251 80 553 

% 5,2 5,1 29,8 45,4 14,5 100,0 

ha 222 331 
 

% 40,1 59,9 

Dolní Řasnice 162 77 468 142 122 971 

% 16,7 8,0 48,2 14,5 12,6 100,0 
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Obec Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. ZPF celkem 

ha 707 264 
 

% 72,9 27,1 

Habartice 46 190 60 38 40 374 

% 12,3 50,8 5 10,3 10,7 100,0 

ha 296 78 
 

% 79,0 21,0 

Hejnice 95 46 90 16 59 306 

% 31,2 15,1 29,1 5,4 19,2 100,0 

ha 231 75 
 

% 75,4 24,6 

Heřmanice 4 20 130 146 135 436 

% 1,0 4,6 29,7 33,6 31,1 100,0 

ha 154 282 
 

% 35,3 64,7 

Horní Řasnice 144 157 369 258 99 1027 

% 14,0 15,3 35,9 25,1 9,7 100,0 

ha 670 357 
 

% 65,2 34,8 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

81 10 481 150 135 857 

% 9,4 1,2 56,1 17,5 15,8 100,0 

ha 572 285 
 

% 66,7 33,3 

Krásný Les 0 13 447 280 191 931 

% <0,1 1,4 47,9 30,0 20,7 100,0 

ha 460 471 
 

% 49,3 50,7 

Kunratice 49 14 133 368 122 686 

% 7,1 2,1 19,4 53,6 17,8 100,0 

ha 196 490 
 

% 28,6 71,4 

Nové Město pod 
Smrkem 

222 133 310 255 170 1090 

% 20,4 12,2 28,4 23,4 15,6 100,0 

ha 665 425 
 

% 61,0 39,0 

Pertoltice 22 225 94 208 119 668 

% 3,3 33,6 14,1 31,1 17,9 100,0 

ha 341 327 
 

% 51 49,0 

Raspenava 63 286 384 516 331 1580 

% 4,0 18,1 24,3 32,6 21,0 100,0 

ha 733 847 
 

% 46,4 53,6 

Višňová 115 838 255 394 219 1821 

% 6,3 46,0 14,0 21,7 12,0 100,0 

ha 1208 613 
 

% 66,3 33,7 

Zdroj:  Program rozvoje HSO Frýdlantsko, ARR 2006, přepočet proveden zpracovatelem dokumentace 
(vzhledem k minimálním rozdílům neaktualizováno) 

Pozn.: Údaje za území Města Frýdlantu a Obce Lázně Libverda nebyly poskytnuty (2008) 
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Po vyhodnocení lze konstatovat, že zemědělské pozemky nižších tříd ochrany ZPF (vzhledem k současným i 
očekávaným podmínkám zemědělského hospodaření) jsou za hranicí ekonomické efektivnosti pro jejich vlastníka 
či nájemce, což je projeveno i na jejich aktuálním stavu. Zejména z krajinářských důvodů je jejich využívání (resp. 
údržba) nutné, a to za pomoci vnějších finančních intervencí. Dlužno konstatovat, že značná část těchto pozemků 
podléhá obecné ochraně přírody (tvoří VKP „ze zákona“ – zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 3 
– zejména údolní niva, či prvky systému ÚSES), kde je vyloučena změna druhu pozemku a jiný způsob 
nezemědělského využívání. Existence těchto pozemků je zároveň příležitostí pro alternativní způsoby optimálně 
střídavě sezónního nezemědělského využívání, např. pro alternativní způsoby zemědělského hospodaření 
(agroturistika, chov či pěstování netradičních druhů…), či v oblastech mimo zájmů ochrany přírody i pro uvážlivé 
pěstování energetických plodin. 

Obr. Orientační znázornění ochrany ZPF  

 

Zdroj: VÚMOP, KÚLK (stav 2010, vzhledem k minimálním rozdílům neaktualizováno) 
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Tab. Zornění – tj. podíl orné půdy z celkové výměry ZPF (%)  

Obec Zornění – podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 

Bílý Potok 2,5 

Bulovka  27,6 

Černousy 27,2 

Dětřichov 29,5 

Dolní Řasnice 56,6 

Frýdlant 30,9 

Habartice 58,8 

Hejnice 16,0 

Heřmanice 32,1 

Horní Řasnice 39,6 

Jindřichovice pod Smrkem 23,0 

Krásný Les 52,6 

Kunratice 66,5 

Lázně Libverda 18,3 

Nové Město pod Smrkem 32,7 

Pertoltice 46,8 

Raspenava 44,6 

Višňová 47,2 

Celkem podíl 38,8 

Zdroj ČSÚ, statistické údaje k 30. 6. 2016 
Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze ilustrativní, vycházejí z administrativní evidence katastru nemovitostí, 

nikoliv z aktuálního výskytu orně využívané půdy. 

Řešené území je hodnotou zornění hluboko pod průměrem ČR (71,9 %) a celkem nedosahuje ani průměrného 
zornění Libereckého kraje (50,21 %). 

Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (jev 43) 

Pro zvýšení úrodnosti zemědělských půd byly v řešeném území v minulosti provedeny meliorační opatření 

plošného drenážního odvodnění. Tyto stavby jsou datovány roky 1956, 1961, 1962 - 1965, 1967 - 1971, 1973 - 
1975, 1977 - 1988 a 1991. Po roce 1991 již bylo od podobných aktivit upuštěno, údaje o případné údržbě těchto 
zařízení nejsou k dispozici. Vzhledem k teoretické funkčnosti 40 let (i pro sporadicky nebo neprováděnou údržbu 
těchto zařízení, a z důvodu místy naprosté změny způsobů a intenzity využívání původní orné půdy v období po 
restrukturalizaci zemědělství v řešeném území) lze odůvodněně předpokládat, že funkčnost značné části těchto 
zařízení je již za svým zenitem. 

Tab. Přehled meliorovaných ploch odvodněním 

Obec 

Výměra meliorované 
plochy realizované před 
rokem 1968 (ha) 

Výměra meliorované 
plochy realizované po 
roku 1968 (ha) 

Podíl meliorované plochy 
z celkové výměry ZPF (%) 

Bílý Potok 0 0 0,0 

Bulovka  0 621,2 37,2 

Černousy 0 29,5 5,9 

Dětřichov 104,0 182,5 51,8 

Dolní Řasnice 15,7 349,7 37,6 

Frýdlant 386,9 472,3 46,4 

Habartice 0 41,6 11,1 

Hejnice 65,8 6,3 30,1 

Heřmanice 0 197,0 45,2 

Horní Řasnice 141,0 235,3 36,6 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

0 440,8 51,4 

Krásný Les 0 58,0 6,2 

Kunratice 10,2 311,4 46,9 

Lázně Libverda 0 0 0,0 

Nové Město pod 
Smrkem 

184,8 163,2 31,9 

Pertoltice 44,0 98,2 21,3 

Raspenava 133,6 516,2 41,1 

Višňová 139,4 183,1 17,7 

celkem 
1225,4 3906,3 

32,4 
5131,7 
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Zdroj:   ZVHS, vypočteno zpracovatelem z digitalizovaných mapových podkladů (vzhledem k minimálním 
rozdílům neaktualizováno) 

Obr. Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti  

 

Zdroj: ZVHS 

C.3.3 Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Lesy ochranné (Jev 37) 

V řešeném území se vyskytují lesy zařazené v kategorii lesů ochranných (dle „lesního“ zákona č.  289/1995 Sb., 
oddíl druhý, § 6 – kategorizace lesů, § 7 – lesy ochranné, 21a: dle odst. 1, písm. a: (21a) – lesy ochranné jsou 
lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná pole, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy 
a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky), a 21b: dle odst. 1, písm. b: (21b) – vysokohorské lesy pod hranicí 
stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech.  
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Obr. Orientační znázornění výskytu lesů ochranných  

 

Zdroj:  KÚLK 

Lesy zvláštního určení (jev 38) 

V řešeném území se vyskytují lesy zařazené v subkategoriích lesů zvláštního určení (dle „lesního“ zákona č. 
289/1995 Sb., oddíl druhý, § 6 – kategorizace lesů, § 8 – lesy zvláštního určení:  

-  dle odst. 1: Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se, dle písm. a: 
(31a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, dle písm. b: (31b) v ochranných 
pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, dle písm. c: (31c) v podmínkách 
řešeného území na území národních přírodních rezervací, 

-  dle odst. 2: lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný 
oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním, jde o lesy 
dle písm. a: (32a) v prvních zónách CHKO a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách, dle 
písm. c: (31c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, dle písm. d: (31d) sloužící 
lesnickému výzkumu a lesnické výuce, dle písm. e: (31e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, 
vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, dle písm. f: (31f) potřebné pro zachování biologické 
různorodosti. 
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Obr. Orientační znázornění výskytu lesů zvláštního určení  

 
Zdroj:  KÚLK 

Lesy hospodářské (jev 39) 

Ostatní lesy řešeného území jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských (dle „lesního“ zákona č. 
289/1995 Sb., oddíl druhý, § 6 - kategorizace lesů, § 9 – lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v 
kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. 
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Obr. Orientační znázornění výskytu lesů hospodářských  

 

Zdroj: KÚLK 

Vzdálenost 50 m od okraje lesa (jev 40) 

Dle uvedeného zákona, oddíl druhý, § 14, odst. 2, je vzdálenost 50 m od okraje lesa limitní pro dotčení lesních 
pozemků jakýmikoliv záměry. V praktickém rozhodování o umísťování staveb může být odsouhlasením orgánu 
státní správy lesů tato vzdálenost zkrácena na délku střední výšky sousedícího porostu v mýtném věku. Jev je 
graficky vyhodnocen ve Výkrese limitů využití území. 

Lesnatost 

Tab. Lesnatost – podíl výměry lesních pozemků z celkové výměry obce (%) 

Obec Lesnatost (%) 

Bílý Potok 82,9 

Bulovka  37,6 

Černousy 32,2 

Dětřichov 36,1 

Dolní Řasnice 18,6 

Frýdlant 28,7 

Habartice 27,1 

Hejnice 88,5 
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Obec Lesnatost (%) 

Heřmanice 34,8 

Horní Řasnice 39,7 

Jindřichovice pod Smrkem 49,8 

Krásný Les 23,1 

Kunratice 37,4 

Lázně Libverda 76,0 

Nové Město pod Smrkem 54,1 

Pertoltice 27,3 

Raspenava 54,7 

Višňová 31,9 

Celkem 47,9 

Zdroj: ČSÚ, statistické údaje k 30.6.2016 

Řešené území je svojí lesnatostí nad průměrem ČR (33,8 %) a odpovídá průměrné lesnatosti Libereckého kraje 
(44,5 %). 

Přírodní lesní oblasti – PLO (jev 119.c3.4) 

Řešené území je součástí vymezené Přírodní lesní oblasti: 

- PLO 20 Lužická pahorkatina, podoblast b - Frýdlantská pahorkatina (severní centrální část) 

-  PLO 21 Jizerské hory, Ještěd, podoblast a - Jizerské hory (jižní okraj řešeného území) 
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Obr. Orientační znázornění Přírodních lesních oblastí  

 
Zdroj:  internetový mapový server ÚHÚL, vektorové podklady KÚLK 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PŘÍRODNÍCH LESNÍCH OBLASTÍ 

PLO 20 - Lužická pahorkatina, podoblast b - Frýdlantská pahorkatina 

Typ oblasti: střední pahorkatina, hranice Frýdlantské pahorkatiny se zhruba shoduje s hranicí pleistocénních 
sedimentů pahorkatiny proti starším horninám (granodioritu a rule) masívu Jizerských hor 

Výměra: 15923 ha 

Povodí: větší část Lužická Nisa (Baltské moře), Z část Labe (Severní moře) 

Květena: přechodná flóra hercynsko-sudetská (Praesudeticum) 

Klima: převážně vrchovinný B10, Z část Frýdlantské pahorkatiny B9 

Podloží: rula, žula, granodiorit, čedič, pleistocénní překryvy 

Zvláštnosti: imise 

Stavba a skladba oblasti: 
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Frýdlantská pahorkatina má mírně zvlněný terén, vymodelovaný nití vodních toků do mírných svahů, širokých 
hřebenových partií, plošin a mělkých údolí. Nadmořská výška (v průměru 300 - 400 m) klesá k SZ. Nejvyšším 
bodem je Vyhlídka (510 m), nejnižším hladina Smědé (210 m). Vývoj reliéfu ovlivnilo kontinentální zalednění, 
neboť severský ledovec zasahoval až k Frýdlantu. 

Geologické podloží tvoří ve V částí dvojslídná až biotitická ortorula, v Z části převládá biotitická, zčásti porfyrická 
rula. Do nejsevernějšího výběžku zasahuje biotitický granodiorit. Poměrně málo se vyskytují algonkické svory a 
fylity, miocénní olivinické čediče, pisky, jíly a štěrky. Zalednění zanechalo hojné glacifluviální sedimenty (převážně 
pisky). Ve větší míře se uplatňuji hlinité pleistocénní sedimenty, ojedinělé jsou rašeliny. 

Toky protékají koryty s vyrovnaným sklonem, v širokých otevřených údolích, jen v nepatrných úsecích se 
zařezávajících hlouběji. Plochý terén, místy s nepropustným podložím, vytváří podmínky pro zvýšenou 
koncentraci vody v půdě a výskyt trvale i periodicky podmáčených půd. 

Lesní vegetace a porosty: 

Oblast je fytocenologicky značně jednoduchá, klimaxová společenstva jsou omezena prakticky na jedlové bučiny 
a dubové bučiny. K velké pestrostí nepřispívá ani poměr ekologických řad, neboť i když živná řada (celkem 36 %) 
má stejné zastoupeni jako kyselá (celkem 37 %), jde v ní převážně jen o středně bohatou kategorii „S“ (33 %). 
Proto největší podíl zaujímají kyselé jedlové bučiny   (20 %) a kyselé dubové bučiny (13 %), svěží jedlové bučiny 
(28 %) a svěží dubové bučiny (5 %). Necelé 4 % patři společenstvu přirozených borů, významnější podíl mají 
společenstva oglejené, popř. glejové řady, zejména smrkové jedliny (17 %), na chudších půdách s přirozenou 
skladbou smrku s borovice. V současných porostech převládají porostní typy smrkové (pásmo C), borové se 
uplatňuji jen v HS 13 (85 % souboru) a v HS 43 (37 %), bukové v plošně bezvýznamných HS 41, 51, jinak jen 
ojediněle. 

Stav smrkových porostů je na Frýdlantsku ve značné míře zasaženo průmyslovými imisemi. Borové monokultury 
jsou soustředěny především na propustných písčitých půdách pleistocénních sedimentů, kde jsou rovněž 
poškozovány imisemi. Pokud jsou písčité půdy vlivem podzemní vody zamokřovány, vytvoří se přirozené 
podmínky pro smrk i borovici, jejichž směs je typická pro tato stanoviště i pro celou oblast. Listnaté porosty jsou 
omezeny z velké části jen na výstupy třetihorních vyvřelin, kde silně zabuřeňují. 

Bonita smrkových porostů je většinou průměrná (5. bonitní stupeň), na oglejených půdách nadprůměrná. 
Borovice, omezená na chudší stanoviště, má růst průměrný až podprůměrný. 

PLO 21 – Jizerské hory, podoblast a – Jizerské hory a Liberecká kotlina 

Typ oblasti: horská oblast zahrnující předhoří 

Povodí: Labe (Severní moře), Odra (Baltské moře), Evropské rozvodí 

Květena: 21a – Sudeticum     

Klima: větší část C1, nižší polohy B9, B10 

Podloží: převážně granodiorit, méně žula, rula, čedič 

Zvláštnosti: Imise, CHKO „Jizerské hory“ (z r. 1967), CHOPAV „Jizerské hory“ (z r. 1978) 

Stavba a skladba oblasti: 

Z geomorfologického hlediska lze v Jizerských horách odlišit jizerskou planinu (pouhá část v řešeném území) a 
jizerské hřbety, protažené v JV směru. Hory zaujímají více než polovinu celé lesní oblasti, menší část tvoří 
předhoří. Z nejnižší polohy cca v 350 m se zvedají do výšky Smrku 1124 m n. m. Zaoblené vrcholy a ploché 
hřbety vyčnívají nad nepříliš zvlněnou náhorní plošinou s širokými údolími, která se rozprostírá ve výšce 800 - 
900 m. Předhoří je v řešeném území tvořeno klesajícími horami do Frýdlantské pahorkatiny s příkrými balvanitými 
srázy a roklemi.  

Na geologické stavbě Jizerských hor se rozhodující mírou podílí krkonošsko-jizerský pluton s kyselým biotitickým 
granodioritem. Představuje horninné jádro, obnažené rozrušením rulového pláště, přesunutého původně přes 
granodiorit za variského horotvorného pochodu. Ke konečnému utváření Jizerských hor a zaoblení hřbetů došlo 
na konci třetihor: Porůznu se vyskytuje dvojslídná žula, na S svazích u Nového Města pod Smrkem rula a svorová 
rula. K nejmladším útvarům patří holocenní náplavy recentních toku a rozsáhlé rašeliny v depresích na náhorních 
plošinách. 

Nedostatečné odtokové poměry na náhorních plošinách daly vzniknout četným rašeliništím, jež jsou důležitými 
zásobárnami vody, a v nichž pramení velká část vodních toků. Vodohospodářský význam Jizerských hor je 
zdůrazněn vyhlášením chráněné oblasti přirozené akumulace vod.  

Lesní vegetace a porosty: 

Zastoupení vegetačních stupňů zasahuje mezi jedlobukový až smrkový, převažuje smrkobukový stupeň (41,3 %). 
V půdních podmínkách má rozhodující zastoupení kyselá řada (54 %), živná řada je zastoupena jen kategorií „S“ 
(23 %). Vzhledem k tomu jsou v oblasti nejrozšířenější smrková bučina, kyselá jedlová bučina a svěží smrková 
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bučina. Převážná část PLO je chráněnou krajinnou oblasti se zbytky přirozených smrčin s typickými klečovými 
rašeliništi. Velmi hustou síť chráněných území lesnicky důležitých tvoří maloplošná zvláště chráněná území. 

V současných porostech silně převažují typy smrkové (v různých pásmech ohrožení), významně se uplatňují i 
bukové, zejména v HS 41, 45, 51, 55 a 01. Borové jsou v nižších polohách (HS 13, 23). Poměrně málo 
smrkových porostů je autochtonních, neboť od poloviny minulého století bylo dováženo semeno z Rakouska. 
Nejpůvodnější porosty jsou na náhorních plošinách, zejména na rašelinách, kde docházelo k přirozenému 
zmlazování a hospodařilo se spíše výběrně, a na exponovaných lokalitách, kde se udržuje hluboká zavětvená 
horská forma smrku, avšak vlivem dlouhodobého působení imisí jsou zde zachovány pouhé fragmenty. 

Ke zvláštnostem oblasti patří bukové hospodářství na propustných drolinovitých půdách granodioritu, kde smrk 
byl i přirozeně bukem potlačován (nedostatek vláhy v propustné půdě). Dnes jsou původní bukové porosty 
především na S svazích Jizerských hor. Zbytky smrkových porostů jsou na těchto stanovištích na rozdíl od buku 
horší o 2 – 3 bonitní stupně. Původně dosti zastoupená jedle zcela vymizela. Vhodnou, i když stanovištně i 
druhově nepůvodní příměs tvoří modřín. 

C.4 Zatížení životního prostředí 

C.4.1 Ovzduší 

Kvalita ovzduší (jev 119.c4.1) 

Zdroje znečištění ovzduší se dělí do kategorií na zvláště velké a velké, střední, malé a mobilní (liniové). 

V oblasti SO ORP Frýdlant je ovzduší znečišťováno převážně středními a malými zdroji znečišťování a dopravou. 
Seznam velkých a středních zdrojů znečištění jsou uvedeny v následujících tabulkách:  

Tab. Velké zdroje znečištění (REZZO 1) 

Obec Katastrální území Název firmy Název provozovny 

Bílý Potok  Bílý Potok pod Smrkem - - 

Bulovka Arnoltice - - 

Bulovka - - 

Dolní Oldřiš - - 

Černousy Boleslav - - 

Černousy - - 

Ves - - 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu AGROGALAS Frýdlant a.s. AGROGALAS Frýdlant a.s. – 
areál živočišné výroby 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice - - 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu - - 

Frýdlant   Frýdlantské strojírny Rasl 
a syn a.s. 
TRW Automotive Aftermarket 
CZ LUCAS Varity s. r.o. 
TEPLO Frýdlant s.r.o. 
 

Frýdlantské strojírny Rasl a syn 
a.s. 
Automotive Aftermarket CZ 
LUCAS Varity s. r.o. 
kotelnaTEPLO Frýdlant s.r.o. -  
Bělíkova 

Habartice Habartice u Frýdlantu - - 

Háj u Habartic  - - 

Hejnice Hejnice - - 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu - - 

Kristiánov - - 

Horní Řasnice Horní Řasnice - - 

Srbská - - 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

Dětřichovec - - 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

- - 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu AGROKOV CL s.r.o. Kotelna AGROKOV CL Krásný 
Les 
Živočišná výroba AGROKOV CL 
Krásný Les 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu AGROFANDA spol. s.r.o. AGROFANDA spol. s.r.o. – chov 
skotu 

Lázně Libverda Lázně Libverda - - 

Nové Město pod 
Smrkem 

Hajniště pod Smrkem - - 

Ludvíkov pod Smrkem - - 
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Obec Katastrální území Název firmy Název provozovny 

Nové Město pod 
Smrkem 

Teplárenská Novoměstská 
s.r.o. 

Teplárenská Novoměstská s.r.o. 

Pertoltice Dolní Pertoltice - - 

Horní Pertoltice - - 

Raspenava Raspenava AGROGALAS Frýdlant a.s. AGROGALAS Frýdlant a.s. – 
OMD Raspenava  

Višňová Andělka - - 

Poustka u Frýdlantu - - 

Předlánce - - 

Víska u Frýdlantu - - 

Višňová u Frýdlantu - - 

Zdroj:  ÚÚP ORP Frýdlant – upraveno CityPlan spol. s r.o., aktualizace 2014 dle dostupných informací 

Tab. Střední zdroje znečištění ovzduší (REZZO 2) 

Obec Katastrální území Název firmy 

Bílý Potok  Bílý Potok pod Smrkem - 

Bulovka Arnoltice MALEX s.r.o. 

Bulovka - 

Dolní Oldřiš - 

Černousy Boleslav - 

Černousy České dřevařské závody Praha, a.s. 

Ves - 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu - 

Dolní Řasnice Dolní Řasnice Motocentrum – Jaroslav Šeda 
APS panelové systémy s.r.o. 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu - 

Frýdlant Gymnázium Frýdlant 
Nábytek LOUDA spol. s.r.o. 
Střední škola hospodářská a lesnická 
ČEFOS s.r.o. 
GALLAS PRINT 
Zahradnictví – Jaromír Podobský 
Pila Frýdlant – TISS 
ATIZ-DP, spol. s.r.o. 
BENZINA s.r.o. 
Aha komín s.r.o. 
Damino CZ s.r.o. 
Frýdlantská stavební s.r.o. 
Bytové družstvo Frýdlant 
Město Frýdlant 
Nemocnice Frýdlant 
SILKOM spol. s r.o. 
Služby města Frýdlantu 
Autogas Liberec s.r.o. 
Tybus Miroslav 
Elastomer Technology Kmenta s.r.o. 
EURO EXIM s.r.o. 
Telefónica O2 Czech Republic a.s. 
Dětský domov Frýdlant 

Habartice Habartice u Frýdlantu - 

Háj u Habartic  - 

Hejnice Hejnice Zavřel Ladislav – lakování kovů 
CUBE CZ, s.r.o. 
HELANA s.r.o. 
Kupec & syn s.r.o. 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu - 

Kristiánov - 

Horní Řasnice Horní Řasnice EUROVIA Kamenolomy, a.s. 

Srbská - 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

Dětřichovec - 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o. 
Obec Jindřichovice pod Smrkem 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu Farmy Frýdlant a.s. 
DOBET spol. s r.o. 
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Obec Katastrální území Název firmy 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu - 

Lázně Libverda Lázně Libverda - 

Nové Město pod 
Smrkem 

Hajniště pod Smrkem STV GROUP a.s. 
Kupec & syn s.r.o. 

Ludvíkov pod Smrkem - 

Nové Město pod 
Smrkem 

CIS SYSTEMS, s.r.o. 

Pertoltice Dolní Pertoltice - 

Horní Pertoltice - 

Raspenava Raspenava Steinel Elektronik s.r.o. 
Ještědská a.s. 
ČEPRO a.s. 
Furniertechnik Raspenava, spol. s r.o. 
Město Raspenava 
BREST Raspenava s.r.o. 
Hotel Zámeček – Andrea Sommerová 

Višňová Andělka - 

Poustka u Frýdlantu GRAIN a.s. 

Předlánce - 

Víska u Frýdlantu Bohemia-star s.r.o. 

Višňová u Frýdlantu JUTA a.s. 

Zdroj:  ÚÚP ORP Frýdlant – upraveno CityPlan spol. s r.o., aktualizace 2014 dle dostupných informací 

Malé zdroje znečištění ovzduší nejsou v současné době dostatečně monitorovány. Ovšem vzhledem k návratu 
obyvatel ke způsobu vytápění domácností fosilními palivy, lze předpokládat, že se malé zdroje znečištění ovzduší 
významně podílejí na tvorbě emisí v daném území. 

Výrazný vliv na kvalitu ovzduší má i polská tepelná elektrárna Turów, která je významným zdrojem emisí zejména 
v jihozápadní části Frýdlantského výběžku (obce Kunratice, Heřmanice, Dětřichov). Jedná se o elektrárnu 
spalující hnědé uhlí z místních povrchových dolů o instalovaném výkonu 2 027 MW (produkce elektrické energie 
v roce 2004: 11 478 GWh), a to přesto, že ve srovnání s emisemi produkovanými v roce 1994 došlo do roku 2004 
k jejich snížení: TZL o 96 %, SO2 o 84 %, NO2 o 42 %. V posledních letech lze sledovat snižování NOx.  

Tab. Vývoj produkce emisí z elektrárny Turów (t.rok-1) 

Rok TZL SO2 NOx 

1994 54 256 200 085 24 597 

2001 9 999 39 061 14 425 

2003 5 792 27 623 15 639 

2004 2 064 33 049 14 238 

2005 2 338 36 949 14 823 

2006 2 345 45 586 13 080 

2007 - - - 

2008 2 782 38 132 11 913 

2009 2 778 40 644 11 764 

2010 2 361 39 831 12 117 

Zdroj:  KÚLK  

Problémem je též rostoucí automobilová doprava, která zapříčiňuje vysoké koncentrace NOx a také emise tuhých 
znečišťujících látek (TZL), zvláště velikostních frakcí PM2,5 a PM10. 

Monitoring imisí na území SO ORP Frýdlant je zajišťován pouze na jedné stanici Frýdlant-údolí, která monitoruje 
koncentrace oxidu siřičitého SO2, oxidů dusíku NOx, NO2, NO a frakce prašného aerosolu do 10μm PM10. Jedná 
se o pozaďovou automatickou stanici ve vlastnictví ČHMÚ. 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny koncentrace SO2 a NO2, které patří mezi látky s nejvyššími 
naměřenými koncentracemi v daném území. 
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Obr. Roční průměrné koncentrace NO2 v r. 2005 (limit 40 µg/m
3
) 

  

Zdroj:  mapy KÚLK, https://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/php/maps.php 

Obr. Maximální hodinové koncentrace NO2 v r. 2005 (limit 200 µg/m
3
) 

   

Zdroj:  mapy KÚLK, https://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/php/maps.php 

Pro sledování vývoje byly doplněny mapy z roku 2010, z nichž je zřejmé, že průměrná i maximální koncentrace 
NO2 se během 5 let zvýšila a zasahuje větší území.  

Obr. NO2 prům. roční koncentrace (µg/m
3
) v roce 2010 (http://geoportal.kraj-lbc.cz/ovzdusi) 
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Obr. NO2 krátkodobá maxima (µg/m
3
) v roce 2010 (http://geoportal.kraj-lbc.cz/ovzdusi) 

 

Obr. Roční průměrné koncentrace SO2 v r. 2005 (limit 350 µg/m
3
) 

  

Zdroj:  mapy KÚLK, https://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/php/maps.php 
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Obr. Maximální hodinové koncentrace SO2  v r. 2005 (limit 350 µg/m
3
) 

  

Zdroj:  mapy KÚLK, https://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/php/maps.php 

V následující tabulce je uveden přehled imisních hodnot látek měřených na stanici Frýdlant-Údolí v období let 
2005 – 2007. 

Tab. Vývoj průměrných ročních koncentrací imisí na měřící stanici Frýdlant-Údolí za období 2005 – 
2007 

Rok SO2 (µg/m3) NO (µg/m3) NOx (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 

2005 5,77 0,87 9,51 8,31 20,04 

2006 7,78 0,94 8,48 8,66 24,1 

2007 5,94 0,93 9,88 8,87 20,11 

Zdroj:  ČHMÚ 
Pozn.:  Jedná se o aritmetické průměry 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) (jev 65) 

Na základě hodnocení kvality ovzduší na území ČR jsou Ministerstvem životního prostředí vyhlašovány oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Tyto oblasti se vymezují jako území, na kterém došlo k překročení hodnoty 
imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. 

Hodnoty imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky, stanovené Nařízením vlády ČR č. 597/2006 Sb., o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tab. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné hodnoty jejich překročení 

Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního 
limitu 2005  

(µg.m-3) 

Maximální povolený 
počet jejího překročení 
za rok 

Oxid siřičitý (SO2) 1 hodina 
24 hodin 

350 
125 

24 
3 

Oxid dusičitý (NO2) 1 hodina 
1 rok 

200 
40 

18 
- 

Oxid uhelnatý (CO) Maximální denní 8h klouzavý 
průměr 

10 000 - 

Suspendované 
částice PM10 

24 hodin 
1 rok 

50 
40 

35 
- 

Benzen 1 rok 5 - 

Olovo 1 rok 0,5 - 

Zdroj:  NV ČR č. 597/2006 Sb. 
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Tab. Limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu (µg.m-3) 

Oxid siřičitý (SO2) Rok a zimní období (1.10. – 31.3.) 20 

Oxidy dusíku (NOx) 1 rok 30 

Zdroj:  NV ČR č. 597/2006 Sb. 

Tab. Cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí 

Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního 
limitu (ng.m-3) 

Datum splnění limitu 

Arsen 1 rok 6 31.12.2012 

Kadmium 1 rok 5 31.12.2012 

Nikl 1 rok 20 31.12.2012 

Benzo(a)pyren 1 rok 1 31.12.2012 

Zdroj:  NV ČR č. 597/2006 Sb. 

Na území SO ORP Frýdlant nedošlo v r. 2006 k překročení imisních limitů, proto zde nebyla vyhlášena žádná 
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na 16,8% území SO ORP Frýdlant však došlo k překročení cílového 
imisního limitu pro benzo(a)pyren, jak je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. Překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (v % území) 

Stavební úřad B(a)P 

Městský úřad Frýdlant 2,6 

Městský úřad Hejnice 2,5 

Městský úřad Nové Město pod Smrkem 6,2 

Městský úřad Raspenava 5,5 

Zdroj:  Věstník č. 4/2008 MŽP  

Z výše uvedeného je patrné, že území SO ORP Frýdlant splňuje imisní limity stanovené NV č. 597/2006 Sb.. 
Mezi nejvíce zatížené oblasti patří k. ú. Andělka, Předlánce, Poustka u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Višňová u 
Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov, Dětřichov u Frýdlantu a západní část k.ú. 
Frýdlant, především díky příhraničnímu přílivu emisí z polské elektrárny Turów. Maximální hodinové koncentrace 
SO2 zde dosahují téměř 72% povoleného imisního limitu a maximální hodinové koncentrace NO2 dokonce až 
99% z povoleného limitu. 

C.4.2 Znečištění vody 

Kvalita vody  

CHOPAV Jizerské hory částečně pokrývá jihovýchodní část území Frýdlantska, kde zasahuje území Větrova, 
Raspenavy, Hejnic, Bílého Potoka, Lázní Libverda, Přebytku, Ludvíkova pod Smrkem a část území Nového 
Města pod Smrkem. V řešeném území se nachází i zdroj léčivých vod – Lázně Libverda, který má stanovené své 
ochranné pásmo. 

Znečištění podzemních vod je způsobeno převážně starými ekologickými zátěžemi (nedostatečně zabezpečené a 
černé skládky). Vzhledem k probíhajícím sanacím a uzavírání skládek se však kvalita podzemních vod v daném 
území zlepšuje. V obci Višňová provozoval ČHMÚ mělký monitorovací vrt, který je však od r. 2006 uzavřen. 

Veškerá povrchová voda v Libereckém kraji je závislá na srážkách. Liberecký kraj je významná pramenná oblast 
(Jizera, Lužická Nisa, Smědá, Ploučnice, atd.), a proto se kvalita povrchové vody výrazně mění se vzdáleností od 
pramene, v důsledku kumulace ovlivnění různými místními zdroji znečištění (plošnými i bodovými). 

Znečištění povrchových vod je důsledkem zejména splachů dešťovou vodou ze zemědělsky obdělávaných 
pozemků (kontaminace průmyslovými hnojivy, herbicidy a pesticidy; znečištění a eutrofizace povrchových vod). V 
případě podhorských a horských oblastí přispívá k znečištění a zvyšování podílu sedimentů v tocích a nádržích 
eroze z poškozených lesních ploch. Bodovými původci znečištění jsou volné kanalizační výusti z obcí bez čistíren 
odpadních vod (ČOV). Městská a obecní ČOV je vybudována pouze ve Frýdlantu, Hejnicích, a Novém Městě pod 
Smrkem. Část obce Lázně Libverda je odkanalizována jednotnou splaškovou kanalizací svedenou na čistírnu 
odpadních vod (MČOV), část obce Višňová je odkanalizováno na kořenovou ČOV (450EO). Zbytek řešené oblasti 
je odkanalizován převážně do septiků s odvedením odpadních vod do koryta vodního toku nebo vsaku, 
kanalizace s volnou výústí do vodního toku nebo bezodtokých jímek. Pravděpodobné je i znečištění drenážními 
vodami z nezajištěných skládek. 

V posledních letech postupně dochází v dané oblasti ke zlepšení čistoty vod díky postupnému zajišťování a 
rekultivací starých skládek a ekologických zátěží v území. Zároveň současná platná legislativa umožňuje 
individuální likvidaci odpadních vod pouze malé domovní ČOV nebo septik se zemním filtrem se zaústěním do 
koryta vodního toku nebo do vsakovací studně, což přispívá ke zlepšení jakosti povrchových i podzemních vod. 
Možná je samozřejmě i likvidace odpadních vod v bezodtokých jímkách, ovšem v tomto případě nedochází 
k nakládání s vodami, tudíž tyto odpadní vody neovlivní kvalitu vod. Starší zástavba (především obce do 2000 
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obyvatel) je však i nadále odkanalizována do starých a netěsnících bezodtokých jímek a septiků s trativodem, 
odkud dochází k úniku nedostatečně přečištěných odpadních vod do vod podzemních. 

Povrchové vody se podle jakosti dělí do 5 tříd podle velikosti charakteristické hodnoty daného ukazatele. 
Sledované ukazatele jsou řazeny do 6 skupin podle jejich charakteru. Hodnocení je pak prováděno zvlášť pro 
každý ukazatel v jednotlivých skupinách, přičemž výsledná třída jakosti se u každé skupiny určí podle 
nejnepříznivějšího ukazatele jakosti vody v dané skupině. Sledované ukazatele a třídy jakosti povrchových vod 
jsou uvedeny v tabulce č. 9 a 10. 

Tab. Skupiny ukazatelů jakosti povrchových vod 

Skupina ukazatelů Ukazatele 

A kyslíkový režim rozpuštěný kyslík, BSK5, CHSKCr, CHSKMn 

B základní chemické a fyzikální ukazatele pH, teplota vody, rozpuštěné látky, vodivost nebo 
nerozpuštěné látky, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, 
celkový fosfor 

C doplňující chemické ukazatele vápník, hořčík, chloridy, sírany, tenzidy aniontové, 
nepolární extrahovatelné látky, organicky vázaný fosfor 

D těžké kovy rtuť, kadmium, arsen, olovo 

E biologické a mikrobiologické saprobní index, koliformní bakterie, fekální koliformní 
bakterie 

F ukazatele radioaktivity celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita 
beta 

Zdroj:  ČSN 75 7221 

Tab. Třídy jakosti vody 

Třída Charakteristika Využití 

I. velmi čistá voda Voda je obvykle vhodná pro všechna užití (např. pro vodárenské účely, 
potravinářský průmysl, koupání, chov lososovitých ryb), má velkou 
krajinotvornou hodnotu 

II. čistá voda Voda je obvykle vhodná pro všechna užití (např. pro vodárenské účely, chov 
ryb, vodní sporty, zásobování průmyslu vodou), má velkou krajinotvornou 
hodnotu 

III. znečištěná voda Voda obvykle vhodná jen pro zásobování průmyslu vodou, pro vodárenské 
účely je voda jen podmínečně, po vícestupňové úpravě, má malou 
krajinotvornou hodnotu 

IV. silně znečištěná voda Voda je obvykle vhodná jen pro omezené účely 

V. velmi silně znečištěná 
voda 

Voda se obvykle nehodí pro žádný účel 

Zdroj:  ČSN 75 7221 

Jakost vody na území SO ORP Frýdlant se měří na celkem 6 profilech pro sledování jakosti povrchových vod ve 
správě ČHMÚ, Povodí Labe s.p. a Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). Údaje za období 2006 – 2007 
o znečištění vodních toků v jednotlivých profilech jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tab. Jakost vody na toku Arnoltický potok v profilu Arnoltice u domu č.p. 131 (ZVHS), k. ú. Arnoltice 
u Bulovky (údaje: období 2006-2007) 

Ukazatel Jednotka Min. Max. Průměr Medián C90 C95 Imisní 
limity 

Třída 
jakosti 

teplota vody °C 0.0 14.3 8.3 9.4 14.1 14.1 25  

reakce vody  6.6 7.4 7.2 7.2 7.4 7.4 6-8  

elektrolytická 
konduktivita 

µS/m 14.1 24.5 21.0 22.1 23.1 23.1  I. 

biochemická spotřeba 
kyslíku BSK-5 

mg/l 0.8 2.1 1.4 1.5 2.1 2.1 6 II. 

chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem 

mg/l 3.7 35.0 10.5 9.1 16.0 16.0 35 II. 

amoniakální dusík mg/l 0.01 0.10 0.04 0.05 0.09 0.09 0.5 I. 

dusičnanový dusík mg/l 2.4 5.5 4.7 5.0 5.5 5.5 7 III. 

celkový fosfor mg/l 0.01 0.06 0.02 0.02 0.04 0.04 0.15 II. 

Zdroj:  Vodohospodářský informační portál (www.voda.gov.cz) 
Pozn.: Profil č. 1876 Arnoltice u domu č.p. 131 leží na toku Arnoltický potok (ČHP: 2-04-10-025) v říčním 

km 0,27. 
 Třída jakosti se vztahuje k ukazateli C90. 
 Imisní limity jsou dle nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb., třída jakosti vody dle ČSN 75 7221. 

http://www.voda.gov.cz/
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Tab. Jakost vody na toku Smědá v profilu Luh (Povodí Labe, s.p.), k.ú. Raspenava (údaje: období 
2006-2007) 

Ukazatel Jednotka Min. Max. Průměr Mediá
n 

C90 C95 Imisní 
limity 

Třída 
jakosti 

teplota vody °C 0.3 19.0 8.2 6.5 14.5 16.8 25.0  

reakce vody  6.9 7.8 7.4 7.3 7.8 7.8 6-8  

elektrolytická konduktivita µS/m 6.3 11.1 8.9 9.1 9.8 10.5  I. 

biochemická spotřeba 
kyslíku BSK-5 

mg/l 1.0 2.9 1.6 1.5 1.9 2.4 6.0 I. 

chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem 

mg/l 8.4 22.0 12.7 10.6 18.4 20.2 35.0 II. 

amoniakální dusík mg/l <0.01 0.13 0.05 0.05 0.10 0.12 0.5 I. 

dusičnanový dusík mg/l 0.9 1.9 1.3 1.2 1.7 1.8 7.0 I. 

celkový fosfor mg/l 0.02 0.06 0.03 0.03 0.05 0.06 0.2  

Zdroj:  Vodohospodářský informační portál (www.voda.gov.cz) 
Pozn.: Profil Luh leží na toku Smědá (ČHP: 2-04-10-011) v říčním km 32,581. 
 Imisní limity jsou dle nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb., třída jakosti vody dle ČSN 75 7221. 

Tab. Jakost vody na toku Lomnice v profilu Raspenava (Povodí Labe, s.p.), k.ú. Raspenava (údaje: 
období 2006-2007) 

Ukazatel Jednotka Min. Max. Průměr Medián C90 C95 Imisní 
limity 

Třída 
jakosti 

teplota vody °C 0.1 18.0 8.2 6.5 14.0 16.0 25.0  

reakce vody  7.0 7.6 7.3 7.3 7.5 7.5 6-8  

elektrolytická konduktivita µS/m 10.4 19.6 13.0 12.1 16.0 17.8  I. 

biochemická spotřeba 
kyslíku BSK-5 

mg/l 0.8 1.8 1.3 1.3 1.5 1.7 6.0 I. 

chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem 

mg/l 7.4 13.0 10.0 9.4 12.1 12.6 35.0 I. 

amoniakální dusík mg/l <0.01 0.07 0.03 0.03 0.06 0.07 0.5 I. 

dusičnanový dusík mg/l 1.4 3.2 1.9 1.7 2.4 2.8 7.0 I. 

celkový fosfor mg/l 0.02 0.06 0.03 0.03 0.04 0.05 0.2 I. 

Zdroj:  Vodohospodářský informační portál (www.voda.gov.cz) 
Pozn.: Profil Raspenava leží na toku Lomnice (ČHP: 2-04-10-018) v říčním km 0,01. 
 Imisní limity jsou dle nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb., třída jakosti vody dle ČSN 75 7221. 

Tab. Jakost vody na toku Řasnice v profilu Frýdlant (Povodí Labe, s.p.), k.ú. Frýdlant (údaje: období 
2006-2007) 

Ukazatel Jednotka Min. Max. Průměr Medián C90 C95 Imisní 
limity 

Třída 
jakosti 

teplota vody °C 0.1 19.0 8.5 7.3 14.1 16.5 25.0  

reakce vody  7.2 7.6 7.4 7.3 7.5 7.5 6-8  

elektrolytická konduktivita µS/m 18.1 25.9 21.6 21.1 24.9 25.4  I. 

biochemická spotřeba 
kyslíku BSK-5 

mg/l 1.1 3.9 1.7 1.4 2.4 3.1 6.0 II. 

chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem 

mg/l 6.3 18.0 11.0 10.5 15.3 16.7 35.0 II. 

amoniakální dusík mg/l <0.01 0.11 0.06 0.06 0.10 0.11 0.5 I. 

dusičnanový dusík mg/l 4.1 8.0 5.5 5.7 6.2 7.1 7.0 III. 

celkový fosfor mg/l 0.02 0.07 0.04 0.03 0.06 0.07 0.2 II. 

Zdroj:  Vodohospodářský informační portál (www.voda.gov.cz) 
Pozn.: Profil Frýdlant leží na toku Řasnice (ČHP: 2-04-10-020) v říčním km 2,098. 
 Imisní limity jsou dle nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb., třída jakosti vody dle ČSN 75 7221. 

Tab. Jakost vody na toku Smědá v profilu Víska (Povodí Labe, s.p.), Víska u Frýdlantu (údaje: období 
2006-2007) 

Ukazatel Jednotka Min. Max. Průměr Medián C90 C95 Imisní 
limity 

Třída 
jakosti 

teplota vody °C 0.3 20.0 9.0 7.1 15.3 17.7 25.0  

reakce vody  6.9 7.7 7.4 7.4 7.6 7.7 6-8  

elektrolytická konduktivita µS/m 11.0 24.5 15.0 13.9 18.3 21.4  I. 

biochemická spotřeba 
kyslíku BSK-5 

mg/l 1.2 4.0 1.9 1.6 2.7 3.3 6.0 II. 

chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem 

mg/l 5.6 23.0 13.4 10.5 21.2 22.1 35.0 II. 

http://www.voda.gov.cz/
http://www.voda.gov.cz/
http://www.voda.gov.cz/
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amoniakální dusík mg/l <0,01 0.25 0.09 0.06 0.21 0.23 0.5 I. 

dusičnanový dusík mg/l 1.9 6.0 2.7 2.5 3.2 4.6 7.0 II. 

celkový fosfor mg/l 0.03 0.31 0.10 0.07 0.17 0.24 0.2 III. 

Zdroj:  Vodohospodářský informační portál (www.voda.gov.cz) 
Pozn.: Profil Víska leží na toku Smědá (ČHP: 2-04-10-021) v říčním km 15,31. 
 Imisní limity jsou dle nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb., třída jakosti vody dle ČSN 75 7221. 

Tab. Jakost vody na toku Smědá v profilu Ves u Černous (ČHMÚ), k.ú. Ves (údaje: období 2006-
 2007) 

Ukazatel Jednotka Min. Max. Průměr Medián C90 C95 Imisní 
limity 

Třída 
jakosti 

teplota vody °C 0.0 21.4 10.9 8.9 19.3 19.8 25.0  

reakce vody  6.7 9.1 7.8 7.7 8.5 9.0 6-8  

elektrolytická konduktivita µS/m 6.9 27.4 19.4 20.2 25.7 26.2  I. 

biochemická spotřeba 
kyslíku BSK-5 

mg/l 0.8 5.6 2.0 1.7 2.9 3.6 6.0 II. 

chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem 

mg/l 5.0 38.0 13.9 12.0 20.0 26.1 35.0 II. 

amoniakální dusík mg/l 0.01 0.21 0.07 0.05 0.14 0.17 0.5 I. 

dusičnanový dusík mg/l 0.9 3.4 2.0 2.1 2.5 3.0 7.0 II. 

celkový fosfor mg/l 0.02 0.22 0.06 0.05 0.09 0.11 0.2 III. 

Zdroj:  Vodohospodářský informační portál (www.voda.gov.cz) 
Pozn.: Profil Ves u Černous leží na toku Smědá (ČHP: 2-04-10-029) v říčním km 2,6. 
 Imisní limity jsou dle nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb., třída jakosti vody dle ČSN 75 7221. 

I přes výše uvedené se kvalita vody v páteřním toku Frýdlantska – vodní tok Smědá – zlepšila z třídy čistoty III. na 
třídu čistoty I.-II.. 

Tab.  Přehled rizikovosti útvarů povrchových vod ve Frýdlantském regionu 

Identifikace vodních útvarů Hodnocení dopadů jednotlivých vlivů v roce 2005 Hodnocení 
dopadů 
celkem 

Bodové znečištění PLOŠNÉ ZNEČIŠTĚNÍ  

ID 
vodního 
útvaru 

Název útvaru 
povrchových vod 

dusík fosfor nebez. 
látky 

dusík fosfor pesticidy odběry 

20720000 Jindřichovický potok 
po státní hranici   

N N N N N N N N 

20774000 Oleška po státní 
hranici   

N N N A P N N A 

20785000 Smědá po soutok s 
tokem Sloupský potok 
(Č. Štolpich)   

N N A N N N N A 

20788000 Sloupský potok (Č. 
Štolpich) po ústí do 
toku Smědá   

N N N N N N N N 

20796000 Lomnice po ústí do 
toku Smědá   

N N N N N N N N 

20798000 Řasnice po ústí do 
toku Smědá   

N N N A N P N A 

20806000 Bulovský potok po ústí 
do toku Smědá 

N N N P N N N P 

20807000 Smědá po státní 
hranici   

N A N P P N N A 

20809000 Kočičí potok po státní 
hranici   

N N N N N N N N 

pokr. tab. Přehled rizikovosti útvarů povrchových vod ve Frýdlantském regionu 

Identifikace vodních útvarů zohlednění trendu 2015 rizikovost 
k roku 

2015 
stoupající klesající  

ID 
vodního 
útvaru 

Název útvaru povrchových vod dusík pl.zn. pesticidy 

20720000 Jindřichovický potok po státní hranici   N N N 

20774000 Oleška po státní hranici   A N A 

20785000 Smědá po soutok s tokem Sloupský potok (Č. N N A 

http://www.voda.gov.cz/
http://www.voda.gov.cz/
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Štolpich)   

20788000 Sloupský potok (Č. Štolpich) po ústí do toku 
Smědá   

N N N 

20796000 Lomnice po ústí do toku Smědá   N N N 

20798000 Řasnice po ústí do toku Smědá   A N A 

20806000 Bulovský potok po ústí do toku Smědá P N P 

20807000 Smědá po státní hranici   P N A 

20809000 Kočičí potok po státní hranici   N N N 

Zdroj:  Plány povodí Horního a středního Labe, 2008 
Poznámky: A - rizikový, P - potenciálně rizikový, N - nerizikový, 
 P* - útvar povrchových vod dodatečně přehodnocený z nerizikového na potenciálně rizikový z důvodu 

významného vlivu a jeho dopadu na navazující vodní útvary, kde se pravidelně vyskytuje problém s 
jakostí vody z důvodu probíhající eutrofizace. Pro jejich vyhodnocení byla použita zpřísněná kriteria 
potenciální rizikovosti. 

 Zohlednění trendů v odhadech dopadů jednotlivých vlivů k roku 2015 je zobrazeno jen u dusíku a 
pesticidů z plošného znečištění, jelikož pouze u těchto vlivů byl trend 2005/2015 stanoven jako 
proměnný. U ostatních vlivů zohlednění trendu zobrazeno není, jelikož trend u těchto vlivů se 
předpokládá stabilní a tudíž odhad jejich dopadu v roce 2015 je totožný s dopadem v roce 2005. 

C.4.3 Znečištění půd 

Kontaminace půdy  

Na území Frýdlantska se škodlivé látky dostávají do půdy především jako spad škodlivin z ovzduší, jako hnojiva, 
ochranné prostředky a další chemické látky používané v zemědělství a lesnictví, škodliviny ze skládek tuhých 
odpadů, aj. 

Půdy jsou zatíženy depozicemi škodlivin a znečišťujících látek z ovzduší, které mění chemismus půd (degradace 
lesních půd), a tím i růstové podmínky pro vegetaci. Významným problémem je také 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. 
Projevují se vyšší hodnoty obsahu rizikových prvků v půdách v oblasti Jizerských hor, čehož je zřejmě příčinou 
větší objem atmosférické depozice ve vyšších polohách. Plošné zátěže půd cizorodými látkami souvisejí se 
starými ekologickými zátěžemi, se špatně sanovanými nebo založenými skládkami. 

Na území ORP  došlo v minulosti vlivem dlouhodobého působení imisí (zejména SO2 a NO2) k degradaci půd, jež 
vzniká vyplavením kationtů Mg, Ca, K, Na a dalších bazických prvků z půdy, která se projevuje zhoršeným 
zdravotním stavem nově založených lesních porostů. 

Výskyt invazních druhů rostlin  

Invazní druhy rostlin jsou druhy v daném místě nepůvodní, které se rychle šíří, potlačují původní rostlinná 
společenstva, vytlačují populace domácích druhů, vytvářejí rozsáhlé jednotvárné porosty s minimální 
biodiverzitou. 

Problematikou invazních druhů se zabývá KÚLK, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, který 
od r. 2003 shromažďuje informace o výskytu významných druhů invazních rostlin na území Libereckého kraje. 

Mezi nejvýznamnější invazní druhy Frýdlantska (i celého Libereckého kraje) patří křídlatky. Nacházejí se zde dva 
biologické druhy křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) a 
jejich kříženec křídlatka česká (Reynoutria x bohemica). Křídlatky se množí zejména vegetativně pomocí oddenků 
a fragmentů stonků. Samovolně se šíří především podél vodních toků a komunikací. V určitých místech tvoří 
křídlatka na březích řeky Smědé homogenní souvislé porosty omezující výskyt domácích rostlinných druhů. 

Dalším významným invazním druhem je netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). Jedná se o jednoletou 
bylinu rostoucí nejčastěji na březích řek, potoků a vodních nádrží. Každoročně produkuje velké množství semen, 
která pomocí zvláštního mechanismu vystřeluje až do vzdálenosti několika metrů od mateřské byliny. Dále se šíří 
vodou a na peří ptáků. Vzhledem k tomu, že netvoří souvislé porosty, není tak nebezpečná jako křídlatka. 

Třetím nejvýznamnějším invazním druhem je třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata). Je to vytrvalá rostlina 
dorůstající výšky až 2 m. Vyskytuje se převážně na slunných stanovištích poblíž vodních toků. Do ČR se dostala 
jako okrasná rostlina, pěstovaná na zahradách, odkud se začala nekontrolovatelně šířit do volné přírody. 

KÚLK mimo tyto nejvýznamnější invazní druhy monitoruje výskyt i dalších (avšak ne tolik rozšířených) druhů, jako 
je např. bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), celík obrovský (Solidago gigantea), celík kanadský 
(Solidago canadensis), komonice bílá (Melilotus albus), kolotočník ozdobný (Telekia speciosa), topinambur 
hlíznatý (Helianthus tuberosus), borovice vejmutovka (Pinus strobus), trnovník akát (Robinia pseudacacia) 
a další. 
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Likvidace invazních druhů je průběžně zajišťována odbornými firmami, ovšem vzhledem ke značnému rozšíření 
se jedná o dlouhodobou a v jednotlivých místech výskytu opakovanou záležitost. 

C.4.4 Zatížení území 

Staré ekologické zátěže (jev 64) 

V minulých letech bylo na území SO ORP Frýdlant monitorováno velké množství ekologických zátěží, z nichž u 
většiny již došlo k revitalizaci. Největším problémem však i nadále je existence starých a černých skládek 
(většinou tuhého komunálního odpadu) a vysoký výskyt lokalit typu brownfields (průmyslových i zemědělských). 
V oblasti Frýdlantska se z hlediska počtu nachází cca 27% zjištěných brownfields v Libereckém kraji.  

Situace výskytu starých ekologických zátěží je patrná z následující tabulky. 

Tab. Staré ekologické zátěže na území SO ORP Frýdlant 

Obec Katastrální území Název lokality Ozn. ve výkrese / Poznámka 

Bílý Potok  Bílý Potok p. Smrkem - - 

Bulovka Arnoltice Arnoltice I 
Arnoltice II - skládka 

8  
9  

Bulovka U Fixů – skládka TKO 40  

Dolní Oldřiš skládka Dolní Oldřiš 
Krupkárna – skládka TKO 

278 
66  

Černousy Boleslav skládka Boleslav 
skládka Boleslav – Vodní mlýn 
skládka Boleslav 

28  
47  
262 

Černousy skládka Černousy 
skládka odpadů 

268 
353 

Ves - - 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu Mlýnský vrch 54  

Dolní Řasnice Dolní Řasnice skládka Dolní Řasnice 
bývalý sklad POR 

280 
67  

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu - - 

Frýdlant   skládka Frýdlant – nemocnice 
skládka Frýdlant – koupaliště 
skládka Pískovna 
skládka Zámecký okres 
skládka Frýdlant 
skládka Frýdlant 
České dráhy, a.s. Frýdlant 

286 / stará skládka nemoc. odpadu 
287 
359 
413 
284 
285 
50  

Habartice Habartice u Frýdlantu skládka Habartice 288 / zastavena 1992 

Háj u Habartic  - - 

Hejnice Hejnice skládka Hejnice 82  

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu - - 

Kristiánov skládka Dětřichov 275 / cca před 20 lety zavezena 
zeminou 

Horní Řasnice Horní Řasnice skládka Horní Řasnice 
skládka Horní Řasnice – zast. 
skládka Kamenný Vrch 

299 
300 
314 

Srbská skládka Srbská 382 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Dětřichovec - - 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

skládka Jindřichovice pod 
Smrkem 

127  

Krásný Les Krásný Les u 
Frýdlantu 

- - 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu skládka Kunratice 
Kunratice 

324 
146 

Lázně 
Libverda 

Lázně Libverda - - 

Nové Město 
pod Smrkem 

Hajniště pod Smrkem - - 

Ludvíkov p. Smrkem - - 

Nové Město pod 
Smrkem 

skládka Nové Město pod 
Smrkem 1 
skládka Nové Město pod 
Smrkem 2 
skládka U transformátoru 

 
344 
 
345 
202 

Pertoltice Dolní Pertoltice skládka Dolní Pertoltice 279 
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Obec Katastrální území Název lokality Ozn. ve výkrese / Poznámka 

Horní Pertoltice - - 

Raspenava Raspenava skládka Lužec  
 
skládka Raspenava 
skládka Supí Vrch 
skládka Vápenný vrch 
 
 
 
skládka odpadů 

171 / část zasahuje až k vodnímu 
toku  
368 
389 
477 / vápencový lom, ukládán i 
průmyslový odpad, TKO, piliny, 
fekálie, provoz do r.1993. 
Kontaminace spodní vody 
354 

Višňová Andělka skládka Loučná 
skládka Andělka 

330 
4 

Poustka u Frýdlantu - - 

Předlánce - - 

Víska u Frýdlantu - - 

Višňová u Frýdlantu skládka Minkovice 
skládka Višňová 

343 
406 / postavena na základě PD, 
povolena jako řízená, 2000-2001 
sanována a zakonzervována 

Zdroj:  KÚLK, databáze SEKM-skládky ČGS, databáze SEKM - úkol OEŠ 1etapa, úkol OODp 
Poznámka: pokud není v poznámce uvedeno jinak, skládky jsou starými skládkami komunálního odpadu (TKO) 

Plochy brownfields (jev 4) 

Plochy brownfields lze považovat za lokality s předpokládaným výskytem staré ekologické zátěže (zejména 
v bývalých výrobních areálech). Výčet ploch brownfields v území SO ORP Frýdlant je uveden v kapitole A.1.2. 
Výroba a služby.  

Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A, B s umístěnými nebezpečnými látkami (jev 84) 

Na řešeném území se vyskytuje jedno zařízení s umístěnými nebezpečnými látkami. Jedná se o společnost STV 
GROUP a.s., provozovna Hajniště, v k.ú. Hajniště pod Smrkem – výrobní a demilitarizační závod, výroba 
průmyslových trhavin, muniční sklady. 

V okolí závodu je stanovena zóna havarijního plánování (poloměr 400m). Okolní vnější subjekty nejsou, 
vzhledem k velkým odstupovým vzdálenostem havárií ohroženy. 

C.4.5 Radon 

Radonové ohrožení (jev 119.c4.5) 

Radon 
222

Rn vzniká radioaktivní přeměnou uranu 
238

U. Koncentrace uranu v jednotlivých typech hornin se velmi 
liší. Obecně lze říci, že v usazených, sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími koncentracemi uranu než 
v horninách metamorfovaných tlakem a teplotou během jejich vzniku. Nejvyšší koncentrace uranu jsou obvyklé 
ve vyvřelých, magmatických horninách, jako jsou např. žuly, protože primárně již v době svého vzniku byly 
obohaceny uranem. 

Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, jednak z pitné vody, dodávané do objektů a ze 
stavebních materiálů, jejichž základem jsou obvykle přírodní materiály. Vzhledem k tomu, že stavební materiály a 
pitná voda jsou v současnosti z hlediska koncentrace radonu sledovány, zůstává hlavním zdrojem radonu 
geologické podloží. 

Na základě znalostí geologického podloží a na základě výsledků měření obsahu půdního radonu jsou území 
řazena do ploch s kategorií malého, středního a vysokého obsahu objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. 
V případě zařazení území do kategorie středního a vysokého rizika pronikání radonu je nutno při výstavbě 
realizovat protiradonová opatření dle vyhlášky MZČR č.76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření 
z radonu a dalších přírodních radionuklidů. 

Tab. Klasifikace základových půd z hlediska radonového indexu 

Kategorie 

radonového 
indexu 

Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) při propustnosti podloží 

nízká střední vysoká 

I. nízké  30  20  10 

II. střední 30 – 100 20 – 70 10 – 30 

III. vysoké  100  70  30 
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Zdroj:  Česká geologická služba, http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/info.htm 

Na Frýdlantsku se radonový index pohybuje v rozmezí I. – III. třídy. Odhadem 90% území spadá do I. – II. třídy 
radonového indexu. Nejvíce zatížená oblast Frýdlantského výběžku (III. třída) je jeho jihovýchodní část, kterou 
tvoří hřebeny Jizerských hor. Jedná se především o části katastrálních území obcí Bílý Potok, Hejnice, 
Raspenava a Lázně Libverda. 

Na následujících výřezech je zobrazeno řešené území Frýdlantska – část 1 zobrazuje oblast města Frýdlant, část 
2 zobrazuje jižní část Frýdlantska. 

Obr. Mapa radonového indexu – ČÁST1 - Frýdlant 

 
Zdroj: Česká geologická společnost, data za r. 2003, 

http://nts2.cgu.cz/aps/CD_RADON50/index/aplikace.htm 

http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/info.htm
http://nts2.cgu.cz/aps/CD_RADON50/index/aplikace.htm


4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

 

ŽALUDA, projektová kancelář       Stránka | 175  

 

Obr. Mapa radonového indexu – ČÁST 2 - Liberec 

  
Zdroj:  Česká geologická společnost, data za r. 2003, 

http://nts2.cgu.cz/aps/CD_RADON50/index/aplikace.htm 

C.4.6 Hluk 

Hlukové zatížení území  

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou stanoveny nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku a vibrací. Hodnota hluku ve venkovním prostoru se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického 
tlaku A. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem 
základní hladiny hluku a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy k výše uvedenému 
předpisu. Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku jsou stanoveny v ČSN ISO 9613 a jsou 
rovny: 

Pro denní dobu (6:00 – 22:00)     LAeq,T = 60 dB 
Pro noční dobu (22:00 – 6:00)     LAeq,T = 50 dB 

Denní doba: 

-  pro stavby pro bydlení a území     +5 dB 
-  v okolí silnic I. a II. třídy a v ochranném pásmu železnice  +5 dB 
-  "stará hluková zátěž" - stávající stav do účinnosti nařízení  +12 dB 

Noční doba: 

-  noční doba       -10 dB 
-  noční doba pro hluk ze železnice     -5 dB 
-  pro stavby pro bydlení a území     +5 dB 
-  v okolí silnic I. a II. třídy a v ochranném pásmu železnice  +5 dB 
-  "stará hluková zátěž" - stávající stav do účinnosti nařízení  +12 dB 

Hlavním zdrojem hluku v SO ORP Frýdlant je silniční a železniční doprava, i přesto, že dopravní dostupnost 
Frýdlantského výběžku je, vzhledem ke své poloze, značně omezená.  

Oproti celému Libereckému kraji je silniční síť výrazně řidší. Páteřní komunikací je silnice I. třídy I/13 Liberec – 
Frýdlant – Habartice – Polsko. Na tuto osu navazují silnice II. a III. třídy. Významné silnice II. třídy jsou silnice č. 
II/291 Polsko – Nové Město pod Smrkem – Frýdlant a silnice č. II/290 Frýdlant – Hejnice – Bílý Potok – Tanvald – 
Vysoké nad Jizerou. Tyto komunikace současně patří mezi nejzatíženější dopravou (a tudíž i hlukovými emisemi) 
v SO ORP Frýdlant. 
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Tab. Intenzita dopravy v SO ORP Frýdlant v r. 2010 

č. 
silnice 

sčítací 
úsek 

T O M S začátek úseku konec úseku 

13 4-1360 758 3 587 36 4 381 Dětřichov z.z. Frýdlant z.z. 

13 4-1361 1 045 6 878 102 8 025 Frýdlant z.z. Frýdlant, vyúst. 290 

13 4-1372 721 5 947 36 6 704 Frýdlant, vyúst. 290 Frýdlant, vyúst. 291 

13 4-1371 215  2 457 20  2 692 Frýdlant, vyúst. 291 Frýdlant k.z. 

13 4-1370 215  2 457 20  2 692 Frýdlant k.z. Arnoltice k.z. 

13 4-1380 199 1 625 18 1 842 Arnoltice k.z. st. hr. ČR-Polsko 

290 4-1411 238 1 782 29 2 049 Frýdlant, vyúst. ze 13 Frýdlant k.z. 

290 4-1410 238 1 782 29 2 049 Frýdlant k.z. Hejnice, vyúst. 29015 a 
21016 

290 4-1428 49 483 20 552 Hejnice, vyúst. 29015 a 
21016 

hr. okr. Liberec a Jablonec 
n/N 

291 4-1392 162 1 861 17  2 040 Frýdlant, vyúst. ze 13 Frýdlant k.z. 

291 4-1390 162 1 861 17  2 040 Frýdlant k.z. Nové Město pod Smrkem 
z.z. 

291 4-1391 162 1 861 17 2 040 Nové Město pod 
Smrkem z.z. 

Nové Město pod Smrkem, 
zaúst. 29011 

291 4-1400 92 617 7 716 Nové Město pod 
Smrkem, zaúst. 29011 

st. hr. ČR-Polsko 

035513 4-4310 108 648 15 771 Dětřichov, zaúst. 03515 Heřmanice 

2904 4-4290 290 2 231 28 2 549 Raspenava, vyúst. z 
290 

Oldřichov v Hájích, vyúst. 
2905 

29011 4-4280 85 713 32 830 Ludvíkov, x s 29015 Nové Město pod Smrkem, 
zaúst. do 291 

29015 4-4270 82 490 19 591 Hejnice, vyúst. 290 Ludvíkov, x s 29011 

2918 4-4300 125 449 2 578 Horní Řasnice, vyúst. z 
2915 

Srbská 

Zdroj: ŘSD, celostátní sčítání dopravy 2010, http://www.scitani2005.rsd.cz/html/tab_li.htm# 
Pozn.: sčítací úsek – označení sčítacího úseku  

T – celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel (počet vozidel/24 hod) 
O - celoroční průměrná intenzita osobních vozidel (počet vozidel/24 hod) 
M - celoroční průměrná intenzita motocyklů (počet vozidel/24 hod) 
S - celoroční průměrná intenzita všech vozidel (počet vozidel/24 hod) 
z.z. – začátek zástavby k.z. – konec zástavby x - křižovatka 

Obr. Intenzity automobilové dopravy v roce 2010 na dálnicích a silnicích I. třídy 

 
Zdroj: Celostátní sčítání dopravy 2010 

Železniční síť na Frýdlantsku je poměrně hustá. Územím prochází celostátní železniční trať 037 Liberec – 
Frýdlant – Černousy – Polsko, na kterou navazují regionální železniční tratě 038 Raspenava – Bílý Potok a 039 
Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem. Tyto tratě jsou slepými rameny s ukončením v podhorských obcích. Jejich 
technický stav a zabezpečení jsou však značně nedostatečné. Hraniční přechod do Polska na trati 037 
se využívá pouze pro nákladní přepravu a využití regionálních tratí se pohybuje na hranici ztrátovosti. Celková 
délka celostátních tratí je cca 35 km a regionálních tratí cca 25 km. 

http://www.scitani2005.rsd.cz/html/tab_li.htm
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Problém zatížení hlukem je v dané oblasti pouze lokální. Vyšší hladinou hluku je ohrožena zástavba v území 
podél tras silnic I/13, II/290, II/291 i v souběhu s železničními tratěmi Liberec – Černousy, Raspenava – Bílý 
Potok a Frýdlant -  Jindřichovice pod Smrkem. 

Z pohledu silniční dopravy jsou nejproblematičtější průtahy silnic I/13 (Frýdlant, Pertoltice) a II/290 (Raspenava, 
Hejnice) kdy jsou trasy vedeny centrálními zónami. Trasa silnice II/290 má většinou extravilánový charakter mimo 
průtahu centrální částí Nového Města pod Smrkem. Podél průtahů silnic III. třídy se negativní účinky hluku projeví 
jen u bezprostřední zástavby podél komunikací. 

V případě železničních tratí Liberec – Černousy a Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem, tyto procházejí po 
okrajích zastavěných částí sídel. Železniční trať Raspenava – Bílý Potok má údolnicovou polohu v zastavěném 
území v souběhu s trasou silnice II/290 a tak je hlukové zatížení obyvatel vyšší. 

Ve vymezeném území SO ORP Frýdlant není v současné době zpracovaná žádná hluková studie a Ředitelství 
silnic a dálnic zjišťuje míru hlukové zátěže na základě podnětů v konkrétních úsecích. 

Místním zdrojem hluku je mj. i těžba štěrkopísků (k.ú. Horní Řasnice, Krásný Les).  

Obce Heřmanice, Kunratice, Višňová jsou dále zatíženy hlukovými emisemi z polské strany, kde od r. 1959 
probíhá těžba hnědého uhlí pro tepelnou elektrárnu Turów. 

C.4.7 Shrnutí 

Tab. Shrnutí hygieny prostředí SO ORP Frýdlant 

Obec Katastrální území Nebezp. 
látky 

Velké 
zdroje 
znečištění 

Střední 
zdroje 

Překročení 
cílových 
limitů 
B(a)P 

Brownfields SEZ 
(sklá
dky) 

Bílý Potok  Bílý Potok pod Smrkem - - 1 ne 5 ne 

Bulovka Arnoltice - - 1 ne 1 1 

Bulovka - - - ne 1 ne 

Dolní Oldřiš - - - ne - 1 

Černousy Boleslav - - - ne 1 1 

Černousy - - 1 ne 0 2 

Ves - - - ne 1 ne 

Dětřichov Dětřichov u Frýdlantu - 1 1 ne 6 ne 

Dolní 
Řasnice 

Dolní Řasnice - - 2 ne 5 1 

Frýdlant Albrechtice u Frýdlantu - - - ne - ne 

Frýdlant   - 6 23 ano 7 6 

Habartice Habartice u Frýdlantu - - - ne 5 1 

Háj u Habartic - - - ne 1 ne 

Hejnice Hejnice - - 5 ano 4 1 

Heřmanice Heřmanice u Frýdlantu - - - ne 2 ne 

Kristiánov - - - ne - 1 

Horní 
Řasnice 

Horní Řasnice - - 1 ne 5 3 

Srbská - - - ne - 1 

Jindřichovice 
pod Smrkem 

Dětřichovec - - - ne - ne 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

- - 2 ne 5 1 

Krásný Les Krásný Les u Frýdlantu - 2 2 ne - ne 

Kunratice Kunratice u Frýdlantu - 1 - ne 5 2 

Lázně 
Libverda 

Lázně Libverda - - - ne 2 ne 

Nové Město 
pod Smrkem 

Hajniště pod Smrkem STV 
GROUP 
s.r.o. 

- 2 ne - ne 

Ludvíkov pod Smrkem - - - ne - ne 

Nové Město pod 
Smrkem 

- 1 1 ano 3 2 

Pertoltice Dolní Pertoltice - - - ne 1 1 

Horní Pertoltice - - - ne - ne 
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Obec Katastrální území Nebezp. 
látky 

Velké 
zdroje 
znečištění 

Střední 
zdroje 

Překročení 
cílových 
limitů 
B(a)P 

Brownfields SEZ 
(sklá
dky) 

Raspenava Raspenava - 1 8 ano 6 5 

Višňová Andělka - - - ne 4 2 

Poustka u Frýdlantu - - 1 ne 1 ne 

Předlánce - - - ne 2 ne 

Víska u Frýdlantu - - 1 ne 1 ne 

Višňová u Frýdlantu - - 1 ne 4 2 

C.5 Ochrana přírody a krajiny 

C.5.1 Krajinný ráz 

Krajina řešeného území (jevy 17, 18) – součást tzv. obecné ochrany přírody 

Dle tzv. oblastí se shodným krajinným typem v ZÚR LK a ÚAP LK je krajina řešeného území tvořena základními 
oblastmi krajinného rázu (OKR), které jsou dále členěny na podoblasti krajinného rázu (POKR): 

- 11. OKR Frýdlantsko  - 11a Okolí Smědé  

      - 11b Jindřichovicko 

- 12. OKR Jizerské hory  - 12a Severní svahy 

      - 12b. Centrální část 

Dle hodnocení krajinného rázu v KOPK LK patří krajina řešeného území 11. OKR Frýdlantsko a 12. OKR 

Jizerské hory, JZ cíp území k 10. OKR Žitavská pánev. 

Členění krajiny řešeného území na OKR a MKR dle Správy CHKO Jizerské hory je oproti řešení ZÚR LK a ÚAP 

LK poněkud odlišné v hranicích i názvosloví OKR i MKR, neboť těžištěm zájmu hodnocení je toto zvláště 
chráněné území, a přesahy vně do území zvláště nechráněného severním směrem již plně nerespektují širší 
vztahy. 

Typologie krajiny (jev 119.C5.1) 

Dle „Typologie české krajiny (Löw a spol., s.r.o., MŽP)“ je zdejší krajina členěna na jednotlivá teritoria, kde:  

1. místo kódu = hledisko osídlení 

2. místo = převažující způsob využití 

3. místo = typ reliéfu.  

V řešeném území jsou zastoupeny rámcové krajinné typy 1M1, 3Z2, 3M2, 3M15, 5L2, 5M2, 5L16, 5M13, 6L8 a 
6L13, kde označení znamená: 

z hlediska osídlení (1. místo kódu) 

1 stará sídelní krajina Hercynica a Polonica 

3 vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica 

5 pozdně středověká sídelní krajina Hercynica 

6 novověká sídelní krajina Hercynica 

z hlediska způsobů využití (2. místo kódu): 

Z zemědělské krajiny 

L lesní krajiny 

M lesozemědělské krajiny 

-  z hlediska reliéfu (3. místo kódu): 

1 krajiny plošin a pahorkatin 

2 krajiny vrchovin Hercynica 

8 krajiny vysoko položených plošin 

13 krajiny výrazných svahů a skalnatých hřbetů 

15 krajiny zaříznutých údolí 
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16 krajiny izolovaných kuželů 

Z hlediska vzácnosti či unicity patří části krajiny řešeného území k tzv.: 

-  unikátním krajinným typům: 

 - krajina (16) izolovaných kuželů (5L16 - pozdně středověká sídelní krajinu Hercynica, lesní krajina) 

-  význačným krajinným typům: 

 - krajina (8) vysoko položených plošin (6L8 - novověká sídelní krajina Hercynica, lesní krajina) 

- - krajina (13) výrazných svahů a skalnatých hřbetů (5M13 - pozdně středověká sídelní krajina 
Hercynica, lesozemědělská krajina, a 6L13 - novověká sídelní krajina Hercynica, lesní krajina) 

Ostatní krajina řešeného území náleží k tzv. běžným krajinným typům. 

Obr. Orientační znázornění základních krajinných typů  

 

Zdroj:  MŽP ČR – metodika Löw a spol., s.r.o. 
Pozn.: popis kódů jednotlivých krajinných typů – viz text výše 
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Hranice biochor (jev 42) 

Vymezení biochor v řešeném území je níže využito jako podklad pro hodnocení krajinářských aspektů. 
Nadřazenou jednotkou je tzv. „bioregion“, kdy územně větší severní pahorkatinná část území je tvořena 
bioregionem 1.56 – Žitavský (Frýdlantská pahorkatina), jižní hornatá část bioregionem 1.67 – Jizerský.  

Obr.  Orientační znázornění bioregionů a biochor  

 

Zdroj: Podklady AOPK 

Základní charakteristiky hodnotících jednotek krajinářského členění – základní krajinné typy 
dle způsobu využití 

Lesní krajiny (L) 

Výskyt v ř.ú. obce či jejich části: Bílý Potok, Bulovka, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Hejnice, Horní Řasnice, 
Jindřichovice pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Raspenava 
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Základní 
charakteristiky 

Rozsáhlejší homogenní plochy velkých komplexů lesa s menším podílem ostatních druhů pozemků 
v územně arondované ploše, vymezené bez ohledu na reliéf terénu. K nejcennějším přírodním hodnotám 
zde patří existence krajinářsky určujících složek (obecně lesa a reliéfu terénu), dále přírodní a přírodě 
blízké prvky požívající legislativní ochranu. Ke kulturním prvkům zde patří veškeré antropogenní struktury 
(zejména soustava silničních a účelových komunikací, účelová zástavba, turistická vybavenost, rekreační 
areály, energovody apod.), ale i prostorová měřítka plošných obnov lesa zejména v hospodářských lesích. 
Prostor naplňují produkční funkce (lesnická výnosová hospodářská činnost) i funkce mimoprodukční (vyžití 
obyvatel a návštěvníků všeho druhu, vodohospodářská, stabilizační, ochranná…) definované 
v kategorizaci lesů. Součástí tohoto krajinného typu jsou zde i typy význačné a unikátní. Cílem veškerých 
činností ve vymezeném prostoru je vytvoření územně i fakticky vyváženého poměru mezi zájmy uživatelů 
krajiny (obyvatel, návštěvníků, veřejnosti…) specifikovanými mimoprodukčními funkcemi lesa, a 
hospodářskými činnostmi specifikovanými produkčními funkcemi lesů hospodářských. 

Možná ohrožení zábory PUPFL v souvislosti s investiční výstavbou všeho druhu, z krajinářského hlediska zástavba a 
necitlivé umísťování obnovných prvků na horizontech a v blízkosti krajinných dominant, extrémní 
zatěžování lesů rekreačně sportovními aktivitami 

Rámcové zásady 
využívání 

hospodaření v lesích za dodržování podmínek pro udržitelný rozvoj, s cílem ochrany přírodních hodnot, 

obnovu lesů cílit na navyšování druhové a prostorové diverzity a stability, v lokalitách zájmů ochrany 
přírody důsledně dle stanovištních podmínek, 

vytváření podmínek pro využívání vymezeného prostoru pro obyvatele a návštěvníky v souladu s principy 
udržitelného rozvoje, 

úroveň a intenzitu mysliveckého hospodaření podmínit úživností stanovišť. 

Lesozemědělské krajiny (M) 

Výskyt v ř.ú. obce či jejich části: Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, 
Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Pertoltice, Raspenava, Višňová 

Základní 
charakteristiky 

V řešeném území plošně významný krajinný typ (heterogenní, přechodový), tvořený pestrou mozaikou 
lesních pozemků drobných až středně velkých komplexů lesa, zemědělské půdy a ostatních druhů 
pozemků (vč. sídel netvořících plošně významná homogenní urbanizovaná území) – do tohoto typu jsou 
zařazena i zastavěná území měst a obcí. Typ je pro řešené území charakteristický, je vymezený bez 
ohledu na reliéf terénu. Vymezený prostor poskytuje obyvatelstvu (návštěvníkům) velmi široké spektrum 
využití – ryze výnosové (hospodářské činnosti využívající ZPF a PUPFL, výroba a služby v sídlech…), 
bydlení i rekreaci a oddech. Ke krajinářsky nejcennějším aspektům patří zejména reliéf terénu 
s dominantními prvky, existence přírodních a přírodě blízkých struktur, pestrost kultur, jejich střídání a 
členitost, existence nelesní vzrostlé zeleně, ale i urbanizované prvky (zástavba historická, sakrální, i 
novodobá). Cílem veškerých činností ve vymezeném prostoru je vytvoření územně i fakticky vyváženého 
poměru mezi zájmy uživatelů krajiny (obyvatel, návštěvníků, veřejnosti…) specifikovanými 
mimoprodukčními funkcemi, a hospodářskými činnostmi specifikovanými produkčními funkcemi složek 
půdního fondu. 

Možná ohrožení zástavba mimo zastavěná a zastavitelná území vyžadující plošné požadavky na ZPF a PUPFL, necitlivé 
způsoby zástavby vč. krajinně cizorodých, nadměrných a architektonicky nevhodných prvků vč. vnášení 
nových krajinných dominant, zanedbávání ploch a probíhající sukcese na pozemcích nevyužívaných a 
opuštěných, nerespektování zájmů ochrany přírody a krajiny 

Rámcové zásady 
využívání 

využívání půdního fondu za dodržování podmínek udržitelného rozvoje, 

zachování a obnova harmonického vztahu sídel a volné krajiny, a to přírodních i urbanistických hodnot, 

novou zástavbu situovat přednostně do zastavěných a zastavitelných území obcí, 

posuzovat vliv významných staveb na krajinný ráz, 

ochrana významných prvků vzrostlé nelesní zeleně v sídlech i ve volné krajině, 

údržba volné krajiny tradičními i netradičními formami využívání, 

důsledná ochrana a využívání lokalit v zájmech ochrany přírody a krajiny, zejména niv vodotečí. 

Zemědělské krajiny (z) 

Výskyt v ř.ú. obce či jejich části: Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Krásný Les, Nové Město pod Smrkem  

Základní 
charakteristiky 

Vesměs ucelené kulturní partie převahy zemědělských pozemků často s nejúrodnějšími půdami o nejvyšší 
ochraně ZPF, zde v převážné většině tvořené orně využívanou půdou, méně loukami, ovocnými sady a 
zahradami. Součástí tohoto plošně arondovaného krajinného typu jsou i enklávy ostatních druhů 
nezemědělských pozemků, zejména plochy liniové zástavby obcí. Z krajinářského hlediska nejfádnější 
výraz krajiny se značným výskytem velkých honů, místy s vysokým stupněm zainvestovanosti provedenými 
melioračními opatřeními. Prostor patří k výrazně kulturním aspektům, poskytuje zejména obživu obyvatel 
v místním i širokém územním měřítku. Cílem je další zemědělská činnost v intenzitě dle místních a 
časových podmínek. Tento krajinný typ je pro danou oblast krajinného rázu charakteristický. Ke krajinářsky 
nejcennějším aspektům patří zejména pomístná existence přírodních a přírodě blízkých struktur (VKP ze 
zákona, existence nelesní vzrostlé zeleně, ale i urbanizované prvky (zástavba historická a sakrální, i 
novodobá). Cílem veškerých činností ve vymezeném prostoru je navýšení atraktivity území, např. 
v rozčlenění velkých honů orné půdy do menších celků se střídáním kultur apod. Hlavním posláním tohoto 
krajinného typu však i nadále zůstává zajištění produkčních funkcí (hospodářskými činnostmi v rámci 
složek půdního fondu). 

Možná ohrožení Zábory zemědělských pozemků nejvyšších tříd ochrany ZPF pro investiční i obytnou výstavbu, umísťování 
velkoobjemových staveb a zařízení necitlivých k místnímu krajinnému rázu, programové i individuální 
opouštění zemědělského hospodaření (zanedbávání ploch a probíhající sukcese na pozemcích 
nevyužívaných a opuštěných). 
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Rámcové zásady 
využívání 

Využívání půdního fondu za dodržování podmínek udržitelného rozvoje. 

Vhodné a účelné rozčleňování nadměrných a scelených zemědělských pozemků, vytváření remízů a 
doprovodných linií podél silnic a účelových cest. 

Obnova historické cestní sítě vč. zakládání dřevinných doprovodů. 

Ochrana zemědělských pozemků před novou zástavbou, tuto situovat přednostně do zastavěných a 
zastavitelných částí obcí. 

Respektovat urbanistickou strukturu sídel. 

Ochrana významných prvků vzrostlé nelesní zeleně v obcích i ve volné krajině, údržba a využívání volné 
krajiny tradičními i netradičními formami. 

Oblast krajinného rázu a jeho charakteristika (jev 17) 

Oblast krajinného rázu (OKR – dle publikace Krajinný ráz, (Löw, Míchal, 2006): „Oblast krajinného rázu je území 

se stejným či velmi podobným souborem typických znaků, odrážejících jeho stav a vývoj. Krajinný ráz je dán 
určitou typickou kombinací přírodních, kulturních a historických charakteristik oblasti krajinného rázu, které jsou 
lidmi vnímány jako její typické znaky, které pro ně určitý prostor identifikují a vytváří jeho obraz.“ 

Následné územní vymezení OKR je kompilací podkladů Správy CHKO Jizerské hory a Zásad územního rozvoje 
LK – SCHKO JH řeší zejména toto V-ZCHÚ s přesahem severním směrem na zvláště nechráněné území, ZÚR 
LK ve svém řešení vychází více ze širších vztahů. Výsledné vymezení je návrhem zpracovatele ÚAP ORP 
Frýdlant, který odstraňuje vzájemné disproporce uvedených podkladů, a ujednocuje názvosloví OKR i MKR. 

OKR: 11 FRÝDLANTSKO  

(dle ÚAP LK OKR 11 – Frýdlantsko, podoblast 11a – Okolí Smědé, 11b – Jindřichovicko) 

Obce či jejich části Bulovka, Černousy, Dětřichov část, Dolní Řasnice část, Frýdlant část, Habartice, Heřmanice část, 
Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem část, Krásný Les část, Kunratice, Nové Město pod 
Smrkem část, Pertoltice, Raspenava část a Višňová. 

Místa krajinného rázu Andělsko, Dětřichovsko, Frýdlant sever, Habarticko, Harta, Hřebenář – Kukačka, Niva Smědé, Okolí 
Bulovky, Poustecká obora, Při hranicích, Řasnicko a Větrov. 

Dominantní znaky 
krajinného rázu 

Reliéf terénu (hlubší kaňony Smědé i otevřené nivy vodotečí, veškeré přírodní a estetické hodnoty 
krajiny tvořené mozaikou a střídáním různých druhů kultur – středních komplexů a drobných lesů, 
zemědělských pozemků (s různou intenzitou využívání), a rozvolněnou charakteristickou zástavbou 
venkovského prostoru, vč. zástavby měst.  

Hlavní znaky krajinného 
rázu 

Existence lesních pozemků a stav využívání zemědělských pozemků, úprava a vzhled výrobních 
objektů v urbanizovaném prostoru zástavby obcí a měst. K záporným estetickým hodnotám patří 
existence množství pozůstatků různě velkých výrobních areálů, a místně ladem ležící zemědělská 
půda.  

Doplňující znaky 
krajinného rázu 

Druhy obytné zástavby a úroveň stavu okolních pozemků (zahrad). 

Celkové zhodnocení 
míry dochovanosti KR 

Dobře dochovaný krajinný ráz. 

OKR: JIZERSKÉ HORY – A. FRÝDLANTSKO  

(dle ÚAP LK OKR 12 – Jizerské hory, podoblast 12a – Severní svahy a 12b – centrální část) 

Obce či jejich části Bílý Potok část, Dětřichov část, Frýdlant část, Hejnice část, Jindřichovice pod Smrkem část, Lázně 
Libverda část, Nové Město pod Smrkem část a Raspenava část 

Místa krajinného rázu Albrechtice, Bílá Smědá, Bílý Potok, Dětřichov, Frýdlant jih, Hejnice, Hnědá Smědá, Holubí potok, 
Ludvíkov, Lužica, Nové Město, Peklo, Prameny Černého potoka, Raspenava, Štolpichy a Údolí 
Smědé. 

Dominantní znaky 
krajinného rázu 

Přírodní a estetické hodnoty krajiny jsou na vysoké úrovni, jsou tvořené homogenními komplexy 

lesa. Reliéf terénu je místy velmi členitý – od centrální cca náhorní plošiny po prudké skalnaté 
svahy cca ve střední části OKR.  Součástí těchto znaků jsou i území v zájmech ochrany přírody 
(obecné, zejména pak zvláštní). 

Hlavní znaky krajinného 
rázu 

Lesy tvořící oblast s vysokým podílem přírodních a přírodě blízkých struktur, na náhorních plošinách 
s pozměněnou druhovou a věkovou strukturou, s vysokým podílem mimoprodukčních funkcí, ale i 
funkcí hospodářských, diferencovaně dle vymezených kategorií lesa. 

Doplňující znaky 
krajinného rázu 

Způsoby obnovy lesů, charakter zástavby bezlesních enkláv a způsoby využívání pozemků. 

Celkové zhodnocení 
míry dochovanosti KR 

Dobře dochovaný krajinný ráz. 

OKR: JIZERSKÉ HORY – B. LIBERECKO  

(dle ÚAP LK OKR 10 – Žitavská pánev, podoblast 10a – Hrádecko – Chrastavsko, 10b - Liberecko) 

Obce či jejich části Frýdlant část, Heřmanice část, Raspenava část 

Místa krajinného rázu Albrechtice část, Mníšek část, Oldřichov část 

Dominantní znaky 
krajinného rázu 

Přírodní a estetické hodnoty krajiny jsou na vysoké úrovni, jsou ve V části tvořené homogenními 
komplexy lesa, ve V části většinou bezlesním hřebenem. Reliéf terénu je členitý až velmi členitý, 
součástí těchto znaků jsou i území v zájmech ochrany přírody (hlavně obecné). 
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Hlavní znaky krajinného 
rázu 

Lesy tvořící oblast s vysokým podílem přírodních a přírodě blízkých struktur, na náhorních plošinách 
s pozměněnou druhovou a věkovou strukturou, s vysokým podílem mimoprodukčních funkcí, ale i 
funkcí hospodářských, diferencovaně dle vymezených kategorií lesa. 

Doplňující znaky 
krajinného rázu 

Způsoby obnovy lesů, charakter zástavby bezlesních enkláv a způsoby využívání pozemků. 

Celkové zhodnocení 
míry dochovanosti KR 

Dobře dochovaný krajinný ráz. K negativům patří existence areálu větrných elektráren. 

OKR: JIZERSKÉ HORY – C. JABLONECKO  

(dle ZÚR OKR 12 – Jizerské hory, podoblast 12b – Centrální část) 

Obce či jejich části Bílý Potok část, Hejnice část, Lázně Libverda část 

Místa krajinného rázu Blatný potok část, Jedlová část, Jelení potok část, Protržená přehrada část, VD Josefův Důl a VD 
Souš.  

Dominantní znaky 
krajinného rázu 

Přírodní a estetické hodnoty krajiny jsou na vysoké úrovni, území OKR je tvořené souvislým 
komplexem lesa (výhradně lesů ochranných a zvláštního určení), reliéf terénu většinou charakteru 
náhorní plošiny s místními vrcholy, gravitující J směrem (Evropské rozvodí). Významné zastoupení 
zájmů zvláštní ochrany přírody. 

Hlavní znaky krajinného 
rázu 

Lesy tvořící oblast s vysokým podílem přírodních a přírodě blízkých struktur, na náhorních plošinách 
s pozměněnou druhovou a věkovou strukturou, s vysokým podílem mimoprodukčních funkcí 
(výhradně lesy ochranné a zvláštního určení), diferencovaně dle vymezených kategorií lesa. 

Doplňující znaky 
krajinného rázu 

Způsoby obnovy lesů, druhová a věková struktura. 

Celkové zhodnocení 
míry dochovanosti KR 

Dobře dochovaný krajinný ráz.  

Místo krajinného rázu a jeho charakteristika (jev 18) 

Hranice míst krajinného rázu (MKR) nejsou taxativně upřesněny na stav katastru nemovitostí či na hranice obcí – 
v případě realizací záměrů s významným vlivem na krajinu budiž tento aspekt předmětem vyhodnocení vlivů 
stavby (záměru) na krajinný ráz (v kompetenci příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny). Územní vymezení 
(vč. názvů) je na území CHKO JH převzato z podkladů SCHKO JH, na ostatním území jsou jednotlivé MKR 
pracovně stanoveny i označeny zpracovatelem dokumentace jako návrh pro další stupně územních dokumentací 
(vymezení těchto MKR je provedeno na základě podrobné znalosti místní krajiny zpracovatelem ÚAP – jedná se 
tedy o první návrh řešení této problematiky). 

Součástí typických znaků krajinného rázu, resp. tzv. dominantních znaků krajinného rázu, jsou i významné 
geomorfologické krajinné dominanty, které jsou i kladnými krajinářskými hodnotami (pro jejich množství a 
většinou místní význam zde nejsou blíže hodnoceny, vyhodnocení je na následných ÚPD obcí). 

V řešeném území se vymezují následující místa krajinného rázu (návrh): 

Místo krajinného rázu Obec, část 

Albrechtice Frýdlant 

Andělsko Černousy, Višňová 

Bílá Smědá Hejnice 

Bílý Potok Bílý Potok, Hejnice, Lázně Libverda 

Blatný potok Hejnice 

Blatný potok Hejnice 

Dětřichov Dětřichov, Frýdlant, Raspenava 

Dětřichovsko  Dětřichov, Frýdlant, Heřmanice, Kunratice 

Frýdlant jih Frýdlant, Raspenava 

Frýdlant sever Frýdlant, Raspenava 

Habarticko Černousy, Habartice, Pertoltice Černousy, 

Harta Frýdlant, Kunratice, Višňová 

Hejnice Bílý Potok, Hejnice, Lázně Libverda 

Hnědá Smědá Bílý Potok, Hejnice 

Holubí potok Raspenava 

Hřebenáč - Kukačka Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem 

Jedlová Hejnice 

Jelení potok Hejnice 

Lázně Libverda Lázně Libverda, Nové město pod Smrkem, Raspenava 

Ludvíkov Bílý Potok, Dolní Řasnice, Frýdlant, Krásný Les, Lázně Libverda, Raspenava 

Lužica Nové Město pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem (PLR) 
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Místo krajinného rázu Obec, část 

Mníšek Frýdlant 

Niva Smědé Černousy, Kunratice, Višňová 

Nové Město Jindřichovice pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, 

Okolí Bulovky Bulovka, Dolní Řasnice, Krásný Les, Pertoltice, Višňová 

Peklo Lázně Libverda, Raspenava 

Prameny Černého 
potoka 

Hejnice 

Protržená přehrada Hejnice 

Při hranicích Dětřichov, Frýdlant, Heřmanice, Kunratice, Višňová 

Poustecká obora Černousy, Frýdlant, Habartice, Pertoltice, Višňová 

Raspenava Raspenava 

Rašeliniště Jizery Bílý Potok, Lázně Libverda 

Řasnicko Dolní Řasnice, Frýdlant, Horní Řasnice, Nové Město pod Smrkem, Raspenava 

Štolpichy Hejnice, Raspenava 

Údolí Smědé Bílý Potok, Hejnice 

VD Josefův Důl Hejnice 

VD Souš Hejnice 

Větrov Frýdlant 

Zdroj.:  podklady SCHKO JH, ZÚR LK, AOPK (bioregiony a biochory) 
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Obr. Znázornění hranic oblastí a míst krajinného rázu  

 

Zdroj.:  podklady SCHKO JH, ZÚR LK, AOPK (bioregiony a biochory) 

C.5.2 Obecná ochrana přírody 

Významné krajinné prvky registrované (jev 22)  

Významný krajinný prvek (VKP) je obecně definován jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 
část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability“. Dle § 6 zákona č. 114/92 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny jsou nejvýznamnější VKP registrovány. 

Tab. Registrované VKP 

Ozn. 
Poř. č. 
v LK 

Název Území obce – k.ú., p.č. Popis 

1 73 Lípa – Tilia cordata Višňová – Andělka, 252  Tilia cordata mill. 

2 74 Lípa – Tilia cordata Višňová – Višňová, 1371/1 Tilia cordata mill. 

3 181 Lípa malolistá Bulovka – Bulovka, 1825/1  

4 159 Jírovec maďal Horní Řasnice, 665/1 
1 ex., obvod 287 cm, výška cca 
15 m 

5 185 
Liliovník 
tulipánokvětý 

Frýdlant, 3250/1 solitéra 
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Ozn. 
Poř. č. 
v LK 

Název Území obce – k.ú., p.č. Popis 

6 179 Alej lípy malolisté Frýdlant, 3140/1  

7 72 Park TIBA Frýdlant, 1999/1 
okrasný park kolem bývalé 
továrnické vily 

8 76 Lesopark u okálu Nové Město pod Smrkem, 1796 veřejná a rekreační zeleň 

9 75 Lesopark u Zámečku 
Nové Město pod Smrkem, 
2078/1, 2147/5, 2147/1, 2147/2, 
2147/4 

 

10 77 Mokřad u koupaliště 
Nové Město pod Smrkem, 
2062, 2063 

hnízdiště ptactva a divokých 
kachen, výskyt čolků, žab a plazů 

11 230 
Liliovník 
tulipánokvětý 

Frýdlant, 235 
solitéra, obvod  278 cm,  
dendrologická zajímavost 

Zdroj: Podklady ÚÚP ORP, u prvku č. 7 doplněno o údaje KOPK a ÚSOP (AOPK) 

Obr. Orientační znázornění výskytu registrovaných VKP  

 
Zdroj: podklady ÚÚP ORP, internetový server AOPK, KOPK LK 
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Pozn.:  v intencích zákona č. 114//92 Sb. O ochraně přírody a krajiny nejsou tyto prvky vymezovány na území 
V-ZCHÚ (CHKO JH). 

Tab. Registrované VKP nezahrnuté do mapové přílohy (doplňující údaje získané na základě 
připomínek pověřených obecních úřadů) 

Ozn. 
Poř. č. 
v LK 

Název Území obce – k.ú., p.č. Popis 

- 238 alej v Zámecké ulici Frýdlant - Frýdlant, 3140/1  alej Tilia cordata 

- 239 lípa malolistá Bulovka - Bulovka, 1825/1 Tilia cordata 

- 240 jírovec maďal 
Horní Řasnice - Horní Ŕasnice, 
665/1 

Aesculus hippocastanum 

- 241 liliovník tulipánokvětý Frýdlant - Frýdlant, 3250/1 liriodendron tulipifera v kempu 

- 242 liliovník tulipánokvětý Frýdlant - Frýdlant, 235 liriodendron tulipifera u plynáren 

Zdroj: KOPK LK 

Významné krajinné prvky ze zákona (jev 23)  

Významnými krajinnými prvky („ex lege“ – dle § 3 zákona č. 114/92 Sb.) jsou „lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy“. Lokalizace těchto VKP je určena dle druhu konkrétního pozemku, k čemuž obecně 
slouží jeho zatřídění v evidenci katastru nemovitostí (druh pozemku, příp. způsob využívání) – v případě 
nejasností či sporů rozhoduje místně příslušný orgán ochrany přírody. Pro posuzování příslušnosti konkrétních 
pozemků k tomuto limitujícímu aspektu slouží údaje KN, resp. zatřídění ploch v druzích (dle přílohy k vyhlášce č. 
190/1996 Sb.). VKP ze zákona v podmínkách řešeného území jsou územní množinou sestávající: 

- v případě „lesů“ obecně lesními pozemky (kód vyhlášky 10), detailně dle plochového členění v 
LHP/LHO tzv. porostní plochou, 

- v případě „rašelinišť“ lesními pozemky vymezených lesních typů řady R (rašelinné) – součást lesních 
pozemků, 

- v případě vodních toků obecně vodními plochami (11), detailně toky přírodními (120), 

- v případě rybníků, jezer obecně vodními plochami (11), detailně rybníky (111) a vodními nádržemi 
přírodními (122), 

- v případě údolních niv se jedná o spojité území obecně sestávající z vodních ploch - močál bažina 
(124), zemědělských i nezemědělských pozemků diferencovaně tvořených v kódu BPEJ hlavními 
půdními jednotkami 64 až 78 (v podmínkách řešeného území BPEJ 66811, 67101, 67201, 67311, 
67769, 67869, 76401, 76411, 76501, 76511, 76601, 76701, 76811, 76841, 76901, 77101, 77201, 
77311, 77313, 77411, 77541, 77869, 86411, 86601, 86811, 87101, 87201, 87311, 87343, 87769, 
87869, 87889). 

Pro účely územního plánování, resp. pro posuzování případných změn druhů pozemků, jsou detailní údaje 
katastru nemovitostí cca vyhovující, avšak při detailním vymezování je nutné volit terénní šetření. 

Níže uvedené grafické orientační znázornění VKP ze zákona (vymezeno zpracovatelem ÚAP) je provedeno dle 
disponibilních mapových vektorových podkladů, kdy podkladem pro: 

-  lokalizaci „lesů“ a „rašelinišť“ byly údaje ÚHUL (kategorizace lesů), 

-  lokalizaci „vodních ploch a toků“ byly údaje VÚV TGM 

-  lokalizaci „údolních niv“ byly údaje BPEJ (VÚMOP), avšak s grafickým odečtem zastavěných území či 
intravilánů měst a obcí (ÚÚP ORP Frýdlant), které se uvedené definici VKP vymykají. 

V případě nejasností či sporů o příslušnosti konkrétní plochy k VKP rozhoduje místně příslušný orgán ochrany 
přírody (ORP Frýdlant). 

Do ploch VKP ze zákona jsou ve schématu arondovány i pozemky ostatních druhů, které se zde zejména 
v případě údolních niv vyskytují (údolní niva je zde obecně orientačně vymezena vnějšími hranicemi 
hydromorfních půd dle údajů BPEJ, bez ohledu na způsoby aktuálního využívání a přesnost vymezení a 
příslušnost k ZPF). 
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Obr. Orientační znázornění VKP ze zákona  

 
Zdroj: údaje a mapa katastru nemovitostí, podklady ORP Frýdlant, KÚLK, VÚMOP, VÚTGM 
Pozn.: některé VKP jsou ve vzájemném územním překryvu (př. rašeliny a lesy…) 
z potencionálních VKP ze zákona jsou vyloučeny zastavěné plochy 

Přírodní park (jev 30)  

„PŘÍRODNÍ PARK PEKLO“ byl (dle zákona č. 114/92 Sb., § 12, odst. 3) vyhlášen někdejším Okresním úřadem v 
Liberci 30.9.1997 na rozloze 1850 ha. Rozkládá se ve Frýdlantské pahorkatině, při severním okraji CHKO 
Jizerské hory. Zahrnuje údolí říčky Lomnice s přítoky a údolí Pekelského potoka, s výraznými vrchy Chlumem 
(495 m n. m.) a Pekelským vrchem (486 m). Značnou část území zaujímají lesní porosty, většinou smrkové, místy 
však s dosud hojným bukem. V nižších polohách přistupují louky a pastviny, biologicky významná jsou mokřadní 
lada. Část přírodního parku tvoří uzavřený vojenský prostor (na území VLS, s. p., byl park vyhlášen v době 
platnosti jiného právního stavu). Součástí parku je i Přírodní památka Hadí kopec. 
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Obr. Orientační znázornění lokalizace Přírodního parku Peklo 

 
Zdroj:  Podklady KÚLK  

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem (jev 36)  

Vzhledem k rozloze řešeného území, jeho územně diferencovaným přírodním hodnotám projeveným v existenci 
lokalit v zájmech ochrany přírody (obecné i zvláštní), lze zde odůvodněně předpokládat rovněž územně 
diferencovaný výskyt těchto druhů. Jev nebyl dosud komplexně hodnocen, existuje množství dílčích dokumentací 
vypracovaných pro dílčí území a lokality z jiných důvodů, avšak bez komplexního řešení celého řešeného území. 
Jako potencionálně využitelný podklad se jeví výsledky podrobného mapování biotopů NATURA 2000 (AOPK), 
avšak k datu zpracovávání dokumentace nejsou tyto podklady ve využitelné podobě k dispozici. 

C.5.3 Zvláštní ochrana přírody 

Chráněná krajinná oblast (CHKO), zóny odstupňované ochrany (jev 26)  

Podstatná část řešeného území je součástí „CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI JIZERSKÉ HORY“ (CHKO JH), 
která byla vyhlášená výnosem MK č. 13853/67 ze dne 8.12.1967 s cílem uchovat nejcennější ekosystémy a 
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zároveň věnovat maximální úsilí celkové revitalizaci poškozeného přírodního prostředí, s dostatečným prostorem 
pro společenský a hospodářský život obcí a ekologicky únosné rekreační a sportovní aktivity. CHKO JH je 
charakteristická vysokým zastoupením lesní půdy, vodoakumulačním systémem, existencí zbytků přirozených 
ekosystémů a harmonicky utvářenou zemědělskou krajinou, bohatou na nelesní zeleň a urbanistické hodnoty 
(významnou součástí CHKO JH je nelesní krajina s převažujícími loukami a pastvinami a s dochovanými 
stavbami tradiční lidové architektury). 

CHKO JH tvoří plošně významnou část řešeného území (J část), zaujímá cca 1/3 jeho výměry. Je vymezena na 
území obcí: Bílý Potok, Dětřichov, Frýdlant, Hejnice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem a Raspenava. 

Ochranný režim v CHKO JH je diferencován dle jednotlivých vymezených zón odstupňované ochrany přírody 

(dle Protokolu o vymezení zón CHKO JH – MŽP ČR, č.j. OOP/6650/95 z 20.12.1995): 

I. ZÓNA – PŘÍRODNÍ  

I. zóna je tvořena nejcennějšími partiemi oblasti vesměs přirozených lesních ekosystémů přírodě blízké druhové 
skladby, a většinou na plochách MZCHÚ či EVL. Cílem ochrany je konzervace a uchování přírodních a kulturních 
hodnot.  

Území I. zóny je pro jakékoliv změny využívání pozemků prakticky nedotknutelné, případné veškeré činnosti 
dotýkající se těchto území a zájmů ochrany přírody jsou realizovatelné pouze za souhlasu orgánu ochrany přírody 
(Správa CHKO Jizerské hory). 

II. ZÓNA – ŘÍZENÁ POLOPŘÍRODNÍ 

Do II. zóny jsou zařazena území s významnými přírodními hodnotami, převážně lesní ekosystémy s částečně 
pozměněnou druhovou skladbou. Dále jsou sem zařazena území nezbytná pro uchování hodnot v I. zóně a 
vybrané enklávy luk a pastvin s hodnotnými objekty lidové architektury. Cílem je uchování přírodních a kulturních 
hodnot a postupné přibližování přirozeným ekosystémům s vyšší ekologickou stabilitou s usměrňováním lidské 
činnosti v tomto smyslu. 

Na území II. zóny lze umisťovat a povolovat pouze stavby pro ekologicky vhodné hospodaření na zemědělské a 
lesní půdě a stavby pro bydlení a služby v místě nezbytné, důsledně respektující historickou strukturu zástavby a 
architekturu místních lidových staveb. 

III. ZÓNA – KOMPROMISNÍ 

Do III. zóny jsou zařazena území značně pozměněná lidskou činností s místně uchovanými přírodními hodnotami, 
zejména lesní ekosystémy se značně pozměněnou druhovou skladbou, zemědělská půda s převahou trvalých 
travních porostů s neúplným systémem ekologické stability a nesouvisle a rozptýleně zastavěné části sídel 
s převahou dochované místně tradiční zástavby. Cílem je ochrana dochovaných přírodních prvků a uchování 
krajinného rázu, dotvoření funkčního systému ekologické stability krajiny zvyšováním druhové a prostorové 
pestrosti ekosystémů, zejména usměrňování činností v tomto smyslu. 

Na území III. zóny lze umisťovat a povolovat stavby v místě potřebné pro ekologicky vhodné hospodaření na 
zemědělské a lesní půdě, s vodami, horninami, větrnou a sluneční energií a stavby pro bydlení, služby a 
ekologicky nezávadnou drobnou výrobu, respektující typickou urbanistickou strukturu zástavby, napojenou na 
stávající trvale sjízdné komunikace a architektonicky navazující na místně tradiční a slohové stavby. 

IV. ZÓNA – OKRAJOVÁ 

Do IV. zóny jsou zařazena urbanizační území, včetně územní rezervy, a intenzívně obhospodařovaná 
zemědělská krajina s převahou orné půdy s nedostatečným systémem ekologické stability. Urbanizační území 
zahrnují současná souvisle zastavěná území sídel, včetně navazující územní rezervy, a propojujících 
inženýrských a dopravních koridorů ve vymezení nepoškozujícím přírodní stav a hodnotu krajiny. Cílem je 
zabezpečení dostatečného urbanizačního prostoru pro rozvoj obcí při respektování základních ochranných 
podmínek krajinného rázu a v zemědělské krajině vytvoření funkční kostry ekologické stability. 

Na území IV. zóny lze umisťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci a sport, služby, ekologicky neškodnou 
výrobu, zemědělské hospodaření, technické a dopravní vybavení, napojitelné na inženýrské a dopravní koridory 
urbanizační kostry při respektování krajinného rázu a přírodních prvků (vodních toků s břehovými porosty, parků a 
kvalitní vzrostlé zeleně). 
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Obr. Orientační znázornění území CHKO Jizerské hory a zón odstupňované ochrany přírody 

 
Zdroj: Podklady SCHKO JH 

Národní přírodní rezervace (NPR) včetně ochranného pásma (jev 27)  

V řešeném území SO ORP Frýdlant se nacházejí tyto národní přírodní rezervace: 

Tab. Národní přírodní rezervace 

1.-6. Jizerskohorské bučiny (v řešeném území část): 

kód AOPK: 2058 

celková výměra [ha]: 950,93 

příslušný orgán ochrany přírody: Ministerstvo životního prostředí 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: původní smíšený les, významné geomorfologické útvary, 
dochovaná rostlinná a živočišná společenstva 

kategorie IUCN: přísná rezervace - ochrana původní přírody 

seznam obcí na území ORP: Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, Lázně Libverda, Raspenava 

seznam k.ú. na území ORP: Bílý Potok pod Smrkem, Frýdlant, Hejnice, Lázně Libverda, 
Raspenava 

ochranné pásmo: vymezeno 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: EVL Jizerskohorské bučiny CZ0510400 
EVL Rašeliniště Jizery CZ0510415 
EVL Smědava CZ0510408 
CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: vyhláška MŽP ČR č. 200/1999 Sb. z 16.8.1999 

pozn.:  
Území NPR je tvořeno původními MZCHÚ (viz následující 
schéma): 

 1 – Štolpich, Poledník 

 2 – Špičák 

 3 – Stržový vrch 

 4 – Frýdlantské cimbuří 

 5 – Paličník 

 6 – Tišina  
7. Rašeliniště Jizery (v řešeném území část): 

kód AOPK: 366 

celková výměra [ha]: 189,11 

příslušný orgán ochrany přírody: Ministerstvo životního prostředí 
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odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: bilaterální rašeliniště s meandrujícím tokem Jizery 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Bílý Potok, Lázně Libverda 

seznam k.ú. na území ORP: Bílý Potok pod Smrkem, Lázně Libverda 

ochranné pásmo: vymezeno 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: EVL Rašeliniště Jizery CZ0510415 
CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. z 11.6.1992 
výnos MK ČSR č. 17.094/87-VI/2 z 21.12.1987 

Obr. Orientační znázornění lokalizace Národních přírodních rezervací  

 
Zdroj:  podklady SCHKO JH, internetový server AOPK (ÚSOP) 

Přírodní rezervace (PR) včetně ochranného pásma (jev 28)  

V řešeném území SO ORP Frýdlant se nacházejí tyto přírodní rezervace: 
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Tab. Přírodní rezervace 

1. Meandry Smědé: 

kód AOPK: 1944 

celková výměra [ha]: 137,00 

příslušný orgán ochrany přírody: KÚLK 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR  

předmět ochrany: meandry a slepá ramena řeky Smědé, vodní a nivní 
společenstva 

kategorie IUCN: přírodní památka  

seznam obcí na území ORP: Černousy, Višňová 

seznam k.ú. na území ORP: Andělka, Boleslav, Černousy, Předlánce 

ochranné pásmo: nestanoveno 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: EVL Smědá CZ0513256 

vyhlašovací dokumentace: nařízení OkÚ Liberec č. 2/98 z 20.5.1998 

2. Křížový vrch (dvě ucelené části): 

kód AOPK: 1804 

celková výměra [ha]: 10,49 

příslušný orgán ochrany přírody: KÚLK 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR  

předmět ochrany: zbytek klimaxových porostů - dubohabrové a dubolipové 
háje a suťové lesy s bohatým podrostem 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Frýdlant 

seznam k.ú. na území ORP: Frýdlant 

ochranné pásmo: ze zákona 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: - 

vyhlašovací dokumentace: nařízení OkÚ Liberec č. 1/96 z 9.4.1996 

3. Vápenný vrch: 

kód AOPK: 2057 

celková výměra [ha]: 15,64 

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: jedinečný geologický útvar, zbytky přirozených lesních 
porostů s teplomilnými společenstvy 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Raspenava 

seznam k.ú. na území ORP: Raspenava 

ochranné pásmo: ze zákona 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: vyhláška SCHKOJH z 1.9.1999 

4. Ptačí kupy: 

kód AOPK: 346 

celková výměra [ha]: 1336 

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: zbytek horského smíšeného porostu 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Hejnice 

seznam k.ú. na území ORP: Hejnice 

ochranné pásmo: ze zákona 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: výnos MK ČSR č. 17.094/87-VI/2 z 21.12.1987 
vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. z 11.6.1992 

5.- 9. Klečové louky (čtyři ucelené části, v řešeném území část) 

kód AOPK: 168 

celková výměra [ha]: 5,33 

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: skupina několika rašelinišť s porosty kleče 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Hejnice 

seznam k.ú. na území ORP: Hejnice 
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ochranné pásmo: vymezeno 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. z 11.6.1992 
výnos MK ČSR č. 17.094/87-VI/2 z 21.12.1987 

10. Na Čihadle: 

kód AOPK: 255 

celková výměra [ha]: 4,08 

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: velmi navštěvované rašeliniště v Jizerských horách, na rozdíl 
od ostatních nemá porosty kleče 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Hejnice 

seznam k.ú. na území ORP: Hejnice 

ochranné pásmo: vymezeno 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. z 11.6.1992 
výnos MK ČSR č. 17.094/87-VI/2 z 21.12.1987 

11. Prales Jizera: 

kód AOPK: 338 

celková výměra [ha]: 92,44 

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: vrcholová horská smrčina pralesového charakteru, silně 
poškozená imisemi 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Hejnice 

seznam k.ú. na území ORP: Hejnice 

ochranné pásmo: ze zákona 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. z 11.6.1992 
výnos MK ČSR č. 17.094/87-VI/2 z 21.12.1987 

12. Černá jezírka (v řešeném území část): 

kód AOPK: 2447 

celková výměra [ha]: 57,76 

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: komplex rašelinišť 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Bílý Potok 

seznam k.ú. na území ORP: Bílý Potok pod Smrkem 

ochranné pásmo: vymezeno (dle ÚSOP ze zákona) 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. z 11.6.1992 
výnos MK ČSR č. 17.094/87-VI/2 z 21.12.1987 



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

 

ŽALUDA, projektová kancelář       Stránka | 195  

 

Obr. Orientační znázornění lokalizace Přírodních rezervací  

 
Zdroj: podklady SCHKO JH, AOPK (ÚSOP), KÚLK 

Přírodní památky (PP) včetně ochranného pásma (jev 31)  

V řešeném území SO ORP Frýdlant se nacházejí tyto přírodní památky:  

Tab. Přírodní památky 

1. Kodešova skála: 

kód AOPK: 1840 

celková výměra [ha]: 0,11 

příslušný orgán ochrany přírody: KÚLK 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR  

předmět ochrany: ukázka vějířovitého rozpadu čediče 

kategorie IUCN: přírodní památka  

seznam obcí na území ORP: Heřmanice 

seznam k.ú. na území ORP: Kristiánov 
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ochranné pásmo: ze zákona 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: - 

vyhlašovací dokumentace: nařízení OkÚ Liberec č. 8/96 z 16.12.1996 

2. Hadí kopec: 

kód AOPK: 2189 

celková výměra [ha]: 1,78 

příslušný orgán ochrany přírody: MŽP 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: geomorfologicky výrazný masiv čedičového tělesa rozdělený 
tokem Lomnice s ukázkami sloupcové odlučnosti, ochrana 
fragmentů lesního porostu charakteru submontánního 
listnatého háje s lokálně vzácnými teplomilnými bylinnými 
prvky a ochrana vegetace  

kategorie IUCN: nezadaná  

seznam obcí na území ORP: Krásný Les, Raspenava 

seznam k.ú. na území ORP: krásný Les u Frýdlantu, Raspenava 

ochranné pásmo: nestanoveno 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: - 

vyhlašovací dokumentace: nařízení OkÚ Liberec č. 3/02 z 21.10.2002 

3. Pod Smrkem: 

kód AOPK: 2492 

celková výměra [ha]: 1,69 

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: zbytek jedlobukového lesa v Jizerských horách 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Nové Město pod Smrkem 

seznam k.ú. na území ORP: Ludvíkov pod Smrkem 

ochranné pásmo: ze zákona 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: výnos MK ČSR č. 9.863/76 z 1.10.1976 

4. Klečovitě na Smrku: 

kód AOPK: 1792 

celková výměra [ha]: 0,83 

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: jediná lokalita kleče na minerálním podkladu v Jizerských 
horách 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Lázně Libverda 

seznam k.ú. na území ORP: Lázně Libverda 

ochranné pásmo: ze zákona 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: vyhláška SCHKOJH č. 1/1995 z 6.11.1995 

5. Quarré: 

kód AOPK: 3382 

celková výměra [ha]: 1,74 

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: vrchoviště náhorního typu s charakteristickou květenou 
vzácných a ohrožených druhů rostlin 

kategorie IUCN: přírodní památka  

seznam obcí na území ORP: Bílý Potok 

seznam k.ú. na území ORP: Bílý Potok pod Smrkem 

ochranné pásmo: ze zákona 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: EVL Quarré CZ0510403 
CHKO Jizerské hory 
PO Jizerské hory CZ0511008 

vyhlašovací dokumentace: nařízení SCHKOJH č. 1/2007 z 4.12.2007 

6. Vlčí louka: 

kód AOPK: 510 

celková výměra [ha]: 5,87 

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory 
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odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: pozvolna zarůstající rašelinná louka s kompaktním porostem 
kleče 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Hejnice 

seznam k.ú. na území ORP: Hejnice 

ochranné pásmo: ze zákona 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: výnos MK ČSR č. 17.094/87-VI/2 z 21.12.1987 

7. U posedu: 

kód AOPK: 468 

celková výměra [ha]: 1,16 

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: rašelinná loučka s jezírky 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Hejnice 

seznam k.ú. na území ORP: Hejnice 

ochranné pásmo: ze zákona 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: výnos MK ČSR č. 17.094/87-VI/2 z 21.12.1987 

8. Na Kneipě: 

kód AOPK: 260 

celková výměra [ha]: 0,44 

příslušný orgán ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory 

předmět ochrany: malá rašelinná loučka, ukázka kluzných jevů v rašelině 

kategorie IUCN: řízená rezervace  

seznam obcí na území ORP: Hejnice 

seznam k.ú. na území ORP: Hejnice 

ochranné pásmo: nestanoveno 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: CHKO Jizerské hory 

vyhlašovací dokumentace: výnos MK ČSR č. 17.094/87-VI/2 z 21.12.1987 

9. Kamenný vrch: 

kód AOPK: 1533 

celková výměra [ha]: 30,11 

příslušný orgán ochrany přírody: KÚLK 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR  

předmět ochrany: dubová a jedlová bučina, bohatý výskyt mravenišť 

kategorie IUCN: řízená rezervace 

seznam obcí na území ORP: Horní Řasnice 

seznam k.ú. na území ORP: Horní Řasnice 

ochranné pásmo: nestanoveno 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: - 

vyhlašovací dokumentace: nařízení OkÚ Liberec č. 02/01 z 21.6.2001 

10. Bílá skála: 

kód AOPK: 1839 

celková výměra [ha]: 0,63 

příslušný orgán ochrany přírody: KÚLK 

odborné pracoviště ochrany přírody: AOPK ČR  

předmět ochrany: výchoz valové žíly křemene (drůzové dutiny a stébelnaté 
agregáty) 

kategorie IUCN: přírodní památka  

seznam obcí na území ORP: Horní Řasnice 

seznam k.ú. na území ORP: Srbská 

ochranné pásmo: nestanoveno 

překryv s jiným objektem ústředního seznamu: - 

vyhlašovací dokumentace: nařízení OkÚ Liberec č. 7/96 z 16.12.1996 
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Obr.  Orientační znázornění lokalizace přírodních rezervací 

 

Zdroj: Podklady SCHKO JH, KÚLK, AOPK (ÚSOP) 

Památný strom včetně ochranného pásma (jev 32)  

V řešeném území se dle evidence ÚSOP nacházejí „PAMÁTNÉ STROMY“ (dle zákona č. 114/92 Sb., § 46).  

Typ objektu „jednotlivý strom“: 

Tab. Památné stromy – jednotlivé stromy 

1. Buk na kopečku  

kód AOPK 1952 

druh buk lesní - FAGUS SYLVATICA var. rotundata 

datum vyhlášení 15.6.1993 

popis objektu okraj oplocené zahrady, čtyřkmen 95, 83, 122, 195 
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parametry objektu výška 19 m, výčetní obvod 195 cm 

obec/k.ú. - p.č. Raspenava/Raspenava - 301/3 

překryv s jiným objektem ÚSOP CHKO Jizerské hory 

2. Buk u Dětřichovce  

  

kód AOPK 1941 

druh buk lesní - FAGUS SYLVATICA L. 

datum vyhlášení 24.8.1995 

popis objektu OS vyčištěna dutina, zakonzervována a zakryta, vázání v koruně pružnou 
vazbou o pěti spojích (12 t) v lese u silnice JV od Dětřichovce 

parametry objektu výška 32 m, výčetní obvod 532 cm 

obec/k.ú. - p.č. Jindřichovice pod Smrkem/Dětřichovec - 173/2 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

3. Buk u kostela sv. Kateřiny  

kód AOPK 1932 

druh buk lesní - FAGUS SYLVATICA L. 

datum vyhlášení 12.2.1996 

popis objektu OS odstranění suchých větví v koruně u kostela sv. Kateřiny 

parametry objektu výška 25m, výčetní obvod 308 cm 

obec/k.ú. - p.č. Nové Město pod Smrkem/Nové Město pod Smrkem - 256 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

4. Buk u křížku na Pekelském vrchu 

kód AOPK 1927 

druh buk lesní - FAGUS SYLVATICA L. 

datum vyhlášení 28.12.2001 

popis objektu 2004 Mohutné kořenové náběhy, svalnatý kmen jakoby srostlý z více 
kmenů. JZ část Pekelského vrchu na okraji lesního porostu, SZ od centra 
Raspenavy u křížku 

parametry objektu výška 25 m, výčetní obvod 532 cm 

obec/k.ú. - p.č. Raspenava/Raspenava – 3000/1 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

5. Buk u Šolcáku Pozn.:  v ÚSOP chybný místní název – výše opraveno  

kód AOPK 1953 

druh buk lesní - FAGUS SYLVATICA L. 

datum vyhlášení 23.6.1993 

popis objektu VAZ(2000) statická vazba koruny okraj lesa, po hrázi Šolcáku k hájence, 
v zahradě 

parametry objektu výška 35 m, výčetní obvod 600 cm 

obec/k.ú. - p.č. Raspenava/Raspenava - 3237 

překryv s jiným objektem ÚSOP CHKO Jizerské hory 

6. Buk u vodojemu  

kód AOPK 1922 

druh buk lesní - FAGUS SYLVATICA ´Atropunicea´ 

datum vyhlášení 18.2.2005 

popis objektu u budovy vodárny ve Strmé ulici, vedle náhonu stavba vodojemu 1904 

parametry objektu výška 27 m, výčetní obvod 422 cm 

obec/k.ú. - p.č. Frýdlant/Frýdlant - 980 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

7. Dub u Kocourovy cesty  

kód AOPK 4372 

druh dub letní – QUERCUS ROBUR L. 

datum vyhlášení 12.7.2005 

popis objektu v polích při polní cestě nad hřbitovem na pomezí katastrů Dolní Řasnice 
a Krásný Les 

parametry objektu výška 14 m, výčetní obvod 226 cm 

obec/k.ú. - p.č. Dolní Řasnice/Dolní Řasnice – 285/3 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

8. Dub u Předlánců  

kód AOPK 1930 

druh dub letní – QUERCUS ROBUR L. 

datum vyhlášení 16.7.1998 

popis objektu 2003 Kmen je bez rozsáhlejších viditelných mechanických poškození. U 
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paty kmene plodnice Laetiporus sulphureus a Armillariella mellea. Koruna 
je po ořezu v obvodových částech mírně redukovaná. Zdravotní stav je 
velmi dobrý. 2004 Průběžný válcovitý kmen vlevo od silnice 
Frýdlant/Višňová, před prvním stavením obce Předlánce. 

parametry objektu výška 32 m, výčetní obvod 540cm 

obec/k.ú. - p.č. Višňová/Předlánce – 253/2 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

9. Jilm horský  

kód AOPK 4841 

druh jilm horský – ULMUS GLABRA Huds. 

datum vyhlášení 8.1.2007 

popis objektu částečně zatravněná a částečně zpevněná plocha užívaná jako 
příjezdová plocha ke garážím u místní komunikace 

parametry objektu výška 26 m, výčetní obvod 410 cm 

obec/k.ú. - p.č. Nové Město pod Smrkem/Nové Město pod Smrkem- 101 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

10. Klen v Krásném Lese  

kód AOPK 1943 

druh javor klen – ACER PSEUDOPLATANUS  L. 

datum vyhlášení 27.5.1994 

popis objektu 2003 Kmen bez výraznějšího poškození. Koruna je silně redukována 
dřívějšími ořezy, koruna nasazena v 10 m. Úžlabí je rizikové, tvořené 
tlakovou vidlicí. V koruně suché části. Zdravotní stav dobrý. u č.p. 239, 
poblíž silnice. 

parametry objektu výška 24 m, výčetní obvod 332 cm 

obec/k.ú. - p.č. Krásný Les/Krásný Les u Frýdlantu - 129/2 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

11. Kunratický liliovník  

kód AOPK 4837 

druh liliovník tulipánokvětý – LIRIODENDRON TILIPIFERA L. 

datum vyhlášení 21.12.2006 

popis objektu ve středu obce nedaleko kostela a budov zemědělského hospodářství na 
hraně menšího terénního valu 

parametry objektu výška 19 m, výčetní obvod 293 cm 

obec/k.ú. - p.č. Kunratice/Kunratice u Frýdlantu – 639/2 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

12. Linda v Raspenavě   

kód AOPK 1951 

druh topol bílý – POPULUS ALBA L. 

datum vyhlášení 15.6.1993 

popis objektu údolní niva Smědé, doprovodná zeleň fary, za kostelem 

parametry objektu výška 28 m, výčetní obvod 500 cm 

obec/k.ú. - p.č. Raspenava/Raspenava - 7 

překryv s jiným objektem ÚSOP CHKO Jizerské hory 

13. Lípa pod Řasným  

kód AOPK 4373 

druh lípa velkolistá – TILIA PLATYPHYLLOS Mill. 

datum vyhlášení 12.7.2005 

popis objektu uprostřed polí jihozápadně pod vrcholem Řasného 

parametry objektu výška 16 m, výčetní obvod 337 cm 

obec/k.ú. - p.č. Dolní Řasnice/Dolní Řasnice – 453/7, 453/13 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

14. Lípa Rabiňačka  

kód AOPK 5191 

druh lípa malolistá – TILIA CORDATA Mill. 

datum vyhlášení 22.5.2008 

popis objektu v jižní části osady, severovýchodně od křižovatky hlavní komunikace s 
cyklostezkou na Horní Pertoltice; u bývalé zemědělské usedlosti č. 32 

parametry objektu výška 25 m, výčetní obvod 457 cm 

obec/k.ú. - p.č. Habartice/Háj u Habartic – 55/1 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

15. Lípa srdčitá  
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kód AOPK 4720 

druh lípa malolistá – TILIA CORDATA Mill. 

datum vyhlášení 14.3.2006 

popis objektu poblíž hospodářské usedlosti v Horních Pertolticích 

parametry objektu výška nezjištěna, výčetní obvod 403 cm 

obec/k.ú. - p.č. Pertoltice/Horní Pertoltice - 103 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

16. Lípa v Hejnicích  

kód AOPK 1954 

druh lípa malolistá – TILIA CORDATA Mill. 

datum vyhlášení 13.9.1993 

popis objektu před kostelem Navštívení Panny Marie 

parametry objektu výška 22 m, výčetní obvod 405 cm 

obec/k.ú. - p.č. Hejnice/Hejnice - 1251 

překryv s jiným objektem ÚSOP CHKO Jizerské hory 

17. Lípa v Krásném Lese (U Ticháčků) 

kód AOPK 1946 

druh lípa malolistá – TILIA CORDATA Mill. 

datum vyhlášení 27.5.1994 

popis objektu Obvod kmenu 355 cm měřen v 1994, ostatní údaje 2003. V 2003 průběhu 
kmene několik menších dutin po odpadlých větvích s hnilobami a 
výletovými otvory hmyzu. Koruna je pravidelná, bez suchých částí. 
Zdravotní stav stromu dobrý, asi 450 m V od křižovatky u zastávky 
Krásný Les - bažantnice, u č.p. 269, v rohu zahrady. 

parametry objektu výška 22 m, výčetní obvod 355 cm 

obec/k.ú. - p.č. Krásný Les/Krásný Les u Frýdlantu – 421/1 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

18. Lípa v Krásném Lese (U Čmuchálků) 

kód AOPK 1945 

druh lípa malolistá – TILIA CORDATA Mill. 

datum vyhlášení 27.5.1994 

popis objektu 2003 Kmen po předchozím ořezu vyvětven do výše cca 8 m, na kmeni je 
hustý obrost letorostů, koruna bez výraznějšího prosychání. Zdravotní 
stav je dobrý, ale estetická hodnota ořezem utrpěla a je nízká. Navržená 
opatření: ořez výmladků a úklid okolí u č.p 81. 

parametry objektu výška 19 m, výčetní obvod 350 cm 

obec/k.ú. - p.č. Krásný Les/Krásný Les u Frýdlantu – 45/4 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

19. Lípa v Krásném Lese (U Barešů) 

kód AOPK 1944 

druh lípa malolistá – TILIA CORDATA Mill. 

datum vyhlášení 27.5.1994 

popis objektu OS vrtaná vazba a řez. 2003 2 hl. větve. Ve kmeni je po celé délce 
otevřená dutina s hnilobou a výrazně vyvinutými adventivními kořeny. V 
době šetření jeden kořen přeseknutý. V koruně byly 2 vedlejší suché 
větve a několik pahýlů po odpadlých větvích. P na J okraji Krásného 
Lesa, vlevo od silnice z Raspenavy, sev. od žel. přejezdu, u č.p. 37. 

parametry objektu výška 28 m, výčetní obvod 588 cm 

obec/k.ú. - p.č. Krásný Les/Krásný Les u Frýdlantu - 2208 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

20. Lípa v Ludvíkově  

kód AOPK 1949 

druh lípa malolistá – TILIA CORDATA Mill. 

datum vyhlášení 3.11.1993 

popis objektu na zbořeništi 

parametry objektu výška 26 m, výčetní obvod 500 cm 

obec/k.ú. - p.č. Nové Město pod Smrkem/Ludvíkov pod Smrkem - 53 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

21. Lípa v Pekle  

kód AOPK 1950 

druh lípa malolistá – TILIA CORDATA Mill. 

datum vyhlášení 16.9.1993 
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popis objektu v osadě Peklo, při hlavní silnici, u rekreační chalupy nedaleko rybníka 

parametry objektu výška 29 m, výčetní obvod 312 cm 

obec/k.ú. - p.č. Raspenava/Raspenava - 3790 

překryv s jiným objektem ÚSOP - (Přírodní park Peklo) 

22. Lípa v Poustce  

kód AOPK 4655 

druh lípa malolistá – TILIA CORDATA Mill. 

datum vyhlášení 29.12.2005 

popis objektu při levé straně komunikace Frýdlant-Višňová cca 1 km nad odbočkou do 
Poustky 

parametry objektu výška 27 m, výčetní obvod 466cm 

obec/k.ú. - p.č. Višňová/Poustka u Frýdlantu – 347/1, 347/2 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

23. Richterův dub v Luhu  

kód AOPK 1928 

druh dub letní – QUERCUS ROBUR  L. 

datum vyhlášení 30.5.2000 

popis objektu 2004 válcovitý kmen se rozvětvuje z jednoho místa, řídce olistěný, 
ošetřený. Je tu více pěkných stromů. Luh, JZ úpatí Pekelského vrchu, na 
začátku Raspenavy odbočit vlevo přes trať na polní cestu. 

parametry objektu výška 30 m, výčetní obvod 496 cm 

obec/k.ú. - p.č. Raspenava/Raspenava – 2994/1 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

24. Vaz v Poustce  

kód AOPK 1923 

druh jim vaz – ULMUS LAEVIS Pallas 

datum vyhlášení 21.9.2004 

popis objektu zahrada v zatravněné ploše v údolní nivě Smědé u protipovodňové 
hrázky 

parametry objektu výška 32 m, výčetní obvod 482 cm 

obec/k.ú. - p.č. Višňová/Poustka u Frýdlantu - 48/1 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

25. Vlastníkův dub v Horních Pertolticích 

kód AOPK 4654 

druh dub letní – QUERCUS ROBUR  L. 

datum vyhlášení 30.12.2005 

popis objektu u hospodářské usedlosti paní Plesarové v Horních Pertolticích 

parametry objektu výška 26 m, výčetní obvod 390 cm 

obec/k.ú. - p.č. Pertoltice/Horní Pertoltice – 503/2, 602, 1008, 1016 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

Zdroj: ÚSOP AOPK ČR  

Zrušené objekty: Dub v Dolní Řasnici (4461), Lípa v Dolní Řasnici 1 (4459), Lípa v Krásném Lese 4 (4460).  

Typ objektu „skupina stromů“:  

Tab. Památné stromy  - skupina stromů 

26. Heřmanické červené buky 

kód AOPK  4838 

druh buk lesní - FAGUS SYLVATICA ´Atropunicea´ 

datum vyhlášení 28.12.2006 

popis objektu ve středu obce vlevo od hlavní komunikace 

obec/k.ú. - p.č. Heřmanice/Heřmanice u Frýdlantu – 60/1 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

27. Lípy v Hajništi  

kód AOPK  1924 

druh lípa malolistá – TILIA CORDATA Mill. 

datum vyhlášení 25.8.2004 

popis objektu mírně zhoršený zdravotní stav, suché větve v koruně zahrada u domu č.p. 
66, u silnice 

obec/k.ú. - p.č. Nové Město pod Smrkem/Hajniště pod Smrkem - 34 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 
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28. Lípy v Krásném Lese  

kód AOPK  1947 

druh lípa malolistá – TILIA CORDATA Mill. 

datum vyhlášení 27.5.1994 

popis objektu míst trať "Na křižovatce", při silnici Krásný Les Raspenava 

obec/k.ú. - p.č. Krásný Les/Krásný Les u Frýdlantu - 1896 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

29. Skupina stromů v Ludvíkově 

kód AOPK  1948 

druh buk lesní - FAGUS SYLVATICA L., lípa malolistá – TILIA CORDATA Mill., 
jírovec maďal – AESCULUS HIPPOCASTANUM L. 

datum vyhlášení 14.8.2000 

popis objektu na dvoře č.p. 28 

obec/k.ú. - p.č. Nové Město pod Smrkem/Ludvíkov pod Smrkem – 82, 83, 84 

překryv s jiným objektem ÚSOP - 

Zdroj: ÚSOP AOPK ČR  

Typ objektu „stromořadí“:  

Tab. Památné stromy - stromořadí 

30. Stromořadí javoru mléče, javoru klenu, javoru stříbrného, jírovce maďalu 

kód AOPK  4891 

druh javor mléč – ACER PLATANOIDES L., javor stříbrný - ACER 
SACHARINUM  L., javor klen – ACER PSEUDOPLATANUS L., jírovec 
maďal – AESCULUS HIPPOCASTANUM L. 

datum vyhlášení 14.2.1994 

popis objektu Podél silnice z Lázní Libverda do Ludvíkova. 

obec/k.ú. - p.č. Nové Město pod Smrkem/Ludvíkov pod Smrkem – 1282/1 

překryv s jiným objektem ÚSOP CHKO Jizerské hory 

Zdroj: ÚSOP AOPK ČR  

Základní ochranné pásmo památného stromu, pokud není stanoveno jinak, je dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. 

obecně ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto 
pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, 
odvodňování, chemizace. 
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Obr. Orientační znázornění lokalizace památných stromů  

 
Zdroj: Podklady ÚSOP (AOPK) 

NATURA 2000 – evropsky významná lokalita (jev 34)  

V řešeném území se nacházejí tyto evropsky významné lokality nebo jejich části: 

1. Jizerskohorské bučiny CZ0510400 (kód AOPK 2865), v řešeném území část: vyhlašovací 

dokumentace nařízení vlády č. 132/2005 Sb. z 22.12.2004, celková výměra 3536,9561 ha, předmětem ochrany 
jsou lesy svazu TILIO-ACERION na svazích, sutích a v roklích, chamofytická vegetace silikátových skalnatých 
svahů, bučiny asociace LUZULO-FAGETUM a ASPERULO-FAGETUM, středoevropské subalpínské bučiny s 
javorem a šťovíkem horským. EVL je v územním překryvu s CHKO Jizerské hory, NPR Jizerskohorské bučiny a 
Ptačí oblastí Jizerské hory, v řešeném území ORP se nachází na území obcí Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, Lázně 
Libverda a Raspenava. 

2. Quarré CZ0510403 (kód AOPK 2877): vyhlašovací dokumentace nařízení vlády č.132/2005 Sb. 

z 22.12.2004, celková výměra 2,3924 ha, předmětem ochrany jsou aktivní vrchoviště, rašelinný les, přechodová 
rašeliniště a třasoviště. EVL je v územním překryvu s CHKO Jizerské hory, Přírodní památkou Quarré a Ptačí 
oblastí Jizerské hory, v řešeném území ORP se nachází na území obce Bílý Potok. 
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3.  Smědava CZ0510408 (kód AOPK 2885), v řešeném území část: vyhlašovací dokumentace nařízení 

vlády č. 132/2005 Sb. z 22.12.2004, celková výměra 41,2445 ha, předmětem ochrany jsou aktivní vrchoviště, 
rašelinný les, bučiny asociace LUZULO-FAGETUM, acidofilní smrčiny. EVL je v územním překryvu s CHKO 
Jizerské hory, NPR Jizerskohorské bučiny a Ptačí oblastí Jizerské hory, v řešeném území ORP se nachází na 
území obcí Bílý Potok a Hejnice. 

4.  Rašeliniště Jizery CZ0510415 (kód AOPK 2879), v řešeném území část: vyhlašovací dokumentace 

nařízení vlády č. 132/2005 Sb. z 22.12.2004, celková výměra 396,7996 ha, předmětem ochrany jsou druhově 
bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských 
oblastech), aktivní vrchoviště, rašelinný les, přechodová rašeliniště a třasoviště. EVL je v územním překryvu 
s CHKO Jizerské hory, NPR Jizerskohorské bučiny, NPR Rašeliniště Jizery a Ptačí oblastí Jizerské hory, 
v řešeném území ORP se nachází na území obcí Bílý Potok a Lázně Libverda. 

5. Smědá CZ0513256 (kód AOPK 2884): vyhlašovací dokumentace nařízení vlády č.132/2005 Sb. 

z 22.12.2004, celková výměra 143,1561 ha, předmětem ochrany je lokalita vranky obecné a klínatky rohaté. EVL 
je v územním překryvu s Přírodní rezervací Meandry Smědé, v řešeném území ORP se nachází na území obcí 
Černousy, Kunratice, Frýdlant a Višňová. 

Po zakotvení v českém právním systému (kategorie ZCHÚ) se stane součástí „zvláštní“ ochrany přírody a krajiny 
dle zákona č.114/1992 Sb. Proces vyhlašování zvláště chráněných území není ukončen, neustále se vyvíjí i 
vlivem dosud neukončeného a zdlouhavého procesu zapracování mezinárodní ochrany do českého právního 
systému. 

NATURA 2000 – Ptačí oblast (jev 35)  

V řešeném území se nachází část „Ptačí oblasti“ (PO):  

6. Jizerské hory CZ0511008 (kód AOPK 2288): vyhlašovací dokumentace nařízení vlády č. 605/2004 Sb. 

z 27.10.2004, celková výměra 11666,6300 ha, předmětem ochrany jsou populace tetřívka obecného a sýce 
rousného a jejich biotopy. PO je v části řešeného území v územním překryvu s CHKO Jizerské hory, NPR 
Jizerskohorské bučiny, NPR Rašeliniště Jizery, Přírodní památkou Quarré, EVL Rašeliniště Jizery, EVL Smědava 
a EVL Jizerskohorské bučiny, v řešeném území ORP se nachází na území obcí Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, 
Lázně Libverda a Raspenava. 
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Obr. Orientační znázornění NATURA 2000 - Evropsky významných lokalit a Ptačí oblasti  

 
Zdroj: Údaje o území AOPK  

C.5.4 Ekologická stabilita území 

Hodnocení krajiny řešeného území dle koeficientu ekologické stability – KES (jev 119.c5.2) 

Na základě příslušného podílu jednotlivých druhů ploch zastoupených a evidovaných v řešeném území 
(hodnocení provedeno dle statistických údajů v jednotlivých sektorech), tj. porovnáním ploch relativně stabilních s 
výměrou ploch ekologicky nestabilních, činí pro řešené území koeficient ekologické stability hodnotu 3,02, což 
krajinu celého území z tohoto aspektu definuje jako typ C – krajina relativně přírodní. 

Výpočet KES: 
výměra lesní půdy + vodních ploch + luk + pastvin + ovocných sadů 

výměra orné půdy + zastavěných ploch 

Tento vztah je však pouze teoretický, neboť vychází z evidence katastru nemovitostí, tzn. s přebráním jistých 
nedostatků a nesouladů s aktuální skutečností. Do vztahu však nejsou dostatečně zahrnuty skutečné aktuální 
druhy pozemků, tj. v podmínkách řešeného území většina ostatních ploch (zde často charakteru vznikajícího lesa 



4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Frýdlant 2016 

 

ŽALUDA, projektová kancelář       Stránka | 207  

 

či jiných aktuálních přírodě blízkých ploch) a zatravněné orné půdy o aktuálně vyšším stupni ekologické stability, 
kdy po příslušném zapracování a výpočtu by byl výsledný typ krajiny ještě více potvrzen, ne-li navýšen.  

Ekologická stabilita je v rámci jednotlivých obcí místy i značně rozdílná dle jednotlivých k. ú., kdy obecně platí, že 
centra obcí a města disponují nižším KES. 

Tab. Koeficient ekologické stability 

Obec KES 2010 KES 2013 KES 2015 Typ krajiny dle KES 

Bílý Potok 101,41 27,82 27,60 C – typ krajiny relativně přírodní 

Bulovka  2,77 3,16 3,83 C – typ krajiny relativně přírodní 

Černousy 2,90 3,12 3,14 C – typ krajiny relativně přírodní 

Dětřichov 1,58 1,73 3,22 B – typ krajiny harmonické 

Dolní Řasnice 0,73 1,03 1,07 B – typ krajiny harmonické 

Frýdlant 2,54 2,28 2,36 B – typ krajiny harmonické 

Habartice 1,11 1,20 1,20 B – typ krajiny harmonické 

Hejnice 47,38 23,70 23,70 C – typ krajiny relativně přírodní 

Heřmanice 1,33 1,82 2,81 B – typ krajiny harmonické 

Horní Řasnice 2,51 2,65 2,65 B – typ krajiny harmonické 

Jindřichovice pod Smrkem 2,78 3,53 5,48 C – typ krajiny relativně přírodní 

Krásný Les 1,06 1,30 1,30 B – typ krajiny harmonické 

Kunratice 1,41 1,33 1,33 B – typ krajiny harmonické 

Lázně Libverda 25,54 12,20 12,24 C – typ krajiny relativně přírodní 

Nové Město pod Smrkem 5,72 4,04 4,04 C – typ krajiny relativně přírodní 

Pertoltice 1,55 1,74 1,78 B – typ krajiny harmonické 

Raspenava 3,99 3,38 3,38 C – typ krajiny relativně přírodní 

Višňová 1,70 1,91 1,91 B – typ krajiny harmonické 

Celkem území  3,02 5,44 3,25 C – typ krajiny relativně přírodní 

Zdroj:  ČSÚ, statistické údaje 2010 a 2013 
Pozn.: Vyhodnocení území z hlediska koeficientu ekologické stability poskytuje pouhou informaci o velikosti 

tohoto jevu, kdy cílem následných návrhů ÚP není ve „slabších“ sektorech KES navyšovat (či dokonce 
jej unifikovat na celkové průměrné hodnoty), neboť podmínky pro takový krok jsou prakticky značně 
omezené, jsou objektivně dány a vycházejí z reálných možností, historického vývoje a z dalšího 
rozvoje území a jeho částí. 

 - KES uvedený ve statistických údajích obcí je místy značně nepřesný. 

Oproti roku 2010 se koeficient ekologické stability výrazně zlepšil, a to téměř ve všech obcích území SO ORP 
Frýdlant. Celkový průměr je výrazně vyšší než průměrné hodnoty za Liberecký kraj (2,30) nebo ČR (1,06). Lze 
tedy konstatovat, že území je nadprůměrně ekologicky stabilní s krajinou převážně přírodního a přírodě blízkého 
charakteru s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur s nízkou intenzitou využívání krajin člověkem 
zejména v jižní části území (Jizerské hory); na ostatním území je krajina hodnocena jako harmonická – vyvážená, 
v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami.  

Územní systém ekologické stability – ÚSES (jev 21) - součást tzv. obecné ochrany přírody 

ÚSES je na území SO ORP Frýdlant řešen a prezentován v množství podkladů: 

- Generely ÚSES dle sdružených katastrálních území, 

- Hodnocení a Projekty ÚSES, 

- Územní technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES (ÚTP NR a R ÚSES),  

- Územní plány jednotlivých obcí a měst,  

- Koncepce ochrany a přírody a krajiny Libereckého kraje, 

- Dokumentace a databáze Správy CHKO Jizerské hory, 

- databáze Oblastních plánů rozvoje lesa a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Jako záměry na provedení změn v území jsou evidovány prvky ÚSES vymezené v Zásadách územního rozvoje 
Libereckého kraje a v územně plánovací dokumentaci obcí. ÚSES je zobrazen ve Výkrese záměrů na provedení 
změn v území.  

Tab. Výčet nadregionálních prvků ÚSES  

Ozn. dle 
ZÚR LK 

Typ prvku 
Název prvku Dotčené obce Poznámka 

NC68 NRBC Poustecká obora Bulovka, Frýdlant, Krásný Les,  
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Ozn. dle 
ZÚR LK 

Typ prvku 
Název prvku Dotčené obce Poznámka 

Kunratice, Pertoltice, Višňová 

NC83 NRBC Jizerské louky Bílý Potok, Lázně Libverda CHKO JH, v ř.ú. část 

NC84 NRBC Jizerskohorské 
bučiny 

Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, 
Lázně Libverda, Raspenava,  

CHKO JH, v ř.ú. část 

K19H NRBK - 
horský 

- Hejnice 
 

K23MB NRBK - 
mezofilně 
bučinný 

- Lázně Libverda, Nové Město 
pod Smrkem 

CHKO JH, propojuje NC84 se 
společenstvy vně hranic ČR, 
zabezpečen vloženým RC14 reg. 
významu a vloženými BC lokálního 
významu  

K23H NRBK - 
horský 

- Bílý Potok, Lázně Libverda, 
Nové Město pod Smrkem 

CHKO JH, propojuje NC83 se 
společenstvy vně hranic ČR, 
zabezpečen vloženým RC14 reg. 
významu a vloženými BC lokálního 
významu  

K24MB NRBK - 
mezofilně 
bučinný 

- Dětřichov, Frýdlant, Kunratice zč. CHKO JH, propojuje NC68 a NC84, 
zabezpečen vloženými biocentry 
lokálního významu  

K25MB NRBK - 
mezofilně 
hájový 

- Bulovka, Dolní Řasnice, 
Krásný les 

propojuje NC68 a RC1788 (směrem vně 
ČR), zabezpečen vloženými BC 
lokálního významu  

K25MH NRBK -  - Bulovka, Dolní Řasnice, 
Krásný Les 

 

K26MH NRBK - 
mezofilně 
hájový 

- Černousy, Višňová propojuje NC68 se společenstvy vně 
hranic ČR, zabezpečen vloženým 
RC1787 a vloženými BC lokálního 
významu  

Tab. Výčet regionálních prvků ÚSES  

Ozn. dle 
ZÚR LK 

Typ prvku 
Název prvku Dotčené obce Poznámka 

RC07 RBC Černá hora Hejnice CHKO JH, v ř.ú. část 

RC08 RBC Prales Jizera Hejnice CHKO JH 

RC09 RBC Chlum Raspenava  

RC15 RBC Holubník Hejnice CHKO JH, v ř.ú. část 

RC1275 RBC Úbočí Smrku 
Lázně Libverda, Nové Město 
pod Smrkem 

CHKO JH 

RC1276 RBC Hřebenáč 
Horní Řasnice, Jindřichovice 
pod Smrkem, Nové Město pod 
Smrkem 

 

RC1279 RBC Bulovka 
Černousy, Habartice, 
Pertoltice, Višňová 

 

RC1787 RBC Meandry Smědé Černousy, Višňová  

RC1788 RBC Řasnice Bulovka, Horní Řasnice  

RK08 RBK - Krásný Les, Raspenava 
propojuje NC84 s 6-RC09, zabezpečen 
vloženými BC lokálního významu, zčásti 
na CHKOJH  

RK09 RBK - 
Nové Město pod Smrkem, 
Raspenava 

propojuje 35-RC1276 s 6-RC09, 
zabezpečen vloženými BC lokálního 
významu  

RK10 RBK - Hejnice  
propojuje NC84 s RC15(R05), 
zabezpečen vloženým BC lokálního 
významu, v CHKOJH 

RK11 RBK - Hejnice 
propojuje RC15(R05) s RC07 R01), 
zabezpečen vloženým BC lokálního 
významu, v CHKOJH 

RK12 RBK - Hejnice 
propojuje RC07(R01) s RC08(R12), 
zabezpečen vloženým BC lokálního 
významu, v CHKOJH 

RK13 RBK - Hejnice 
propojuje RC08(R12), se společenstvy 
vně ř.ú., zabezpečen vloženým BC 
lokálního významu, v CHKOJH 

RK15 RBK - Černousy 
propojuje trasu NR významu K26MB se 
společenstvy vně ČR, zabezpečen 
vloženými BC lokálního významu  

RK634 RBK - Černousy 
propojuje 48-RC1787 s 36-RC1279 a se 
společenstvy vně ČR, zabezpečen 
vloženým BC lokálního významu  

RK635 RBK - Černousy  
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Ozn. dle 
ZÚR LK 

Typ prvku 
Název prvku Dotčené obce Poznámka 

RK636 RBK - Horní Řasnice 
propojuje 35-RC1276 s 49-RC1788, 
zabezpečen vloženými BC lokálního 
významu  

RK637 RBK - Nové Město pod Smrkem 
propojuje 35-RC1276 s NR trasou 
K23H, zabezpečen vloženými BC 
lokálního významu  

RK645 RBK - Bílý Potok 
propojuje NC84 s NC83, zabezpečen 
vloženými BC lokálního významu, v 
CHKOJH 

Zdroj: ZÚR LK 2011 

Prvky lokálního ÚSES tvoří lokální biocentra a biokoridory, jejichž vymezení je zpřesněno v rámci územně 
plánovací dokumentace obcí. Jejich výčet zde s ohledem na míru detailu není uveden – viz Výkres záměrů na 
provedení změn v území.  

Při vyhodnocování vymezeného systému nebyly již zjišťovány některé negativní skutečnosti (nenaplněnost 
plošných a délkových parametrů prvků ÚSES, funkčnost…), které uvádí KOPK LK či dokumentace ÚSES archívu 
Správy CHKO Jizerské hory (viz) – náprava stavu je na příslušných orgánech ochrany přírody a krajiny cestou 
obnovou dokumentací ÚSES či dokumentací územního plánování.  

Všechny prvky ÚSES jsou vymezeny ve Výkrese záměrů na provedení změn území (záměry dle ZÚR a dle ÚPD 
obcí).  
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Obr. Orientační znázornění lokalizace ÚSES  

 
Zdroj: Podklady SCHKO JH, KOPK LK, ÚTP NR a R ÚSES, archív zpracovatele ÚAP 

C.5.5 Shrnutí 

Následující výčet uvádí souhrnný územní výskyt jednotlivých jevů v obcích, které zpravidla představují limity 
využití území pro případné změny využívání území. 

Tab. Přehled lokalit obecné ochrany přírody (legenda k číslům prvků viz výše) dle obcí 

Obec Biocentra ÚSES 
Reg. 
VKP 

VKP ze zákona 
Přírodní 
park 

Bílý Potok NC83, NC84, LBC - lesy, vodní plochy, rašeliniště - 

Bulovka NC68, RC1788, LBC 3 lesy, vodní plochy, údolní nivy - 

Černousy RC1279, RC1787, LBC  - lesy, vodní plochy, údolní nivy - 

Dětřichov LBC - lesy, údolní nivy - 

Dolní Řasnice LBC - lesy, vodní plochy, údolní nivy Peklo 

Frýdlant NC68, NC84, LBC 5-7 lesy, vodní plochy, údolní nivy - 

Habartice RC1279, LBC - lesy, vodní plochy, údolní nivy - 

Hejnice NC84, RC07, RC08, RC15, LBC - lesy, vodní plochy, rašeliniště - 

Heřmanice LBC - lesy, vodní plochy, údolní nivy - 

Horní Řasnice RC1276, RC1788, LBC 4 lesy, vodní plochy, údolní nivy - 
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Obec Biocentra ÚSES 
Reg. 
VKP 

VKP ze zákona 
Přírodní 
park 

Jindřichovice pod Smrkem RC1276, LBC - lesy, vodní plochy, údolní nivy - 

Krásný Les NC68, LBC - lesy, vodní plochy, údolní nivy Peklo 

Kunratice NC68, LBC - lesy, vodní plochy, údolní nivy  

Lázně Libverda NC83, NC84, RC1275, LBC - lesy, vodní plochy, Peklo 

Nové Město pod Smrkem RC1276, RC1275, LBC 8-10 lesy, vodní plochy, údolní nivy Peklo 

Pertoltice NC68, RC1279, LBC - lesy, vodní plochy, údolní nivy - 

Raspenava NC84, RC09, LBC - lesy, vodní plochy, údolní nivy Peklo 

Višňová NC68, RC1279, RC1787, LBC 1, 2 lesy, vodní plochy, údolní nivy - 

Zdroj: Podklady ÚÚP ORP, KÚLK, SCHKO JH, KN 

Tab. Přehled lokalit zvláštní ochrany (legenda k číslům prvků viz výše) přírody dle obcí 

Obec CHKO 
NPR, 
vč. OP 

PR, vč. OP PP, vč. OP NATURA 2000 
Památný 
strom 

Bílý Potok Jizerské hory - 12 5 EVL 1,2,3,4, PO 6 - 

Bulovka - - - -  - 

Černousy - - 1 - EVL 5 - 

Dětřichov Jizerské hory - - -  - 

Dolní Řasnice - - - -  7,13 

Frýdlant Jizerské hory 2 2 - EVL 1,5, PO 6 6 

Habartice - - - -  14 

Hejnice Jizerské hory 1, 4 4-11 6-8 EVL 1,3, PO 6 16 

Heřmanice - - - 1  26 

Horní Řasnice - - - -  - 

Jindřichovice pod Smrkem - - - -  2 

Krásný Les - - - 2  10,17,19,28 

Kunratice - - - - EVL 5 11 

Lázně Libverda Jizerské hory 5-7 - 4 EVL 4, PO 6 - 

Nové Město pod Smrkem Jizerské hory - - 3  3,9,20,27,29,30 

Pertoltice - - - -  15,25 

Raspenava Jizerské hory 1, 3 3 2 EVL 1, PO 6 1,4,5,12,21,30  

Višňová - - 1 - EVL 5 8,22,24 

Zdroj: Podklady ÚÚP ORP, KÚLK, SCHKO JH, AOPK  

Tab. Přehled unikátních a význačných krajinných typů (legenda ke kódům viz výše) dle obcí 

Obec, příp. její část Unikátní krajinný typ Význačný krajinný typ 

Bílý Potok - 6L8, 6L13 

Bulovka výhradně běžné krajinné typy 

Černousy výhradně běžné krajinné typy 

Dětřichov - 5M13, 6L13 

Dolní Řasnice výhradně běžné krajinné typy 

Frýdlant - 5M13 

Habartice výhradně běžné krajinné typy 

Hejnice - 6L8, 6L13 

Heřmanice - 5M13  

Horní Řasnice výhradně běžné krajinné typy 

Jindřichovice pod 
Smrkem 

výhradně běžné krajinné typy 

Krásný Les výhradně běžné krajinné typy 

Kunratice výhradně běžné krajinné typy 

Lázně Libverda - 6L8, 6L13 

Nové Město pod Smrkem - 6L13 

Pertoltice výhradně běžné krajinné typy 

Raspenava 5L13 6L8, 6L13 

Višňová výhradně běžné krajinné typy 

Zdroj: MŽP ČR - Löw a spol., s.r.o., MŽP, KN 

Řešené území disponuje výrazně nadprůměrným zastoupením, rozsahem i pestrostí ploch, lokalit a prvků 
v zájmech ochrany přírody (obecné i zvláštní) a krajiny, které jsou zastoupeny téměř na celém území, kdy území 
zvláště chráněná jsou více soustředěna zejména v CHKO Jizerské hory. Lze konstatovat, že díky této jejich 
územní dislokaci je možné i nutné zájmy ochrany přírody a krajiny v podmínkách řešeného území respektovat, 
avšak za dodržení principů udržitelného rozvoje a v rámci zákonných norem. Pro naplnění zásad ochrany (a 
tvorby) krajiny je nutné provádět vyhodnocování záměrů na krajinný ráz (diferencované stanovování nutnosti a 
podmínek je v kompetenci místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny). 
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Obr. Orientační znázornění plošně agregovaných ploch v zájmech obecné a zvláštní ochrany přírody 
(podrobnější údaje - viz výše popis jednotlivých jevů)  

 
Zdroj: Syntéza výše uvedených a vyhodnocených údajů na podkladech ORP, SCHKO JH, KOPK LK, ÚTP 

NR a R ÚSES, KÚLK (stav 2010, s ohledem na minimální rozdíly neaktualizováno) 
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D. SOUHRN HODNOT ÚZEMÍ 

V této kapitole je provedena stručná rekapitulace hodnot území, které byly expertně vymezeny v rámci dílčích 
tematických okruhů a členěny jsou dle pilířů udržitelného rozvoje území.  

Zobrazitelné hodnoty území jsou zachyceny ve Výkrese hodnot území. 

D.1 Pilíř hospodářský 

č. jevu  hodnota dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

A.1 HOSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA   

41 zemědělské pozemky I. a II. třídy ochrany 
ZPF (bonitované půdně ekologické jednotky) 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

2 plochy výroby Bílý Potok, Bulovka, Černousy, 
Dětřichov, Dolní Řasnice, 
Frýdlant, Habartice, Hejnice, 
Heřmanice, Horní Řasnice, 
Krásný Les, Kunratice, Nové 
Město pod Smrkem, Raspenava, 
Višňová 

ANO 

3 plochy občanského vybavení celé území SO ORP Frýdlant ANO 

56 lázeňské místo Lázně Libverda ANO 

A.2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

90 silnice I. třídy Bulovka, Dětřichov, Frýdlant, 
Habartice, Krásný Les, Pertoltice 

ANO 

91 silnice II. třídy Bílý Potok, Dolní Řasnice, 
Frýdlant, Hejnice, Krásný Les, 
Nové Město pod Smrkem, 
Raspenava 

ANO 

92 silnice III. třídy Bulovka, Černousy, Dětřichov, 
Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Heřmanice, 
Horní Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Krásný Les, Kunratice, 
Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Pertoltice, Raspenava, 
Višňová 

ANO 

93 místní a účelové komunikace celé území SO ORP Frýdlant NE 

94 celostátní železniční dráha včetně 
přeshraničního spojení 

Černousy, Frýdlant, Kunratice, 
Raspenava, Višňová 

ANO 

95 regionální železniční dráha Dolní Řasnice, Frýdlant, Hejnice, 
Jindřichovice pod Smrkem, 
Krásný Les, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a 
turistická stezka 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

- autobusové zastávky, železniční stanice a 
zastávky (dopravní dostupnost) 

celé území SO ORP Frýdlant NE 

105 přeshraniční spojení - silniční Habartice, Horní Řasnice, 
Kunratice, Nové Město pod 
Smrkem 

ANO 

A.3 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

A.3a TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – Vodní hospodářství  

44 zdroje pitné vody s dostatečnou kapacitou Bílý Potok, Bulovka, Dětřichov, 
Frýdlant, Habartice, Hejnice, 
Heřmanice, Horní Řasnice, 
Krásný Les, Lázně Libverda, Nové 
Město pod Smrkem, Pertoltice, 

NE 
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č. jevu  hodnota dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

Višňová 

68 vodovodní systém celé území SO ORP Frýdlant NE 

69 technologický objekt odvádění a čištění 
odpadních vod 

Bílý Potok, Bulovka, Černousy, 
Frýdlant, Hejnice, Heřmanice, 
Jindřichovice pod Smrkem, Lázně 
Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava, Višňová 

NE 

70 síť kanalizačních stok Frýdlant, Hejnice, Jindřichovice 
pod Smrkem, Lázně Libverda, 
Nové Město pod Smrkem, 
Raspenava, Višňová 

NE 

A.3b TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – Energetika, spoje  

71 výrobna elektřiny 

- malá vodní elektrárna  

- větrná elektrárna, popř. park větrných 
elektráren 

- fotovoltaická elektrárna 

Bílý Potok, Bulovka, Černousy, 
Dětřichov, Frýdlant, Hejnice, 
Heřmanice, Horní Řasnice, 
Jindřichovice pod Smrkem, Nové 
Město pod Smrkem, Raspenava, 
Višňová 

ANO 

72 elektrická stanice celé území SO ORP Frýdlant NE 

73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační 
soustavy 

- elektrické vedení VVN 

- elektrické vedení VN 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

74 technologický objekt zásobování plynem Frýdlant, Lázně Libverda, Nové 
Město pod Smrkem, Raspenava 

ANO 

75 vedení plynovodu VTL a STL Dětřichov, Frýdlant, Hejnice, 
Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

80 teplovod včetně ochranného pásma Frýdlant, Hejnice, Jindřichovice 
pod Smrkem, Lázně Libverda, 
Nové Město pod Smrkem, 
Raspenava, Višňová 

NE 

81 elektronické komunikační zařízení včetně 
ochranného pásma 

Bulovka, Dětřichov, Dolní 
Řasnice, Frýdlant, Habartice, 
Hejnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava, Višňová 

NE 

82 komunikační vedení včetně ochranného 
pásma 

celé území SO ORP Frýdlant NE 

A.3c TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – Nakládání s odpady  

- - - - 

 

D.2 Pilíř sociální 

č. jevu  hodnota dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

B.1 OBYVATELSTVO  

 - - - 

B.2 VZDĚLÁVÁNÍ  

- Gymnázium Frýdlant Frýdlant NE 

- Střední škola hospodářská a lesnická se 
sídlem ve Frýdlantu 

Frýdlant NE 

B.3 ZDRAVOTNICTVÍ  

- Nemocnice s poliklinikou Frýdlant Frýdlant NE 
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č. jevu  hodnota dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

B.4 SOCIÁLNÍ PÉČE  

- domovy důchodců Frýdlant, Jindřichovice 
pod Smrkem 

Frýdlant, Jindřichovice pod 
Smrkem 

NE 

- domy s pečovatelskou službou Dětřichov, Frýdlant, Lázně 
Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

NE 

- ostatní zařízení sociální péče Frýdlant, Jindřichovice pod 
Smrkem, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

NE 

B.5 KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE  

6 památková zóna včetně ochranného pásma Frýdlant ANO 

8 nemovitá kulturní památka, popřípadě 
soubor, včetně ochranného pásma 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

9 nemovitá národní kulturní památka, 
popřípadě soubor, včetně ochranného 
pásma 

Frýdlant ANO 

11 urbanistické hodnoty Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem 

ANO 

12 region lidové architektury celé území SO ORP Frýdlant NE 

13 historicky významná stavba, soubor celé území SO ORP Frýdlant ANO 

14 architektonicky cenná stavba, soubor celé území SO ORP Frýdlant ANO 

15 významná stavební dominanta celé území SO ORP Frýdlant ANO 

16 území s archeologickými nálezy celé území SO ORP Frýdlant ANO 

19 místo významné události Bulovka, Frýdlant, Habartice, 
Hejnice, Heřmanice, Horní 
Řasnice, Kunratice, Nové Město 
pod Smrkem, Raspenava, 
Višňová 

ANO 

20 významný vyhlídkový bod Bílý Potok, Dolní Řasnice, 
Frýdlant, Hejnice, Heřmanice, 
Lázně Libverda 

ANO 

3 plochy občanského vybavení celé území SO ORP Frýdlant ANO 

- hlavní historická urbanizační osa Bulovka, Černousy, Dětřichov, 
Frýdlant, Habartice, Krásný Les, 
Pertoltice 

ANO 

- vedlejší historická urbanizační osa Bílý Potok, Dolní Řasnice, 
Frýdlant, Hejnice, Horní Řasnice, 
Krásný Les, Raspenava 

ANO 

- oblast podstávkových domů celé území SO ORP Frýdlant NE 

B.6 SPORT A TĚLOVÝCHOVA  

3 plochy občanského vybavení celé území SO ORP Frýdlant ANO 

106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a 
turistická stezka 

celé území SO ORP Frýdlant NE 

B.7 BYDLENÍ A BYTOVÝ FOND  

- - - - 

B.8 ZAMĚSTNANOST  

- - - - 

B.9 BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL  

110 zařízení civilní ochrany  Frýdlant, Habartice, Hejnice, Nové 
Město pod Smrkem, Raspenava, 
Višňová 

NE 

111 objekt požární ochrany celé území SO ORP Frýdlant NE 

112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie 
České republiky 

Černousy, Dětřichov, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Horní Řasnice, 

NE 
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č. jevu  hodnota dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

Kunratice, Nové Město pod 
Smrkem 

- Integrovaný záchranný systém Libereckého 
kraje s operačním střediskem v Liberci 

 NE 

B.10 STRUKTURA OSÍDLENÍ  

- správní centrum širší oblasti Frýdlant ANO 

- místa soustředěných městských funkcí Hejnice, Nové Město pod Smrkem ANO 

- obce s veřejnou infrastrukturou nadmístního 
významu 

Raspenava, Višňová ANO 

- rekreační oblast širšího významu Bílý Potok, Hejnice, Lázně 
Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

56 lázeňské místo  Lázně Libverda ANO 

D.3 Pilíř environmentální 

č. jevu  hodnota dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

C.1 GEOLOGIE A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ  

57 dobývací prostory Dětřichov, Heřmanice, Horní 
Řasnice, Krásný Les 

ANO 

58 chráněná ložisková území Bulovka, Dětřichov, Frýdlant, 
Horní Řasnice, Krásný Les, 
Višňová 

ANO 

60 ložiska nerostných surovin Bulovka, Dětřichov, Frýdlant, 
Heřmanice, Horní Řasnice, 
Krásný Les, Pertoltice, Višňová 

ANO 

C.2 HYDROLOGIE A KLIMATOLOGIE  

45 chráněná oblast přirozené akumulace vod - 
Jizerské hory 

Bílý Potok, Dětřichov, Frýdlant, 
Hejnice, Lázně Libverda, Nové 
Město pod Smrkem, Raspenava 

ANO 

47 vodní toky a plochy převážně přírodního 
charakteru 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

55 přírodní léčivý zdroj včetně ochranného 
pásma I. stupně 

Lázně Libverda ANO 

C.3 PŮDNÍ FOND  

41 zemědělské pozemky I. a II. třídy ochrany 
ZPF 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

43 zainvestované pozemky plošným drenážním 
odvodněním 

Bulovka, Černousy, Dětřichov, 
Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Heřmanice, 
Horní Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Krásný Les, Kunratice, 
Nové Město pod Smrkem, 
Pertoltice, Raspenava, Višňová 

NE 

38, 39 lesní pozemky (úhrn lesů ochranných, 
zvláštního určení, hospodářských) 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

C.4 ZATÍŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

- vysoká jakost povrchových vod v třídě I. – III. celé území SO ORP Frýdlant NE 

- znečištění ovzduší splňující limity stanovené 
Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. 

Frýdlant, Hejnice, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava, Višňová 

NE 

- na většině území ORP nízká hodnota 
radonového indexu 

celé území SO ORP Frýdlant NE 

- na většině území ORP nízká hluková zátěž celé území SO ORP Frýdlant NE 
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č. jevu  hodnota dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

C.5 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  

- unikátní krajinné typy (krajina izolovaných 
kuželů) 

Dolní Řasnice, Krásný Les, Nové 
Město pod Smrkem, Raspenava 

NE 

- význačné krajinné typy (krajina vysoko 
položených plošin, krajina výrazných svahů a 
skalnatých hřbetů) 

Bílý Potok, Dětřichov, Frýdlant, 
Hejnice, Heřmanice, Lázně 
Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

NE 

22 významný krajinný prvek registrovaný Bulovka, Frýdlant, Horní Řasnice, 
Nové Město pod Smrkem, 
Višňová 

ANO 

23 významný krajinný prvek ze zákona celé území SO ORP Frýdlant NE 

26 Chráněná krajinná oblast Jizerské hory Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, 
Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

27 národní přírodní rezervace včetně 
ochranného pásma 

Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, 
Lázně Libverda, Raspenava 

ANO 

28 přírodní rezervace včetně ochranného 
pásma 

Bílý Potok, Černousy, Frýdlant, 
Hejnice, Raspenava, Višňová 

ANO 

30 přírodní park Peklo Dolní Řasnice, Krásný Les, Lázně 
Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

31 přírodní památka včetně ochranného pásma Bílý Potok, Hejnice, Heřmanice, 
Horní Řasnice, Krásný Les, Lázně 
Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

32 památné stromy, jejich skupiny a stromořadí 
včetně ochranného pásma 

Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Heřmanice, 
Horní Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Krásný Les, Kunratice, 
Nové Město pod Smrkem, 
Pertoltice, Raspenava, Višňová 

ANO 

34 NATURA 2000 – Evropsky významné lokality Bílý Potok, Černousy, Frýdlant, 
Hejnice, Kunratice, Lázně 
Libverda, Raspenava, Višňová 

ANO 

35 NATURA 2000 – Ptačí oblast Jizerské hory Bílý Potok, Hejnice, Lázně 
Libverda, Raspenava 

ANO 

36 lokality výskytu zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů s národním významem 

celé území SO ORP Frýdlant NE 
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E. SOUHRN LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V této kapitole je provedena stručná rekapitulace limitů využití území vyplývajících z právních předpisů nebo 
vyplývajících z vlastností území. Bližší specifikace jednotlivých limitů využití území je uvedena v kapitolách 
jednotlivých tematických okruhů. 

Zobrazitelné limity využití území jsou zachyceny ve Výkrese limitů využití území.  

E.1 Pilíř hospodářský 

č. jevu  limit využití území dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

A.1 HOSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA   

41 zemědělské pozemky I. a II. třídy ochrany 
ZPF (bonitované půdně ekologické jednotky) 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

57 dobývací prostory Dětřichov, Heřmanice, Horní 
Řasnice, Krásný Les 

ANO 

56 lázeňské místo, vnitřní a vnější ochranné 
pásmo lázeňského místa 

Lázně Libverda ANO 

A.2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

90 silnice I. třídy Bulovka, Dětřichov, Frýdlant, 
Habartice, Krásný Les, Pertoltice 

ANO 

91 silnice II. třídy Bílý Potok, Dolní Řasnice, 
Frýdlant, Hejnice, Krásný Les, 
Nové Město pod Smrkem, 
Raspenava 

ANO 

92 silnice III. třídy Bulovka, Černousy, Dětřichov, 
Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Heřmanice, 
Horní Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Krásný Les, Kunratice, 
Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Pertoltice, Raspenava, 
Višňová 

ANO 

93 místní a účelové komunikace celé území SO ORP Frýdlant NE 

94 celostátní železniční dráha včetně 
přeshraničního spojení včetně ochranného 
pásma 

Černousy, Frýdlant, Kunratice, 
Raspenava, Višňová 

ANO 

95 regionální železniční dráha včetně 
ochranného pásma 

Dolní Řasnice, Frýdlant, Hejnice, 
Jindřichovice pod Smrkem, 
Krásný Les, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

97 vlečka včetně ochranného pásma Dolní Řasnice, Horní Řasnice, 
Nové Město pod Smrkem 

NE 

105 hraniční přechod (přeshraniční spojení – 
silniční) 

Habartice, Horní Řasnice, 
Kunratice, Nové Město pod 
Smrkem 

NE 

103 ochranné pásmo objektu pro řízení letového 
provozu 

Dětřichov ANO 

A.3 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

A.3a TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – Vodní hospodářství  

44 vodní zdroj a ochranné pásmo vodních 
zdrojů I. a II. stupně 

Bílý Potok, Bulovka, Dětřichov, 
Frýdlant, Habartice, Hejnice, 
Heřmanice, Horní Řasnice, 
Krásný Les, Lázně Libverda, Nové 
Město pod Smrkem, Pertoltice, 
Višňová 

ANO 

55 přírodní léčivý zdroj včetně ochranného Lázně Libverda ANO 
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č. jevu  limit využití území dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

pásma I. stupně 

45 chráněná oblast přirozené akumulace vod 
Jizerské hory  

Bílý Potok, Dětřichov, Frýdlant, 
Hejnice, Lázně Libverda, Nové 
Město pod Smrkem, Raspenava 

ANO 

68 vodovodní systém včetně ochranných pásem 

- vodovodní síť 

- vodojem 

- úpravna vody 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

69 technologický objekt odvádění a čištění 
odpadních vod 

- čistírna odpadních vod 

- čerpací stanice odpadních vod 

Bílý Potok, Bulovka, Černousy, 
Frýdlant, Hejnice, Heřmanice, 
Jindřichovice pod Smrkem, Lázně 
Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava, Višňová 

ANO 

70 síť kanalizačních stok Frýdlant, Hejnice, Jindřichovice 
pod Smrkem, Lázně Libverda, 
Nové Město pod Smrkem, 
Raspenava, Višňová 

NE 

A.3b TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – Energetika a spoje  

71 výrobna elektřiny 

- malá vodní elektrárna  

- větrná elektrárna, popř. park větrných 
elektráren 

- fotovoltaická elektrárna 

Bílý Potok, Bulovka, Černousy, 
Dětřichov, Frýdlant, Hejnice, 
Heřmanice, Horní Řasnice, 
Jindřichovice pod Smrkem, Nové 
Město pod Smrkem, Raspenava, 
Višňová 

ANO 

72 elektrická stanice celé území SO ORP Frýdlant NE 

73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační 
soustavy 

- elektrické vedení VVN 

- elektrické vedení VN 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

74 technologický objekt zásobování plynem 

- regulační stanice 

- stanice katodové ochrany 

Frýdlant, Lázně Libverda, Nové 
Město pod Smrkem, Raspenava 

ANO 

75 vedení plynovodu VTL a STL Dětřichov, Frýdlant, Hejnice, 
Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

80 teplovod včetně ochranného pásma Frýdlant, Hejnice, Jindřichovice 
pod Smrkem, Lázně Libverda, 
Nové Město pod Smrkem, 
Raspenava, Višňová 

ANO 

84 objekt s umístěnými nebezpečnými látkami Raspenava ANO 

81 elektronické komunikační zařízení včetně 
ochranného pásma 

Bulovka, Dětřichov, Dolní 
Řasnice, Frýdlant, Habartice, 
Hejnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava, Višňová 

ANO 

82 komunikační vedení včetně ochranného 
pásma 

- radioreléové trasy 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

A.3c TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – Nakládání s odpady  

85 skládka včetně ochranného pásma Bulovka, Černousy, Dolní 
Řasnice, Frýdlant, Habartice, 
Hejnice, Heřmanice, Horní 
Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Kunratice, Nové Město 
pod Smrkem, Pertoltice, 
Raspenava, Višňová 

ANO 
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E.2 Pilíř sociální 

č. jevu  limit využití území dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

B.1 OBYVATELSTVO  

- - - - 

B.2 VZDĚLÁVÁNÍ  

- - - - 

B.3 ZDRAVOTNICTVÍ  

- - - - 

B.4 SOCIÁLNÍ PÉČE  

    

B.5 KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE  

6 památková zóna včetně ochranného pásma Frýdlant ANO 

8 nemovitá kulturní památka, popřípadě 
soubor, včetně ochranného pásma 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

9 nemovitá národní kulturní památka, 
popřípadě soubor, včetně ochranného 
pásma 

Frýdlant ANO 

16 území s archeologickými nálezy celé území SO ORP Frýdlant ANO 

113 ochranné pásmo hřbitova Bulovka, Habartice, Heřmanice, 
Lázně Libverda, Pertoltice 

ANO 

B.6 SPORT A TĚLOVÝCHOVA  

- - - - 

B.7 BYDLENÍ A BYTOVÝ FOND  

- - - - 

B.8 ZAMĚSTNANOST  

- - - - 

B.9 BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL  

109 vymezené zóny havarijního plánování  Krásný Les, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

112 ochrana budov a zařízení sloužících pro 
plnění úkolů Policie ČR 

Černousy, Dětřichov, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Horní Řasnice, 
Kunratice, Nové Město pod 
Smrkem 

ANO 

B.10 STRUKTURA OSÍDLENÍ  

- - - - 

E.3 Pilíř environmentální 

č. jevu  limit využití území dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

C.1 GEOLOGIE A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ  

58 chráněná ložisková území Bulovka, Dětřichov, Frýdlant, 
Horní Řasnice, Krásný Les, 
Višňová 

ANO 

60 ložiska nerostných surovin Bulovka, Dětřichov, Frýdlant, 
Heřmanice, Horní Řasnice, 
Krásný Les, Pertoltice, Višňová 

ANO 

61 poddolovaná území (plošná, bodová) Bulovka, Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Hejnice, Heřmanice, Kunratice, 
Nové Město pod Smrkem, 
Pertoltice, Raspenava, Višňová 

ANO 

57 dobývací prostor Dětřichov, Heřmanice, Horní ANO 
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č. jevu  limit využití území dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

Řasnice, Krásný Les 

63 stará důlní díla Nové Město pod Smrkem NE 

62 sesuvná území  NE 

C.2 HYDROLOGIE A KLIMATOLOGIE  

45 chráněná oblast přirozené akumulace vod - 
Jizerské hory 

Bílý Potok, Dětřichov, Frýdlant, 
Hejnice, Lázně Libverda, Nové 
Město pod Smrkem, Raspenava 

ANO 

46 zranitelná oblast Dětřichov, Dolní Řasnice, 
Frýdlant, Heřmanice, Horní 
Řasnice, Krásný Les, Kunratice, 
Višňová 

ANO 

47 vodní toky a plochy – ochranná a 
manipulační pásma 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

50 stanovená záplavová území  Bílý Potok, Dětřichov, Dolní 
Řasnice, Frýdlant, Hejnice, 
Heřmanice, Horní Řasnice, 
Krásný Les, Kunratice, Nové 
Město pod Smrkem, Raspenava, 
Višňová 

ANO 

51 stanovené aktivní zóny záplavového území Dětřichov, Dolní Řasnice, 
Frýdlant, Horní Řasnice, Krásný 
Les, Nové Město pod Smrkem, 
Raspenava 

ANO 

C.3 PŮDNÍ FOND  

41 zemědělské pozemky I. a II. třídy ochrany 
ZPF 

celé území SO ORP Frýdlant ANO 

43 zainvestované pozemky plošným drenážním 
odvodněním 

Bulovka, Černousy, Dětřichov, 
Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Heřmanice, 
Horní Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Krásný Les, Kunratice, 
Nové Město pod Smrkem, 
Pertoltice, Raspenava, Višňová 

ANO 

37 lesy ochranné  Bílý Potok, Hejnice, Frýdlant, 
Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

38 lesy zvláštního určení Bílý Potok, Černousy, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Horní Řasnice, 
Jindřichovice pod Smrkem, 
Kunratice, Lázně Libverda, Nové 
Město pod Smrkem, Pertoltice, 
Raspenava, Višňová 

ANO 

39 lesy hospodářské celé území SO ORP Frýdlant ANO 

40 vzdálenost 50 m od okraje lesa celé území SO ORP Frýdlant ANO 

C.4 ZATÍŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

- - - - 

C.5 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  

22 významný krajinný prvek registrovaný Bulovka, Frýdlant, Horní Řasnice, 
Nové Město pod Smrkem, 
Višňová 

ANO 

23 významný krajinný prvek ze zákona celé území SO ORP Frýdlant NE 

26 Chráněná krajinná oblast Jizerské hory Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, 
Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

27 národní přírodní rezervace včetně 
ochranného pásma 

Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, 
Lázně Libverda, Raspenava 

ANO 

28 přírodní rezervace včetně ochranného Bílý Potok, Černousy, Frýdlant, ANO 
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č. jevu  limit využití území dotčené obce 
zobrazeno 
ve výkrese 

pásma Hejnice, Raspenava, Višňová 

30 přírodní park Dolní Řasnice, Krásný Les, Lázně 
Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

31 přírodní památka včetně ochranného pásma Bílý Potok, Hejnice, Heřmanice, 
Horní Řasnice, Krásný Les, Lázně 
Libverda, Nové Město pod 
Smrkem, Raspenava 

ANO 

32 památné stromy, jejich skupiny a stromořadí 
včetně ochranného pásma 

Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Heřmanice, 
Horní Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Krásný Les, Kunratice, 
Nové Město pod Smrkem, 
Pertoltice, Raspenava, Višňová 

ANO 

34 NATURA 2000 – Evropsky významné lokality Bílý Potok, Černousy, Frýdlant, 
Hejnice, Kunratice, Lázně 
Libverda, Raspenava, Višňová 

ANO 

35 NATURA 2000 – Ptačí oblast Jizerské hory Bílý Potok, Hejnice, Lázně 
Libverda, Raspenava 

ANO 
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F. SOUHRN ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

V této kapitole je proveden souhrn záměrů na provedení změn v území. Záměry na provedení změn v území 
v rozlišení příslušných tematických okruhů dle struktury členění pilířů udržitelného rozvoje území byly do ÚAP SO 
ORP Frýdlant zařazeny na základě analýzy všech dost upných (poskytnutých) relevantních a aktuálních zdrojů.  

Záměry na provedení změn v území jsou zobrazeny ve Výkrese záměrů na provedení změn v území.  

Výčet zdrojů a jejich označení v tabulkách záměrů: 

ZÚR LK Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 2011 

ÚP územní plán dotčené obce 

ÚP (Z1) změna územního plánu dotčené obce 

ÚAP LK  Územně analytické podklady Libereckého kraje 2013 

ÚÚP ORP FR úřad územního plánování ORP Frýdlant (dle 1. úplné aktualizace ÚAP SO ORP Frýdlant 2010) 

PRVK LK Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Libereckého kraje (aktualizace 2010 – 2011) 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 

KRCR JH Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory 

PO DSO Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých 
opatření v Mikroregionu Frýdlantsko (2015) 

ostatní jiné podklady (studie, informace z dotazníku obcí, záměry občanských sdružení apod.) 

Pozn.: Pokud není v následujících tabulkách uvedeno označení záměru, je záměr vymezen pouze graficky, bez identifikace 
jednotlivých částí, např. lokální ÚSES, zastavitelné plochy apod. U většiny záměrů je specifikace obsahem datové části, bez 
zobrazení ve výkrese.  

Některé záměry dle Studie cestovního ruchu Jizerské hory jsou zmíněny pouze v tabulce (kurzívou) - v grafické části nejsou 
zobrazeny; jejich územní zpřesnění bude předmětem navazující Územní studie cestovního ruchu Jizerské hory.   

F.1 Obecné záměry 

Z tematických okruhů pilířů udržitelného rozvoje území byly vyčleněny komplexní záměry týkající se všech faktorů 
rozvoje v rámci řešeného území dle ZÚR LK:  

ozn. záměr dotčené obce zdroj 

ROS8 rozvojová osa III. řádu – nadmístního významu 
ROS8 Liberec – Frýdlant – Černousy – 
hranice ČR 

Dětřichov, Frýdlant, Bulovka, 
Pertoltice, Habartice 

ZÚR LK 

ROS9 rozvojová osa IV. řádu – nadmístního významu 
ROS9 Zittau / Bogatynia – hranice ČR – 
Frýdlant – Nové Město pod Smrkem – 
hranice ČR – Szklarska Poreba / Jelenia Góra 

Kunratice, Frýdlant, Krásný Les, Dolní 
Řasnice, Nové Město pod Smrkem 

ZÚR LK 

SOB4 Specifická oblast Frýdlantsko celé území SO ORP Frýdlant ZÚR LK 

Z tematických okruhů pilířů udržitelného rozvoje území byly dále vyčleněny lokální záměry v obcích, které 
vycházejí z dotazníkového šetření v obcích; jedná se o záměry lokálního významu, územně nestabilizované (např 
neobsažené v rámci vydaného ÚP), a proto jsou ve výkrese označeny pouze symbolem u názvu obce. Výčet 
těchto záměrů je obsahem následující tabulky: 

obec záměr 

Bílý Potok - rozšíření areálu Jizerskohorských strojíren 

Černousy - výstavba dětského hřiště 

- komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Boleslav, již probíhají 

- výstavba sportovního areálu 

Dětřichov - revitalizace sportovního areálu, návsi a parku u kostela 

- výstavba cyklostezky na bývalém tělese Heřmaničky 

Dolní Řasnice - dostavba vodovodu v obci 

 

Habartice - vybudování 2 víceúčelových hřišť u školy 

- zlepšení stavu komunikací 

- úprava vodotečí pro zlepšení retenčních vlastností území 
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obec záměr 

- projekt na výstavbu 5 větrných elektráren (neaktuální) 

- výstavba spalovny (neaktuální) 

Hejnice - dostavba kanalizace (dokončeno) 

Heřmanice - příprava pro vedení optického kabelu 

Horní Řasnice - výstavba sportovního areálu a dětského hřiště 

- výstavba sběrného dvoru 

Kunratice - cyklotrasa propojující obec s Frýdlantem, v lokalitě harta vybudování lávky 
přes Kunratický potok 

- víceúčelové hřiště 

- obnova a revitalizace okolí požární nádrže a využití pro venkovní 
koupaliště 

- výstavba kanalizace a ČOV (uvažuje se spíše o budování individuálních 
ČOV s ohledem na investiční náklady) 

- výstavba solární a geotermální elektrárny (neaktuální) 

Lázně Libverda - dostavba splaškové kanalizace 

- výstavba nové ČOV 

Nové Město pod Smrkem - příměstské lyžování, sjezdovka a vlek k VDJ 

- rozvoj zázemí pro singltrek 

- výstavbca cyklostezky Ludvíkov 

- výstavba pro bydlení (soukromý investor) 

 

Pertoltice - výstavba kanalizace 

- výstavba sportovního areálu 

- oprava obecních cest a komunikací 

- revitalizace území lokality Střelnice a Pískovny v Dolních Pertolticích 

- otevření dobývacího prostoru - Pískovna v Dolních Pertolticích 

- zahájeny komplexní pozemkové úpravy 

Raspenava - obnova komunikací 

- dostavba kanalizace v okrajových částech města 

- studie na protipovodňová opatření v krajině 

- naučná stezka a 2 rozhledny 

Višňová - ČOV pro bytové domy Juta 

- KPÚ pro k. ú. Andělka, již probíhají 

- vodovod „Sad Poustka“, již probíhá 

- telekomunikační vysílač Andělka 

F.2 Pilíř hospodářský 

ozn. záměr dotčené obce zdroj 

A.1 HOSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA   

V01 OZ50 plocha pro podnikatelské aktivity – zimní 
sportovní areál Smrk 

Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem 

ÚAP LK 

V02 výstavba hotelového komplexu v lesoparku za 
Textilanou 

Nové Město pod Smrkem ÚP (Z3) 

V03 T02 plocha těžby nerostů - záměr těžby ložiska 
štěrkopískových surovin Arnoltice – Pertoltice 

Pertoltice ÚAP LK 

P04 dostupnost Frýdlantského výběžku z Liberce Raspenava, Nové Město pod Smrkem KRCR 
JH 

P09 Značená pěší turistická trasa Heřmanice - 
Višňová 

Heřmanice, Višňová, Kunratice KRCR 
JH 

P10 propojení Frýdlant - Heřmenice - Bogatynia Heřmanice KRCR 
JH 

P11 nástupní místo pro pěší turisty a cyklisty: Frýdlant KRCR 
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Frýdlant JH 

P12 zahuštění pěších tras ve Frýdlantském výběžku: 
propojení Višňová - Pertoltice 

Višňová, Pertoltice KRCR 
JH 

P13 zahuštění pěších tras ve Frýdlantském výběžku: 
propojení Černousy - Pertoltice 

Černousy, Pertoltice KRCR 
JH 

P14 
C19 

zpřístupnění Meandrů Smědé a Dubového 
rybníka pro pěší a cyklisty 

Černousy, Višňová KRCR 
JH 

P15, 
C20 

pěší trasa a cyklostezka Černousy - Spytków Černousy KRCR 
JH 

P16, 
C21 

obnovení osobní dopravy na železnici z Černous 
dále do Polska 

Černousy KRCR 
JH 

P17 značená pěší turistická trasa Pertoltice - Bulovka 
- Řasnice/Nové Město pod 
Smrkem/Jindřichovice pod Smrkem 

Bulovka, Dolní Řasnice, Nové Město 
pod Smrkem, Pertoltice 

KRCR 
JH 

P18 vyhlídková trasa Frýdlant - Jindřichovice pod 
Smrkem 

Frýdlant, Krásný Les, Dolní Řasnice, 
Horní Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem 

KRCR 
JH 

P19, 
C24 

cyklobus Frýdlant - Nové Město pod Smrkem - 
Swieradów-Zdrój 

Frýdlant, Krásný Les, Dolní Řasnice, 
Nové Město pod Smrkem 

KRCR 
JH 

P20 propojení Stóg Izerski (PL) - Smrk Lázně Libverda KRCR 
JH 

P21 zpřístupnění Vidlicové cesty pro turisty Lázně Libverda KRCR 
JH 

P23 rozšíření sítě bezbariérových cest pro 
návštěvníky Lázní Libverda a Hejnic se 
specifickými potřebami 

Hejnice, Lázně Libverda, Raspenava KRCR 
JH 

P24 nové nástupní místo do centrální části 
Jizerských hor: Bílý Potok - Zadní Studánka 

Bílý Potok, Hejnice KRCR 
JH 

P25, 
C09 

nástupní místo pro pěší a cyklisty: železniční 
stanice Raspenava 

Raspenava KRCR 
JH 

P26 cyklobus Hejnice - Bílý Potok - Smědava Bílý Potok, Hejnice KRCR 
JH 

P53, 
C67 

řešení střetu pěších a cyklistů: Hřebínek - 
Knajpa 

Hejnice, Raspenava KRCR 
JH 

C02a dostupnost Frýdlantského výběžku pro cyklisty Dětřichov, Frýdlant KRCR 
JH 

C02b dostupnost Frýdlantského výběžku pro cyklisty Dětřichov, Frýdlant KRCR 
JH 

C06 cyklistické propojení Viničné cesty se Šolcovým 
rybníkem 

Raspenava KRCR 
JH 

C07 cyklistické propojení Šolcův rybník - železniční 
stanice Raspenava 

Raspenava KRCR 
JH 

C08 Zahuštění cyklotras ve Frýdlantském výběžku Dětřichov, Frýdlant, Raspenava KRCR 
JH 

C10 vyhlídková cyklotrasa po severním úbočí 
Jizerských hor 

Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, 
Raspenava 

KRCR 
JH 

C11 cyklistické propojení Hřebínek - Ferdinandov Hejnice KRCR 
JH 

C12 Nástupní místo pro cyklisty a pěší turisty: 
Frýdlant 

Frýdlant KRCR 
JH 

C13 cyklostezka/in-line dráha Frýdlant - Dětřichov - 
Heřmanice - Bogatynia 

Dětřichov, Frýdlant, Heřmanice, 
Kunratice 

KRCR 
JH 

C14 vyhlídková trasa Frýdlant - Jindřichovice pod 
Smrkem 

Frýdlant, Dolní Řasnice, Horní 
Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, 
Krásný Les  

KRCR 
JH 

C15 zahuštění cyklotras ve Frýdlantském výběžku: Pertoltice, Višňová KRCR 
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Višňová - Pertoltice JH 

C16 zahuštění cyklotras ve Frýdlantském výběžku: 
Višňová - Arnoltice - Bulovka 

Bulovka KRCR 
JH 

C17 zahuštění cyklotras ve Frýdlantském výběžku: 
Pertoltice - Bulovka - Dolní Řasnice 

Bulovka, Dolní Řasnice, Pertoltice KRCR 
JH 

C18 zahuštění cyklotras ve Frýdlantském výběžku: 
Dolní Řasnice - Ludvíkov pod Smrkem 

Dolní Řasnice, Nové Město pod 
Smrkem 

KRCR 
JH 

C22 cyklostezka/ in-line dráha Nové Město pod 
Smrkem - Ludvíkov pod Smrkem 

Nové Město pod Smrkem KRCR 
JH 

C23 cyklostezka/ in-line dráha Jindřichovice pod 
Smrkem - Wolimierz (PL) 

Jindřichovice pod Smrkem KRCR 
JH 

C25 zahuštění + rozšíření sítě tras Singltreku pod 
Smrkem 

Hejnice, Horní Řasnice, Jindřichovice 
pod Smrkem,  Lázně Libverda, 
Raspenava 

KRCR 
JH 

C26 Propojení Stóg Izersky (PL) - Smrk - centrální 
část Jizerských hor 

Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem 

KRCR 
JH 

C27 zpřístupnění Vidlicové cesty pro cyklisty Lázně Libverda KRCR 
JH 

C28 nové nástupní místo do centrální části 
Jizerských hor: Bílý Potok - Zadní Studánka 

Bílý Potok KRCR 
JH 

C29 cyklobus Hejnice - Bílý Potok - Smědava Bílý Potok, Hejnice KRCR 
JH 

C30 přetrasování cyklotras v úseku Hejnice - Bílý 
Potok po místních komunikacích 

Bílý Potok, Hejnice KRCR 
JH 

H01 Páteřní hipostezka - hlavní větev Bílý Potok, Bulovka, Dolní Řasnice, 
Habartice, Lázně Libverda, Nové 
Město pod Smrkem, Pertoltice 

KRCR 
JH 

H02 Páteřní hipostezka - západní větev Hejnice KRCR 
JH 

H03 Místní hipostezky u Jindřichovic pod Smrkem Dolní Řasnice, Horní Řasnice, 
Jindřichovice pod Smrkem 

KRCR 
JH 

H04 Místní hipostezky u Bulovky Bulovka, Horní Řasnice KRCR 
JH 

H05 Propojení hipostezkou Lázně Libverda - 
Raspenava - Dětřichov - Kunratice - Višňová - 
Černousy 

Černousy, Dětřichov, Frýdlant, 
Kunratice, Raspenava, Višňová 

KRCR 
JH 

H06 vyhlídková hipostezka Frýdlant - Jindřichovice 
pod Smrkem mezi údolím říčky Řasnice a 
Arnoltického potoka  

Dolní Řasnice, Frýdlant, Krásný Les KRCR 
JH 

H07 Doplnění sítě jezdeckých stanic: Dětřichov, 
Heřmanice, Kunratice, Višňová 

Dětřichov, Heřmanice, Kunratice, 
Višňová  

KRCR 
JH 

S01, 
B01 

Skibus Frýdlant - Nové Město pod Smrkem - 
Swieradów Zdrój 

Frýdlant, Krásný Les, Dolní Řasnice, 
Nové Město pod Smrkem 

KRCR 
JH 

B02 Rozšíření příměstského běžkařského areálu 
v Novém Městě pod Smrkem 

Horní Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Nové Město pod Smrkem 

KRCR 
JH 

B03 Propojení Stóg Izerski (PL) - Smrk - Jizerská 
magistrála 

Lázně Libverda KRCR 
JH 

B04 propojení Štreitův obrázek - Opaleniec - 
Świeradów Zdrój 

Nové Město pod Smrkem KRCR 
JH 

B05 Skibus Hejnice - Bílý Potok - Smědava Hejnice, Bílý Potok KRCR 
JH 

B06 Záchytné parkoviště pro běžkaře Bílý Potok - 
Zadní Studánka 

Bílý Potok KRCR 
JH 

B07 Zázemí pro běžkaře v nástupním místě 
Smědava 

Bílý Potok KRCR 
JH 

V04 lanovka na Smrk Nové Město pod Smrkem SCR JH 
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12 výhledové odstranění chaty Horské služby na 
vrchu Jizera 

Hejnice SCR JH 

- plochy výroby výskyt v celém území SO ORP ÚP 

- plochy občanského vybavení výskyt v celém území SO ORP ÚP 

A.2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

D01 silniční doprava - koridor nadregionálního 
významu: D08 silnice I/13, úsek Liberec – 
Stráž nad Nisou – Mníšek – Dětřichov 

Dětřichov, Frýdlant, Heřmanice ZÚR LK 

D02 silniční doprava - koridor nadregionálního 
významu: D09 silnice I/13, obchvat Frýdlantu 

Frýdlant, Raspenava ZÚR LK 

D03 silniční doprava - koridor nadregionálního 
významu: D10 silnice I/13, obchvat Pertoltic 

Pertoltice ZÚR LK 

D04 silnice I/13 – místní obchvat Habartice (územní 
rezerva) 

Habartice ÚP 

D05 silnice I/13 – čerpací stanice pohonných hmot – 
2 lokality při silnici I/13 

Habartice ÚP 

D06 Silnice II/290, zrušení omezení průjezdu 
v zimním období okolo vodárenské nádrže Souš 

Bílý Potok ÚÚP 
ORP FR 

D07 Silnice II/290, přeložka v centrální části 
Raspenavy 

Raspenava ÚAP LK 

D08 Silnice II/291, Nové Město pod Smrkem, 
přeložka mimo centrální zónu 

Nové Město pod Smrkem ÚÚP 
ORP FR 

D09 silniční doprava - koridor regionálního významu: 
D24 silnice II/291, úsek Kunratice – Frýdlant 

Frýdlant, Kunratice ZÚR LK 

D10 Silnice III/2904, Raspenava – Mníšek, 
rekategorizace se zařazením do II. třídy silnic 
(II/592) 

Raspenava ÚAP LK 

D11 Silnice III/29015, Lázně Libverda – jihovýchodní 
obchvat obce 

Lázně Libverda ÚP 

D12 železniční doprava - koridor mezinárodního 
významu: D27 úsek Liberec – Frýdlant – 
hranice ČR, optimalizace jednokolejné trati, 
elektrizace; hraniční přechod Černousy – 

zprovoznit i pro osobní dopravu 

Černousy, Frýdlant, Kunratice, 
Raspenava, Višňová 

ZÚR LK 

D13 Železniční trať Frýdlant - Jindřichovice pod 
Smrkem - Mirsk (PL), úsek Jindřichovice pod 
Smrkem - hranice ČR - využití železniční trati 
pro vedení cyklostezky, obnova přeshraničního 
spojení 

Jindřichovice pod Smrkem ostatní 

D14 železniční doprava - koridory regionálního 
významu: R projekt společného využití 
železničních a tramvajových tratí (zapojení 

koridorů železničních tratí mezinárodního 
významu Liberec – Frýdlant a regionálního 
významu Raspenava – Bílý Potok) 

Frýdlant, Hejnice, Raspenava ZÚR LK 

D15 propojení turistických oblastí – multifunkční 
turistické koridory (cyklo, pěší, lyže, event. 
voda): D42 multifunkční turistický koridor – 
Nová Hřebenovka, jižní a severní větev 

Hejnice, Raspenava ZÚR LK 

D16 Mezinárodní cyklokoridor M5 Ostritz - Harrachov 
(hranice ČR - Višňová - Frýdlant -  Raspenava - 
Kořenov (Jizerka) - hranice ČR) 

Bulovka, Frýdlant, Hejnice, 
Raspenava, Višňová 

ÚAP LK 

D17 Mezinárodní cyklokoridor M6 Zittau - Karpatz 
(hranice ČR - Frýdlant - Raspenava - Nové 
Město pod Smrkem - hranice ČR) 

Frýdlant, Raspenava, Nové Město 
pod Smrkem 

ÚAP LK 

D18 Nadregionální cyklokoridory NR4 „Nová 
Hřebenovka sever“ (Hrádek n.N. - Mníšek - 
Smědava - Harrachov -  Horní Mísečky) 

Bílý Potok, Hejnice, Raspenava ÚAP LK 
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D19 Nadregionální cyklokoridory NR5 Liberec - 
Frýdlant (Liberec - Mníšek - Frýdlant) 

Dětřichov, Frýdlant ÚAP LK 

D20 Heřmanice - využití tělesa bývalé 
úzkorozchodné železniční trati Frýdlant - 
Dětřichov - Heřmanice pro komunikační účely 
(cyklostezka, turistická stezka, místní 
komunikace, těleso dráhy) 

Dětřichov, Frýdlant, Heřmanice, 
Kunratice 

ÚAP LK 

D21.1 Pěší a turistické trasy, Nové Město pod Smrkem, 
obnovení původní sítě pěších cest, propojení 
s okolními sídly a Polskem - poutní cesta 
z Polska 

Nové Město pod Smrkem ÚÚP 
ORP FR 

D21.2 Pěší a turistické trasy, Nové Město pod Smrkem, 
obnovení původní sítě pěších cest, propojení 
s okolními sídly a Polskem - cesta do horního 
Ludvíkova 

Nové Město pod Smrkem ÚÚP 
ORP FR 

D21.3 Pěší a turistické trasy, Nové Město pod Smrkem, 
obnovení původní sítě pěších cest, propojení 
s okolními sídly a Polskem - původní turistická 
cesta na Smrk („přes 5 laviček“) 

Bílý Potok, Nové Město pod Smrkem ÚÚP 
ORP FR 

D21.4 Pěší a turistické trasy, Nové Město pod Smrkem, 
obnovení původní sítě pěších cest, propojení 
s okolními sídly a Polskem - cesta na Měděnec - 
zpřístupnění Velkého a Malého kamene na 
vrcholu Měděnce 

Nové Město pod Smrkem ÚÚP 
ORP FR 

D21.5 Pěší a turistické trasy, Nové Město pod Smrkem, 
obnovení původní sítě pěších cest, propojení 
s okolními sídly a Polskem - cesta na vrcholová 
skaliska Černý a Dutý kámen na Svinském 
vrchu 

Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem 

ÚÚP 
ORP FR 

D21.6 Pěší a turistické trasy, Nové Město pod Smrkem, 
obnovení původní sítě pěších cest, propojení 
s okolními sídly a Polskem - cesta od Červeného 
buku do Lázní Libverda 

Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem 

ÚÚP 
ORP FR 

D21.7 Pěší a turistické trasy, Nové Město pod Smrkem, 
obnovení původní sítě pěších cest, propojení 
s okolními sídly a Polskem - cesta nad 
Ztraceným potokem 

Nové Město pod Smrkem ÚÚP 
ORP FR 

D21.8 Pěší a turistické trasy, Nové Město pod Smrkem, 
obnovení původní sítě pěších cest, propojení 
s okolními sídly a Polskem - cesta do Hajniště 

Nové Město pod Smrkem ÚÚP 
ORP FR 

D22 silnice I/13 JV obchvat Frýdlantu - ŘSD (studie 
Valbek) – sledováno jako územní rezerva 
v návrhu ÚP Frýdlant 

Frýdlant, Raspenava ŘSD  

D23 silnice I/13 JV obchvat Frýdlantu + obchvat 
Dětřichova - ŘSD (studie Valbek) 

Dětřichov, Frýdlant, Raspenava ŘSD 

1 doplnění sítě turistických tras Frýdlant – Horní 
Řasnice 

 SCR JH 

2 napojení sítě turistických tras z oblasti Meandrů 
Smědé a Višňové na obec Pertoltice 

 SCR JH 

Z6 alternativní cyklotrasa – propojení Liberec – 
Frýdlant, úsek Nová Ves – Albrechtice u 
Frýdlantu 

Frýdlant SCR JH 

Z7 alternativní cyklotrasa – propojení Liberec – 
Frýdlant, úsek Albrechtice u Frýdlantu – Větrov  

Frýdlant SCR JH 

Z9 zhuštění cyklotras, prověření možnosti propojení 
Viničné cesty a Šolcova rybníku mimo silnici 

Raspenava SCR JH 

Z10 zhuštění cyklotras, přímé propojení Šolcova 
rybníku a vlakového nádraží v Raspenavě 

Raspenava SCR JH 

Z11 přetrasování – souběh se silnicí II/290 Hejnice SCR JH 
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přetrasovat po místních souběžných 
komunikacích 

Z12 průjezd městem – optimalizace průběhu 
cyklotras Frýdlantem 

Frýdlant SCR JH 

Z13 cyklostezka Nové Město pod Smrkem – 
Ludvíkov pod Smrkem (vybudování stezky podél 
komunikace III. třídy 

Nové Město pod Smrkem SCR JH 

Z14 Vytýčení trasy Hřebínek – Ferdinandov, 
dopravní značení 

Hejnice SCR JH 

Z40 nová cyklotrasa od křižovatky u žel. zastávky 
Černousy směrem do Polska k přehradě Witka, 
po silnici III/0353 

Černousy SCR JH 

A.3 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

A.3a TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – Vodní hospodářství  

T01 zásobování vodou: V1 územní rezerva pro 
vodovodní přivaděč VD Josefův Důl – ÚV 
Bílý Potok 

Bílý Potok, Hejnice ZÚR LK 

T07 rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok Bílý Potok PRVK LK 

T03 rozšíření vodovodní sítě pro novou zástavbu Bílý Potok PRVK LK 

T04 výstavba splaškové kanalizace a ČOV 
Heřmanice 

Heřmanice PRVK LK 

T05 ČOV Černousy Černousy PRVK LK 

T06 kořenová čistírna odpadních vod v místě 
obecního rybníka, Černousy 

Černousy PRVK LK 

A.3b TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – Energetika, spoje  

T11 záměr na rozšíření lokality větrných elektráren 
na Lysém vrchu (k.ú. Kristiánov) 

Heřmanice ÚP 

T12 výstavba základnové stanice sítě mobilních 
telefonů společnosti Vodafone Czech Republic 
a.s. 

Černousy ÚÚP 
ORP FR 

A.3c TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – Nakládání s odpady  

- - - - 

F.3 Pilíř sociální 

ozn. záměr dotčené obce zdroj 

B.1 OBYVATELSTVO  

- - - - 

B.2 VZDĚLÁVÁNÍ  

- Zastavitelné plochy – plochy občanského 
vybavení 

výskyt v celém území SO ORP ÚP 

B.3 ZDRAVOTNICTVÍ  

- Zastavitelné plochy – plochy občanského 
vybavení 

výskyt v celém území SO ORP ÚP 

Z01 Zřízení nových stanovišť rychlé a záchranné 
zdravotní služby v Lázních Libverdě a 
v Albrechticích u Frýdlantu 

Frýdlant, Lázně Libverda ostatní  

B.4 SOCIÁLNÍ PÉČE  

- Zastavitelné plochy – plochy občanského 
vybavení 

výskyt v celém území SO ORP ÚP 

B.5 KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE  

- - - - 
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B.6 SPORT A TĚLOVÝCHOVA  

- Zastavitelné plochy ostatní výskyt v celém území SO ORP ÚP 

B.7 BYDLENÍ A BYTOVÝ FOND  

- Zastavitelné plochy ostatní výskyt v celém území SO ORP ÚP 

B.8 ZAMĚSTNANOST  

- - - - 

B.9 BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL  

- - - - 

B.10 STRUKTURA OSÍDLENÍ  

FK9 zvyšování funkční kooperace mezi centry 
osídlení FK9 Frýdlant + Raspenava + Hejnice 

Frýdlant, Hejnice, Raspenava ZÚR LK 

F.4 Pilíř environmentální 

ozn. záměr dotčené obce zdroj 

C.1 GEOLOGIE A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ  

- DP01 plocha dobývacího prostoru – záměr 
stanovení dobývacího prostoru Dolní Pertoltice 
pro dobývání části výhradního ložiska 
štěrkopísku Arnoltice – Pertoltice 

Bulovka, Pertoltice ÚAP LK 

C.2 HYDROLOGIE A KLIMATOLOGIE  

T13 protipovodňová ochrana území: P17 Řasnice, 
úsek Horní Řasnice – Krásný Les 

Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Krásný 
Les 

ZÚR LK 

T14 protipovodňová ochrana území: P18 Smědá, 
úsek Bílý Potok – Frýdlant 

Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, 
Raspenava 

ZÚR LK 

T15 protipovodňová ochrana území: P19 Smědá, 
Višňová 

Kunratice, Višňová ZÚR LK 

T16 protipovodňová ochrana území: P20 Smědá, 
Černousy 

Černousy ZÚR LK 

T17 protipovodňová ochrana území: P31 Kočičí 
potok, Habartice 

Habartice ZÚR LK 

T18 protipovodňová ochrana území: P32 Libverdský 
potok, Lázně Libverda 

Lázně Libverda ZÚR LK 

T19 protipovodňová ochrana území: P33 
Minkovický potok, Minkovice u Frýdlantu 

Višňová ZÚR LK 

T20 protipovodňová ochrana území: P34 Oleška, 
Heřmanice 

Heřmanice ZÚR LK 

T21 protipovodňová ochrana území: P35 Oleška, 
Dětřichov 

Dětřichov ZÚR LK 

- koridory pro umístění staveb a opatření pro 
snižování ohrožení území povodněmi 

Bílý Potok, Černousy, Dolní Řasnice, 
Frýdlant, Hejnice, Horní Řasnice, 
Krásný Les, Raspenava, Višňová 

ostatní 

1 protipovodňová opatření (zkapacitnění toku – 
odtěžení nánosů přehrážky, obnova výpustí) 

Bílý Potok PO DSO 

2 protipovodňová opatření (retence – vybudování 
dešťové kanalizace U Rychtrovny) 

Bílý Potok PO DSO 

3 protipovodňová opatření (retence – terénní 
průleh) 

Bílý Potok PO DSO 

4 protipovodňová opatření (retence – poldr na 
Samotě) 

Bulovka PO DSO 

5 protipovodňová opatření (retence – poldr 
Bulovka I.) 

Bulovka PO DSO 
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6 protipovodňová opatření (retence – poldr 
Bulovka II.) 

Bulovka PO DSO 

7 protipovodňová opatření (retence – poldr Přední 
Štermberk) 

Bulovka PO DSO 

8 protipovodňová opatření (retence – poldr na 
Arnoltickém) 

Bulovka PO DSO 

9 protipovodňová opatření (revitalizace – regulace 
chodu splavenin a zvýšení ochrany před 
povodněmi) 

Černousy PO DSO 

10 protipovodňová opatření (zkapacitnění toku – 
zkapacitnění propustku) 

Černousy PO DSO 

11 protipovodňová opatření (obnovení odtokového 
kanálu) 

Černousy PO DSO 

12 protipovodňová opatření (retence – terénní 
průleh, zemní hráz) 

Černousy PO DSO 

13 protipovodňová opatření (zkapacitnění koryta na 
Q100) 

Dětřichov PO DSO 

14 protipovodňová opatření (místo pro případný 
rozliv) 

Dětřichov PO DSO 

15 protipovodňová opatření (revitalizace vodoteče 
od Kančího Vrchu) 

Dětřichov PO DSO 

16 protipovodňová opatření (revitalizace vodoteče 
pod Dětřichovským vodojemem) 

Dětřichov PO DSO 

18 protipovodňová opatření (zkapacitnění 
propustků) 

Dětřichov PO DSO 

19 protipovodňová opatření (zkapacitnění / 
vyčištění koryta) 

Dolní Řasnice PO DSO 

20 protipovodňová opatření (zkapacitnění nádrže – 
Dolní Řasnice) 

Dolní Řasnice PO DSO 

21 protipovodňová opatření (Poldr – Dolní Řasnice) Dolní Řasnice PO DSO 

22 protipovodňová opatření (Ferdinandov- 
revitalizace PB Sloupského potoka) 

Hejnice PO DSO 

24 protipovodňová opatření (poldr – Bažantnice) Frýdlant PO DSO 

25 protipovodňová opatření (Frýdlant - zkapacitnění 
koryta - pod koupalištěm) 

Frýdlant PO DSO 

26 protipovodňová opatření (Frýdlant - zkapacitnění 
/ vyčištění koryta - soutok Smědá) 

Frýdlant PO DSO 

27 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Frýdlant PO DSO 

28 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Frýdlant PO DSO 

29 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Frýdlant PO DSO 

30 protipovodňová opatření (zkapacitnění koryta na 
Q20) 

Frýdlant PO DSO 

31 protipovodňová opatření (suchý poldr) Frýdlant PO DSO 

32 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Frýdlant PO DSO 

33 protipovodňová opatření (odvodnění prostoru u 
ulice Zámecká) 

Frýdlant PO DSO 

34 protipovodňová opatření (terénní průleh) Habartice PO DSO 

35 protipovodňová opatření (retenční nádrž) Habartice PO DSO 

36 protipovodňová opatření (retenční nádrž) Habartice PO DSO 

37 protipovodňová opatření (terénní průleh, 
odvedení vod mimo intravilán) 

Habartice PO DSO 
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38 protipovodňová opatření (nasměrování toku do 
levostranného kanálu) 

Hejnice PO DSO 

39 protipovodňová opatření (inundační průleh) Hejnice PO DSO 

40 protipovodňová opatření (obtokový kanál jezu) Hejnice PO DSO 

41 protipovodňová opatření (navýšení nábřežní zdi) Hejnice PO DSO 

42 protipovodňová opatření (inundační průleh) Hejnice PO DSO 

43 protipovodňová opatření (nekapacitní odtok z 
rybníka, přepad do drážního příkopu) 

Hejnice PO DSO 

44 protipovodňová opatření (průleh, odvodňovací 
příkop) 

Hejnice PO DSO 

45 protipovodňová opatření (místo pro případný 
rozliv - KU Dětřichov u Frýdlantu) 

Heřmanice PO DSO 

46 protipovodňová opatření (místo pro případný 
rozliv - KU Kristiánov) 

Heřmanice PO DSO 

47 protipovodňová opatření (místo pro případný 
rozliv - KU Kristiánov) 

Heřmanice PO DSO 

51 protipovodňová opatření (Horní Řasnice - 
pravidelná údržba koryta) 

Horní Řasnice PO DSO 

52 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Jindřichovice pod Smrkem PO DSO 

53 protipovodňová opatření (revitalizace LP 
Jindřichovického potoka) 

Jindřichovice pod Smrkem PO DSO 

54 protipovodňová opatření (retence – přehrážka) Jindřichovice pod Smrkem PO DSO 

55 protipovodňová opatření (revitalizace 
Jindřichovického potoka) 

Jindřichovice pod Smrkem PO DSO 

56 protipovodňová opatření (poldr - Krásný Les) Krásný Les PO DSO 

57 protipovodňová opatření (poldr na Arnoltickém 
potoce II.) 

Krásný Les PO DSO 

58 protipovodňová opatření (jez - Krásný Les – 
odstranění) 

Krásný Les PO DSO 

59 protipovodňová opatření (oprava opevnění 
břehu - Krásný Les) 

Krásný Les PO DSO 

60 protipovodňová opatření (průleh I - Krásný Les) Krásný Les PO DSO 

61 protipovodňová opatření (průleh II - Krásný Les) Krásný Les PO DSO 

62 protipovodňová opatření (Krásný Les - 
zkapacitnění propustku u č.p. 217) 

Krásný Les PO DSO 

63 protipovodňová opatření (Zkapacitnění koryta - 
Krásný Les) 

Krásný Les PO DSO 

64 protipovodňová opatření (průleh III - Krásný Les) Krásný Les PO DSO 

65 protipovodňová opatření (průleh IV - Krásný Les) Krásný Les PO DSO 

66 protipovodňová opatření (Krásný Les - 
pravidelná údržba koryta) 

Krásný Les PO DSO 

67 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Kunratice PO DSO 

68 protipovodňová opatření (zkapacitnění rybníku 
Marmeládka) 

Kunratice PO DSO 

69 protipovodňová opatření (zemní val za 
podchodem býv. Drážního tělesa) 

Kunratice PO DSO 

70 protipovodňová opatření (zkapacitnění mostu) Kunratice PO DSO 

71 protipovodňová opatření (obnovení mokřadu) Kunratice PO DSO 

72 protipovodňová opatření (oprava jezu) Kunratice PO DSO 

73 protipovodňová opatření (snížení břehové hrany) Kunratice PO DSO 

74 protipovodňová opatření (snížení břehové hrany) Kunratice PO DSO 
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75 protipovodňová opatření (hrázka, terénní průleh) Lázně Libverda PO DSO 

76 protipovodňová opatření (poldr Libverda) Lázně Libverda PO DSO 

77 protipovodňová opatření (zkapacitnění 
levostranného přítoku Libverdského potoka) 

Lázně Libverda PO DSO 

78 protipovodňová opatření (poldr "U hřiště") Lázně Libverda PO DSO 

79 protipovodňová opatření (převedení vody 
zástavbou v lokalitě u hřiště) 

Lázně Libverda PO DSO 

80 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Nové Město pod Smrkem PO DSO 

81 protipovodňová opatření (retenční nádrž) Nové Město pod Smrkem PO DSO 

82 protipovodňová opatření (regulace odtoku do 
náhonu) 

Nové Město pod Smrkem PO DSO 

83 protipovodňová opatření (průleh, odvodňovací 
příkop) 

Nové Město pod Smrkem PO DSO 

84 protipovodňová opatření (retenční nádrž) Nové Město pod Smrkem PO DSO 

85 protipovodňová opatření (retenční nádrž) Nové Město pod Smrkem PO DSO 

86 protipovodňová opatření (přehrážka) Nové Město pod Smrkem PO DSO 

87 protipovodňová opatření (zkapacitnění 
propustku) 

Pertoltice PO DSO 

88 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Pertoltice PO DSO 

89 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Pertoltice PO DSO 

90 protipovodňová opatření (vyčištění koryta) Pertoltice PO DSO 

91 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Pertoltice PO DSO 

92 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Pertoltice PO DSO 

93 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Pertoltice PO DSO 

94 protipovodňová opatření (poldr na Libverdském 
potoce) 

Raspenava PO DSO 

95 protipovodňová opatření (poldr na Lomnici) Raspenava PO DSO 

96 protipovodňová opatření (poldr na Holubím 
potoce) 

Raspenava PO DSO 

97 protipovodňová opatření (poldr na Pekelském 
potoce) 

Raspenava PO DSO 

98 protipovodňová opatření (poldr na Pustém 
potoce) 

Raspenava PO DSO 

99 protipovodňová opatření (retence - terénní 
průleh) 

Raspenava PO DSO 

100 protipovodňová opatření (zkapacitnění 
inundačních propustí) 

Raspenava PO DSO 

101 protipovodňová opatření (zkapacitnění 
propustku) 

Raspenava PO DSO 

102 protipovodňová opatření (poldr Sloupský potok Raspenava PO DSO 

103 protipovodňová opatření (poldr "Farská louka") Raspenava PO DSO 

104 protipovodňová opatření (poldr Předlánce) Višňová PO DSO 

105 protipovodňová opatření (poldr Poustecký les) Višňová PO DSO 

106 protipovodňová opatření (poldr na Bulovském 
potoce) 

Višňová PO DSO 

107 protipovodňová opatření (Snížení břehové 
hrany, výstavba tůně) 

Višňová PO DSO 

108 protipovodňová opatření (snížení břehové hrany) Višňová PO DSO 
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109 protipovodňová opatření (zemní hrázka, řízený 
odtok inundací) 

Višňová PO DSO 

110 protipovodňová opatření (snížení břehové hrany, 
řízený rozliv) 

Višňová PO DSO 

111 protipovodňová opatření (zemní průleh, zemní 
hráz, usměrnění toku v inundaci) 

Višňová PO DSO 

112 protipovodňová opatření (obnova kapacity 
odvodňovacího kanálu) 

Višňová PO DSO 

113 protipovodňová opatření (snížení břehové hrany) Višňová PO DSO 

114 protipovodňová opatření (PPO Předlánce) Višňová PO DSO 

115 protipovodňová opatření (zkapacitnění 
Libverdského potoka) 

Lázně Libverda PO DSO 

116 protipovodňová opatření (zkapacitnění Malého 
sloupského potoka) 

Hejnice PO DSO 

117 protipovodňová opatření (zkapacitnění 
Sloupského potoka) 

Hejnice PO DSO 

118 protipovodňová opatření (zkapacitnění toku – 
Bulovský potok) 

Bulovka PO DSO 

119 protipovodňová opatření (zkapacitnění toku – 
Bulovský potok - Bulovka) 

Bulovka PO DSO 

120 protipovodňová opatření (Bulovka – zachycení 
vody v ploše povodí nad zastavěným územím) 

Bulovka PO DSO 

121 protipovodňová opatření (Arnoltice – zachycení 
vody v ploše povodí nad zastavěným územím) 

Bulovka PO DSO 

122 protipovodňová opatření (odvodňovací příkop) Nové Město pod Smrkem PO DSO 

123 protipovodňová opatření (suchý poldr/VN) Dětřichov PO DSO 

124 protipovodňová opatření (suchý poldr/VN) Frýdlant PO DSO 

125 protipovodňová opatření (Horní Řasnice - průleh 
- přívalové srážky) 

Horní Řasnice PO DSO 

126 protipovodňová opatření (Horní Řasnice - 
zkapacitnění propustku u č.p. 190) 

Horní Řasnice PO DSO 

127 protipovodňová opatření (Horní Řasnice - 
zkapacitnění propustku u č.p. 77) 

Horní Řasnice PO DSO 

128 protipovodňová opatření (Horní Řasnice - 
zkapacitnění propustku u č.p. 104) 

Horní Řasnice PO DSO 

129 protipovodňová opatření (průleh – přívalové 
srážky) 

Dolní Řasnice PO DSO 

130 protipovodňová opatření (zkapacitnění 
propustku u č.p. 274) 

Dolní Řasnice PO DSO 

131 protipovodňová opatření (zkapacitnění 
propustku u č.p. 82) 

Dolní Řasnice PO DSO 

132 protipovodňová opatření (zkapacitnění toku - 
obnova kanálu) 

Dolní Řasnice PO DSO 

133 protipovodňová opatření (zkapacitnění 
propustku u č.p. 332) 

Dolní Řasnice PO DSO 

134 protipovodňová opatření (zkapacitnění 
propustku u č.p. 276) 

Dolní Řasnice PO DSO 

135 protipovodňová opatření (Krásný Les - průleh - 
přívalové srážky) 

Krásný Les PO DSO 

137 protipovodňová opatření (Višňová, Víska - 
výstavba suché nádrže na Krčelském potoce) 

Višňová PO DSO 

C.3 PŮDNÍ FOND  

- - - - 
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C.4 ZATÍŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

- - - - 

C.5 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  

NRBC nadregionální biocentrum ÚSES NC68 
Poustecká obora 

Bulovka, Frýdlant, Krásný Les, 
Kunratice, Pertoltice, Višňová 

ZÚR LK 

NRBC nadregionální biocentrum ÚSES NC83 Jizerské 
louky 

Bílý Potok, Lázně Libverda ZÚR LK 

NRBC nadregionální biocentrum ÚSES NC84 
Jizerskohorské bučiny 

Bílý Potok, Frýdlant, Hejnice, Lázně 
Libverda, Raspenava 

ZÚR LK 

NRBK nadregionální biokoridor ÚSES K19H Hejnice ZÚR LK 

NRBK nadregionální biokoridor ÚSES K23H Bílý Potok, Lázně Libverda, Nové 
Město pod Smrkem 

ZÚR LK 

NRBK nadregionální biokoridor ÚSES K23MB Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem 

ZÚR LK 

NRBK nadregionální biokoridor ÚSES K24MB Frýdlant, Dětřichov, Kunratice ZÚR LK 

NRBK nadregionální biokoridor ÚSES K25MH Bulovka, Dolní Řasnice, Krásný Les ZÚR LK 

NRBK nadregionální biokoridor ÚSES K26MH Černousy, Višňová ZÚR LK 

RBC regionální biocentrum ÚSES RC07 Černá Hora Hejnice ZÚR LK 

RBC regionální biocentrum ÚSES RC08 Prales 
Jizera 

Hejnice ZÚR LK 

RBC regionální biocentrum ÚSES RC09 Chlum Raspenava ZÚR LK 

RBC regionální biocentrum ÚSES RC15 Holubník Hejnice ZÚR LK 

RBC regionální biocentrum ÚSES RC1275 Úbočí 
Smrku 

Lázně Libverda, Nové Město pod 
Smrkem 

ZÚR LK 

RBC regionální biocentrum ÚSES RC1276 Hřebenáč Horní Řasnice, Jindřichovice pod 
Smrkem, Nové Město pod Smrkem 

ZÚR LK 

RBC regionální biocentrum ÚSES RC1279 Bulovka Černousy, Habartice, Pertoltice, 
Višňová 

ZÚR LK 

RBC regionální biocentrum ÚSES RC1787 Meandry 
Smědé 

Černousy, Višňová ZÚR LK 

RBC regionální biocentrum ÚSES RC1788 Řasnice Bulovka, Horní Řasnice ZÚR LK 

RBK regionální biokoridor ÚSES RK08 Krásný Les, Raspenava ZÚR LK 

RBK regionální biokoridor ÚSES RK09 Nové Město pod Smrkem, Raspenava ZÚR LK 

RBK regionální biokoridor ÚSES RK10 Hejnice ZÚR LK 

RBK regionální biokoridor ÚSES RK11 Hejnice ZÚR LK 

RBK regionální biokoridor ÚSES RK12 Hejnice ZÚR LK 

RBK regionální biokoridor ÚSES RK13 Hejnice ZÚR LK 

RBK regionální biokoridor ÚSES RK15 Černousy ZÚR LK 

RBK regionální biokoridor ÚSES RK634 Černousy ZÚR LK 

RBK regionální biokoridor ÚSES RK635 Černousy ZÚR LK 

RBK regionální biokoridor ÚSES RK636 Horní Řasnice ZÚR LK 

RBK regionální biokoridor ÚSES RK637 Nové Město pod Smrkem ZÚR LK 

RBK regionální biokoridor ÚSES RK645 Bílý Potok ZÚR LK 

 lokální biocentrum ÚSES výskyt v celém území SO ORP ÚP 

 lokální biokoridor ÚSES výskyt v celém území SO ORP ÚP 

 


