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1. Úvod
Cílem 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) je zhodnocení stavu
a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, vyplývajících z platných právních předpisů či
vlastností území, a záměrů na provedení změn v území v rámci správního obvodu obce
s rozšířenou působností Varnsdorf (SO ORP), ke stavu známému koncem roku 2014. Dále
vyhodnocují udržitelný rozvoj území a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.
Dokumentace 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Varnsdorf je
zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

2. Úvodní informace SO ORP Varnsdorf
2.1 Základní charakteristika SO ORP Varnsdorf
Území správního obvodu ORP Varnsdorf administrativně spadá do Ústeckého kraje, kde
se nachází zhruba v jeho severovýchodní části. Ze severovýchodní části sousedí ORP
Varnsdorf se Spolkovou republikou Německo, jeho jižní část sousedí s Libereckým krajem,
severozápadně a jihozápadně pak sousedí s dalšími ORP Ústeckého kraje (Rumburk, Děčín).
Správní obvod ORP Varnsdorf má rozlohu 8 885,3 ha, což představuje 1,67% území
Ústeckého kraje a je tak nejmenší z 16 - ti SO ORP Ústeckého kraje.
K 31. 12. 2013 žilo v ORP Varnsdorf celkem 20 346 obyvatel, čímž Varnsdorfsko zaujímalo
v celokrajském žebříčku lidnatosti SO ORP 15. místo.
Ve srovnání s počtem obyvatel k 31.12.2011, kdy žilo v ORP Varnsdorf 20 503 obyvatel a ve
srovnání s počtem obyvatel k 31.12.2013, kdy žilo v ORP Varnsdorf 20 346 obyvatel se jedná
o pokles počtu obyvatel v ORP Varnsdorf.
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Obr. č. 1: Přehled SO ORP Ústeckého kraje
tabulka č. 1 Přehled SO ORP Ústeckého kraje

Kód
ORP

Název ORP

Počet obyvatel
k 31. 12. 2013

Celková výměra
(ha)

Počet
2
obyvatel/km

4201

Bílina

21 790

12358

176,32

4202

Děčín

78 204

55371

141,24

4203

Chomutov

81 826

48608

168,34

4204

Kadaň

43 137

44919

96,03

4205

Litoměřice

59 161

47053

125,73

4206

Litvínov

38 331

23598

162,43

4207

Louny

43 513

47259

92,07

4208

Lovosice

27 609

26163

105,53

4209

Most

76 088

23111

329,23

4210

Podbořany

15 679

33763

46,44

4211

Roudnice nad Labem

32 300

30011

107,63

4212

Rumburk

33 425

26611

125,61

4213

Teplice

107 006

34531

309,88

4214

Ústí nad Labem

119 519

40473

295,31

4215

Varnsdorf

20 346

8885

228,99

4216

Žatec

27 186

30736

88,45

Správní obvod ORP Varnsdorf patří svoji rozlohou 20 346 ha k nejmenším ORP Ústeckého kraje.
Zahrnuje 6 obcí a 13 katastrálních území. Z těchto obcí mají 2 obce statut města: Varnsdorf a
Chřibská.
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Obr. č. 2: Přehled obcí v SO ORP Varnsdorf

Počet částí
obce

Počet katastrů

Počet obyvatel
2
na km

Název obce

Počet obyvatel
k 31. 12. 2013

Kód obce

Celková výměra
(ha)

tabulka č. 2 Přehled obcí ve správním obvodu ORP Varnsdorf

Dolní Podluží

1189

1517,5

78,35

1

3

562505

Horní Podluží

775

740,6

104,64

1

4

562530

Chřibská

1396

1595,6

87,49

4

4

562572

Jiřetín pod Jedlovou

648

1136,9

57,00

3

4

Rybniště

674

1271,3

53,02

2

2

15664
2623,4
562882
Varnsdorf – ORP, POU
POU – obec s pověřeným obecním úřadem, ORP – obec s rozšířenou púsobností

597,09

2

3

562432

562793
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2.2 Širší vztahy a nadřazené dokumenty
Politika územního rozvoje ČR (dále též „PÚR ČR“) je pořízena Ministerstvem pro místní rozvoj
v mezích § 5 odst. 5 podle § 31 až 35 a § 186 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), na základě usnesení
vlády ČR 929 ze dne 20. 7. 2009, kterým byla schválena Politika územního rozvoje České
republiky (dále též PÚR ČR 2008), a na základě úkolu II. 2. písm. a) tohoto usnesení.
PÚR ČR stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost a pro stanovování
podmínek pro předpokládané rozvojové záměry s cílem zvyšovat jejich přínosy
a minimalizovat jejich negativní dopady.
PÚR ČR, jejíž text je doplněn potřebnými schématy, je v souladu s § 32 stavebního zákona
členěna na kapitoly:


„Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“,
které se uplatňují na celém území České republiky;
 „Rozvojové oblasti a rozvojové osy“, „Specifické oblasti“, „Koridory a plochy dopravní
infrastruktury“ a „Koridory, plochy a rozvojové záměry technické infrastruktury“;
Politika územního rozvoje ČR vymezuje oblasti, osy, koridory a plochy s ohledem na
prokázané potřeby rozvoje území státu, které odůvodňují v souladu s § 5 stavebního zákona
zásah do působnosti orgánů krajů a obcí v záležitostech týkajících se jejich územního rozvoje,
a jestliže je důvodné pro tyto oblasti, osy, koridory a plochy stanovit kritéria a podmínky pro
rozhodování o změnách v nich;


„Další úkoly pro územní plánování“.

Republikové priority
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např.
i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje atd.
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lipská charta, bod II. 2; viz také
čl. 24 PÚR ČR 2008) Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá
nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy.
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet
v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje (dále jen ZÚR) by měly stanovit především základní požadavky na
uspořádání území kraje, účelné využití tohoto území, vymezení ploch nebo koridorů staveb,
které mohou mít důležitý význam pro celý kraj. ZÚR nestanovují podrobnosti vedení tras
silnic a dálnic, ty by měly být ponechány až na nižší úrovně plánování. Zásady územního
prosinec 2014
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rozvoje jsou závazné pro obce, které budou mít povinnost do svých územních plánů přenést
záměry schválené v Zásadách, a to i kdyby s jejich umístěním nesouhlasily. Zásady musí
respektovat PÚR ČR. Zásady schvaluje zastupitelstvo kraje a zároveň se vyhlašují jako tzv.
opatření obecné povahy – proti němu je možné podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu.
Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění
aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny
v území.
V rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno vytvářet, udržovat a koordinovat
územní připravenost na zvýšené požadavky změn v území a při respektování republikových
priorit územního plánování umožňovat odpovídající využívání území a zachování jeho hodnot.
Základní kritéria pro rozhodování a posuzování záměrů na změny v území ve všech
rozvojových oblastech a rozvojových osách dle PÚR ČR 2008 mají sledovat zejména:







rozvoj veřejné infrastruktury mezinárodního a republikového významu při
současném zachování respektování hodnot území,
rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení
prostorově sociální segregaci, fragmentaci a záborům ploch veřejně přístupné
zeleně,
nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch,
řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející
těžbou, průmyslovým využitím, armádou apod.), účelnou organizací
materiálových toků
a nakládání s odpady,
zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center, ochrana a
využití rekreačního potenciálu krajiny

Rozvojová oblast NOB3 – RUMBURSKO, VARNSDORFSKO
ZÚR ÚK stanovují na území ORP Rumburk, Varnsdorf rozvojovou oblast nadmístního významu
NOB3 Rumbursko, Varnsdorfsko, která se na území obcí SO ORP Varnsdorf týká obcí Dolní
Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou a Varnsdorf.
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro územní
plánování:
(1)

Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení
problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.

(2)

Vytvářet územní předpoklady pro zlepšení dopravní dostupnosti vyšších center
osídlení (zejm. Ústí nad Labem, Děčín a center osídlení v Libereckém kraji).

(3)

Nástroji územního plánování zajistit zlepšení silniční dopravní dostupnosti rozvojové
oblasti z vnitrozemí CR (zejména úpravy silnice I/9 a silnice II/263).
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(4)

Nástroji územního plánování zajistit zlepšení zabezpečení rozvojových předpokladů
oblasti na úseku technické infrastruktury – zejména v zásobování elektrickou energií.

(5)

V příhraničních prostorech CR/SRN podporovat vzájemné výhodnou kooperaci
a provázanost sídelních soustav, dopravní a technické infrastruktury i občanské
vybavenosti.

(6)

Podporovat revitalizaci nedostatečné využitých nebo zanedbaných areálu a ploch
typu brownfield, využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách
nadmístního významu.

(7)

Podporovat rozvoj rekreace a cestovního ruchu, zachovávat a rozvíjet hodnoty území,
které vytváří předpoklady pro rekreaci a cestovní ruch jednak ve vlastní rozvojové
oblasti a jednak s ohledem na to, že oblast je nástupištěm do navazujících území NP a
CHKO.

NOS4 - ROZVOJOVÁ OSA NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU JIŘETÍN POD JEDLOVOU -VARNSDORF RUMBURK - STÁTNÍ HRANICE ČR/SRN
ZÚR ÚK stanovují na území ORP Varnsdorf a Rumburk urbanizační osu nadmístního významu
NOS4 Jiřetín pod Jedlovou - Varnsdorf – Rumburk – státní hranice ČR/SRN, která je na území
SO ORP Varnsdorf vymezena v obcích Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou a
Varnsdorf.
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro územní
plánování:
(1)

Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení
problému územními studiemi a regulačními plány.

(2)

Podporovat přestavbu silnice I/9 tvořící základ rozvojové osy a řešit vyplývající
územní souvislosti.

(3)

Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty na území rozvojové osy, které
vytvářejí charakteristické znaky území.

(4)

Podporovat využití oboustranně výhodných kooperativních vztahu osídlení ležícího na
rozvojové ose v příhraničním pásmu ČR/SRN.

(5)

Koridor silnice I/9 chápat jako koridor pro vedení dalších zařízení technické
infrastruktury pro Šluknovský výběžek - územní rezerva pro VVN.
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2.3 Stav územně plánovacích dokumentací a jejich změn
Na území SO ORP Varnsdorf je v současné době rozpracován územní plán Chřibská a
Rybniště, dále se připravuje zadání územního plánu Varnsdorf. Přehled stavu územně
plánovacích dokumentací v obcích je uveden v následujícím přehledu:
tabulka č. 3 Přehled stavu ÚPD v SO ORP Varnsdorf – říjen 2014

Obec

Stav současný

Dolní Podluží
Horní Podluží

ÚP Dolní Podluží - 2010
ÚP Horní Podluží - 2007
Změna č.1 - 2009
Změna č.2 - 2009
Změna č.3 - 2011
ÚPNSÚ Chřibská - 1998
ÚP Jiřetín pod Jedlovou - 2008
Změna č.1 ÚP Jiřetín pod Jedlovou 2012
ÚPO Rybniště - 2001
ÚPNSÚ Varnsdorf – 1.10.1998
Změna č.10 ÚPNSÚ Varnsdorf –
04/2012
ÚPNSÚ Varnsdorf-Studánka 1.10.1998

Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou

Rybniště
Varnsdorf
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3. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
3.1 Horninové prostředí a geologie
3.1.1 Geomorfologický profil území
Správní území ORP Varnsdorf se rozkládá v severovýchodní části Ústeckého kraje. Podstatnou
část jeho území zabírají Lužické hory, jež se nacházejí v tzv. České křídové pánvi. Převážná
část území je tvořena svrchnokřídovými sedimenty, především pískovci, v menší míře jsou
zastoupeny i slínovce a jílovce. V období třetihor zde v důsledku vulkanické činnosti
pronikající magma tvořilo podzemní tělesa (lakolity), případně utuhlo v přívodních komínech.
V období čtvrtohor zde probíhala eroze a v důsledku zvětrávání byla povrchová vrstva
usazenin odnesena a na povrch vystoupily odolné, původně podpovrchové vulkanické útvary,
které tvoří i hlavní hřeben Lužických hor. Severní část Lužických hor ohraničuje tektonická
porucha (Lužická porucha) a severně od ní do území zasahují ze Šluknovského výběžku
prvohorní vyvřeliny (rumburská žula, granodiority).
Lužické hory
Oblast Lužických hor zabírá jižní polovinu SO ORP Varnsdorf. Geologicky jsou Lužické hory
budované převážně svrchnokřídovými pískovci, jimiž v třetihorách na četných místech
proniklo k povrchu žhavé magma, které utuhlo ve formě znělcových a čedičových hornin.
Protože tyto sopečné horniny jsou odolnější než okolní pískovce, byly následnou erozní
činností vypreparovány, čímž vznikl charakteristický reliéf Lužických hor, tvořený protáhlými
hřbety a výraznými kuželovitými nebo kupovitými vrchy. Na severním okraji hor jsou křídové
pískovce tektonicky ohraničeny proti granitoidům lužického masivu tzv. lužickou poruchou,
po které došlo k nasunutí starší žuly nad mladší pískovce.
Do západní části SO ORP zasahují i Labské pískovce.
Labské pískovce
Nejdůležitější pro formování hornin Labských pískovců bylo období křídy, kdy území
pokrývala pánev s mělkým mořem. Na jeho dně se postupně usazovaly mohutné vrstvy
sedimentů, jejichž zpevněním vznikly pískovce a slepence. Po skončení křídové sedimentace
nastalo období odnosu doprovázené tektonickým rozpadem vzniklých pískovců křídového
pokryvu. U jižního okraje Labských pískovců vzniklo zlomové pásmo, v němž jsou křídové
uloženiny rozbity zlomy do množství svisle posunutých ker. Jeho jižní okraj tvoří geologické
i zeměpisné rozhraní mezi Českým středohořím na jihu, kde je území zakleslé o několik set
metrů a na povrch vycházejí především slínovce svrchní křídy, a Varnsdorfskými stěnami
na severu, které jsou tektonicky výše položené a povrch tvoří kvádrové pískovce spodní části
křídy s typickou morfologií skalních měst.
Typické pískovcové útvary se vyskytují v různě velkých formách. Z velkých forem je významné
skalní město u Tisé. Z forem střední velikosti jsou zastoupeny skalní věže, pilíře, stěny,
ostrohy, skalní hřiby, římsy, převisy aj. Z malých forem jsou nejběžnější voštiny
a skalní dutiny, skalní mísy a pseudoškrapy (nepravidelné žlábky oddělené hřbítky).
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Obr. č. 3: Přehled útvarů (útvary omezeny 1km bufferem za hranici SO ORP Varnsdorf)

3.1.2 Zjištění a vyhodnocení stavu území
tabulka č. 4 Seznam jevů pro vyhodnocení

Horninové prostředí a geologie
Č. jevu

Název jevu

Výskyt jevu v území
ORP Varnsdorf

A_057

dobývací prostor

NE

A_058

chráněné ložiskové území

NE

A_059

chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

A_060

ložisko nerostných surovin

ANO

A_061

poddolované území

ANO

A_062

sesuvné území a území jiných geologických rizik

A_063

staré důlní dílo

A_066

odval, výsypka, odkaliště, halda

NE

NE
ANO
NE

Nerostné suroviny
Území ORP Varnsdorf není bohaté na nerostné suroviny. V minulých stoletích zde však
postupně v řadě lokalit probíhala důlní činnost. První pokusy na území dnešní obce Jiřetín
pod Jedlovou spadají již do druhé poloviny 15. století, nebyly však příliš úspěšné. Ke
znovuoživení došlo v 16. století, kdy bylo založeno hornické městečko Sanct Georgenthal –
dnešní Jiřetín pod Jedlovou. Probíhala zde s přestávkami nepříliš výnosná těžba galenitu
a chalkopyritu. Definitivně byla zastavena v roce 1910. Na území města Varnsdorf (pod
Špičákem) probíhaly v 19. století pokusy o dolování hnědého uhlí. Rovněž na dalších územích
v minulosti probíhala těžba různých surovin.

prosinec 2014
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V současném období na území SO ORP Varnsdorf důlní činnost neprobíhá a nepředpokládá se
její zahájení ani v budoucnosti. Dle ÚAP Ústeckého kraje (2011) se na území obce Varnsdorf
nachází prognózní zdroj hnědého uhlí.

tabulka č. 5 Přehled výskytu ložisek nerostných surovin

Ložiska nerostných surovin
Název ložiska
Krásná Lípa-Studánka
celkem ORP

Číslo
ložiska

Surovina

Výměra
(ha)

Dotčené obce

Druh
těžby

218892

čedič,znělec –
náhrady živců
-

13,8

Varnsdorf

13,8

-

dřívější
povrchová
-

-

Obr. č. 4: Přehled ložisek nerostných surovin, chráněných lož. území

Sesuvná a poddolovaná území
Pozůstatkem důlní činnosti na území SO ORP Varnsdorf je výskyt řady poddolovaných území.
Celkem se jich zde nachází 22, největší počet se nachází na území obcí Dolní Podluží (10) a
Jiřetín pod Jedlovou (6). Na území obce Dolní Podluží se nachází 5 objektů, evidovaných jako
stará důlní díla. Nejrozsáhlejší poddolovaná území se nachází na území obce Jiřetín pod
Jedlovou, o celkovém rozsahu 68,02 ha. Výskyt poddolovaných území a starých důlních děl na
území správního obvodu ORP Varnsdorf je uveden v následující tabulce a přehledovém
obrázku.
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tabulka č. 6 Přehled poddolovaných území
Poddolované území
Obec

Území
obce (ha)

Dolní Podluží
Horní Podluží
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
ORP Varnsdorf

38,15
0
68,02
2,75
18,24
127,16

Počet
poddolovaných
území (body)
4
1
3
0
2
10

Počet
poddolovaných
území (plochy)
6
0
3
1
2
12

tabulka č. 7 Popis poddolovaných území bodových
Obec
Dolní Podluží 10
Dolní Podluží 5
Dolní Podluží 8
Dolní Podluží 9
Horní Podluží
Jiřetín p.Jedlovou/Rozhled 2
Jiřetín p.Jedlovou/Rozhled 3
Jiřetín p.Jedlovou/Rozhled 3
Varnsdorf/Studánka
Varnsdorf 1

Projevy
ojedinělá
ojedinělá
ojedinělá
ojedinělá/haldy+propadliny
ojedinělá
ojedinělá
ojedinělá
ojedinělá/haldy+propadliny
ojedinělá
ojedinělá

Rok
2004
1993
2001
2004
1984
1993
1993
2005
1991
2001

Surovina
Polymetalické rudy
Zlatonosná ruda
Uhlí hnědé
Polymetalické rudy
Měděná ruda - Polymetalické rudy
Železné rudy
Zlatonosná ruda
Polymetalické rudy
Měděná ruda - Polymetalické rudy
Uhlí hnědé

tabulka č. 8 Popis poddolovaných území plošných
Obec
Dolní Podluží 1
Dolní Podluží 2 - Lesná
Dolní Podluží 3
Dolní Podluží 4
Dolní Podluží 6
Dolní Podluží 7
Jiřetín p.Jedlovou/Jedlová
Jiřetín p.Jedlovou
Jiřetín p.Jedlovou/Rozhled 1
Rybniště
Varnsdorf/Studánka
Varnsdorf
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Projevy

haldy+propadliny
haldy+propadliny
haldy+propadliny
drobné
haldy+propadliny+usti

drobné

Surovina
rudy
rudy
rudy
rudy
rudy
rudy
neznámá
rudy
rudy
rudy
paliva
paliva
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Obr. č. 6: Přehled poddolovaných území
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3.2 Vodní režim
3.2.1 Vodní režim
Vodní režim je ovlivňován několika faktory. Jsou to jak hydrologické vlastnosti a základní
charakteristiky povodí, tak způsob využívání a úroveň hospodaření na půdě na ploše
povodí, obzvlášť na zemědělské a lesní půdě (struktura pěstovaných plodin a kultur,
druhová a věková skladba lesních porostů). Průběh odtokových poměrů z povodí ovlivňují
i ostatní pozemky, zvláště zpevněné komunikace, betonové plochy, stavební pozemky
a odtokové poměry ze sídlišť a intravilánů.
Neporušená krajina má schopnost akumulovat a zpomalit odtok velkého množství vody.
Tuto schopnost krajiny se výrazně snižuje především díky velkovýrobnímu způsobu
hospodaření v krajině, jako je především vysoké zornění půdy, velké půdní bloky s nízkým
obsahem organického podílu v půdě, nevhodnou skladbou dřevin v lese (smrková kultura
na nevhodných místech), intenzivní zemědělská činnost na svažitém území. Tyto
negativní projevy přináší nižší stabilitu krajiny a v konečném důsledku zvyšující se riziko
povodní.
Územím SO ORP Varnsdorf prochází dělící linie mezi povodím Severního a Baltského
moře, jež vymezena hlavním hřebenem Lužických hor – Lužickým hřbetem – jižně od
lužické poruchy v pásmu od vrchu Spravedlnost po Horní Sedlo. Ačkoliv jsou Lužické hory
pramennou oblastí a jsou vymezeny jako chráněná oblast přirozené akumulace vod, ve
sledovaném území se nacházejí pouze drobnější vodní toky, které patří k povodí řek Ohře,
Labe i Odry (resp. Nisy).
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Zjištění a vyhodnocení stavu území
tabulka č. 9 Seznam jevů pro vyhodnocení

Vodní režim
Č. jevu
A_044

Název jevu

Výskyt jevu v území
ORP Varnsdorf

A_045

vodní zdroj podzemní, povrchové vody; včetně ochranných
pásem
chráněná oblast přirozené akumulace vod

ANO

A_046

zranitelná oblast

A_047

vodní útvar povrchových, podzemních vod

ANO

A_048

vodní nádrž

ANO

A_049

povodí vodního toku, rozvodnice

ANO

A_050

záplavové území

ANO

A_051

aktivní zóna záplavového území

ANO

A_052

území určené k rozlivům povodní

A_053

území zvláštní povodně pod vodním dílem

ANO

A_054

objekt/zařízení protipovodňové ochrany

ANO

A_055
A_056

přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody; včetně
ochranných pásem
lázeňské místo; vnitřní, vnější území lázeňského místa

B_028

podíl vodních ploch na celkové výměře katastru

ANO

NE
NE
ANO

Vodní zdroje podzemní, povrchové vody včetně ochranných pásem
Na území SO ORP Varnsdorf má nadprůměrné množství srážek a velmi dobrou retenční
schopnost. Je to oblast, kde se nachází řada vodních zdrojů pitné vody. Jde především
o zdroje podzemních vod, ze kterých je voda odebírána pomocí studní. Na území SO ORP je
evidováno celkem 87 vodních zdrojů, evidovaných poskytovatelem Severočeské vodovody a
kanalizace. Jedná se především o odběry podzemních vod pro zásobování pitnou vodou studní. Nejvíce studen se nachází na území obcí Dolní Podluží a Chřibská. Povrchový zdroj
vody je území SO ORP Varnsdorf jeden, jedná se o Chřibskou přehradu na území obce
Rybniště sloužící jako rezervoár pro výrobu pitné vody, koupání a jiné formy rekreace jsou
proto zakázány. Její rozloha je 12,2 ha. Rozlohy ochranných pásem vodních zdrojů na území
jednotlivých obcí jsou uvedeny v následujícím přehledu.
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Obr. č. 7: Přehled zdrojů pitné vody – odběry včetně ochranných pásem
tabulka č. 10 Zdroje pitné vody

Zdroje pitné vody
Obec

Počet odběrů

Dolní Podluží

32

Horní Podluží

4

Chřibská

22

Jiřetín pod Jedlovou

14

Rybniště

9

Varnsdorf

6

ORP Varnsdorf

87

Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Na území SO ORP Varnsdorf se v jeho jižní části rozprostírá vyhlášená chráněná oblast
přirozené akumulace vod „Severočeská křída“ (dále jen CHOPAV) o rozsahu 4849,84 ha.
Dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, je v CHOPAV zakázáno
zejména:
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zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha,
v jednotlivé chráněné vodohospodářské oblasti smí být celkově rozsah lesních
pozemků snížen nejvýše o 500 ha proti stavu z roku zřízení příslušného CHOPAVu
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odvodňovat lesní pozemky ve výměře přesahující 250 ha souvislé plochy



odvodňovat zemědělské pozemky ve výměře přesahující 50 ha souvislé plochy, pokud
na základě hydrologického průzkumu prokázáno, že odvodnění neohrozí kapacitu
jímací oblasti



těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly
k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, s výjimkou kamenolomů, v nichž je nutno
přejít k polojámové nebo jámové těžbě a nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než
10 ha

tabulka č. 11 CHOPAV zasahuje následující obce
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Obec

Plocha CHOPAV (ha)

Zastoupení CHOPAV (%)

Dolní Podluží

941,26

62

Horní Podluží

200,26

27

Chřibská

1595,95

100

Jiřetín pod Jedlovou

1093,10

96

Rybniště

1019,26

39

ORP Varnsdorf

4849,84

54,6

Obr. č. 8: Rozsah chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída
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Povrchové a podzemní vody
Středem území protéká ve směru Z – V řeka Lužnička, do níž se vlévají drobné toky
(Lesenský potok, Stožecký potok a další říčky), jež odvádí mimo území SO ORP a
pokračuje na území SRN.
Východní výběžek území protíná německá řeka Mandava (Mandau), jež protéká ORP
Varnsdorf. Jižní část Lužických hor na území SO ORP odvodňuje Chřibská Kamenice, která
protéká ve směru V – Z a již mimo sledované území se vlévá do řeky Kamenice.
Vodní nádrže – tvoří základní opatření pro úpravu odtokových poměrů a významně
ovlivňují režim malých i velkých průtoků. Hlavním účelem těchto vodních děl je zlepšení
nízkých průtoků pro zásobení pitnou nebo užitkovou vodou a ochrana před velkými
vodami. V neposlední řadě mají též význam pro zlepšení čistoty toků, chov ryb, případně
využití vodní energie a pro rekreaci obyvatel.
Na území ORP Varnsdorf se nachází vodní nádrž Chřibská, která se nachází v obci
Rybniště, rozloha vodní nádrže je 12,18 ha.
Povrchové vody jsou zadržovány v řadě vodních ploch, rybníků, tůní. Mezi největší
rybníky v zájmové oblasti je Velký rybník s plochou 31,3 ha v obci Rybniště. Další rozlehlý
rybník se nachází v obci Horní Podluží (Světlík s rozlohou 14,07 ha). Mezi další větší
rybníky patří Varnsdorfský rybník – 8,4 ha v obci Varnsdorf, Školní rybník – 4,3 ha v obci
Rybniště. Dále se jedná o vodní plochy malého rozsahu rozprostřené na území ORP
Varnsdorf.
tabulka č. 12 Rozsah vodních ploch v jednotlivých obcích, stav k 31.12.2013
Zastoupení vodních ploch v území
Obec

Zastoupení vod.
plochy v obci (%)

Dolní Podluží

8,5

0,6

Horní Podluží

15,8

2,1

Chřibská

18,1

1,1

6,7

0,6

69,1

5,4

Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf

ORP Varnsdorf
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Vodní
plocha (ha)

30,4

1,2

148,6

1,7
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Obr. č. 9: Přehled povrchových vod

Záplavová území, protipovodňová opatření
Ačkoliv vodní toky, protékající územím nepatří k významným, dochází zde opakovaně
k záplavám včetně zastavěných částí území, což znamená limity pro využití řady lokalit.
Záplavová území jsou vymezena na tocích řeky Křinice, Lužnička, Mandava a Chřibská
Kamenice a svojí rozlohou zasahují území všech obcí SO ORP Varnsdorf. Rozloha záplavového
území stoleté vody má na území správního obvodu rozlohu 95 ha, což odpovídá 1,1 % celkové
rozlohy. Vymezená záplavová území SO ORP Varnsdorf jsou uvedena v následující tabulce.
tabulka č. 13 Záplavová území SO ORP Varnsdorf
Obec
Dolní Podluží
Horní Podluží

Výměra obce
[ha]
1 518,5

Q5 [ha]

Q5 [%]

3,6

0,2

Q20
[ha]
6,7

Q20 [%]

Q100 [%]

0,4

Q100
[ha]
19,7

1,3

746,2

4,4

0,6

10,8

1,5

14,5

1,9

Chřibská

1 596,0

6,0

0,4

9,8

0,6

15,1

0,9

Jiřetín pod Jedlovou

1 137,0

3,1

0,3

3,6

0,3

4,0

0,4

Rybniště

1 271,5

14,9

1,2

15,8

1,2

17,0

1,3

Varnsdorf

2 616,9

8,8

0,3

12,7

0,5

24,7

0,9

SO ORP Celkem

8 886,0

40,8

0,5

59,4

0,7

95,0

1,1

Pozn.: Q100 – stoletá voda, Q20 – dvacetiletá voda, Q5 – pětiletá voda

Aktivní zóna záplavového území je část zastavěných území obcí a území určených k zástavbě
podle územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak
bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. Rozloha vymezené aktivní zóny
záplavového území ve správním obvodu ORP Varnsdorf je 51,5 ha a tvoří 0,6 % rozlohy
správního obvodu. Vymezená aktivní zóna záplavového území v jednotlivých obcích je
uvedena v tabulce níže.
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tabulka č. 14 Rozsah jevu A051 (Aktivní zóna záplavového území) na správním území ORP Varnsdorf
Obec
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
SO ORP Celkem

Výměra obce [ha]
1 518,5
746,2
1 596,0
1 137,0
1 271,5
2 616,9
8 886,0

QAZ [ha]

QAZ [%]
5,3
4,0
9,6
4,0
16,2
12,5
51,5

0,3
0,5
0,6
0,4
1,3
0,5
0,6

Na území pod vodním dílem Chřibská je vymezeno území zvláštní povodně, značící zaplavené
území v případě havarijního stavu na této nádrži. Je vymezeno převážně na území obce
Chřibská (více než 7 % rozlohy obce), část zasahuje také na území obce Rybniště. Jeho celková
rozloha je 117,1 ha, což odpovídá 1,3 % rozlohy SO ORP Varnsdorf, viz tabulka níže.
tabulka č. 15 Rozsah jevu A053 (území zvláštní povodně) na správním území ORP Varnsdorf
Obec
Chřibská
Rybniště
SO ORP Celkem

Výměra obce [ha]
1 596,0
1 271,5
8 886,0

Výměra
povodně[ha]
116,1
1,1
117,1

Podíl na území [%]
7,3
0,1
1,3

Vymezené záplavové území stoleté vody (Q100), aktivní zóna záplavového území a území
zvláštní povodně je zobrazeno na následující mapě.

Obr. č. 10: Přehled záplavových území
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3.3 Hygiena životního prostředí
3.3.1 Ovzduší
Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v ČR, ale i v Evropě
a po celém světě. Důsledky znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány přímé
negativní účinky látek znečišťujících ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdy.
Respirace zvýšených koncentrací látek znečišťujících ovzduší má přímé následky
na zdravotní stav obyvatel. Zdraví obyvatel může být zasaženo také nepřímo, ukládáním
těchto látek v dalších složkách životního prostředí (půda, voda,…), vstupem chemikálií
do potravního řetězce s následkem expozice lidí. Navíc tyto účinky mohou ovlivnit
strukturu a funkci ekosystémů, včetně jejich schopnosti samoregulace. Tyto účinky se
mohou projevovat okamžitě, ale současně také s určitým časovým zpožděním.
Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek
emitovaných z celé řady zdrojů: významné stacionární (bodové) zdroje, doprava, plošné
zdroje (souhrn malých zdrojů, např.: lokálních topenišť). Ke znečištění ovzduší na místní
úrovni přispívají rovněž znečišťující látky přenášené ze středních a velkých vzdáleností
(desítky až stovky kilometrů).
Při hodnocení kvality ovzduší se setkáváme s nerovnoměrnostmi prostorové distribuce
emisních a imisních charakteristik. Účinky látek znečišťujících ovzduší emitovaných
v určité oblasti se mohou negativně projevovat v oblastech více či méně vzdálených.
Řadu problémů tedy nelze řešit izolovaně v rámci sledovaného území (SO ORP, obec,
katastr), ale nutná je spolupráce na větších územních celcích (kraje, ČR, mezinárodně).
Opatření provedené na území v působnosti pověřeného stavebního úřadu se mohou,
ale také nemusí projevit na témže území, zvláště v případech stacionárních velkých
a zvláště velkých emisních zdrojů).
Předmětem hodnocení hygieny životního prostředí je hodnocení kvality jednotlivých
složek životního prostředí v daném území, případně negativních faktorů, které ovlivňují
nebo mohou ovlivňovat zdraví obyvatelstva a stabilitu ekosystémů v území. Mezi hlavní
charakteristiky patří především zdroje znečišťování a kvalita ovzduší, rozsah
znehodnocení půd ve formě starých zátěží a kontaminovaných ploch, produkce a způsob
nakládání s odpady, případně další faktory s možnými negativními dopady na životní
prostředí (radonové riziko, ochranná pásma leteckých staveb, území v dosahu liniových
zdrojů emisí ad.).
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Zjištění a vyhodnocení stavu území
tabulka č. 16 Seznam jevů pro vyhodnocení

Hygiena životního prostředí
Č. jevu

Název jevu

Výskyt jevu
v území ORP
Varnsdorf

A_064

staré zátěže území a kontaminované plochy

ANO

A_065

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

ANO

A_066

Odval, výsypka, odkaliště, halda

NE

A_084

NE

A_085

objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s nebezpečnými
látkami
skládka včetně ochranného pásma

A_086

spalovna včetně ochranného pásma

NE

A_087

NE

B_035

zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného
pásma
počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší

ANO

B_036

hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj

ANO

NE

Imisní limity
Látky znečišťující ovzduší, pro které je sledováno překročení imisních limitů: SO2, PM10,
NO2, benzen a překročení cílových imisních limitů: As, Cd, benzo(a)pyren, O3
Dle údajů z roku 2012 došlo na 9,6% území SO ORP Varnsdorf k překročení cílových
imisních limitů pro ochranu zdraví pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako
benzo(a)pyren (BaP). Nejvyšší překročení imisního limitu pro BaP bylo zaznamenáno na
území obce Varnsdorf (zasaženo 825.9 ha, 31,5% území obce) a na území obce Dolní
Podluží (zasaženo 27,7 ha, 1,8 % území obce).
Jedná se o zlepšení situace oproti hodnotám, naměřeným v roce 2010, kdy byly navíc
překročeny imisní limity PM10 (polétavý prach) na území SO ORP Varnsdorf. V roce 2012
již k překročení imisního limitu PM 10 nedošlo.
tabulka č. 17 Překročené imisní limity

Obec
Dolní Podluží
Varnsdorf
ORP Varnsdorf
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Staré ekologické zátěže a skládky
Méně příznivá je situace z hlediska výskytu starých zátěží a kontaminovaných ploch. Objektů
vyhodnocených jako stará zátěž a kontaminovaná plocha se na území SO ORP Varnsdorf
nachází 47, nejvíce jich je na území obcí Dolní Podluží, Chřibská a Varnsdorf. Tyto zátěže
představují limit pro využití území a mohou například ohrožovat kvalitu povrchových
a podzemních vod v důsledku průsaků. Počet starých zátěží a kontaminovaných ploch
v jednotlivých obcích je uveden v tabulce níže.
tabulka č. 18 Staré zátěže území a kontaminované plochy
Obec
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
SO ORP Celkem

A064 Počet
13
2
12
3
5
12
47

Lokalizace starých zátěží a kontaminovaných ploch je uvedena na následující mapě hygieny
životního prostředí.
Na území ORP Varnsdorf se nenalézá spalovna ani zařízení na odstraňování nebezpečného
odpadu.
Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami
Na řešeném území se nenacházejí objekty se skladováním nebezpečných látek.
Hluková zátěž obyvatelstva
Nejvýznamnějším zdrojem hluku je silniční doprava. SO ORP Varnsdorf prochází silnice I.třídy
č.9, která je významným zdrojem hluku především v částech vedoucích zastavěným územím
obcí. Dále se jedná o silnice II.třídy 263 a 264.
Ostatní negativní faktory v území
Dalším faktorem, který může ovlivnit hygienu prostředí je oblast tvorby a způsob nakládání
s odpady. Jejich řešení je povinností a v kompetenci původců odpadů. Základním nástrojem
pro řešení problematiky odpadového hospodářství je na úrovni kraje Plán odpadového
hospodářství, jenž stanoví cíle v této oblasti v souladu s republikovými cíli. Mezi tyto cíle se
řadí i zvyšování podílu separovaného sběru odpadů jako předpokladu jejich dalšího využití.
K dalším cílům patří i způsob likvidace BRKO – biologicky rozložitelného komunálního odpadu
a jeho využívání pro tvorbu biokompostu nebo výrobu bioplynu.

prosinec 2014

Stránka 24

Aktualizace územně analytických podkladů 2014

SO ORP Varnsdorf

K negativním faktorům patří skutečnost, že značná část území SO ORP Varnsdorf patří
k oblastem s vysokým rizikem výskytu radonu.

Obr. č. 11: Přehled jevů ovlivňujících hygienu životního prostředí
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3.4 Ochrana přírody a krajiny
Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně
žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich vyhynutí. Divoká fauna
a flora představují cenné přírodní dědictví, které je nutné zachovat pro další generace.
Podle současné české legislativy je obecně chráněná veškerá volná krajina, do obecné
ochrany přírody tak spadají např. prvky územního systému ekologické stability (ÚSES),
významné krajinné prvky (registrované, ze zákona) nebo přírodní parky.
Dále jsou rozeznávána tzv. zvláště chráněná území, dělená na velkoplošná a maloplošná.
Mezi velkoplošná zvláště chráněná území patří národní parky a chráněné krajinné oblasti
(CHKO). Po vstupu České republiky do EU přibyla také NATURA 2000 – soustava
chráněných území, vytvořená na základě jednotných principů na území států EU. Spadají
do ní ptačí oblasti a evropsky významné lokality.
Mezi maloplošná zvláště chráněná území se řadí národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
Území ORP Varnsdorf je velmi bohaté na uvedené přírodní hodnoty. Velkou část území
SO ORP Varnsdorf zabírá chráněná krajinná oblast Lužické hory a malou částí sem
zasahuje i CHKO Labské pískovce.
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Zjištění a vyhodnocení stavu území
tabulka č. 19 Seznam jevů pro vyhodnocení

Ochrana přírody a krajiny
Č. jevu

Název jevu

Výskyt jevu
v ORP
Varnsdorf

A_017

oblast krajinného rázu a její charakteristika

ANO

A_018

místo krajinného rázu a jeho charakteristika

ANO

A_019

Místo významné události

ANO

A_021

územní systém ekologické stability

ANO

A_022
A_023

významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou
položkou
významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou

A_024

přechodně chráněná plocha

A_025

národní park včetně zón a ochranného pásma

ANO

A_026

chráněná krajinná oblast včetně zón

ANO

A_027

národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma

A_028

přírodní rezervace včetně ochranného pásma

A_029

národní přírodní památka včetně ochranného pásma

A_030

přírodní park

A_031

přírodní památka včetně ochranného pásma

ANO

A_032

památný strom včetně ochranného pásma

ANO

A_033

biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO

A_034

NATURA 2000 - evropsky významná lokalita

ANO

A_035

NATURA 2000 - ptačí oblast

ANO

A_036

ANO

B_024

lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním
významem
Podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy

B_030

koeficient ekologické stability KES

ANO

B_031

Stupeň přirozenosti lesních porostů

ANO

B_032

hranice přírodních lesních oblastí

ANO

B_033

hranice bioregionů a biochor

ANO

NE
ANO
NE

NE
ANO
NE
NE

NE

ANO

Zvláště chráněná území - velkoplošná
Zvlášť chráněná území zahrnují velkoplošná zvláště chráněná území, kam patří národní parky
(NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO). Mezi maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)
patří národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky
a přírodní památky. Škálu zvlášť chráněných území rozšířila soustava NATURA 2000 –
soustava chráněných území na území států EU. Tvoří ji ptačí oblasti (PO) a evropsky
významné lokality (EVL).
Do území SO ORP Varnsdorf zasahuje Národní park České Švýcarsko, konkrétně se jeho část
rozkládá na 76,4 ha obce Chřibská. Dále se na území SO ORP nachází Chráněné krajinné
oblasti Labské Pískovce a Lužické Hory. Ty jsou vymezeny na území všech obcí správního
obvodu s výjimkou obce Varnsdorf a jejich rozloha je 4 771,4 ha, tvoří tedy více než polovinu
rozlohy SO ORP Varnsdorf. V obcích Chřibská a Jiřetín pod Jedlovou pokrývá CHKO téměř celé
jejich území, viz tabulka níže.
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tabulka č. 20 Chráněné krajinné oblasti na území SO ORP Varnsdorf
Obec
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
SO ORP Celkem

Výměra
obce [ha]
1 518,5
746,2
1 596,0
1 137,0
1 271,5
8 886,0

Název
CHKO Lužické hory
CHKO Lužické hory
CHKO Labské pískovce a Lužické hory
CHKO Lužické hory
CHKO Lužické hory

Výměra
[ha]
940,8
200,2
1 519,5
1 092,9
1 017,9
4 771,4

Podíl [%]
62,0
26,8
100
96,1
80,1
53,7

CHKO Labské pískovce se rozprostírá na ploše 32,7 ha (tj.0,37% ORP Varnsdorf),
v západní části zájmového území. CHKO Labské pískovce byla zřízena Výnosem MK
ČSR č. j. 4.946/72 dne 27. 6. 1972, k přehlášení došlo v souvislosti se zřízením NP
České Švýcarsko zákonem č. 161/1999 Sb. Celková výměra je cca 24 500 ha. Ve své
současné podobě představuje především ochranné pásmo národního parku, který byl
vyčleněn z její nejcennější části na pravobřežní straně Labe.
Národní park České Švýcarsko se rozprostírá v západní části území ORP Varnsdorf
na ploše 76,4 ha (tj.0,86% ORP Varnsdorf). Národní park České Švýcarsko byl zřízen
zákonem č. 161/1999 Sb. ze dne 1. 7. 1999, s účinností od 1. 1. 2000. Předmětem
ochrany jsou nejcennější území z původní CHKO Labské pískovce - geomorfologicky
nejpestřejší část České křídové tabule budovaná turonskými kvádrovými pískovci,
které utvářejí skalní města, bloky, věže a pilíře s četnými hlubokými roklemi
a soutěskami. Vzácná flóra se vyskytuje zejména v inverzních polohách na dnech
depresí, kde má své biotopy řada podhorských a horských druhů. Cenná jsou rov-něž
menší rašeliniště, unikátem je skalní útvar Pravčické brány.
Celková výměra národního parku je 7 925 ha. Zonace byla vyhlášena Vyhláškou MŽP
ČR č. 118/2002 Sb. dne 22. 3. 2002. V I. zóně se nachází celkem 7 segmentů
nejcennějšího území národního parku: Pravčická brána - Kozí důl (654 ha), Soutěsky
Kamenice (222 ha), Křinice, Růžová zahrada, Dravčí stěny (334 ha), Růžák (115 ha),
Mlýny - Větrovec (256 ha), Babylon - Goliště (77 ha), Bílý potok (44 ha).
CHKO Lužické hory se rozkládá na jižní polovině zájmového území, na ploše 4 738,6
ha (tj.53,3% ORP Varnsdorf). Celková výměra CHKO je cca 35 000 ha, zřízena byla
Výnosem MK ČSR č. j. 6.927/76 dne 19. 3. 1976. Území má pestrou skladbu
horninového podloží - krystalické horniny, pískovce, neovulkanity. Je značně
zalesněno, převažují druhotné smrkové lesy, místy se však vyskytují i relativně
přirozené smíšené lesy a bučiny. Krajinný ráz dotváří hojně zastoupená lidová
architektura.
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Obr. č. 12: Přehled zvláště chráněných území velkoplošných

Zvláště chráněná území - maloplošná
Maloplošná zvláštně chráněná území mají na území SO ORP Varnsdorf rozlohu 177,7 ha.
Jedná se především o přírodní rezervace, nacházející se v obcích Horní Podluží, Chřibská,
Rybniště a Varnsdorf. V obci Chřibská se nachází také přírodní památka Louka u Brodských.
Rozlohy maloplošných zvláště chráněných území SO ORP Varnsdorf jsou uvedeny
v následující tabulce.
tabulka č. 21 Maloplošná zvláště chráněná území SO ORP Varnsdorf
Obec
Horní Podluží
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Rybniště
Varnsdorf
SO ORP Celkem

prosinec 2014

Výměra
obce [ha]
746,2
1 596,0
1 596,0
1 596,0
1 596,0
1 271,5
2 616,9
8 886,0

Název
Světlík
Louka u Brodských
Marschnerova louka
Pavlínino údolí
Spravedlnost
Velký rybník
Světlík

Typ
přírodní rezervace
přírodní památka
přírodní rezervace
přírodní rezervace
přírodní rezervace
přírodní rezervace
přírodní rezervace

Výměra
[ha]
51,0
0,7
1,4
0,1
7,0
102,7
14,8
177,7

Podíl [%]
6,8
0,0
0,1
0,0
0,4
8,1
0,6
2,0
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tabulka č. 22 Zvláště chráněná území - maloplošná

Obr. č. 13: Přehled zvláště chráněných území – maloplošných

Krajinný ráz
Na území ORP Varnsdorf je zpracován krajinný ráz pro CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické
hory.
Krajinný ráz pro oblast Labských pískovců byl vypracován Ing. arch. Jitkou Brychtovou
v prosinci 2006 s členěním území CHKO na krajinné celky a prostorů. Veškeré informace
plánu
péče
CHKO
Labské
pískovce
jsou
dostupné
na:
http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/cinnost-pracoviste/plan-pece/
Dále byl v roce 2010 zpracován pro CHKO Labské pískovce Plán ÚSES, autor Aleš Friedrich.
Informace k ÚSES CHKO Labské pískovce jsou dále přístupné na:
http://labskepiskovce.ochranaprirody.cz/cinnost-pracoviste/uses/
Krajinný ráz pro oblast Lužických hor byl zpracován do dokumentu:
Ing.Kamila Svobodová, 2011: Preventivní hodnocení území CHKO z hlediska krajinného rázu
dle §12 zák.č. 114/1992 Sb.
Kompletní dokumentace krajinného rázu CHKO Lužické hory je k dispozici na:
http://luzickehory.ochranaprirody.cz/ke-stazeni/.
Místa a oblasti krajinného rázu CHKO Lužické hory – grafická část jsou součástí
aktualizovaných ÚAP v řazení v datovém modelu UAP dle odpovídajícího čísla jevu (17,18).
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Lokality NATURA 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných
principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů
živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější,
nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).
Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu
přírody:



směrnice 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o ochraně volně žijících
ptáků („směrnice o ptácích“) – vymezení ptačích oblastí
směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“) – vymezení evropsky významných
lokalit

Evropsky významné lokality (EVL)
Na území SO ORP Varnsdorf je vymezeno 6 Evropsky významných lokalit soustavy Natura
2000. Jejich rozloha je 854,9 ha, tvoří 9,6 % celkové rozlohy správního obvodu. Bližší
informace a specifikace lokalit jsou uvedeny na http://www.nature.cz. Evropsky významné
lokality na území SO ORP Varnsdorf jsou uvedeny v následující tabulce.
tabulka č. 23 Natura 2000 – Evropsky významné lokality
Obec
Dolní Podluží

Výměra obce
[ha]
1 518,5

Název

Kód EVL

Výměra [ha]

Podíl [%]

Lužickohorské bučiny

CZ0420520

413,9

27,3

Chřibská

1 596,0

Chřibská - kostel

CZ0423652

0,1

0,0

Chřibská

1 596,0

Spravedlnost-Chřibská

CZ0420083

53,4

3,3

Chřibská

1 596,0

České Švýcarsko

CZ0424031

215,3

13,5

Jiřetín pod Jedlovou

1 137,0

Údolí Chřibské Kamenice

CZ0420507

6,6

0,6

Rybniště

1 271,5

Velký rybník

CZ0420166

88,8

7,0

Rybniště

1 271,5

Údolí Chřibské Kamenice

CZ0420507

76,8

6,0

SO ORP Celkem

8 886,0

854,9

9,6
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Obr. č. 14a: Přehled NATURA 2000 – evropsky významná lokalita

Ptačí oblasti
Na území SO ORP se nachází ptačí oblast CZ0421006 Labské pískovce, která zasahuje na
území obcí Dolní Podluží, Horní Podluží, Chřibská, Rybniště a Varnsdorf. Její rozloha na SO
ORP Varnsdorf je 1 645,9 ha a tvoří téměř pětinu rozlohy správního obvodu.

Obr. č. 14b: Přehled NATURA 2000 – ptačí oblast
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Charakteristické pro zdejší oblast jsou výrazné skalní útvary, které slouží jako hnízdiště
pro dva cílové druhy - sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a výra velkého (Bubo bubo).
Další cílový druh datel černý (Dryocopus martius) je typickým lesním zástupcem a vzhledem
k velké lesnatosti území je poměrně hojně zastoupen. V oblasti je poměrně výrazně
zastoupena také zemědělská krajina, která si dodnes uchovala značnou pestrost a díky tomu
se zde vyskytuje také řada druhů typických pro toto prostředí včetně čtvrtého kritériového
druhu chřástala polního (Crex crex). Díky rozmanitým typům prostředí je avifauna této oblasti
poměrně bohatá, hnízdění nebo velmi pravděpodobné hnízdění bylo prokázáno u více než
140 druhů ptáků.
Byl zde zaznamenán výskyt ještě dalších 19 druhů Přílohy I, např. kulíšek nejmenší
(Glaucidium passerinum) – 25-30 párů, sýc rousný (Aegolius funereus) – 20-40 párů, včelojed
lesní (Pernis apivorus) – 5-10 párů. Otevřené plochy hostí ve významných počtech ťuhýka
obecného (Lanius collurio) – 220-250 párů.
Velmi významným typem prostředí jsou zde také stojaté vody a mokřady, na které je vázán
např. jeřáb popelavý (Grus grus) – 1-2 páry. Vodní plochy často přecházejí do mokřadních luk,
kde hnízdí např. další významný druh bekasina otavní (Gallinago gallinago) – 10-15 párů.
K velmi zachovalým krajinným prvkům tohoto území patří vodní toky, které poskytují
dostatek hnízdních příležitostí ledňáčkovi říčnímu (Alcedo atthis) a skorci vodnímu (Cinclus
cinclus). Mimořádně významná je řeka Labe s pravidelně hnízdícím pisíkem obecným (Actitis
hypoleucos). Pravidelně zde zimují stovky kusů ptáků např. morčák velký (Mergus
merganser), lyska černá (Fulica atra), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya
fuligula), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), a vzácně další druhy. Pravidelně tu protahuje
např. orel mořský (Haliaeetus albicilla) a další druhy ptáků.
tabulka č. 24 NATURA 2000 – Ptačí oblast
Obec
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Rybniště
Varnsdorf
SO ORP Celkem

Výměra obce
[ha]
1 518,5
746,2
1 596,0
1 271,5
2 616,9
8 886,0

Název
Labské pískovce
Labské pískovce
Labské pískovce
Labské pískovce
Labské pískovce

Výměra
[ha]
27,3
414,8
583,2
364,1
256,5
1 645,9

Podíl [%]
1,8
55,6
36,5
28,6
9,8
18,5

Územní systém ekologické stability
Na území ORP Varnsdorf je vymezen v rámci ZÚR Ústeckého kraje ÚSES regionální a nadregionální,
který je na úrovni územně plánovacích obcí zpřesňován a doplňován o skladebné části USES
lokálního. Dále byl předán ÚSES od Správy CHKO Lužické hory, zpracován dle autora: Visnak R. (1999):
Revize USES na uzemi CHKO Luzicke hory.
Vymezené skladebné části ÚSES je nutno upřesňovat i v nově vznikajících územně plánovací
dokumentaci obcí. V rámci zpracování ÚPD obcí je nutné vymezovat skladebné části ÚSES lokálního
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významu (biocentra, biokoridory, interakční prvky). Aktivity v plochách a koridorech vymezených jako
ÚSES je nutné podřídit zabezpečení funkce ÚSES pro zajištění ekologické stability krajiny.
tabulka č. 25 Vymezení ÚSES
Kategorie

Kód

Název

NRBK

K7

Studený vrch (82) - státní hranice

NRBK

K 19

Studený vrch (82) – Poledník (84)

NRBC
RBK
RBK
RBC
RBC
RBC
RBC

82
545
525
003
1359
1361
1374

Studený vrh
Dymník – Velký rybník
Velký rybník – K 7
Kozí hřbet, Weberberg
Pěnkavčí vrch
Jedlovské rybníky
Velký rybník

RBC

1706

Plešivec

Dotčené obce
Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou,
Rybniště
Dolní Podluží, Jiřetín pod
Jedlovou
Chřibská
Varnsdorf
Rybniště
Dolní Podluží
Dolní Podluží
Jiřetín pod Jedlovou
Horní Podluží, Rybniště,
Varnsdorf
Chřibská, Rybniště

Funkce
fuknční, k
založení
funkční
funkční
funkční
k založení
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční

Obr. č. 15: Přehled nadregionálního a regionálního USES

Památné stromy
Údaje o registrovaných památných stromech předává Agentura ochrany a přírody (AOPK),
na území ORP Varnsdorf je evidováno celkem 18 památných stromů dle následujícího přehledu.
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tabulka č. 26 Památné stromy
Obec
Dolní Podluží
Dolní Podluží
Dolní Podluží
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Varnsdorf
Varnsdorf

Datum
vydání
5.10.2007
5.10.2007
5.10.2007
26.11.1998
29.11.2000
8.12.2000
13.6.2008
30.5.2008

Kód
105889
105888
105890
102107
102094
102096
105635
105498

Varnsdorf

29.6.2010

105592

Varnsdorf

9.11.1995

102089

Varnsdorf
Varnsdorf
Varnsdorf
Varnsdorf
Varnsdorf
Varnsdorf
Varnsdorf

4.6.2008
28.6.1995
28.6.1995
28.6.1995
28.6.1995
3.6.2008
8.8.2000

105500
102093
102092
102090
102091
105499
102088

Varnsdorf

29.6.2010

105593

Název

Typ

Počet

Dub letní v Dolním Podluží
Dub letní u kina v Dolním Podluží
Lípa v Dolním Podluží
Lípa na Sedle
Schabestielova lípa
Pod hřbitovem
Varnsdorfská hruška
Dub letní u nemocnice ve
Varnsdorfu
Lípa srdčitá v Karlově ulici ve
Varnsdorfu
Topol černý u varnsdorfského
nádraží
Dub letní v Kostelní ulici
Buk lesní ve Varnsdorfu
Topol bílý ve Varnsdorfu
Liliovník ve Varnsdorfu
Liliovník ve Varnsdorfu
Dub letní pod Špičákem
Pyramidální dub letní ve
Varnsdorfu
Dub letní pod Hrádkem ve
Varnsdorfu

samostatný strom
samostatný strom
samostatný strom
samostatný strom
samostatný strom
stromořadí
samostatný strom
samostatný strom

1
1
1
1
1
6
1
1

samostatný strom

1

samostatný strom

1

samostatný strom
samostatný strom
samostatný strom
samostatný strom
samostatný strom
samostatný strom
samostatný strom

1
1
1
1
1
1
1

samostatný strom

1

Obr. č. 16: Památné stromy
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Koeficient ekologické stability
Pro zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy se krajina vyhodnocuje pomocí
koeficientu ekologické stability (KES). Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny
samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého
narušení mechanismů, tzn., že se systém brání změnám během působení cizího činitele
zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele k normálu. KES je poměrové číslo
a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném
území.
Hodnoty KES jsou obecně interpretovány následovně:










KES < 0,10 : území s maximálním narušením přírodních struktur, základní
ekologické
funkce
musí
být
intenzívně
a
trvale
nahrazovány
technickými zásahy
0,10 < KES < 0,30 : území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením
přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně
nahrazovány technickými zásahy
0,30 < KES < 1,00 : území intenzívně využívané, zejména zemědělskou
velkovýrobou,
oslabení
autoregulačních
pochodů
v
ekosystémech
způsobuje
jejich
značnou
ekologickou
labilitu
a vyžaduje vysoké
vklady dodatkové energie
1,00 < KES < 3,00 : vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně
v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba
energo-materiálových vkladů
KES > 3,00 : přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou
ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny
člověkem
tabulka č. 27 Koeficient ekologické stability
Obec
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
ORP Varnsdorf

KES
9,50
3,25
3,85
9,64
10,68
3,11
4,92

V rámci Ústeckého kraje ORP Varnsdorf má celkem silně přírodně vyváženou krajinu a s KES 4,92
se řadí na 1.místo.
Migrační propustnost krajiny
Jedná se o jev poskytovaný AOPK ČR jako „další informace“ ve smyslu přílohy č. 1 části A bodu
119 a části B bodu 37 vyhlášky č. 500/2006 Sb., zobrazuje údaje o území z hlediska rizik
fragmentace a migrační propustnosti krajiny pro velké savce, kteří jsou vázáni především na lesní
ekosystémy. Vychází z celonárodní koncepce zachování migrační prostupnosti těchto typů
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ekosystémů s možnými vazbami na nadnárodní úroveň. Údaj jako takový je tvořen 3 základními
částmi: migračně významným územím (MVU), dálkovými migračními koridory (DMK) a
bariérovými místy dálkových migračních koridorů (DMK_BM). Tyto části je nutné řešit v
celonárodních souvislostech za využití kombinace obecných opatření na ochranu krajiny před
fragmentací a speciálních opatření na ochranu konektivity krajiny pro zvláště chráněné druhy
velkých savců.
A. Migračně významná území (MVU)
Identifikuje území zvýšené hodnoty jak pro trvalý výskyt, tak pro migraci lesních druhů. V
rámci MVÚ je třeba zajistit omezení dalšího dělení dosud nefragmentovaných území
migračními bariérami a ochranu migrační propustnosti krajiny tak, aby byla vždy zajištěna
dostatečná plocha lesních biotopů bez bariér a variabilita jejich vzájemného propojení v
rámci širšího kontextu krajiny. Základní pracovní měřítko vrstvy MVÚ je 1:100 000. Při
přípravě dalších mapových podkladů odvozených od MVÚ je vždy třeba provést upřesnění
vrstvy, odpovídající požadovanému měřítku.
Doporučení:
Negativní dopad fragmentace biotopů na populace volně žijících živočichů by v migračně
významných územích měl být důsledně řešen v rámci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území (v rámci SEA). Další hodnocení a omezení nárůstu míry fragmentace a narušení
konektivity biotopů by v migračně významných územích mělo být podmínkou pro následné
rozsáhlejší změny využití krajiny a mělo by být součástí hodnocení u záměrů podléhajících
posouzení vlivů na životní prostředí (v rámci hodnocení vlivu na flóru, faunu a ekosystémy).
B. Dálkové migrační koridory (DMK)
Dálkové migrační koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné
průchodnosti krajiny pro velké savce. Propojují oblasti významné pro trvalý i přechodný
výskyt velkých savců, a to v národním i nadnárodním měřítku. Představují místa se zvýšenou
pravděpodobností pohybu velkých savců a jsou navrženy v hustotě, která představuje
nezbytné minimum pro zajištění trvalého migračního propojení, a tedy i nezbytné minimum
pro zachování dlouhodobé existence populací velkých savců.
DMK jsou poskytovány jako liniová vrstva, která obsahuje osy dálkových migračních koridorů.
Koridory jsou vymezeny o šířce 500 m, šířka koridoru přitom může být zúžena tak, aby plocha
koridoru nezasahovala do již existující souvislé zástavby. Základní pracovní měřítko vrstvy
DMK je 1:50 000.
Doporučení:
Obecným principem je nesnižovat novými zásahy do krajiny průchodnost migračního
koridoru. Součástí DMK nejsou již existující zastavěná území, a to i když se nacházejí v daném
500 m pásmu. Zastavěné území je z DMK vyjmuto a jeho plocha se úměrně snižuje (nebo,
jsou-li k tomu vhodné prostorové podmínky a zůstane zachována funkčnost koridoru, se
vymezení DMK při průchodu zastavěným územím usměrňuje).
C. Bariérová místa dálkových migračních koridorů (DMK BM)
Obsahuje úseky koridorů, které vymezují existující střet migračního koridoru
s významnými migračními bariérami. Jsou mapovány úseky označené jako místa kritická
(K1). V těchto místech je migrace vlivem přítomnosti bariér zcela znemožněna nebo zásadním
způsobem omezena. Dále jsou identifikovány úseky označovány jako místa problémová (K2).
Možná migrace těmito místy je vlivem bariérového efektu snížena. V problémových místech a
v navazujících částech území je nezbytné zachovat stávající (byť i omezenou) prostupnost.
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Zároveň mohou být v bariérových a problémových místech v rámci územního plánování
stanoveny plochy pro budoucí realizaci konkrétního opatření pro zlepšení migrační
propustnosti krajiny (ve formě veřejně prospěšných staveb či opatření).

Obr. č. 17: Přehled migračně významných území

Stupeň přirozenosti lesních porostů
Stupeň přirozenosti porostů vychází ze srovnání druhové skladby skutečné s druhovou skladbou
na úrovni potenciální přírodní vegetace. Přirozená druhová skladba dřevin je odvozena dle
typologických jednotek.
Na území ORP Varnsdorf se vyskytují 2 stupně přirozenosti lesních porostů:



nízký, druhová skladba spíše vhodná – 5 192 ha ORP Varnsdorf
průměrný, druhová skladba vhodná – kulturní les – 3 694 ha ORP Varnsdorf
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Obr. č. 18: Stupeň přirozenosti lesních porostů

Hranice přírodních lesních oblastí
Hranice přírodních lesních oblastí jsou vymezeny na základě Vyhlášky č.83/1996 Sb., zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění, Ministerstvem zemědělství ze dne 18. 3. 1996 a na
území ORP Varnsdorf jsou vymezeny 2 přírodní lesní oblasti dle uvedené Vyhlášky:

LO 20 – Lužická pahorkatina
Oblast je tvořena třemi oddělenými částmi (Šluknovská pahorkatina, Žitavská pánev,
Frýdlantská pahorkatina).
Šluknovská pahorkatina: V úseku Dolní Podluží - Vosí u Brtníků hranice společná s LO 19 Lužická pískovcová vrchovina; v úseku Vosí u Brtníků - Dolní Podluží státní hranice se SRN.
Žitavská pánev: V úseku Dolní Sedlo - Horní Vítkov státní hranice se SRN a Polskem. Hranice
dále pokračuje Růžek - Mlánice - Filipov - Oldřichov v Hájích - Fojtka - Kateřinky - Ruprechtice
- Harcov - Vratislavice nad Nisou - Proseč nad Nisou - Dlouhý Most -Šimonovice - Hluboká Pilníkov - Hanychov - Horní Suchá - Karlov pod Ještědem - Chrastava - Dolní Suchá - Dolní
Sedlo.
Frýdlantská pahorkatina: V úseku Kristiánov - Dětřichovec státní hranice s Polskem. Hranice
dále pokračuje na Srbská - Horní Řasnice - Hajniště - Ludvíkov pod Smrkem - Luh - Lužec Dětřichov - Kristiánov.
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LO 19 - Lužická pískovcová vrchovina
V úseku Libouchec - Petrovice hranice společná s LO 1 – Krušné hory; v úseku Petrovice - Vosí
u Brtníků státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Kopec - Brtníky - Kyjov - Rybniště Horní Podluží - Jiřetín pod Jedlovou - Dolní Podluží. V úseku Dolní Podluží - Petrovice státní
hranice se SRN; v úseku Petrovice - Arnultovice hranice společná s LO 18 - Severočeská
pískovcová plošina a Český ráj; v úseku Arnultovice - Libouchec hranice společná s LO 5 České středohoří.
Celá oblast náleží do CHOPAV Severočeská křída. Lesnatost je více než dvojnásobná
ve srovnání s celostátním průměrem -74 %. Lesní typy, které jsou řazeny podle vyhlášky
č. 83/1996 Sb. do lesů na mimořádně nepříznivých stanovištích, zde zaujímají největší podíl
ze všech lesních oblastí ČR (8,7 %).
Nejrozšířenější je (5.) jedlobukový lesní vegetační stupeň (55,6 %), nejvýznamněji je zastoupena kyselá řada (66,6 %). Pro oblast je typický vysoký podíl intrazonálních společenstev
(borů) a inverzních poloh v chladných vlhkých údolích. V současné druhové skladbě se nejvýznamněji uplatňuje smrk (52 %) a trojnásobně překračuje přirozený podíl. Z hlediska
ochrany přírody je negativem úspěšná introdukce vejmutovky - v současných porostech lesní
oblasti zaujímá 1,5 %. Oblast je poškozována imisemi, 12 % plochy leží v pásmech ohrožení
imisemi A a B .

Obr. č. 18: Přehled vymezení hranice přírodních lesních oblastí
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3.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím a nenahraditelným
prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního
prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální
využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního
prostředí.
Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, tj. orná půda,
chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny Zemědělství má zásadní vliv
na zachování venkovského prostoru, obnovu vesnic a jejich budoucí ekonomický rozvoj.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou „lesní pozemky“, což jsou pozemky s lesními
porosty, pozemky na nichž byly porosty dočasně odstraněny (buď za účelem obnovy,
nebo z jiného důvodu), průseky a nezpevněné lesní cesty. Dále jsou to „jiné pozemky“,
což jsou zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, lesní pastviny
a políčka pro zvěř.

3.5.1

Zjištění a vyhodnocení stavu území
tabulka č. 28 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Č. jevu
Název jevu
A_037
A_038
A_039
A_040
A_041
A_043
B_022
B_023
B_024
B_025
B_026
B_029
B_031
B_032

lesy ochranné
lesy zvláštního určení
lesy hospodářské
vzdálenost 50m od okraje lesa
bonitovaná půdně ekologická jednotka
investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru
podíl orné půdy ze zemědělské půdy
podíl trvalých travních porostů z celkové výměry
zemědělské půdy
podíl speciálních zemědělských kultur z celkové výměry
zemědělské půdy
podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých
katastrálních územích
podíl lesů na celkové výměře katastru
stupeň přirozenosti lesních porostů
Hranice přírodních lesních oblastí

Výskyt jevu v ORP
Varnsdorf
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Zemědělský půdní fond
Na území ORP Varnsdorf zemědělství obhospodařuje celkem plochu 3 763 ha zemědělské půdy,
ta představuje 42,3% z celkové rozlohy území SO ORP. Z kultur jsou na zemědělské půdě nejvíce
zastoupeny trvale travní porosty – 2 921 ha (tj.32,9% ORP Varnsdorf). Pro ORP Varnsdorf je, dle
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struktury pozemků, typický vyšší podíl luk a pastvin, což nepřímo indikuje větší zaměření
na extenzivní typ zemědělské výroby. ORP Varnsdorf tvoří v Ústeckém kraji jednu z výjimek
ve struktuře zemědělského půdního fondu, kde převažují trvale travní porosty nad ornou půdou.
Narůstá zde rozloha neobhospodařovaných pozemků. Klesající tendence se projevila i ve
stavových ukazatelích, kde rozloha orné půdy zaznamenává od roku 2006 pokles, nejvyšší pokles
byl zaznamenán v obci Chřibská. Zároveň byl zaznamenán nárůst ploch trvalých travních porostů
v uvedených obcích. K uvedenému stavu dochází zejména z důvodu nezájmu zemědělců o
obhospodařování ploch, které je pro ně ekonomicky nezajímavé, na kterých nelze využít vysoce
výkonnou zemědělskou techniku a také z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů. Území
ORP Varnsdorf patří v Ústeckém kraji mezi oblasti s nejvyšší výměrou neobdělávané zemědělské
půdy. Neobhospodařované pozemky jsou zdrojem šíření plevelných invazních rostlin, zarůstají
náletovými dřevinami. Neudržované plochy snižují estetickou hodnotu krajiny.
tabulka č. 29 Stavové ukazatele zemědělské půdy v období 2006-2013 v ORP Varnsdorf
ORP Varnsdorf
Orná půda - rozloha (ha)
Podíl orné půdy ze
zemědělské půdy (%)
Chmelnice - rozloha (ha)

2006
442

2007
441

2008
441

2009
440

2010
440

2011
440

2012
427

2013
427

11,7

5,0

11,7

11,7

11,7

11,7

11,4

11,4

-

-

-

-

-

-

-

409

408

408

407

406

406

406

405

9

9

9

9

9

9

9

9

Trvalé travní porosty - rozloha
(ha)

2 907

2 905

2 905

2 906

2 906

2 905

2 919

2 921

Podíl trvalých travních porostů
ze zemědělské půdy (%)

77,2

77,2

77,2

77,2

77,3

77,3

77,6

77,6

3 766

3 764

3 763

3 762

3 761

3 760

3 761

3 763

42,4

42,4

42,3

42,3

42,3

42,3

42,3

42,3

8 887

8 887

8 887

8 886

8 886

8 885

8 885

8 885

Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)

Zemědělská půda - rozloha
(ha)]
Podíl zemědělské půdy z
celkové výměry (%)
Celková výměra (ha)

Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod
Jedlovou

3,8
0,6
-

449,5
480,2
642,9

85,9
79,5
74,6

523,4
604,3
861,4

34,5
81,6
54,0

1517,5
740,6
1595,6

7,6

2,7

-

20,5

0,9

255,2

89,8

284,2

25,0

1136,9
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Zahrady (ha)

Celková výměra (ha)

36,3
18,0
52,7

Podíl zemědělské půdy
z celkové výměry (%)

-

Trvale travní porosty
(ha)

6,5
17,4
19,2

Ovocné sady (ha)

Chmelnice a vinice (ha)

33,9
105,4
165,8

Orná půda (ha)

Podíl orné půdy ze
zeměd. půdy (%)

Charakteristika zemědělské půdy, stav k 31. 12. 2013
Obec

Podíl trvalých travních
porostů ze zeměd. půdy
(%)
Zemědělská půda (ha)

tabulka č. 30 Charakteristika zemědělské půdy, zdroj ČÚZK
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22,1
255,5
405,1

2,7
1,1
9,0

367,6
725,8
2921,1

91,2
66,8
77,6

402,9
1086,4
3762,6

31,7
41,4
42,3

Celková výměra (ha)

Trvale travní porosty
(ha)

-

Zahrady (ha)

2,6
9,6
11,4

Ovocné sady (ha)

ORP Varnsdorf

10,5
104,0
427,3

Chmelnice a vinice (ha)

Rybniště
Varnsdorf

Podíl orné půdy ze
zeměd. půdy (%)

Orná půda (ha)

Charakteristika zemědělské půdy, stav k 31. 12. 2013
Obec

Podíl zemědělské půdy
z celkové výměry (%)

SO ORP Varnsdorf

Podíl trvalých travních
porostů ze zeměd. půdy
(%)
Zemědělská půda (ha)

Aktualizace územně analytických podkladů 2014

1271,3
2623,4
8885,3

Bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ)
Hodnocení z hlediska kvality půd probíhá na základě vymezení 5 tříd ochrany, které vycházejí
z kódů mapy BPEJ. Zemědělskou půdu je nutno odnímat pro nezemědělské účely přednostně
z tříd 5., 4 a 3.
Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech,
které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně
zastavitelné.
Na území ORP spadá do třídy ochrany 1. třídy (k březnu 2014) celkem 264,11 ha zemědělské půdy
(tj.2,97%). Oproti roku 2012 nedošlo k žádné změně rozlohy těchto půd. Do 2. třídy ochrany (k
březnu 2014) spadá celkem 41,02 ha zemědělské půdy (tj.0,46%), oproti roku 2012 nedošlo
k žádné změně. Z uvedeného vyplývá, že výskyt zemědělské půdy, spadající do 1. a 2. třídy
ochrany je velmi nízký, proto je nutné tyto půdy chránit.

prosinec 2014

Stránka 43

Aktualizace územně analytických podkladů 2014

SO ORP Varnsdorf

Obr. č. 19: Rozložení půdy 1. až 5. třídy ochrany
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Pozemky určené k plnění funkce lesa
Na území ORP Varnsdorf zabírají lesní pozemky celkem 3 900 ha z celkové výměry ORP Varnsdorf
8 885,3 ha, čímž podíl lesních pozemků z celkové výměry činí 43,9%. ORP Varnsdorf se tak
v Ústeckém kraji řadí na 3.místo s nejvyšší lesnatostí.
Lesy ORP Varnsdorf náleží do dvou přírodních lesních oblastí:



LO 19 – Lužická pískovcová vrchovina
LO 20 – Lužická pahorkatina

Převážná většina lesních porostů je jehličnatých, z dřevin je nejvíce zastoupen smrk ztepilý,
z listnatých dřevin je to dub.
Většina lesních porostů je v majetku Lesů ČR, jen menší výměry jsou lesy obcí a soukromé.
Podle kategorizace lesů jsou v ORP Varnsdorf zastoupeny:


Lesy hospodářské – zahrnují lesy, které nejsou lesy ochrannými ani lesy zvláštního určení.
V řešeném území mají převažující zastoupení.



Lesy zvláštního určení (např. lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně,
v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých vod, na lokalitách maloplošných zvláště
chráněných území, dále to mohou být lesy, u nichž veřejný zájem na plnění mimoprodukčních
funkcí je nadřazen funkcím produkčním, např. lesy příměstské a další lesy se zvýšenou
rekreační funkcí, lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo
krajinotvornou, lesy potřebné pro zachování biodiverzity, lesy v uznaných oborách
a samostatných bažantnicích a lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný
způsob hospodaření. V řešeném území mají významné zastoupení.



Lesy ochranné – jedná se o lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích, vysokohorské lesy
pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných
hřebenech, lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.
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Obr. č. 20: Kategorizace lesů v ORP Varnsdorf

tabulka č. 31 Stavový ukazatel lesních pozemků za období 2006-2013 v ORP Varnsdorf

ORP Varnsdorf

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Podíl lesů z celkové
výměry (%)
Lesní půda - rozloha (ha)

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

43,9

43,9

43,9

3 885

3 885

3 885

3 884

3 886

3 900

3 901

3 900

Celková výměra (ha)

8 887

8 887

8 887

8 886

8 886

8 885

8 885

8 885

tabulka č. 32 Výměra pozemků určených k plnění funkce lesa

Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
ORP Varnsdorf

prosinec 2014

57,7
7,0
34,7
65,7
55,1
37,1
43,9

875,0
51,7
553,1
746,7
701,0
972,9
3 900,5

Celková
výměra (ha)

Lesní půda
(ha)

Obec

Podíl lesních
pozemků
z celkové
výměry (%)

Výměra pozemků určených k plnění funkce lesa (k 31.12.2013)

1517,5
740,6
1595,6
1136,9
1271,3
2623,4
8885,3

Stránka 46

Aktualizace územně analytických podkladů 2014

SO ORP Varnsdorf

3.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura
3.6.1

Zjištění a vyhodnocení stavu území
tabulka č. 33 Veřejná dopravní a technická infrastruktura

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
Č. jevu

Název jevu

Výskyt jevu v ORP
Varnsdorf
ANO

A_067

technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma

A_068

vodovodní síť včetně ochranného pásma

ANO

A_069

ANO

A_070

technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod včetně
ochranného pásma
síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma

A_071

výrobna elektřiny včetně ochranného pásma

ANO

A_072

elektrická stanice včetně ochranného pásma

ANO

A_073

nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně
ochranného pásma
technolog. objekt zásobování plynem včetně ochranného a
bezpečnostního pásma
vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma

ANO

A_074
A_075
A_076

ANO

ANO
ANO
NE

A_077

technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného
pásma
ropovod včetně ochranného pásma

A_078

produktovod včetně ochranného pásma

NE

A_079

technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma

ANO

A_080

teplovod včetně ochranného pásma

ANO

A_081

elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma

ANO

A_082

elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma

ANO

A_083

jaderné zařízení

NE

A_088

dálnice včetně ochranného pásma

NE

A_089

rychlostní silnice včetně ochranného pásma

A_090

silnice I. třídy včetně ochranného pásma

ANO

A_091

silnice II. třídy včetně ochranného pásma

ANO

A_092

silnice III. třídy včetně ochranného pásma

ANO

A_093

místní a účelové komunikace

ANO

A_094

železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma

ANO

A_095

železniční dráha regionální včetně ochranného pásma

ANO

A_096

koridor vysokorychlostní železniční trati

A_097

vlečka včetně ochranného pásma

A_098

lanová dráha včetně ochranného pásma

NE

A_099

speciální dráha včetně ochranného pásma

NE

A_100

tramvajová dráha včetně ochranného pásma

NE

A_101

trolejbusová dráha včetně ochranného pásma

A_102

letiště včetně ochranných pásem

A_103

letecká stavba včetně ochranných pásem

NE

A_104

vodní cesta

NE

A_105

hraniční přechod

ANO

A_106

cyklostezka, cyklotrasy, hipostezka, turistická stezka

ANO

A_107

Objekt důležitý pro obranu státu

ANO

A_110

Objekt civilní ochrany

ANO
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Veřejná dopravní a technická infrastruktura
Č. jevu

Název jevu

Výskyt jevu v ORP
Varnsdorf
ANO

A_111

Objekt požární ochrany

A_112

Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR

ANO

A_113

Ochranné pásmo hřbitova, krematoria

ANO

A_114

Jiná ochranná pásma

A_115

ostatní veřejná infrastruktura

B_019

podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu

ANO

B_020

podíl obyvatel zásobovaných plynem

ANO

B_021

podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci

ANO

3.6.1.2 Dopravní infrastruktura
Východiskem pro hodnocení dopravní infrastruktury na správním území obce s rozšířenou
působností Varnsdorf je řada materiálů a dokumentů, především Politika územního
rozvoje ČR 2008, Zásady územního rozvoje kraje 2011, Datový model Územně analytických
podkladů SO ORP Varnsdorf 2014 ad.
Pro rozvoj stávající dopravní infrastruktury jsou základním výchozím dokumentem
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (dále též ZÚR ÚK), které zpřesňují vymezení
ploch a koridorů [§ 32 odst. 1 písm. d) stavebního zákona] vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí,
včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability
a územních rezerv.
Území SO ORP Varnsdorf disponuje poměrně vyhovující hustotou a rozložením silniční sítě.
Její kostrou jsou silnice I. a II. třídy. Z hlediska železniční dopravy zde prochází tři celostátní
železniční tratě.
Nejčastějšími dopravními problémy v obcích je nadměrná hlučnost některých silnic a jejich
špatný technický stav.
Současnou základní síť dopravní infrastruktury v řešeném území zobrazuje následující mapa.

Silniční doprava
K dopravní obsluze území, zajišťované silničními vozidly, jinými vozidly splňujícími
technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, cyklisty a chodci, slouží síť
pozemních komunikací. Tyto se ve smyslu legislativní úpravy dělí na dálnice a silnice I. třídy
(v majetku ČR), silnice II. a III. třídy (v majetku krajů), místní komunikace I., II., III. a IV. třídy (v
majetku jednotlivých obcí) a účelové komunikace (v majetku právnických nebo fyzických
osob).
Silniční infrastruktura na daném území
Územím SO ORP Varnsdorf neprochází trasa žádné dálnice ani rychlostní komunikace.
Základem silniční sítě jsou zde silnice I. a II. třídy (především severojižní silnice I/9), které dále
doplňují silnice III. třídy a místní komunikace.
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Silnice I. a II. třídy
Páteřní komunikací na sledovaném území je silnice I/9 (Praha - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor
- Rumburk – st. hranice s Německem), která územím SO ORP Varnsdorf probíhá od jihu k
severu a na své trase prochází okraji obcí Jiřetín pod Jedlovou, Dolní Podluží, Horní Podluží a
místní částí Studánka města Varnsdorf. Dopravní význam silnice I/9 je značný a spočívá v
zajištění hlavního silniční napojení Šluknovského výběžku a důležitého spojení mezi
Ústeckým, Libereckým a Středočeským krajem.
Dále řešeným územím procházejí tyto silnice II. třídy:
► II/263 (Kravaře (okres Česká Lípa) – Česká Kamenice – Rybniště – Krásná Lípa –
Rumburk – st. hranice s Německem), která na území SO ORP Varnsdorf prochází
obcemi Chřibská a Rybniště
► II/264 (Rybniště – Jiřetín pod Jedlovou – Dolní Podluží – Varnsdorf – st. hranice
s Německem), která na území SO ORP Varnsdorf prochází obcemi Rybniště, Horní
Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Dolní Podluží a Varnsdorf
► II/265 (Lipová – Velký Šenov – Krásná Lípa – Varnsdorf – st. hranice s Německem),
která na sledovaném území prochází obcí Varnsdorf
Hustota silniční sítě a její rozložení na území ORP Varnsdorf jsou relativně dobré, všechny
obce leží na silnici I. nebo II. třídy. Častým problémem je však technický stav silnic; podstatná
část vyžaduje rekonstrukci a modernizaci.
Přehled délky silnic I., II. a III. tříd na území jednotlivých obcí je uveden v v následující tabulce:
tabulka č. 34 : Délka silnic I., II. a III. třídy na území obcí SO ORP Varnsdorf v roce 2014
Obec
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
Celkem za SO ORP

Silnice I. třídy (km)
3,5
0,3
3,2
3,1
10,1

Silnice II. třídy (km)
3,6
2,5
3,4
1,1
5,5
11,3
27,4

Silnice III. třídy (km)
1,5
2,0
12,1
3,9
2,6
22,2

Intenzita silniční dopravy
Sledování vývoje intenzity silniční dopravy je předpokladem pro objektivizaci potřeb rozšíření
nejen kapacity silniční sítě, případně budování obchvatů, ale i potřeby rozšíření stávajících a
budování nových odstavných stání a garáží a dalších opatření. Postupné zkvalitnění dopravní
infrastruktury i doprovodných ploch je nezbytným předpokladem pro rozvoj cestovního
ruchu, zvýšení atraktivity území a podmínek pro podnikatelskou sféru.
Míru dopravního zatížení silniční sítě na území ORP Varnsdorf dokládají výsledky
z Celostátního sčítání dopravy v roce 2010. Intenzity dopravy udává ukazatel RPDI - roční
průměr denních intenzit, který zohledňuje variace hodnot intenzity v průběhu týdne
(v pracovních dnech i o víkendech) v průběhu roku. Skutečné hodnoty však budou například
v pracovních dnech vyšší než průměrné hodnoty, intenzita provozu se rovněž výrazně mění
v průběhu dne.
Nejvyšší intenzita dopravy v řešeném území je dle Celostátního sčítání dopravy 2010 na silnici
I/9 v úseku severně od křižovatky v části Studánka města Varnsdorf, kde byl naměřen RPDI
5991 vozidel za den. V porovnání s rokem 2005 došlo ve většině měřených úseků v tomto
prosinec 2014
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území ke snížení intenzity dopravy – a to mj. i na všech úsecích silnice I/9. Mírně se zvýšila
intenzita pouze na silnici II/263 v úseku od jihozápadní hranice území po Jiřetín pod Jedlovou
a na silnici II/265 mezi Krásnou Lípou a Varnsdorfem-Studánkou.
Problémem je však vedení mnoha silnic přes zastavěná území obcí, přičemž řešení této
situace úpravami některých silnic je definováno v ZÚR ÚK.

Obr. č. 21: Přehled silniční sítě na území ORP Varnsdorf

Železniční doprava
Územím SO ORP Varnsdorf procházejí 3 železniční tratě, které jsou všechny
jednokolejnými celostátními tratěmi:


Trať č. 081 Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Rumburk (s odbočkou Benešov n. P. Česká Lípa).



Trať č. 080 Bakov nad Jizerou – Doksy - Česká Lípa - Nový Bor - Jedlová. Řešeným
územím prochází pouze velmi krátký úsek této trati.



Trať č. 089 Liberec - Zittau – Rybniště (s odbočkou Varnsdorf – Seifhennersdorf).

Tyto železniční tratě (i díky propojení s dalšími tratěmi mimo území SO ORP)
umožňují dostupnost významných center v regionu a v případě trati č. 089 i
dostupnost sousedních německých regionů. Průběh železničních tratí na řešeném
území znázorňuje následující obrázek.
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Obr. č. 22: Železniční doprava

Železniční zastávky a stanice
Bezprostřední obsluha území je zajišťována prostřednictvím železničních zastávek nebo
stanic. Pro hodnocení úrovně obsluhy území železniční dopravou je proto rozhodující jejich
počet a rozložení v území.
Z hlediska dostupnosti ORP Varnsdorf železniční dopravou plní obslužnou funkci území
všechny tři železniční tratě, vzhledem k tomu, že jsou propojeny; jednotlivé zastávky a stanice
v řešeném území umístěné na těchto tratích jsou uvedeny v následující tabulce.
tabulka č. 35 Železniční stanice a zastávky v SO ORP Varnsdorf v roce 2014
Trať číslo

Stanice/ zastávky

080

Jedlová

081

Rybniště, Chřibská, Jedlová

089

Rybniště, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Dolní Podluží, Varnsdorf, Varnsdorf-staré nádraží

Na území SO ORP Varnsdorf je všech 6 obcí napojeno na železnici (pozn.: Jedlová je součástí
Jiřetína pod Jedlovou). Železniční doprava tak zde hraje poměrně významnou úlohu.
Délky železničních tratí v jednotlivých obcích jsou uvedeny v následující tabulce:
tabulka č. 36 Délky železničních tratí v obcích SO ORP Varnsdorf v roce 2012
Obec
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
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Železnice (km)

Rybniště
Varnsdorf
Celkem za SO ORP

10,2
6,2
26,6

Letecká doprava
Na území SO ORP Varnsdorf se nenachází letiště pro vnitrostátní ani mezinárodní přepravu.
Na podkladě průzkumu území byla identifikována plocha pro ultralehká letadla v jihozápadní
části obce Chřibská.
Vodní doprava
V řešeném území se nenachází žádná vodní cesta.
Cyklistické a turistické trasy
Na území SO ORP Varnsdorf je vedeno několik cyklotras a turistických tras – viz.tabulkový a
grafický přehled:
tabulka č. 37 Přehled cyklotras v SO ORP Varnsdorf
Číslo cyklotrasy

Popis

3052

Chřibská

211

Chřibská - Rybniště

3013

Rybniště - Horní Podluží - Varnsdorf

3013

Rybniště - Jiřetín pod Jedlovou

3015

Jiřetín pod Jedlovou

3015

Horní Podluží - Jiřetín pod Jedlovou - Dolní Jiřetín - Varnsdorf

211

Rybniště

tabulka č. 38 Turistické trasy na území SO ORP Varnsdorf
Barva

Název

červená

Lesné - Karlova Výšina

červená

Pod Velkou Tisovouc - Jedlová
(žst.)
Lesné - Pod Ptačincem

modrá

Chřibská - Lesní domky

červená

modrá

Pštikostelní kámen - Dolní
Podluží
Varnsdorf

zelená

Nová Huť - Varnsdorf (CZ/D

zelená

Krásná Lípa - Varnsdorf

zelená

Varnsdorf

žlutá

Rybniště -Chřibská

žlutá

Stožecké sedlo - Chřibská

modrá

žlutá
žlutá
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Hornická

Obr.23 Přehled turistických a cyklistických tras na území SO ORP Varnsdorf

Rozvoj dopravní infrastruktury
V rámci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje byly vymezeny koridory a plochy pro
záměry veřejné dopravní infrastruktury republikového a nadmístního významu, které mj.
zahrnují i řešení dopravních závad a homogenizaci silničních úseků.
Záměry na provedení změn v území
Na území SO ORP Varnsdorf byly v rámci ZÚR ÚK vymezen jeden koridor železniční dopravy
nadmístního významu (označený Z1), který byl také zařazen mezi veřejně prospěšné stavby.
Koridor je zajištěn železničními tratěmi č. 081 (Děčín, východ - Benešov nad Ploučnicí Rybniště – Rumburk) a č. 089 (Rybniště - Varnsdorf - hranice ČR/SRN), které jsou
navrhovány k optimalizaci na rychlost min. 80 km/h, elektrizaci a dílčímu zkapacitnění. Šířka
koridoru je stanovena na 120 m. Účelem záměru je zlepšení dopravních podmínek a
hospodářské posílení území. Ve vztahu k Libereckému kraji jsou předpoklady pro případné
zapojení do systému „RegioTram“ s prodloužením v ose (Jeleni Gora) - Liberec - Zittau Varnsdorf – Dolní Poustevna - Bad Schandau - Dresden/Děčín.
Zásadami územního rozvoje je uloženo v součinnosti s dotčenými orgány spolupracovat na
přeshraniční koordinaci a provázanosti záměru s německou stranou a také v součinnosti s
dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v ÚPD dotčených obcí
tento koridor.
Na sledovaném území jsou dotčenými obcemi záměru všechny obce.
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Další záměry pro SO ORP Varnsdorf vyplývají z toho, že byla část jeho území zařazena do
rozvojové oblasti Rumbursko, Varnsdorfsko a rozvojové osy Jiřetín pod Jedlovou - Varnsdorf –
Rumburk – státní hranice ČR/SRN, v rámci kterých ZÚR ÚK ukládají podporovat úpravy silnic
nadmístního významu I/9 a II/263. Účelem je zlepšení silniční dopravní dostupnosti
rozvojové oblasti z vnitrozemí ČR a také odstranění rizika zhoršování kvality životního
prostředí a životních podmínek v obcích vzhledem k tomu, že se na průjezdních silničních
úsecích v daných obcích výhledově předpokládá zvyšování intenzity silniční dopravy. Tyto
úkoly však v ZÚR nejsou vymezeny jako celistvé záměry.
Přestavba těchto silnic se týká území obcí Horní Podluží, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou a
Rybniště, v rámci jejichž ÚPD je dle ZÚR nezbytné prověřit a v součinnosti s dotčenými orgány
územně vymezit koridory jejich přestavby jako veřejně prospěšné stavby. V případě
přestavby silnice I/9 na daném území je konkrétním důvodem potřeba zajištění vyšší
bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnici I. třídy v prostoru křížení se stávající železniční tratí
č. 089, kdy by mělo dojít k prověření podmínek a možností mimoúrovňového křížení silnice v
prostoru křížení s touto tratí.
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3.6.1.2 Technická infrastruktura
Kvalita technické infrastruktury je důležitým kritériem rozvoje území a její prvky významně
zasahují do života celé společnosti. SO ORP Varnsdorf má zájem na tom, aby bylo na území
dosaženo takového stavu, kdy bude zabezpečeno odpovídající napojení (obyvatelstva,
průmyslových a zemědělských podniků nacházejících se na obvodu) na všechny inženýrské
sítě. Napojení technické infrastruktury však musí respektovat územní omezení a požadavky,
které klade koncepce udržitelného rozvoje na další rozvoj SO ORP Varnsdorf.
Technická infrastruktura zahrnuje vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení
technického vybavení, jako jsou vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, stavby a zařízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné
komunikační sítě, elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě
a produktovody.

Energetika
V obcích SO ORP Varnsdorf se nevyskytují žádné vážné problémy s dodávkou
elektrické energie. Ve většině obcí je elektrická energie vedena nadzemním vedením,
výjimkou je obec Jiřetín pod Jedlovou, kde převažuje vedení podzemní. Stávající
vedení elektrizační soustavy na území SO ORP Varnsdorf je vymezeno na následující
mapě.

Obr. č. 24: Rozvody el. energie včetně DTS na území ORP Varnsdorf
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ZÚR ÚK vymezují jako územní rezervu koridor ER8, pro vedení VVN 110 kV TR Varnsdorf - TR
Nový Bor. V úseku hranice Ústeckého kraje - jižní okraj zástavby Lesné je koridor stanoven
50m na obě strany od tělesa silnice I/9. V úseku jižní okraj zástavby Lesné - TR Varnsdorf je
šířka koridoru stanovena 600 m.
Pro územní plánování a využívání území koridoru ER8 stanovují ZÚR ÚK tyto úkoly:
(1)

Respektovat územní rezervu koridoru ER8 v ÚPD dotčených obcí, případně na základě
podrobnějších podkladu, se souhlasem dotčených orgánu, zpřesnit a vymezit koridor
jako návrh v ÚPD dotčených obcí a zajistit jeho územní koordinaci. Při zpřesnění
vymezení koridoru v ÚPD dotčených obcí respektovat zájmy ochrany přírody a
krajiny.

(2)

V součinnosti s dotčenými orgány spolupracovat na zpřesnění koridoru ER8.

(3)

V úseku jižní okraj zástavby Lesné – TR Varnsdorf prověřovat zpřesnění koridoru
mimo funkční regionální biocentrum 003.

Elektrárny
Na území SO ORP Varnsdorf se na území obce Varnsdorf nacházejí dvě fotovoltaické
elektrárny, od kterých nebyla předána poskytovalem dokumentace. Jejich zákres v grafické
části je přibližný, na základě průzkumu území. Fotovoltaické elektrárny patří mezi limity
území s ochranným pásmem 20m.
Na území obce Dolní Podluží je v územním plánu vymezena návrhová plocha pro výstavbu
fotovoltaické elektrárny.
Zásobování plynem
Ve správním obvodu ORP Varnsdorf je plynofikováno 5 obcí. Nejvyšší pokrytí plynem mají
obce Jiřetín pod Jedlovou (téměř 100 %), Dolní Podluží (80 %) a Horní Podluží (80 %). Obce
Varnsdorf a Chřibská mají pokrytí plynem menší (40 až 50 %), je zde však značný zájem
o zavedení plynu především u novostaveb. Jedinou obcí bez plynofikace je Rybniště. I když
plynovod přes území obce Rybniště prochází, obyvatelé nemají o připojení plynu zájem.
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Obr. č. 25: Plynovod na území ORP Varnsdorf

V rámci Sčítání lidu, domů a bytu v roce 2011 byly vyčísleny ukazatele obyvatel zásobovaných
plynem:
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Podíl obyvatel zásobovaných plynem - podíl počtu obyvatel podle technického
vybavení bytu na celkovém počtu obyvatel v území. V čitateli podílu je počet
obyvatel, kteří bydlí v obydlených bytech a mají přístup k plynu (v bytě nebo v domě,
veřejný i soukromý), ve jmenovateli je celkový počet obyvatel, zmenšený o počet
osob v bytech, u nichž tato vybavenost nebyla na Bytovém listu SLDB uvedena
(nebyla zjištěna).
Počet obyvatel žijících v obydlených bytech s plynem zavedeným do bytu - Udává
počet obyvatel k rozhodnému okamžiku Sčítání lidu, domů a bytů v daném území,
kteří bydlí v obydlených bytech, v nichž byla zjištěna dostupnost plynu (v bytě nebo
v domě, z veřejné sítě nebo soukromého zdroje). Tento počet obyvatel byl ale
zmenšen o obyvatele těch bytů, kde tento údaj o vybavenosti nebyl vyplněn (byl
nezjištěn).
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Celkový počet
obyvatel
k 31.12.2011

Počet obyvatel v
obydl.bytech s
plynem
zavedeným do
bytu

Obec

Podíl obyvatel v
obydl.bytech s
plynem
zavedeným do
bytu (%)

tabulka č. 39 Podíl a počet obyvatel zásobovaných plynem, data SLDB 2011

1184

Dolní Podluží

43,5

465

Horní Podluží

57,5

395

771

Chřibská

33,5

364

1419

Jiřetín pod Jedlovou

43,4

235

637

7,2

43

690

73,8

10126

15802

11628

20503

Rybniště
Varnsdorf
ORP Varnsdorf

Zásobování teplem
Na území SO ORP Varnsdorf je zásobování teplem realizováno pouze v obci Varnsdorf.
Distributorem tepla je Teplárna Varnsdorf a.s.
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Zásobování vodou
Hlavním správcem a provozovatelem vodovodních sítí a jejich zařízení jsou na území
ORP Varnsdorf Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Území je převážně zásobeno
z lokálních vodních zdrojů podzemních vod prostřednictvím místních rozvodů
vodovodu. Všechny obce v rámci SO ORP Varnsdorf mají v současné době zavedenu
vodovodní síť. Pokrytí obyvatel veřejným vodovodem v jednotlivých obcích je dle
dotazníkového průzkumu mezi starosty těchto obcí je následující: Dolní Podluží 98 %,
Horní Podluží 95 %, Chřibská 98 %, Jiřetín pod Jedlovou 100 %, Rybniště 70 % a
Varnsdorf 99 %. Okrajové části obcí, které nejsou napojeny na veřejný vodovod, jsou
zásobovány vodou individuálně ze studní a vrtů. Kvalita vody a vydatnost těchto
zdrojů je dobrá, jedinou výjimkou je nízký tlak vody v k.ú. Kateřina část obce Dolní
Podluží). Vodovodní síť ve SO ORP Varnsdorf je zobrazena na následující mapě.

Obr. č. 26: Zásobování obcí vodou ORP Varnsdorf

V rámci Sčítání lidu, domů a bytu v roce 2011 byly vyčísleny ukazatele obyvatel připojených
na vodovod:
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Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z vodovodu - podíl počtu obyvatel podle
technického vybavení bytu na celkovém počtu obyvatel v území. V čitateli podílu je
počet obyvatel, kteří bydlí v obydlených bytech a mají přístup k vodě z vodovodu (v
bytě nebo v domě, veřejný i soukromý), ve jmenovateli je celkový počet obyvatel,
zmenšený o počet osob v bytech, u nichž tato vybavenost nebyla na Bytovém listu
SLDB uvedena (nebyla zjištěna).
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Počet obyvatel žijících v obydlených bytech s pitnou vodou z vodovodu - udává počet
obyvatel k rozhodnému okamžiku Sčítání lidu, domů a bytů v daném území, kteří
bydlí v obydlených bytech, v nichž byla zjištěna dostupnost pitné vody z vodovodu (v
bytě nebo v domě, z veřejné sítě nebo soukromého zdroje). Tento počet obyvatel byl
ale zmenšen o obyvatele těch bytů, kde tento údaj o vybavenosti nebyl vyplněn (byl
nezjištěn).

Celkový počet
obyvatel
k 31.12.2011

Podíl obyvatel v
obydl.bytech s
vodovodem (%)

Obec

Počet obyvatel
v obydl.bytech s
vodovodem

tabulka č. 40 Podíl a počet obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodu, data SLDB 2011

Dolní Podluží

99,5

1070

1184

Horní Podluží

99,8

664

771

Chřibská

99,3

1141

1419

100,0

564

637

Rybniště

99,7

572

690

Varnsdorf
ORP Varnsdorf

99,9

13830

15802

17841

20503

Jiřetín pod Jedlovou

Kanalizace a čištění odpadních vod
Odpadní vody jsou v některých obcích z části odváděny kanalizační sítí, v opačném
případě jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. Nejpříznivější je situace týkající
se nakládání s odpadními vodami v ORP Varnsdorf, kde je soustavnou kanalizací
pokryto 96 % obyvatel obce. Odpadní vody jsou odváděny oddílnou kanalizací a jsou
čištěny na centrální čistírně odpadních vod. Odpadní vody z městské části Studánka u
Rumburku jsou čištěny na individuální ČOV. V obci Jiřetín pod Jedlovou jsou odpadní
vody odváděny jednotnou kanalizací a jsou čištěny na nové čistírně odpadních vod
s kapacitou 1000 EO. Tuto ČOV provozuje samotná obec.
V ostatních obcích SO ORP Varnsdorf je situace s odkanalizováním horší. V obci Horní
Podluží je pokrytí splaškovou kanalizací 15 % a dešťovou 20 %, napojeno je cca 100
obyvatel. V obci se nachází centrální čistírna odpadních vod a je zde plánována druhá
etapa dostavby kanalizační sítě. V obci Dolní Podluží je na jednotnou kanalizační síť
napojeno cca 30 %. Odpadní vody jsou čištěny ve čtyřech malých ČOV, tři z nich
provozuje Severočeská vodárenská společnost a.s., jednu pak provozuje samotná
obec.V obcích Chřibská a Rybniště se nenachází čistírna odpadních vod. Pokrytí
kanalizací obce Chřibská je cca 30 %, obec Rybniště nemá kanalizační síť vůbec.
Kanalizační síť na území SO ORP Varnsdorf je zobrazena na následující mapě.

prosinec 2014

Stránka 60

Aktualizace územně analytických podkladů 2014

SO ORP Varnsdorf

Obr. č. 27: Kanalizace a její zařízení na území ORP Varnsdorf

V rámci Sčítání lidu, domů a bytu v roce 2011 byly vyčísleny ukazatele obyvatel s připojením
na kanalizační síť:




Podíl obyvatel napojených na kanalizaci - podíl počtu obyvatel podle technického
vybavení bytu na celkovém počtu obyvatel v území. V čitateli podílu je počet
obyvatel, kteří bydlí v obydlených bytech a mají připojení na kanalizaci (v bytě nebo
v domě, veřejný i soukromý), ve jmenovateli je celkový počet obyvatel, zmenšený o
počet osob v bytech, u nichž tato vybavenost nebyla na Bytovém listu SLDB uvedena
(nebyla zjištěna).
Počet obyvatel žijících v obydlených bytech s napojením na kanalizaci - udává počet
obyvatel k rozhodnému okamžiku Sčítání lidu, domů a bytů v daném území, kteří
bydlí v obydlených bytech, v nichž byla zjištěna dostupnost kanalizace (v bytě nebo
v domě, z veřejné sítě nebo soukromého zdroje). Tento počet obyvatel byl ale
zmenšen o obyvatele těch bytů, kde tento údaj o vybavenosti nebyl vyplněn (byl
nezjištěn).
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Počet obyvatel v
obydl.bytech s
přípojem na
kanalizační síť

Podíl obyvatel v
obydl.bytech s
přípojem na
kanalizační síť (%)

Obec

Celkový počet
obyvatel k 31.12.2011

tabulka č. 41 Podíl a počet obyvatel s připojením na kanalizační síť, data SLDB 2011

Dolní Podluží

19,7

221

1184

Horní Podluží

15,3

110

771
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Celkový počet
obyvatel k 31.12.2011

Počet obyvatel v
obydl.bytech s
přípojem na
kanalizační síť

Podíl obyvatel v
obydl.bytech s
přípojem na
kanalizační síť (%)

Obec

Chřibská

26,4

331

1419

Jiřetín pod Jedlovou

83,3

500

637

Rybniště

0,0

0

690

Varnsdorf

81,0

11888

15802

13050

20503

ORP Varnsdorf

Elektronické komunikační zařízení
Téměř ve všech obcích zájmového území jsou zbudovány telefonní rozvody, hlavními
provozovateli komunikačního vedení jsou Telefónica Czech Republic a UPC.
Řešené území je pokryto signálem mobilních operátorů České Radiokomunikace a T Mobile.
.

Obr. č. 28: Pokrytí území komunikačním vedením
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Objekty pro ochranu a bezpečnost státu, objekty civilní ochrany, požární ochrany
a objekty Policie ČR
Na území ORP Varnsdorf je evidován 1 objekt pro obranu státu:
 Studánka KN - 543 č. CE 04-38-05
Dále se na území města Varnsdorf nachází 2 objekty v majetku Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje:
 OO Policie, č.CEN:V-CZ04214342 – Varnsdorf, ul.Havlíčkova 2040, pozemek
p.č.1235
 Objekt č.CEN: V-CZ04211170 – Varnsdorf, ul.Myslivecká 2410, pozemek
p.č.6584, 6585, 6586, 6587, 6588
Ochranné pásmo hřbitova, krematoria
Na území ORP Varnsdorf jsou evidovány hřbitovy v obcích:
Dolní Podluží, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a Varnsdorf.
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3.7 Sociodemografické podmínky
Sociodemografický potenciál, tj. lidský a sociální kapitál jsou
ekonomického růstu jako kapitál investiční v podobě strojů,
technologií nebo dostatečné množství surovin, zemědělské půdy
Obdobně jsou také uvědomělí a vzdělaní obyvatelé důležitou
chování společnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
3.7.1

stejně důležitými zdroji
zařízení a nejnovějších
a jejich efektivní využití.
podmínkou racionálního

Zjištění a vyhodnocení stavu území

Sociodemografické podmínky
Č. jevu
B_001
B_002
B_003
B_004
B_005
B_006

Název jevu
vývoj počtu obyvatel
podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel
podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel
podíl osob se základním vzděláním
podíl osob s vysokoškolským vzděláním
sídelní struktura

Výskyt jevu v ORP
Varnsdorf
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Vývoj počtu obyvatel
Zdrojem dat pro analýzu sociodemografických charakteristik byla data Českého statistického
úřadu. Správní obvod ORP Varnsdorf je tvořen 6-ti obcemi, ve kterých žilo k 31. 12. 2013
celkem 20346 obyvatel, což tvoří 2,5 % všech obyvatel Ústeckého kraje. ORP Varnsdorf tak
v Ústeckém kraji patří na 15. místo s počtem obyvatel z celkem 16 - ti ORP. Počet obyvatel
k 31. 12. 2013 byl v Ústeckém kraji 825 120.
Největším sídlem ORP je město Varnsdorf, jehož počet obyvatel od roku 2009 klesá. Z celého
SO ORP žije v samotném městě Varnsdorf 77,0 % obyvatel. Po Varnsdorfu jsou dalšími
velkými obcemi s počtem obyvatel vyšším než 1000 obyvatel Chřibská (1396 obyvatel v roce
2013) a Dolní Podluží (1189 obyvatel).
Nejmenší obcí správního obvodu je obec Jiřetín pod Jedlovou s počtem obyvatel 648. Na
území ORP Varnsdorf byl zaznamenán záporný ukazatel salda migrace (rozdíl přistěhovalých a
odstěhovaných osob v průběhu r. 2013) obyvatel za celé ORP Varnsdorf je to -51. Největší
záporná hodnota salda migrace – 75 byla zaznamenána přímo ve městě Varnsdorf, další obcí
se zápornou hodnotou je Rybniště (-2), ostatní obce mají kladné saldo migrace. Naopak
nejvyšší hodnota kladného salda migrace byla zaznamenána v obci Dolní Podluží (+14).
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Vývoj počtu obyvatel v ORP Varnsdorf
(2004-2013)
20700
20650
20600
Počet obyvatel

20550
20500
20450
20400
20350
20300
20250
20200
20150
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rok

Obr. č. 29: Vývoj počtu obyvatel v ORP Varnsdorf

tabulka č. 42 Vývoj počtu obyvatel ORP Varnsdorf
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

1199

1243

1241

1212

1209

1202

1207

1184

1180

1189

753

771

768

759

756

778

783

771

777

775

1465

1487

1482

1482

1490

1490

1455

1419

1390

1396

580

580

573

591

597

598

622

637

640

648

720

732

749

730

728

729

722

690

679

674

15868

15786

15754

15824

15801

15854

15867

15802

15730

15664

20585

20599

20567

20598

20581

20651

20656

20503

20396

20346

2013

2006

Dolní
Podluží
Horní
Podluží
Chřibská
Jiřetín pod
Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
ORP
Varnsdorf

2005

Obec

2004

Vývoj počtu obyvatel ORP Varnsdorf
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tabulka č. 43 Počet obyvatel, přirozený přírůstek, saldo migrace

1189
775
1396
648
674
15664
20346
20503

Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
ORP Varnsdorf (k 31.12.2013)
ORP Varnsdorf (k 31.12.2011)

-5
-2
-2
4
-3
9
1
45

14
0
8
4
-2
-75
-51
-67

8
6
11
9
5
160
199
217

13
8
13
5
8
151
198
172

Vystěhovalí

Přistěhovalí

Zemřelí

Živě narození

Saldo migrace

Počet obyvatel

Obec

Přirozený
přírůstek

Počet obyvatel, přirozený přírůstek, saldo migrace k 31. 12. 2013

51
18
40
41
22
328
391
331

37
18
32
37
24
403
442
398

Věková struktura obyvatel
Průměrný věk obyvatel v ORP Varnsdorf k 31.12.2013 byl 41 let, nejnižší věkový průměr
obyvatel byl zaznamenán v obci Chřibská (40,0 let). Od poslední úplné aktualizace ÚAP se
výrazně snížil počet obcí s věkovým průměrem pod 40 let, což poukazuje na stárnutí
obyvatelstva v ORP Varnsdorf.
Nejvyšší věkový průměr byl zaznamenán v obci Rybniště (41,9). Poměr počtu obyvatel
ve věku 0-14 let k počtu obyvatel ve věku 65 let a více se k 31.12.2013 v rámci celého ORP
Varnsdorf výrazně zvýšil (3182:3324 obyvatel). Nejvyšší podíl obyvatel ve věku 0-14 let na
celkovém počtu obyvatel je v obci Jiřetín pod Jedlovou (17,9%) naopak nejnižší byl
zaznamenán v obci Rybniště (14,5%).
Nejvyšší podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel je v obci Rybniště
(17,2%) naopak nejnižší byl zaznamenán v obci Horní Podluží (14,6).
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41,6
40,6
40,0
40,2
41,9
41,1
41,0

Index stáří

182
113
209
99
116
2605
3324
2998

Průměrný věk k 31.12.2012

15,3
14,6
15,0
15,3
17,2
16,6
16,3
14,6

Počet obyvatel ve
věku 65 a více let k 31.12.2013

179
119
215
116
98
2455
3182
3255

Počet obyvatel ve
věku 15 – 64 let

15,1
15,4
15,4
17,9
14,5
15,7
15,6
15,9

Podíl obyvatel ve
věku 65 a více (%)–
k 31.12.2012

ORP Varnsdorf (2013)
ORP Varnsdorf (2011)

1189
775
1396
648
674
15664
20346
20503

Počet obyvatel ve
věku 0-14- k
31.12.2013

Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf

Podíl obyvatel ve
věku 0-14 (%) –
k 31.12.2012

Obec

Počet obyvatel - k
31.12.2013

tabulka č. 44 Věková struktura obyvatel, stav k 31.12.2013

828
543
972
433
460
10604
13840
14250

101,68
94,96
97,21
85,34
118,37
106,11
104,46
92,10
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Vzdělanost obyvatelstva
Vzdělanostní struktura obyvatel SO ORP Varnsdorf je nově vyhodnocena z dat ze Sčítání lidu,
domů a bytů 2011 (SLDB 2011), poskytnutých Českým statistickým úřadem. Data SLDB 2011
sledují 2 základní údaje vzdělanosti obyvatel dle vyhlášky 500/2006 Sb.:
1) Podíl osob se základním vzděláním - podíl osob starších 15 let bez vzdělání a
s nejvyšším dokončeným základním vzděláním (%).
Jedná se o podíl počtu obyvatel podle věku a dosaženého stupně vzdělání na
počtu obyvatel území této věkové kategorie. V čitateli podílu je počet
obyvatel území, kteří mají dokončený věk alespoň 15 let a jejichž nejvyšší
dosažené vzdělání je vzdělání základní nebo jsou bez vzdělání vůbec, ve
jmenovateli pak celkový počet obyvatel území s dokončeným věkem alespoň
15 let. Od tohoto počtu jsou odečteny osoby s nezjištěným vzděláním.
2) Podíl osob s vysokoškolským vzděláním – podíl osob starších 15 let
s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%).
Jedná se o podíl počtu obyvatel podle věku a dosaženého stupně vzdělání na
počtu obyvatel území této věkové kategorie. V čitateli podílu je počet
obyvatel území, kteří mají dokončený věk alespoň 15 let a jejichž dosažené
dokončené vzdělání je vzdělání vysokoškolské nebo vyšší, ve jmenovateli pak
celkový počet obyvatel území s dokončeným věkem alespoň 15 let. Od
tohoto počtu jsou odečteny osoby s nezjištěným vzděláním.
Dle dat ze SLDB 2011 byl v rámci Ústeckého kraje podíl osob se základním vzděláním 21,7%,
v rámci celé České republiky byl tento podíl 17,6%. V rámci Ústeckého kraje je hodnota ORP
Varnsdorf s podílem osob se základním vzděláním 23,7% podprůměrná a v rámci celé České
republiky podíl osob se základním vzděláním v ORP Varnsdorf výrazně převyšuje.
Podíl osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním byl dle dat SLDB 2011 v Ústeckém kraji
7,6%, v rámci celé České republiky byla tato hodnota 12,5%. Hodnota podílu osob
s ukončeným vysokoškolským vzděláním za ORP Varnsdorf s hodnotou 5,1% tak zůstává
podprůměrnou jak vzhledem k Ústeckému kraji, tak i v rámci celé České republiky.
Ve vztahu k datům vyhodnocujícím vysokoškolské vzdělání osob v ORP Varnsdorf z roku 2001,
kdy podíl osob s vysokoškolským vzděláním byl 3,8% byla zaznamenána za období 2001-2011
stoupající hodnota podílu osob osob s vysokoškolským vzděláním v ORP Varnsdorf o 1,3%.
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tabulka č. 45 Vzdělanost obyvatelstva – data ze SLDB 2011
Název územní jednotky

Podíl osob se vzděláním
základním (vč. neukonč.) na
populaci ve věku 15 a více let
(%)

Podíl osob s ukončeným
vysokoškolským vzděláním na
populaci ve věku 15 a více let (%)

Dolní Podluží

26,0

4,1

Horní Podluží

24,0

2,1

Chřibská

29,7

2,8

Jiřetín pod Jedlovou

26,4

4,5

Rybniště

29,6

4,3

Varnsdorf

22,7

5,6

ORP Varnsdorf - 2011

23,7

5,1

ORP Varnsdorf - 2001

3,8

Školství
V SO ORP Varnsdorf se nachází 13 mateřských škol (čtyři z nich fungují při základní škole), 10
základních škol, z toho 1 speciální základní škola, 1 interaktivní základní škola a 1 základní
umělecká škola. Mateřské školy se nachází ve všech obcích (Dolní Podluží, Horní Podluží,
Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a Varnsdorf). Nejvíce mateřských škol se vyskytuje ve
městě Varnsdorf (8). Základní školy jsou ve 4 obcích (Dolní Podluží, Chřibská, Rybniště a
Varnsdorf).
V SO ORP Varnsdorf se nachází 2 střední školy – gymnázium a vyšší odborná škola a střední
škola, obě se nachází v obci Varnsdorf. Lidé dojíždějí za studiem do bližších měst, např. Děčín,
Ústí nad Labem, Liberec.
tabulka č. 46 Školská zařízení v obcích SO ORP Varnsdorf
Obec

Mateřská škola (kapacita)

Dolní
Podluží
Horní
Podluží
Chřibská

Mateřská škola, Dolní Podluží 437
(30)
Mateřská škola, příspěvková
organizace, Horní Podluží 205 (30)
Základní a mateřská škola Tadeáše
Haenkeho, příspěvková
organizace, Chřibská 280 (45)
Mateřská škola, příspěvková
organizace, Školní 273 (30)

Základní škola Dolní Podluží 364
(300)
NE
Základní a mateřská škola Tadeáše
Haenkeho, příspěvková
organizace, Chřibská 280 (45)
NE

NE

Základní škola a Mateřská škola,
příspěvková organizace, Rybniště
170 (50)
Mateřská škola Varnsdorf,
Seifertova 2471, příspěvková
organizace (52)
Mateřská škola Varnsdorf,
Křižíkova 2757, příspěvková
organizace (75)

Mateřská škola, příspěvková
organizace, Rybniště 170 (50)

NE

Základní škola Varnsdorf,
příspěvková organizace,
Seifertova 1650 (450)
Interaktivní základní škola
Varnsdorf, příspěvková
organizace, Karlova 1700 (228)

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká
1800 (320)

Mateřská škola Varnsdorf,
Bratislavská 994, příspěvková

Základní škola a Mateřská škola
Varnsdorf, příspěvková

Jiřetín
pod
Jedlovou
Rybniště

Varnsdorf
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Základní škola (kapacita)

Střední školy vč. učňovské školy
(kapacita)
NE
NE

NE

Vyšší odborná škola a Střední
škola, Varnsdorf, příspěvková
organizace, Bratislavská 2166
(2167)
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Mateřská škola (kapacita)

Základní škola (kapacita)

organizace (25)
Mateřská škola Varnsdorf,
Poštovní 1428, příspěvková
organizace (37)
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská
2812, příspěvková organizace
(100)
Mateřská škola Varnsdorf,
T.G.Masaryka 2180, příspěvková
organizace (50)

organizace, Bratislavská 994 (200)
Základní škola Varnsdorf,
příspěvková organizace, náměstí
E. Beneše 469 (420)
Základní škola Varnsdorf,
příspěvková organizace,
Edisonova 2821 (450)
Speciální základní škola a
Mateřská škola Varnsdorf,
příspěvková organizace, T.G.
Masaryka 1804, (125)
Základní umělecká škola,
Varnsdorf, příspěvková
organizace, Národní 512 (500)

Střední školy vč. učňovské školy
(kapacita)

Mateřská škola Varnsdorf,
Nezvalova 2024, příspěvková
organizace (82)
Mateřská škola Varnsdorf,
Národní 1617, příspěvková
organizace (50)
Pozn.: Jsou uvedeny pouze obce, které mají školská zařízení.
Zdroj dat: MŠMT, Rejstřík škol a školských zařízení

Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
Zdravotnická zařízení se nachází ve 4 obcích (Dolní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou,
Varnsdorf), ve 2 obcích (Horní Podluží a Rybniště) se žádné zdravotnické zařízení nenachází.
V obci Jiřetín pod Jedlovou se nachází nemocnice a detašované pracoviště samostatné
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, v obci Varnsdorf je např. ambulantní zařízení,
nemocnice, samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé, samostatné ordinace
praktického lékaře pro děti a dorost, samostatné ordinace praktického lékaře, stomatologa,
detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé, zřízení
lékárenské péče apod. V ostatních obcích se vykytují zařízení, např. praktičtí lékaři (pro
dospělé; pro děti a dorost) a zubní lékaři.
Zařízení pro sociální služby se koncentrují v obcích Jiřetín pod Jedlovou a Varnsdorf. Do
služeb sociální péče poskytované SO ORP Varnsdorf patří sociální poradna, azylový dům,
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nebo dům s pečovatelskou službou.

Obec

Sociální oblast

Dolní Podluží

NE

Horní Podluží
Chřibská

NE
NE

Jiřetín pod Jedlovou

Sociální poradna,
Azylový dům
NE
Sociální poradna,
Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež, Dům
s pečovatelskou službou

Rybniště
Varnsdorf

prosinec 2014

Zdravotnictví
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé, Detašované
pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa,
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
NE
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro
dospělé, Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa
Nemocnice, Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického
lékaře pro děti a dorost,
NE
Ambulantní zařízení, Nemocnice, Ostatní lůžková zařízení, Samostatná
ordinace praktického lékaře pro dospělé (7), Detašované pracoviště
samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé, Samostatná
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (4), Detašované
pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost,
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa (9), Samostatná
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Sociální oblast

SO ORP Varnsdorf
Zdravotnictví

ordinace praktického lékaře - gynekologa (2), Samostatná ordinace
lékaře specialisty (6), Detašované pracoviště samostatné ordinace
lékaře specialisty (3), Ostatní samostatná zařízení (6), Zařízení
lékárenské péče (5)
Pozn.: Jsou uvedeny pouze obce, které mají zařízení sociální péče, zdravotnická zařízení.
Zdroj: MOS, data aktuální k 1. 1. 2011

Veřejný a kulturní život obcí
Milovníci kultury si přijdou na své díky řadě kulturních zařízení, např. divadlo, kina, regionální
muzeum o hornictví v Jiřetíně pod Jedlovou, regionální muzeum Tadeáše Haekeho v Chřibské,
galerie (Galerie na ochozu, Galerie úsměv, Galerie Liduška, Galerie Radnice), Studentské
centrum (klub Střelnice). V SO ORP se pořádá mnoho akcí, např. festival vážné hudby
Chřibské kulturní léto, Svatojiřetínská pouť, Hry legrace a smíchu, masopustní oslavy,
drakiády, pálení čarodějnic atd.
SO ORP Varnsdorf nabízí pestré možnosti sportovního vyžití, např. sportovní haly, plavecký
bazén, fotbalové stadiony, zimní stadion, lyžařské areály, tělocvičny, tenisové kurty, rekreační
rybníky (pro koupání a rybaření), hřiště pro skateboard, fitcentra, plochy na plážový volejbal,
minigolf apod. V SO ORP se pořádají cyklistické závody, celorepublikový turnaj v plážovém
volejbale atd.
Spolkový život a veřejné dění lze v řešené lokalitě celkově považovat za pestrý. V obcích SO
ORP Varnsdorf existují činné spolky, např. dobrovolných hasičů, fotbalistů, tělovýchovných
jednot, rybářů, ochránců přírody, zahrádkářů, pěvecké spolky.
Jedním z důležitých kritérii pro soudržnost obyvatel v obci je i volební účast voličů v obci ve
volbách do zastupitelstva obce, proto zde uvádíme údaje o volební účasti z posledních
konaných voleb do zastupitelstva obce, konaných ve dnech 10. A 11.října 2014:
Obec
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
SO ORP Varnsdorf
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Účast voličů (%)
53,80
56,16
42,35
59,13
60,73
33,88
38,16
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3.8 Bydlení
Bydlení lze označit za velmi široké téma, vzájemně se totiž ovlivňuje především
se sociodemografickými a hospodářskými podmínkami. Na jedné straně je jeho podoba
výsledkem jejich působení (rozvoj bydlení v oblastech s přírůstkem obyvatel či větším počtem
podnikatelských subjektů), zatímco na druhé straně příčinou (kvalita bydlení jako činitel
příchodu obyvatel a ekonomických subjektů do oblasti).
3.8.1

Zjištění a vyhodnocení stavu území
tabulka č. 47 Bydlení

Bydlení
Č. jevu
A_003
A_116
A_119
B_011
B_012
B_013
B_014

Název jevu

Výskyt jevu v ORP
Varnsdorf
ANO
ANO
X
ANO
ANO
ANO

Plochy občanského vybavení
počet dokončených bytů k 31. 12. každého roku
Další dostupné informace
výstavba domů a bytů
podíl neobydlených bytů na celkovém fondu
struktura bytového fondu
Místní obvyklé nájemné

Občanské vybavení
Dostatek ploch občanského vybavení tvoří jeden ze základu kvalitního bydlení. Pro dobrý
rozvoj obce je důležitá i územně plánovací dokumentace, která by měla i vhodně uspořádat
funkční využití území. V rámci ORP Varnsdorf je v současné době rozpracovanost územních
plánů Varnsdorf, Chřibská a Rybniště, které se zabývají i návrhem nových ploch občanského
vybavení a zkvalitněním stávajících. Důležitá je přítomnost zdrav. zařízení, školy či pošty
v obci, výskyt uvedených zařízení v obcích ORP Varnsdorf je uveden v následujícím přehledu.

tabulka č. 48 Přehled zařízení občanského vybavení v obcích
Obec

V obci se nachází – stav
k 1.1.2012
Pošta
Škola
Zdrav.
zařízení

Statutární město=4
město=3 městys=2 ostatní
obce=1

Dolní Podluží
1
1
1
Horní Podluží
1
Chřibská
1
1
1
Jiřetín pod Jedlovou
1
Rybniště
1
* [1]
1
Varnsdorf
1
1
1
*škola pouze s 1. nebo 2. stupněm vzdělání, 1-v obci se nachází dané zařízení
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Bytový fond
Na podkladě údajů z Českého statistického úřadu ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
(SLDB 2011) bylo v České republice dokončeno 28 628 bytů, z toho 17 386 bytů bylo
situováno do nových rodinných domů. To potvrzuje dlouhodobý trend výstavby nových bytů
v rodinných domech ve venkovském prostředí. Počet dokončených bytů v roce 2011
meziročně klesl o 21,4%, v rodinných domech o 12%, v bytových domech o 39,9%.
V Ústeckém kraji bylo v r. 2011 dokončeno 1239 bytů, zahájeno 1197 a rozestavěno 9535
bytů. V přepočtu na 1000 obyvatel se jedná o 1,48 dokončeného bytu, což je nejnižší údaj ze
všech krajů České republiky. Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel pro
Českou republiku je 2,72 bytu.
V Ústeckém kraji činil podíl neobydlených bytů 12,3 %. Tento ukazatel je dán podílem
neobydlených bytů k celkovému počtu bytů v obci, či městské části. Neobydlených bytů v
kraji bylo k 31. 12. 2011 46 152 z celkového počtu 375 770 bytů.
V ORP Varnsdorf činil k 31.12.2011 podíl neobydlených bytů 15,2%, což představuje
nadprůměrnou hodnotu v rámci Ústeckého kraje. Neobydlených domů v ORP Varnsdorf bylo
k 26. 3. 2011 736 z celkového počtu 4 243 domů. Důvody neobydlenosti v ORP Varnsdorf jsou
dle SLBD 2011 především domy sloužící k rekreaci (456 domů), přestavba domu (32 domů) a
nezpůsobilé k bydlení 27 domů.
Bytový fond byl v ORP Varnsdorf hodnocen na podkladě následujících ukazatelů ze SLDB
2011:








Počet obydlených domů - dům je obydlen, jestliže v něm má obvyklý pobyt alespoň jedna
osoba. Do počtu domů jsou zahrnuty všechny domy určené k bydlení, objekty s byty (bytem)
a ubytovací zařízení bez bytu, pokud slouží k bydlení. Patří sem např. rodinné domy, bytové
domy a dále i různá zařízení určená k bydlení – např. domovy mládeže, internáty, dětské
domovy, ústavy sociální péče, domovy důchodců, penziony pro důchodce, kláštery a
konventy, azylová zařízení pro cizince, provozní budovy s bytem (např. škola s bytem) apod.
Počet obydlených bytů – byt je obydlen, ve kterém má alespoň jedna osoba obvyklý
pobyt.Byt je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který podle rozhodnutí
stavebního úřadu svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky
na bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, prostor pro vaření,
prostor pro tělesnou hygienu. Za byty se z hlediska SLDB považují také jednotlivé obytné
místnosti ve svobodárnách, penzionech, domovech důchodců apod., pokud slouží
k ubytování dlouhodobého charakteru na základě dekretu a jsou směnitelné za jinou bytovou
jednotku (tzv. dekretované místnosti).
Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci - v těchto bytech nebyla zjištěna žádná osoba
s obvyklým ani trvalým pobytem a nebyly vyčleněny z bytového fondu a jako důvod
neobydlenosti bylo zjištěno užívání pro rekreaci.
Podíl obydlených bytů v rodinných domech na obydlené byty celkem (%) – jedná se o podíl
počtu obydlených bytů v rodinných domech (v čitateli) na celkovém počtu obydlených bytů
(ve jmenovateli).
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Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) - Byt je neobydlený, jestliže v něm nemá
obvyklý pobyt alespoň jedna osoba. Údaj za neobydlené byty celkem je součtem
neobydlených bytů v neobydlených domech a neobydlených bytů v obydlených domech.
Ukazatel je dán podílem počtu neobydlených bytů na celkovém počtu bytů v obci.
Podíl obydlených bytů postavených do roku 1919 (%) - jedná se o podíl obydlených bytů
podle období výstavby domu nebo jeho poslední rekonstrukce na celkovém počtu
obydlených bytů. V čitateli podílu je počet obydlených bytů v domech postavených nebo
naposledy rekonstruovaných do roku 1919, ve jmenovateli pak celkový počet obydlených
bytů.
Podíl obydlených bytů postavených mezi roky 1920 - 1970 (%) – analogicky k ukazateli „Podíl
obydlených bytů postavených do roku 1919 (%)“
Podíl obydlených bytů postavených mezi roky 1971 - 1980 (%) – analogicky k ukazateli „Podíl
obydlených bytů postavených do roku 1919 (%)“
Podíl obydlených bytů postavených mezi roky 1981 - 2000 (%) – analogicky k ukazateli „Podíl
obydlených bytů postavených do roku 1919 (%)“
Podíl obydlených bytů postavených mezi roky 2001 - 2011 (%) – analogicky k ukazateli „Podíl
obydlených bytů postavených do roku 1919 (%)“
tabulka č. 49 tabulka č.37 Podíl obydlených bytů postavených do roku 2011, údaje SLDB 2011
Obec

Podíl
obydl.bytů
postavených
do roku 1919
(%)

Podíl
obydl.bytů
postavených
v letech
1920-1970
(%)

Podíl
obydl.bytů
postavených
v letech
1971-1980
(%)

Podíl
obydl.bytů
postavených
v letech
1981-2000
(%)

Podíl
obydl.bytů
postavených
v letech
2001-2011
(%)

Dolní Podluží

37,3

24,6

7,7

15,1

14,5

Horní Podluží

34,4

19,1

15,3

24,3

6,3

Chřibská

24,5

32,4

17,7

14,6

6,9

Jiřetín pod Jedlovou

59,4

17,3

2,8

12,9

5,2

Rybniště

20,5

38,4

8,1

17,4

13,6

Varnsdorf

21,1

23,7

22,0

25,0

6,2

ORP Varnsdorf

23,9

24,4

19,6

23,2

7,0

Podíl obydl.bytů v
rodinných domech na
obydl.byty celkem(%)

Počet neobydlených
bytů sloužících k
rekreaci

Počet obydlených
bytů

Počet obydlených
domů

Celkový počet domů

Obec

Podíl neobydlených
domů z celkového
počtu domů (%)

tabulka č. 50 Domovní fond, statistické údaje SLDB 2011

Dolní Podluží

417

302

456

97

72,1

27,6

Horní Podluží

251

181

288

59

67,0

27,9

Chřibská

420

273

481

105

52,2

35,0

Jiřetín pod Jedlovou

264

152

249

98

59,8

42,4

Rybniště

257

174

258

63

72,1

32,3

Varnsdorf

2634

2417

6252

58

39,1

8,2

ORP Varnsdorf

4243

3499

7984

480

44,5

17,5
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Počet dokončených bytů
V ORP Varnsdorf byl počet dokončených bytů, k 31. 12. 2013, celkem 18 bytů, což
představuje pokles od roku 2011. Nejvyšší nárůst počtu dokončených bytů byl zaznamenán
v obci Varnsdorf.
tabulka č. 51 Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů k 31. 12. každého roku
Obec
2004
2005
2006
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
ORP Varnsdorf
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18
2
14
3
2
25
64

2
2
1
55
60

3
3
63
69

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3
3
3
3
2
48
62

15
5
1
8
23
52

1
1
1
2
3
39
47

2
3
2
1
3
23
34

1
5
2
15
23

7
4
2
1
25
39

3
3
1
11
18
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3.9 Rekreace
Rekreace označuje čas nebo aktivitu, kterou lidé věnují aktivnímu nebo pasivnímu odpočinku,
při němž regenerují tělo či mysl. Rekreace je někdy považována také za synonymum pro
oddech nebo osvěžení. Pojem rekreace dále vymezuje prostor umožňující realizaci zálib
a zájmů, kultivaci vlastních tvořivých sil, schopností atd. Cestovní ruch nebo také turismus je
souhrn přechodných pobytů osob (turistů) v cílových oblastech a souhrn služeb, které jejich
cestování a pobyty organizují a podporují.
3.9.1

Zjištění a vyhodnocení stavu území
tabulka č. 52 Rekreace

Rekreace
Č. jevu
B_015
B_016
B_017
B_018

Název jevu
rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím
počet staveb pro rodinnou rekreaci
kapacita a kategorie ubytovacích zařízení
Lázeňská místa a areály

Výskyt jevu v ORP
Varnsdorf
ANO
X
ANO
NE

Rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím
Rekreační potenciál území je souhrn environmentálních, kulturních a socio-ekonomických
faktorů určujících maximální schopnost území v souvislosti s jeho využitím člověkem v rámci
rekreačních aktivit. Rekreační atraktivitu tvoří rekreačně vysoce vhodné přírodní, historické,
kulturní a sociální podmínky území. Spolu s rekreační atraktivitou je neméně důležitou
složkou tvořící rekreační potenciál území rekreační infrastruktura, která představuje prvky
umožňující rekreační využitelnost území. Jedná se např. o dopravní infrastrukturu
(zpřístupnění území), ubytovací a stravovací kapacity, informační centra.
Omezením rekreačního potenciálu jsou rekreační kapacity území, což je únosnost krajiny na
základě její intenzity využívání rekreačního potenciálu. Tato kapacita je dána obecnými limity
využití území a dalšími sociologickými a kulturními aspekty, jako jsou například dochovaný
krajinný ráz nebo tradice.
Rekreační potenciál území představuje lokalizační podmínky cestovního ruchu. Na jeho
základě je možné umístit a rozvíjet aktivity cestovního ruchu na určitém území na základě
jeho charakteristik. Lokalizační podmínky jsou vyjádřeny atraktivitou místní přírody a krajiny
a místními kulturními hodnotami a pozoruhodnostmi.
Realizační podmínky cestovního ruchu představuje rekreační efekt a rekreační využitelnost
území. Rekreační efekt je dán mírou využití potenciálních rekreačních schopností území. Tyto
dvě podmínky umožňují uskutečňovat vlastní nároky účastníků cestovního ruchu. Člení se na
dopravní a materiálně technické předpoklady, čím se rozumí vybavenost území ubytovacími,
stravovacími, sportovními, zábavními a jinými zařízeními. Důležitá je kapacita těchto zařízení
pro množství zákazníků, kteří chtějí dané území navštívit. (BÍNA, 2010)
SO ORP Varnsdorf
SO ORP Varnsdorf leží na atraktivním místě, kde je velmi rozmanitá krajina. SO ORP se
nachází blízko národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické
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hory. Obce, které spadají do SO ORP Varnsdorf, tvoří mikroregion Tolštejn (Tolštejnské
panství), jehož cílem je turisticky zviditelnit Šluknovský výběžek. Příroda je vhodná pro
sportovní nadšence (síť turistických, cyklistických tras a sjezdovek).
Mezi zajímavosti v SO ORP patří: kozí farma v Horním Podluží (agroturistika), rodný dům
Tadeáše Haekeho (cestovatel, přírodovědec, botanik a objevitel největší leknínové rostliny
Viktorie královské) v Chřibské, křížová cesta v Jiřetíně pod Jedlovou, Štola sv. Jana Evangelisty
(stříbrný důl, naučná stezka), rozhledna Jedlová hora, výletní restaurace na Hrádku (oceněna
fasádou roku 2005), větrný mlýn Světlík, zřícenina hradu Tolštejn. Obec Horní Podluží získala
titul Vesnice roku 2008 pro Ústecký kraj.
Ubytovací zařízení
V ORP Varnsdorf bylo k 31.12.2011 evidováno celkem 22 hromadných ubytovacích zařízení.
Nejvíce hromadných ubytovacích zařízení je poskytováno prostřednictvím penzionů (7 v ORP
Varnsdorf) a turistické ubytovny (5).
Rozložení hromadných ubytovacích zařízení v obcích ORP Varnsdorf dle kategorie ubytování:








Hotel*** - obec Varnsdorf (2)
Hotel** - obec Chřibská (1), Jiřetín pod Jedlovou (1)
Hotel* - Chřibská (1)
Penzion – obec Horní Podluží (1), Chřibská (1), Jiřetín pod Jedlovou (3), Rybniště (1),
Varnsdorf (1)
Chatová osada – Chřibská (1)
Turistická ubytovna – Jiřetín pod Jedlovou (4), Varnsdorf (1)
Ostatní hromadná zařízení – Horní Podluží (1), Jiřetín pod Jedlovou (1), Rybniště (2)

Pro ubytovací i další služby obecně platí, že trpí nedostatkem zařízení vyšší kvality, která lze
využívat pro formy cestovního ruchu s vysokou přidanou hodnotou (veletržní, kongresový,
kulturní, sportovní cestovní ruch apod.).
Turistické trasy, cyklostezky
Na celém území SO ORP Varnsdorf lze provozovat zejména letní turistiku, na území obce
Dolní Podluží se nachází naučná stezka. Celým územím prochází síť turistických tras a síť
cyklostezek. Zanedbatelný podíl turistických tras je zaznamenán jen v obci Horní Podluží.
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Přírodní rekreační potenciál
Rekreační potenciál je ukazatel vypočtený z podílu součtu ploch rekreačně využitelných (lesy,
louky, pastviny, vodní plochy, zahrady) k celkové ploše obce. Rekreační potenciál za celé
území SO ORP Varnsdorf 83,01% k 31.12.2013.

Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
SO ORP Varnsdorf

prosinec 2014

449,5
480,2
642,9
255,2
367,6
725,8
2921,1

875,0
51,7
553,1
746,7
701,0
972,9
3900,5

Celková výměra
(ha)

Vodní plochy (ha)

Lesní půda (ha)

Trvalé travní
porosty (ha)

Obec

8,5
15,8
18,1
6,7
69,1
30,4
148,6

1517,5
740,6
1595,6
1136,9
1271,3
2623,4
8885,3

Rekr. potenciál
(%)

tabulka č. 53 Přírodní rekreační potenciál

90,23
76,39
79,40
90,53
91,23
75,65
83,01
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3.10 Hospodářské podmínky
Hospodářské podmínky jsou úzce svázány s podmínkami sociodemografickými. Jen samotný
podíl ekonomicky aktivních vypovídá o počtu lidí, kteří mohou vytvářet ekonomický
potenciál.
Hospodářské podmínky v území ORP Varnsdorf zkoumají ukazatele jako je míra
zaměstnanosti a nezaměstnanosti, ekonomická struktura podle odvětví, vyjíždějící a
dojíždějící do zaměstnání a škol, atd.
3.10.1 Zjištění a vyhodnocení stavu území
tabulka č. 54 Hospodářské podmínky

Hospodářské podmínky
Č. jevu
A_002
A_004
A_119
B_007
B_008
B_009
B_010
B_018

Název jevu
plochy výroby
plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného
území
Další dostupné informace
ekonomická aktivita podle odvětví
míra nezaměstnanosti
vyjíždějící do zaměstnání a škol
Dojíždějící do zaměstnání a škol do obce
Lázeňská místa a areály

Výskyt jevu v ORP
Varnsdorf
ANO
ANO
X
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

Regionální ekonomika
O regionální ekonomice nejvíce vypovídá rozložení a struktura zaměstnavatelů, počet
obsazených pracovních míst a míra podnikatelské aktivity. Počet obsazených pracovních míst
je významným ukazatelem pro zhodnocení území z hlediska kapacity zaměstnanosti. Míra
podnikatelské aktivity mapuje aktivitu obyvatel v oblasti podnikání.
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Ekonomické subjekty podle odvětví
V SO ORP Varnsdorf se k 1. 1. 2013 nacházelo 5 ekonomických subjektů s 50 a více
zaměstnanci. Většina z nich sídlí přímo ve městě Varnsdorf. Největšími zaměstnavateli (500 –
999 zaměstnanců) jsou firmy LUKRAM s.r.o. sídlící v obci Horní Podluží a TOS VARNSDORF a.s.
sídlící v obci Varnsdorf. Dalším významným zaměstnavatelem je firma VELVETA a.s. se sídlem
v obci Varnsdorf, čítající 250 – 499 zaměstnanců, ten samý počet zaměstnanců má další
důležitý zaměstnavatel, kterým je Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková
organizace. Dále se v SO ORP nachází 1 firma zaměstnávající 200 – 249 zaměstnanců a 6 firem
zaměstnávajících 100 – 199 lidí. V SO ORP je poměrně vysoké zastoupení menších
zaměstnavatelů (s 50 – 99 zaměstnanci) s poměrně diverzifikovanou strukturou činností.
tabulka č. 55 Přehled všech ekonomických subjektů s 50 a více zaměstnanci sídlících v SO ORP Varnsdorf
Obchodní jméno

Sídlo

L U K R A M s.r.o.

Horní Podluží

TOS VARNSDORF a.s.
VELVETA a.s.
Vyšší odborná škola a Střední škola,
Varnsdorf, příspěvková organizace
K W L, s.r.o.

Varnsdorf
Varnsdorf
Varnsdorf

AMANN s.r.o.

Chřibská

ELITE a.s.

Varnsdorf

MĚSTO VARNSDORF
Nemocnice Varnsdorf
NOPROSU s.r.o.
To & Mi Vdf. spol. s r.o.

Varnsdorf
Varnsdorf
Varnsdorf
Varnsdorf

BARKOV, spol. s r.o.

Varnsdorf

EUROGREEN CZ s.r.o.
Frottana - Bohemia, s.r.o.

Jiřetín pod
Jedlovou
Varnsdorf

HELIX - Liberec s.r.o.

Dolní Podluží

Perník manufaktury Varnsdorf, s.r.o.

Varnsdorf

REGIA a.s.
RETOS VARNSDORF s.r.o.

Varnsdorf
Varnsdorf

SAMAT, spol. s r.o.

Jiřetín pod
Jedlovou
Varnsdorf

SATES s.r.o.

Varnsdorf

Převažující činnost
Výroba elektrických vodičů a kabelů j.
n.
Výroba kovoobráběcích strojů
Konečná úprava textilií
Střední odborné vzdělávání na
učilištích
Výroba elektrického a elektronického
zařízení pro motorová vozidla
Úprava a spřádání textilních vláken a
příze
Výroba pletených a háčkovaných
punčochových výrobků
Všeobecné činnosti veřejné správy
Ústavní zdravotní péče
Silniční nákladní doprava
Ostatní pomocné činnosti související s
finančním zprostředkováním
Výroba elektrických spotřebičů
převážně pro domácnost
Činnosti související s úpravou krajiny
Výroba konfekčních textilních výrobků,
kromě oděvů
Zpracování a konzervování ryb, korýšů
a měkkýšů
Výroba sucharů a sušenek; výroba
trvanlivých cukrářských výrobků
Správa nemovitostí na základě smlouvy
Instalace průmyslových strojů a
zařízení
Výroba kovových dveří a oken

Výroba zemědělských a lesnických
strojů
SMK, spol. s r.o.
Varnsdorf
Nespecializovaný velkoobchod
SPHERE CZECH, s.r.o.
Varnsdorf
Výroba plastových obalů
Teplárna Varnsdorf a.s.
Varnsdorf
Výroba a rozvod tepla a
klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Zdroj dat: Ústav územního rozvoje dle dat ČSÚ, RES , data aktuální k 1. 1. 2011
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Kategorie podle
počtu zaměstnanců
500 - 999
500 - 999
250 - 499
250 - 499
200 - 249
100 - 199
100 - 199
100 - 199
100 - 199
100 - 199
100 - 199
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
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tabulka č. 56 Přehled ekonomických subjektů dle odvětví v ORP Varnsdorf
Počty ekonomických subjektů dle odvětví v ORP
Varnsdorf
Odvětví ES

Registrované ES

Aktivní ES

2011

2012

2013

2011

3 764

3 744

3 577

1 948

1 994

1 877

Nezařazeno

199

233

260

67

78

92

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a
související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva

114

123

118

80

88

78

Ekonomické subjekty celkem

2012

2013

13

12

9

1

1

2

Rybolov a akvakultura

-

-

-

-

-

-

Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

-

-

-

-

-

-

Těžba ropy a zemního plynu

-

-

-

-

-

-

Těžba a úprava rud

-

-

-

-

-

-

Ostatní těžba a dobývání

-

-

-

-

-

-

Podpůrné činnosti při těžbě

-

-

-

-

-

-

21

18

15

8

10

9

Výroba nápojů

2

2

2

1

1

1

Výroba tabákových výrobků

-

-

-

-

-

-

Výroba textilií

18

16

14

8

10

9

Výroba oděvů

48

46

42

22

24

21

Výroba potravinářských výrobků

Výroba usní a souvisejících výrobků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových,
proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

3

2

2

1

1

1

46

38

33

27

22

18

2

2

1

-

1

1

4

4

3

3

3

3

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

-

-

-

-

-

-

Výroba chemických látek a chemických přípravků

5

2

1

3

1

-

Výroba základních farmaceutických výrobků
a farmaceutických přípravků
Výroba pryžových a plastových výrobků

-

-

-

-

-

-

4

3

3

4

3

3

38

38

28

12

13

13

2

2

2

1

1

1

113

108

109

67

70

68

1

2

3

1

2

2

Výroba ostatních nekovových minerálních
výrobků
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů;
slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných
výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba počítačů, elektronických a optických
přístrojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení

25

19

15

20

15

11

Výroba strojů a zařízení j. n.

8

7

5

6

5

3

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů),
přívěsů a návěsů
Výroba ostatních dopravních prostředků a
zařízení
Výroba nábytku

3

3

3

2

2

2

-

-

-

-

-

-

20

26

21

12

17

12

Ostatní zpracovatelský průmysl

14

19

19

7

14

14

Opravy a instalace strojů a zařízení

34

31

34

28

24

23

4

7

17

2

3

10

-

-

-

-

-

-

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů,
úprava odpadů k dalšímu využití
Sanace a jiné činnosti související s odpady
Výstavba budov
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-

-

-

-

-

-

21

22

19

9

10

9

-

-

-

-

-

-

202

201

188

117

124

115

Stránka 80

Aktualizace územně analytických podkladů 2014
Počty ekonomických subjektů dle odvětví v ORP
Varnsdorf
Odvětví ES
Inženýrské stavitelství
Specializované stavební činnosti

SO ORP Varnsdorf
Registrované ES
2011

2012

Aktivní ES
2013

2011

2012

2013

-

1

1

-

1

1

263

255

250

148

134

141

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových
vozidel
Velkoobchod, kromě motorových vozidel

85

84

84

48

42

40

344

351

305

152

153

120

Maloobchod, kromě motorových vozidel

578

527

379

250

246

203

Pozemní a potrubní doprava

100

95

79

57

52

47

Vodní doprava

-

-

-

-

-

-

Letecká doprava

-

-

-

-

-

-

12

12

11

5

5

6

-

-

-

-

-

-

21

21

19

7

9

10

300

294

282

162

151

132

20

17

13

15

13

10

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a
televizních programů, pořizování zvukových
nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Tvorba programů a vysílání

3

2

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

Telekomunikační činnosti

1

1

2

1

1

2

39

38

40

30

28

27

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Poštovní a kurýrní činnosti
Ubytování
Stravování a pohostinství
Vydavatelské činnosti

Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti

5

3

1

3

1

-

Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví
a penzijního financování
Pojištění, zajištění a penzijní financování,
kromě povinného sociálního zabezpečení
Ostatní finanční činnosti

8

24

24

5

15

15

-

-

-

-

-

-

49

50

175

34

37

74

Činnosti v oblasti nemovitostí

114

118

116

45

55

56

Právní a účetnické činnosti

119

114

102

83

80

76

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti
řízení
Architektonické a inženýrské činnosti; technické
zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj

30

29

18

14

14

8

40

36

36

29

26

28

-

-

1

-

-

-

Reklama a průzkum trhu

20

21

21

11

13

13

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

93

91

85

36

43

43

Veterinární činnosti

5

5

4

3

3

3

Činnosti v oblasti pronájmu a operativního
leasingu
Činnosti související se zaměstnáním

13

12

10

8

9

6

1

1

1

1

1

-

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné
rezervační a související činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti

10

9

7

7

7

6

14

13

12

10

8

7

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

14

13

10

6

6

7

Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné
činnosti pro podnikání
Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
Vzdělávání

1

4

4

1

3

2

13

13

13

7

7

8

64

63

65

51

51

50

Zdravotní péče

57

56

55

45

42

40
-

Pobytové služby sociální péče

-

-

-

-

-

Ambulantní nebo terénní sociální služby

1

1

-

-

-

-

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

3

3

2

1

1

1

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných
kulturních zařízení
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-
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Počty ekonomických subjektů dle odvětví v ORP
Varnsdorf
Odvětví ES

SO ORP Varnsdorf
Registrované ES
2011

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem
prosazování společných zájmů
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu
a převážně pro domácnost
Poskytování ostatních osobních služeb

2012

Aktivní ES
2013

2011

2012

2013

65

62

62

27

24

21

119

124

127

30

42

34

36

41

42

19

25

25

138

152

150

85

100

93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů
domácího personálu
Činnosti domácností produkujících blíže neurčené
výrobky a služby pro vlastní potřebu
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

tabulka č. 57 Přehled počtu ekonomických subjektů a právních forem po obcích:
Obec

Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
ORP Varnsdorf

prosinec 2014

Počet ekonom. subjektů
Registrovaných
2010
2011
215
222
140
145
243
124
116
2891
3729

246
122
121
2908
3764

2012
217
150

2013
214
144

Aktivních
2010 2011
107
110
68
77

2012
109
81

2013
112
76

247
126
118
2886
3744

231
126
120
2742
3577

119
67
55
1461
1877

136
69
55
1544
1994

120
69
59
1441
1877

124
66
54
1517
1948
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Míra nezaměstnanosti
Ve správním obvodu ORP Varnsdorf bylo k 31. 3. 2014 evidováno 1570 uchazečů
o zaměstnání, míra nezaměstnanosti byla 10,7%. V roce 2011 míra nezaměstnanosti v ORP
Varnsdorf činila 15,3 %, jedná se tedy za poslední dva roky o pokles míry nezaměstnanosti
v SO ORP Varnsdorf. Míra nezaměstnanosti celého Ústeckého kraje dosahovala k 31.3.2014
11,5%, SO ORP Varnsdorf se tak v žebříčku 16-ti ORP řadí na 8.místo.
Nejvyšší míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 byla evidována v obci Merboltice (33,9%), dále
potom v obcích Valkeřice (20,6%), Kunratice (23,6%), Heřmanov (22,9%) a Arnoltice (21,3%).
Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v obci Kámen (7,1%), dále potom
v obcích Starý Šachov (8%) a Hřensko (9,9%).
Počet volných pracovních míst k 31. 12. 2011 byl v SO ORP Varnsdorf 191, počet uchazečů
na jedno volné místo byl 49,7. V Ústeckém kraji bylo volných pracovních míst 1974, počet
uchazečů na jedno volné místo 29,4. Meziročně vzrostl počet nabízených volných pracovních
míst v ORP Varnsdorf o 6% na rozdíl od Ústeckého kraje, kde se počet pracovních míst
meziročně snížil o 12%.
tabulka č. 58 Míra nezaměstnanosti v ORP Varnsdorf
Míra nezaměstnanosti v ORP Varnsdorf
Obec

Míra nezaměstnanosti (%)
2009

2010

2011

2013

Dolní Podluží

15,4

15,8

14,9

9,3

Horní Podluží

12,9

16,4

11,2

8,0

Chřibská

25,2

22,5

20,3

10,4

Jiřetín pod Jedlovou

14,5

21,4

22,8

14,2

Rybniště

16,1

18,7

17,8

11,9

Varnsdorf
SO ORP - Varnsdorf

17,2

15,9

13,4

10,8

Ústecký kraj

13,6

10,7
13,9

12,9

11,5

tabulka č. 59 Přehled nezaměstnanosti v ORP Varnsdorf k 31. 3. 2014

Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
ORP Varnsdorf

prosinec 2014

9,3
8,0
10,4
14,2
11,9
10,8
10,7

77
44
102
61
56
1166
1506

81
44
105
63
58
1219
1570

Počet uchazečů
evidence nad
12 měsíců

Počet uchazečů
- absoloventi

Počet uchazečů
o zaměstnání
celkem

Počet uchazečů
o zaměstnání
dosažitelní

Obec

Míra
nezaměstnanos
ti (%)

Přehled nezaměstnanosti v ORP Varnsdorf k 31. 3. 2014

6
2
0
3
1
43
55

34
9
48
31
23
621
766
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Podíl zaměstnaných v priméru a sekundéru
Primárním sektorem hospodářství jsou odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu.
Podíl zaměstnaných v priméru (%) je ukazatel podílu počtu zaměstnaných osob podle odvětví
ekonomické činnosti na celkovém počtu zaměstnaných osob v území. Čitatel podílu je dán
počtem zaměstnaných osob v primárním sektoru hospodářství, jmenovatelem je hodnota
celkového počtu zaměstnaných osob v území.
Sekundárním sektorem hospodářství jsou odvětví průmyslu (vč.těžby, energetiky, zásobování
vodou a nakládání s odpady) a stavebnictví.
Podíl zaměstnaných v sekundéru (%) je ukazatel podílu počtu zaměstnaných osob podle
odvětví ekonomické činnosti na celkovém počtu zaměstnaných osob v území. Čitatel podílu je
dán počtem zaměstnaných osob v sekundárním sektoru hospodářství, jmenovatelem je
hodnota celkového počtu zaměstnaných osob v území.

tabulka č. 60 Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v priméru a sekundéru, data SLDB 2011
Obec

prosinec 2014

Podíl ekonomicky
aktivních
zaměstnaných v
priméru (%)

Podíl ekonomicky
aktivních
zaměstaných v
sekundéru (%)

Dolní Podluží

1,5

49,0

Horní Podluží

3,3

49,7

Chřibská

3,5

45,6

Jiřetín pod Jedlovou

1,6

40,3

Rybniště

4,8

38,1

Varnsdorf

0,8

42,4

ORP Varnsdorf

1,3

43,1
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Vyjíždějící a dojíždějící do zaměstnání a škol
Zdrojem informací pro dojížďku a vyjížďku do zaměstnání a škol byly ukazatele zpracované
v rámci SLDB 2011:









Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec - osoby vyjíždějící do zaměstnání mimo obec jsou
zaměstnané osoby, které mají v obci obvyklý pobyt, ale místo jejich pracoviště je v jiné
obci. Mezi osoby zařazené do vyjížďky mohly být zahrnuty jen ty, které uvedly konkrétní
cílové místo vyjížďky.
Vyjíždějící do škol mimo obec - vyjíždějící osoby do škol mimo obec jsou žáci, studenti a
učni, kteří mají v obci obvyklý pobyt, ale jejich škola je v jiné obci. Studenti a učni jsou
zařazeni vždy podle vyjížďky do školy, a to i v případech, kdy jsou pracujícími studenty a
učni. Tzn. mezi vyjíždějící žáky, studenty a učně patří jak pracující studenti a učni, tak
osoby ekonomicky neaktivní (děti, studenti a učni). Mezi osoby zařazené do vyjížďky
mohly být zahrnuty ale jen ty, které uvedly konkrétní cílové místo vyjížďky. U vyjížďky do
škol mimo obec se jedná o denní typ vyjížďky.
Dojíždějící do zaměstnání do obce - osoby dojíždějící do zaměstnání do obce jsou
zaměstnané osoby, které mají místo jejich pracoviště v dané obci, ale místo obvyklého
pobytu je v jiné obci. Mezi osoby zařazené do dojížďky mohly být zahrnuty jen ty, které
uvedly konkrétní cílové místo vyjížďky.
Dojíždějící do škol do obce - dojíždějící osoby do škol do obce jsou žáci, studenti a učni,
kteří mají v dané obci školu, ale místo jejich obvyklého pobytu je v jiné obci. Studenti a
učni jsou zařazeni vždy podle vyjížďky do školy, a to i v případech, kdy jsou pracujícími
studenty a učni. Tzn. mezi vyjíždějící žáky, studenty a učně patří jak pracující studenti a
učni, tak osoby ekonomicky neaktivní (děti, studenti a učni). Mezi osoby zařazené do
vyjížďky mohly být zahrnuty jen ty, které uvedly konkrétní cílové místo vyjížďky. U
vyjížďky do škol mimo obec se jedná o denní typ vyjížďky.

V rámci ORP Varnsdorf převažuje vyjížďka do zaměstnání mimo obec nad dojížďkou do
zaměstnání. Nejvyšší počet zaměstnaných vyjíždějících do zaměstnání mimo obec je v obcích
Varnsdorf (1065) a Dolní Podluží (245)
Nejvyšší počet zaměstnaných dojíždějících do zaměstnání je v obcích Varnsdorf (768) a Horní
Podluží (298). Nejvíce žáků a studentů dojíždí do obcí Varnsdorf (876), Dolní Podluží (57) a
Chřibská (32).
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tabulka č. 61 Vyjíždějící mimo obec a dojíždějící do obce, data SLDB 2011
Obec

prosinec 2014

Zaměstnaní
vyjíždějící
do
zaměstnání
mimo obec

Žáci a
studenti
vyjíždějící
do škol
mimo
obec

Zaměstnaní
dojíždějící
do
zaměstnání
do obce

Žáci a
studenti
dojíždějící
do škol do
obce

Dolní Podluží

245

78

69

57

Horní Podluží

106

50

298

2

Chřibská

113

48

61

32

Jiřetín pod Jedlovou

117

75

173

0

Rybniště

142

65

17

2

Varnsdorf

1065

399

768

876

ORP Varnsdorf

1788

715

1386

969
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3.11 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty
3.11.1 Kulturní hodnoty s legislativní ochranou
Z kulturních památek s legislativní ochranou se na území ORP Varnsdorf nachází 1
městská památková zóna Jiřetín pod Jedlovou, číslo rejstříku 2165 a 73 nemovitých
kulturních památek. Bližší informace ke kulturním památkám lze též získat na:
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
tabulka č. 62 Přehled památkových zón a národních kulturních památek

Č.
rejstříku
2165

Typ chráněného území

Obec

Městská památková zóna

Od
roku

Jiřetín pod Jedlovou

1992

tabulka č. 63 Přehled nemovitých kulturních památek
Číslo rejstříku

Obec

Část obce

42147 / 5-3657

Dolní Podluží

Dolní Podluží

kostel sv. Kateřiny

10399 / 5-5513

Dolní Podluží

Dolní Podluží

24817 / 5-3659

Dolní Podluží

Dolní Podluží

socha sv. Jana
Nepomuckého
venkovská usedlost

45883 / 5-3683

Horní Podluží

Horní Podluží

socha sv. Josefa

22980 / 5-3684

Horní Podluží

Horní Podluží

sousoší Kalvárie

38446 / 5-3682

Horní Podluží

Horní Podluží

čp.41

venkovská usedlost

44724 / 5-3685

Horní Podluží

Horní Podluží

čp.?

větrný mlýn

Světlík

13447 / 5-5429

Chřibská

Dolní Chřibská

textilní továrna, z toho jen:
vodní náhon s akvaduktem

30558 / 5-5030

Chřibská

Dolní Chřibská

čp.35

vodní mlýn na koření

J od obce, před křižovatkou
místní komunikace na
Rynartice, v lese V od silnice
při silnici na Rynaltice

30295 / 5-3703

Chřibská

Dolní Chřibská

čp.118

venkovská usedlost

16841 / 5-3702

Chřibská

Dolní Chřibská

čp.175

venkovská usedlost

14010 / 5-3704

Chřibská

Dolní Chřibská

čp.230

venkovská usedlost

34457 / 5-3705

Chřibská

Dolní Chřibská

čp.231

venkovská usedlost

19961 / 5-3706

Chřibská

Horní Chřibská

čp.32

venkovská usedlost

22419 / 5-3707

Chřibská

Horní Chřibská

čp.93

venkovská usedlost

24172 / 5-3708

Chřibská

Horní Chřibská

čp.125

venkovská usedlost

18623 / 5-3693

Chřibská

Chřibská

kostel sv. Jiří

54638 / 5-3694

Chřibská

Chřibská

náměstí

26929 / 5-3695

Chřibská

Chřibská

čp.9

silniční most - mostek se
sochami sv. Jana
Nepomuckého a Panny
Marie
fara

45827 / 5-3696

Chřibská

Chřibská

čp.10

venkovská usedlost

nám.

25667 / 5-3699

Chřibská

Chřibská

čp.21

radnice

43792 / 5-3697

Chřibská

Chřibská

čp.160

venkovská usedlost

26250 / 5-3698

Chřibská

Chřibská

čp.182

venkovská usedlost

13853 / 5-3709

Chřibská

Krásné Pole

čp.27

venkovská usedlost

32675 / 5-3710

Chřibská

Krásné Pole

čp.44

venkovská usedlost

27039 / 5-3764

Jiřetín pod Jedlovou

Jedlová
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čp.184

Památka

Ulice,nám./umístění

při silnici směr Varnsdorf

hrad Tolštejn, zřícenina
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Číslo rejstříku

Obec

Část obce

37782 / 5-3754

Jiřetín pod Jedlovou

42202 / 5-3755

Jiřetín pod Jedlovou

10446 / 5-5460

Jiřetín pod Jedlovou

35797 / 2-2146

Jiřetín pod Jedlovou

32965 / 5-3756

Jiřetín pod Jedlovou

33466 / 5-3757

Jiřetín pod Jedlovou

41452 / 5-3763

Jiřetín pod Jedlovou

51501 / 5-5928

Jiřetín pod Jedlovou

51351 / 5-5917

Jiřetín pod Jedlovou

22704 / 5-3760

Jiřetín pod Jedlovou

44892 / 5-3758

Jiřetín pod Jedlovou

45141 / 5-3759

Jiřetín pod Jedlovou

30478 / 5-3761

Jiřetín pod Jedlovou

25446 / 5-3762

Jiřetín pod Jedlovou

10436 / 5-5484

Jiřetín pod Jedlovou

46033 / 5-3765

Jiřetín pod Jedlovou

Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Jiřetín pod
Jedlovou
Lesné

28515 / 5-3766

Jiřetín pod Jedlovou

Lesné

105354

Jiřetín pod Jedlovou

Rozhled

socha Odpočívajícího Krista

44069 / 5-5387

Jiřetín pod Jedlovou

Rozhled

sloup tzv. Třípanský

26639 / 5-4043

Varnsdorf

Varnsdorf

16073 / 5-4041

Varnsdorf

Varnsdorf

kostel evangelický zv.
Červený
kostel starokatolický

26839 / 5-4042

Varnsdorf

Varnsdorf

18203 / 5-4022

Varnsdorf

Varnsdorf

kostel sv. Karla
Boromejského
kostel sv. Petra a Pavla

41415 / 5-4023

Varnsdorf

Varnsdorf

socha sv. Antonína

12288 / 5-5525

Varnsdorf

Varnsdorf

Karlova

30242 / 5-4024

Varnsdorf

Varnsdorf

16175 / 5-4033

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.69

socha sv. Jana
Nepomuckého
sloup se sousoším
Nejsvětější Trojice
venkovská usedlost

12287 / 5-5474

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.110

měšťanský dům

Petra Bezruče

25643 / 5-4025

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.112

venkovská usedlost

Kamenická

12286 / 5-5475

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.115

měšťanský dům

Kamenická

22793 / 5-4026

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.242

venkovská usedlost

39072 / 5-4032

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.402

činžovní dům

Východní

15289 / 5-4036

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.415

měšťanský dům

Národní revoluce

45936 / 5-4037

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.420

měšťanský dům

Národní revoluce

16854 / 5-4034

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.442

venkovská usedlost

Pod strání

11329 / 5-5763

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.452

rodinný dům

Pod strání

15644 / 5-4027

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.488

venkovská usedlost

Leninova

43795 / 5-4040

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.512

městský dům

Národní, Generála Svobody

12285 / 5-5476

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.545

měšťanský dům

Mladoboleslavská
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Památka

Ulice,nám./umístění

kostel Nejsvětější Trojice
kaple Ukřižování
socha sv. Anny
socha sv. Jana
Nepomuckého
sloup se sochou sv. Vavřince

přemístěna z Nebřenic (PV)

čp.1

fara

čp.4

venkovská usedlost

čp.5

venkovská usedlost

čp.101

venkovská usedlost

čp.121

venkovská usedlost

čp.144

venkovská usedlost

Žižkova

čp.145

venkovská usedlost

Žižkova

čp.162

venkovská usedlost

Žižkova

čp.164

venkovská usedlost

čp.?

rozhledna

čp.7

venkovská usedlost

čp.28

venkovská usedlost

Tolštýnská

vrch Jedlová

Erbenova
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Číslo rejstříku

Obec

Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

14506 / 5-4035

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.548

venkovská usedlost

Mladoboleslavská

12289 / 5-5479

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.744

měšťanský dům

Čelakovická

12290 / 5-5477

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.855

měšťanský dům

Mladoboleslavská

45994 / 5-4029

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.914

venkovská usedlost

Žitavská

17204 / 5-4031

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.989

městský dům

Bratislavská

28892 / 5-4030

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.998

městský dům

Bratislavská

51203 / 5-5913

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.1726

Hrádek

33289 / 5-4038

Varnsdorf

Varnsdorf

čp.3075

restaurace výletní
vyhlídková zv. Hrádek
textilní továrna, s
omezením: bez komplexu
továrních budov

Národní, Otáhalova (pův. čp.
498)

3.11.2 Hodnoty území zjištěné průzkumem území
Na území ORP Varnsdorf byly zjišťovány hodnoty průzkumem území, které byly dále
tříděny na:








Urbanistické hodnoty
Region lidové architektury
Historicky významné stavby
Architektonicky cenné stavby
Významné stavební dominanty
Místo významné události
Významný vyhlídkový bod

Urbanistické hodnoty
Popis jevu: území s historicky i esteticky cennou urbanistickou kompozicí zahrnující části
sídel, rozptýlené zástavby nebo urbanizované krajiny.
Bližší specifikace: významné průhledové osy, nenarušená původní struktura zástavby,
urbanisticky cenné celky z významných architektonických staveb.
Na území ORP Varnsdorf byly vymezeny následující urbanistické celky:



esteticky hodnotné urbanistické a architektoncké soubory - vysoká zachovalost –
v obci Dolní Podluží, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště
vysoká zachovalost struktury sídla – v obci Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod
Jedlovou, Rybniště

Architektonicky cenná stavba
Popis jevu: jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané do Ústředního seznamu
kulturních památek ČR (např. stavby významných architektů, slohově čisté budovy,
dochované stavby lidového stavitelství).
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Bližší specifikace: začleněny stavby podle typu stavby:







městský dům
venkovský dům
technická stavba – mlýny, náhony, mosty, lávky, zvonice, kovárna
hospodářská stavba – stodola, stáj
kulturní stavba – zřícenina hradu, zámek, hrad, letohrádek
sakrální stavba – kříž, boží muka, morový sloup, kaple, socha

Významná stavební dominanta
Popis jevu: stavby a jejich soubory, jejichž umístění v terénu či charakter je činí výrazně
viditelné a do velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla i krajiny.
Bližší specifikace: významné stavební dominanty byly rozčleněny na:



dominanty kulturně historické
dominanty přírodní
tabulka č. 64 Dominanty kulturně historické

OBEC

NAZEV

Dolní Podluží

Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské

Horní Podluží

Větrný mlýn Světlík

Chřibská

Kostel Chřibská

Jiřetín pod Jedlovou

Kostel Nejsvětější Trojice Jiřetín pod Jedlovou

Jiřetín pod Jedlovou

Hornické muzeum

Jiřetín pod Jedlovou

Rozhledna Jedlová

Jiřetín pod Jedlovou

Hrad Tolštejn

Jiřetín pod Jedlovou

Křížová hora

Rybniště

Kostel Rybniště

Varnsdorf

kostel sv. Františka z Assisi s věží

Varnsdorf

Rozhledna Hrádek

Varnsdorf

Kostel svatého Petra a Pavla

Varnsdorf

Červený evangelický kostel ve Varnsdorfu

Varnsdorf

Kostel Proměnění Páně ve Varnsdorfu

Varnsdorf

Kostel svatého Karla Boromejského

tabulka č. 65 Dominanty přírodní

prosinec 2014

OBEC

POPIS

VYZNAM

Dolní Podluží

Pěnkavčí vrch

Nadmístní význam

Dolní Podluží

Vyhlídka

Nadmístní význam

Dolní Podluží

Kozí hřbet

Nadmístní význam

Chřibská

Spravedlnost

Místní význam

Jiřetín pod Jedlovou

Jelení skála

Nadmístní význam

Jiřetín pod Jedlovou

Tolštejn

Nadmístní význam
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OBEC
Jiřetín pod Jedlovou

POPIS
Jedlová

VYZNAM
Nadmístní význam

Jiřetín pod Jedlovou

Šibeniční vrch

Místní význam

Rybniště

Malý Stožec

Nadmístní význam

Rybniště

Plešivec

Místní význam

Rybniště

Žulovec

Místní význam

Významný vyhlídkový bod
Popis jevu: Veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce,
úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou
a atraktivní část okolního území.
Bližší specifikace: veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (vrchol
kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou
a atraktivní část okolního území.

tabulka č. 66 Významné vyhlídkové body

prosinec 2014

OBEC

POPIS

Dolní Podluží

Pětikostelní kámen

Dolní Podluží

Dolní Podluží

Chřibská

Spravedlnost

Chřibská

Lipový vrch

Chřibská

Krásné Pole II

Chřibská

Krásné Pole

Chřibská

Chřibská

Chřibská

Chřibská

Chřibská

Chřibská sever

Chřibská

Dolní Chřibská

Chřibská

Chřibská

Jiřetín pod Jedlovou

Jelení skála

Jiřetín pod Jedlovou

Rozhledna Jedlová

Jiřetín pod Jedlovou

Tolštejn

Rybniště

Malý Stožec

Varnsdorf

Valy

Varnsdorf

Rozhledna Hrádek
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3.12 Limity využití území
Limity představují omezení rozvoje v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících
z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo
vyplývajících z vlastností území. Hlavním požadavkem pro územní plánování v této oblasti je
respektování těchto omezení při návrhu změn využití území.
3.12.1 Ochrana kulturně historických hodnot
 Městská památková zóna (MPZ)
Od roku 1992 je na území ORP Varnsdorf městská památková zóna (MPZ) v Jiřetíně pod
Jedlovou, číslo rejstř. 2165. Hranice MPZ je uvedena ve výkresu limitů i hodnot. Výčet
objektů, které do MPZ náleží, je uveden v seznamech Národního památkového ústavu na
adrese http://monumnet.npu.cz.


Nemovité kulturní památky

Na území ORP Varnsdorf je v seznamu nemovitých kulturních památek NPÚ
zaznamenáno 73 objektů. Převážně se jedná o venkovské usedlosti, měšťanské domy,
kostely, kapličky, kříže, sochy, vily a další objekty. Objekty nemovitých kulturních
památek jsou zobrazeny ve výkrese limitů a hodnot. Jejich seznam je uveden v
seznamech Národního památkového ústavu na adrese http://monumnet.npu.cz.


Archeologická naleziště

Území s archeologickými nálezy (UAN) je definováno metodikou NPÚ. Jedná se o území,
na němž se primárně vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené
člověkem, nebo vzniklé přírodním procesem na základě působení či využití člověkem
a archeologické nálezy movité povahy.
UAN jsou pracovně rozděleny do čtyř kategorií (I až IV), všechny kategorie se ve správním
území nachází. Jsou zároveň hodnotami. Místa s prokázanými nálezy a sídla jsou
označeny jako UAN I, určité pásmo kolem UAN I je označeno jako UAN II, vytěžená území
jsou UAN IV a vše ostatní v území je považováno za UAN III. Na celé území ORP Varnsdorf
je tedy nutno nahlížet jako na území s určitou pravděpodobností archeologických nálezů.
3.12.2 Ochrana přírody
Území ORP Varnsdorf je výrazným přírodním limitem. Protínají se zde 2 chráněné
krajinné oblasti, dále sem zasahuje okrajem národní park a maloplošná zvláště chráněná
území. Je zde zastoupena i NATURA 2000, do které spadá ptačí oblast a evropsky
významné lokality. Uvedená území ochrany přírody jsou zároveň hodnotami území.


Zvláště chráněná území – velkoplošná
Chráněná krajinná oblast jako rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou,
charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů
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lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě
s dochovanými památkami historického osídlení.
Na území ORP Varnsdorf se nacházejí následující CHKO:
CHKO Labské pískovce
CHKO Lužické hory.
Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku,
jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné
ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký
a výchovný význam.
Na území ORP Varnsdorf se nachází:
Národní park České Švýcarsko.
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) – maloplošná
Ochranná pásma maloplošných ZCHÚ jsou ve vyhlašovací dokumentaci definována jako tzv.
vyhlášená – tj. daná obecnou hranicí definovanou lomovými body. Pokud se ochranné pásmo
maloplošného ZCHÚ nevyhlásí, je jím dle § 37 zákona 114/1992 Sb. v platném znění území do
vzdálenosti 50 m od hranic ZCHÚ – tzv. zákonné ochranné pásmo.

Přírodní rezervace, což jsou menší území soustředěných přírodních hodnot se
zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou
oblast.
Na území ORP Varnsdorf se nachází:
PR Světlík
PR Marschnerova louka
PR Pavlínino údolí
PR Spravedlnost
Přírodní památky, což jsou přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či
geomorfologické útvary, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů
ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým
významem, a to i takové, které vedle přírody formoval svou činností člověk.
Na území ORP Varnsdorf se nachází:
PP Louka u Brodských
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Památné stromy
Ve vrstvě památných stromů nejsou ochranná pásma (OP) graficky znázorněna.
U stromů s tzv. vyhlášeným OP platí OP dle popisu ve vyhlašovací dokumentaci (viz
http://drusop.nature.cz). Všechny památné stromy bez vyhlášeného OP mají dle
ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění základní OP ve tvaru
kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad
zemí, tzv. zákonné OP.
Jednotlivé zaměřené stromy jsou ve vrstvě památných stromů zakresleny
kruhovou plochou o poloměru 5 cm kolem definičního bodu stromu, která nemusí
být při běžném zobrazení viditelná.
Památné stromy jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí.
Na území ORP Varnsdorf je evidováno celkem 18 památných stromů, jejich přehled je
uveden v kapitole 3.4. Jejich ochranná pásma jsou vymezena následovně:



poloměr ochranného pásma je desetinásobek průměru kmene ve výšce 130
cm
poloměr ochranného pásma je 3 až 30m od paty kmene.

Rozsah ochranného pásma je vždy uveden v atributu OP_POP příslušného
památného stromu.


NATURA 2000
NATURA 2000 je soustava chráněných území, vytvořená na základě jednotných
principů na území států EU. Spadají do ní ptačí oblasti (PO) a evropsky významné
lokality (EVL).
Na území ORP Varnsdorf je vymezeno 8 evropsky významných lokalit a 1 ptačí oblast.
Rozsah NATURY 2000 je uveden v kapitole 3.4.



Územní systém ekologické stability
Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, tj. územní systém ekologické stability
krajiny (ÚSES). Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické
stability.
Na území ORP Varnsdorf jsou prvky USES vymezené z platných územně plánovacích
dokumentací, jsou též přírodními hodnotami.



Doporučení pro migračně významná území
Negativní dopad fragmentace biotopů na populace volně žijících živočichů by
v migračně významných územích měl být důsledně řešen v rámci vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území (v rámci SEA). Další hodnocení a omezení nárůstu míry
fragmentace a narušení konektivity biotopů by v migračně významných územích mělo
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být podmínkou pro následné rozsáhlejší změny využití krajiny a mělo by být součástí
hodnocení u záměrů podléhajících
posouzení vlivů na životní prostředí (v rámci hodnocení vlivu na flóru, faunu a
ekosystémy).


Dálkově migrační koridory (DMK)
K zajištění stávající migrační funkce jsou v DMK stanoveny následující limity:
A. Sídelní a průmyslová zástavba
Nezužovat šířku migračního koridoru výstavbou, která by mohla ovlivnit funkci
migračního koridoru. To se týká především návrhu ploch pro obytnou výstavbu,
průmyslové stavby, stavby energetických zařízení, těžbu nerostných surovin, skládky,
rekreační výstavbu; při ostatním využití území (krom� dále uvedených) je potřebné
řešit především rozsah oplocování pozemků a umisťování zařízení s vysokou hlukovou
nebo světelnou zátěží (stavby nočního osvětlení apod.) tak, aby nebyla omezena
funkce koridoru.
B. Dopravní liniová infrastruktura
Křížení liniových dopravních staveb s migračním koridorem je potřebné řešit za
současné realizace opatření k zajištění prostupnosti migračního koridoru objektem
dopravní stavby. Souběh více liniových dopravních staveb je nežádoucí (zvyšuje jejich
bariérový efekt).
V případě křížení migračního koridoru s významnými liniovými dopravními stavbami
čtyřproudé komunikace se středním dělícím pásem, oplocené koridory
vysokorychlostních tratí) je při umisťování stavby potřebné zajistit vyhovující migrační
objekt (podchod nebo nadchod – viz. Technické podmínky Ministerstva dopravy
č.180) navázaný na migrační koridor.
U ostatních silnic I. třídy a hlavních železničních tratí je v závislosti na intenzitě
dopravy možné křížení s koridorem bez zvláštního objektu - v takovém případě je
nezbytné podmínit realizaci přijetím opatření k omezení rizika střetů s vozidly, která
zároveň neomezují možnost překonání dopravní stavby (nap�. snížení maximální
povolené rychlosti, dopravní značení, použití pachových repetentů k usměrnění
živočichů atp.). Mostní objekty na dopravních stavbách v místě křížení koridoru nebo
v navazujícím okolí využitelné pro migraci (přemostění údolí, vodních toků, málo
frekventovaných komunikací atp.) je potřebné ve fázi přípravy záměrů a jejich
povolování přizpůsobit z hlediska parametrů a technického řešení pro migrační funkci
a zajistit navedení živočichů k těmto objektům (usmírnění koridoru při zachování jeho
funkce a prostorové návaznosti).
Silnice nižších tříd a lokální žel. tratě se zpravidla za migrační překážku nepovažují
(pokud se některými parametry, zejména intenzitou provozu, neblíží předchozí
kategorii).
Při umisťování a povolování dopravních staveb je třeba prověřit celkové technické
řešení z hlediska zachování funkce migračního koridoru - kromě provedení vlastních
migračních objektů (nadchodů, či vhodných úprav mostních objektů) také s ohledem
na vedení v zářezech, návrh či existenci stávajících opěrných či protihlukových stěn,
oplocení, souběh se stávajícími dopravními stavbami (viz výše) apod., které
představují bariéry pro pohyb živočichů a mohou znehodnotit funkci migračních
objektů.
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C. Zemědělská krajina
Využití zemědělské krajiny není v ploše koridoru omezeno. Pro umisťování staveb a
zařízení pro zemědělství však platí podmínka zachování funkce (prostupnosti)
koridoru a vyloučeno by tak mělo být především umisťování obtížně překonatelných
plotů, ohrad a dalších migračních bariér (pastevní areály, vinice, ohrazené plochy
sadů či porostů rychle rostoucích dřevin apod.). Zvýšenou pozornost je nutné věnovat
ochraně (zachování) veškeré mimolesní zeleně v ploše koridoru.
D. Les
Běžné využití lesích pozemků včetně používání oplocenek lesních kultur o ploše
odpovídající platným předpisům není třeba z hlediska migrace živočichů nijak
omezovat. Funkci migračních koridorů však mohou negativně ovlivnit stavby
umístěné v lese nad rámec běžného lesnické hospodaření, např. rozsáhlejší oplocené
areály lesních školek, oborní ploty apod. Při umis�ování těchto staveb je zásadní
zachování průchodnosti migračního koridoru.
E. Vodní toky a plochy
Využití a správa vodních toků v místě křížení s migračními koridory není omezena. Při
provádění úprav břehů toků by nemělo docházet k vzniku bariér, které by živočichům
znemožnily překonat vodní tok (výstavba nábřežních zdí, zpevnění břehů panely,
dlažbou, oplocení aj.). V ploše koridoru by neměly být umisťovány nové rozsáhlejší
vodní nádrže, které by jej mohly přerušit.
3.12.3 Ochrana dopravní infrastruktury
Ochranná pásma pro:


silnice, dálnice a místní komunikace se stanovují dle zák. 13/1997 Sb.,o pozemních
komunikacích v platném znění § 30 až 34, jako území ohraničená svislými plochami
vedenými po obou stranách komunikace ve vzdálenosti:
 dálnice, 100 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu dálnice
 silnice I. třídy, 50 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu silnice
 místní komunikace I. třídy, 50 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu
silnice
 silnice II. třídy, 15 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu silnice
 silnice III. třídy, 15 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu silnice
 místní komunikace II. třídy, 15 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu
silnice

Platí mimo souvisle zastavěné území obcí.
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zastavěné území obcí
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3.12.4 Ochrana technické infrastruktury
kanalizace, voda



ochranné pásmo objektu čištění odpadních vod, dle schválených územních
plánů
ochranné pásmo pro vodovod a kanalizaci je vymezeno podle průměru
potrubí do 500 mm 1,5m na obě strany a nad 500 mm je 2,5 m na obě strany

elektrizační soustava


ochranné pásmo elektrické stanice dle zák. 458/2000 Sb., zákon o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy o energetických odvětvích a
o změně některých zákonů v platném znění (energetický zákon)
1 až 52kV 7m, nad 52kV 20m



ochranné pásmo elektrických vedení dle zák. 458/2000 Sb., (energetický
zákon)
venkovní vedení od 1 kV do 35 kV 7 m
od 35 kV do 110 kV 12 m
od 110 kV do 220 kV 15 m
od 220 kV do 440 kV 20 m
nad 440 kV 30 m
podzemní vedení do 110 kV 1 m
podzemní vedení nad 110 kV 3 m

plyn



ochranné pásmo objektu zásobování plynem dle údajů poskytovatele, viz
výkres limitů
ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů dle údajů poskytovatele, viz
výkres limitů

komunikační vedení a zařízení



ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách
krajního vedení
ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí
právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu
(stavební zákon)


prosinec 2014

Stránka 97

Aktualizace územně analytických podkladů 2014

SO ORP Varnsdorf

teplovody


ochranné pásmo teplovodních zařízení 2,5 m

Limity stanovené a vyhlášené








Chráněná oblast přirozené akumulace vod Severočeská křída
Záplavová území s periodicitou 5, 20, 50 a 100 let, aktivní zóna záplavového
území – na řece Chřibská Kamenice, Křinice, Lužnička a Mandava
Zvláštní povodeň pod vodním dílem - pro VD Chřibská/tok Chřibská Kamenice
Ochranná pásma hřbitovů (100m)
Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochranné pásmo lesa 50m
I. a II. třída ochrany zemědělského půdního fondu

3.12.5 Limity ostatní
 Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
 Poddolovaná území
 Závlaha
 Vymezená území ministerstva obrany (ochranná pásma inž. sítí 10 – 12m,
ochranná pásma vojenských objektů 50m, ochranná pásma radiolokačních
zařízení a další dle údajů poskytovatele)
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Záměry na provedení změn v území
Záměry na provedení změn v území byly identifikovány na podkladech oborových záměrů
předaných poskytovateli, záměry (návrhy) z územních plánů jednotlivých obcí a záměry
definované v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje.
Záměry byly rozděleny do předvolených oblastí, záměrům ze ZÚR Ústeckého kraje a od
poskytovatelů byl přiřazen identifikační kód s uvedením stručné charakteristiky záměru.
Záměry obcí jsou uvedeny v dílčích kartách obcí – příloha A.

4.1

Rozvojové osy a oblasti

Nadřazenou závaznou územně plánovací dokumentací pro ORP Varnsdorf jsou Zásady
územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZÚR ÚK), které byly vydány krajským
zastupitelstvem 5. 10. 2011 usnesením č.23/25Z/2011, s datem nabytí účinnosti ke dni 20.
10. 2011.
ZÚR ÚK mimo jiné vymezují rozvojové osy a rozvojové oblasti nadmístního významu,
které zasahují na území ORP Varnsdorf následovně:


Vymezení rozvojové oblasti nadmístního významu

ZÚR ÚK zpřesňují vymezení rozvojové oblasti nadmístního významu. ZÚR ÚK stanovují
na území ORP Varnsdorf rozvojovou oblast nadmístního významu NOB3 – Rumbursko,
Varnsdorfsko, kterou vymezují takto:
tabulka č. 67 Vymezení rozvojové oblasti
ORP
Varnsdorf

Obec
Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiretín pod Jedlovou, Varnsdorf

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro územní
plánování:








Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat rešení
problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.
Vytvářet územní předpoklady pro zlepšení dopravní dostupnosti vyšších center
osídlení (zejm. Ústí nad Labem, Děčín a center osídlení v Libereckém kraji).
Nástroji územního plánování zajistit zlepšení silniční dopravní dostupnosti rozvojové
oblasti z vnitrozemí CR (zejména úpravy silnice I/9 a silnice II/263).
Nástroji územního plánování zajistit zlepšení zabezpečení rozvojových předpokladu
oblasti na úseku technické infrastruktury – zejména v zásobování elektrickou energií.
V příhraničních prostorech CR/SRN podporovat vzájemné výhodnou kooperaci
a provázanost sídelních soustav, dopravní a technické infrastruktury i občanské
vybavenosti.
Podporovat revitalizaci nedostatečné využitých nebo zanedbaných areálu a ploch
typu brownfield, využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách nadmístního
významu.
Podporovat rozvoj rekreace a cestovního ruchu, zachovávat a rozvíjet hodnoty území,
které vytváří předpoklady pro rekreaci a cestovní ruch jednak ve vlastní rozvojové oblasti
a jednak s ohledem na to, že oblast je nástupištěm do navazujících území NP a CHKO.
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Vymezení rozvojové osy nadmístního významu

ZÚR ÚK stanovují na území ORP Varnsdorf urbanizační osu nadmístního významu NOS4
Jiřetín pod Jedlovou – Varnsdorf – Rumburk – státní hranice ČR/SRN, kterou vymezují takto:
tabulka č. 68 Vymezení rozvojové osy
ORP
Varnsdorf

Obec
Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Varnsdorf

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro územní
plánování:






Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení
problémů územními studiemi a regulačními plány.
Podporovat přestavbu silnice I/9 tvořící základ rozvojové osy a řešit vyplývající
územní souvislosti.
Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty na území rozvojové osy, které
vytvářejí charakteristické znaky území.
Podporovat využití oboustranné výhodných kooperativních vztahu osídlení ležícího
na rozvojové ose v příhraničním pásmu CR/SRN.
Koridor silnice I/9 chápat jako koridor pro vedení dalších zařízení technické
infrastruktury pro Šluknovský výběžek - územní rezerva pro VVN.

4.2

Záměry dopravní infrastruktury
tabulka č. 69 Záměry dopravní infrastruktury

Kód

Lokalizace (obec)

Podrobný popis záměru

Zdroj

VPS -Z1

Jílové, Varnsdorf

ZÚR ÚK vymezují koridor konvenční železniční opravy
nadmístního významu, zajištěný tratěmi č. 081 Děčín,
východ - Benešov nad Ploučnicí - Rybniště - Rumburk
a c. 089 Rybniště - Varnsdorf - hranice ČR/SRN, které
jsou navrhovány k optimalizaci na rychlost min. 80
km/hod a k dílcímu zkapacitnení. Koridor je sledován
jako VPS - Z1.
Šírka koridoru je stanovena 120 m.

ZÚR ÚK

N

ÚP13

Rybniště

silnice II/263 – vymezení koridoru přestavby

ZÚR ÚK

N

ÚP14

Horní Podluží

silnice I/9 – vymezení koridoru přestavby

ZÚR ÚK

N

ÚP15

Dolní Podluží

silnice I/9 – vymezení koridoru přestavby

ZÚR ÚK

N

ÚP16

Jiřetín pod
Jedlovou

silnice I/9 – vymezení koridoru přestavby

ZÚR ÚK

N
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Záměry technické infrastruktury
tabulka č. 70 Záměry technické infrastruktury

Kód

Lokalizace (obec)

Podrobný popis záměru

ER8

Varnsdorf, Dolní Podluží, Jiřetín
pod Jedlovou

TE35

Varnsdorf

ZÚR ÚK vymezují jako územní rezervu
koridor ER8, pro vedení VVN 110 kV TR
Varnsdorf - TR Nový Bor. V úseku
hranice Ústeckého kraje - jižní okraj
zástavby Lesné je koridor stanoven 50m
na obě strany od tělesa silnice I/9. V
úseku jižní okraj zástavby
Lesné - TR Varnsdorf je šířka koridoru
stanovena 600 m.
Vedeni VN 35 kV

TE110
TE10

Varnsdorf, Dolní Podluží, Jiřetín
pod Jedlovou
Varnsdorf

Vedení VVN 110 kV Česká Lípa - Nový
Bor - Varnsdorf
Vedeni VN 10 kV

TE10

Varnsdorf

Elektrické vedení - nerozlišeno

DTS1

Varnsdorf

DTS kompaktní, zděná, betonová – 22kV

R1

Varnsdorf

venkovní stanice (rozvodna,
transformovna)

NTL

Varnsdorf

Plynovod NTL

STL

Varnsdorf, Horní Podluží

Plynovod STL

VTL

Chřibská

Plynovod VTL

4.4

Zdroj

Význam

ZÚR ÚK

N

ČEZ
Distribuce
ČEZ
Distribuce
ČEZ
Distribuce
ČEZ
Distribuce
ČEZ
Distribuce
ČEZ
Distribuce

M

RWE
GasNet
RWE
GasNet
RWE
GasNet

M

N
M
M
M
M

M
M

Záměry v oblasti ochrany přírody

V oblasti ochrany přírody je hlavním návrhovým prvkem vymezení územního systému
ekologické stability (ÚSES), tj. biokoridory a biocentra. Uvedené návrhové prvky ÚSES byly
poskytnuty od Správy CHKO Lužické hory. Vzhledem k množství návrhů ÚSES zde nejsou
jednotlivé vypsány, jsou vyjádřeny ve výkrese záměrů dle legendy, dále jsou zakresleny
v datových vrstvách USES_uses_p.shp a USES_uses_l.shp.

4.5

Záměry ostatní

V rámci záměrů na provedení změn v území byly z územních plánů jednotlivých obcí přebrány
zastavitelné plochy, plochy na provedení změn v území (včetně popisu funkčního využití)
a plochy územních rezerv. Všechny uvedené plochy jsou též součástí výkresů záměrů
rozlišeny legendou, jejich podrobný popis je vždy součástí příslušného územního plánu obce.
Vzhledem k velkému množství nejsou v rámci území ORP indexovány.
Záměry jednotlivých obcí jsou dále definovány v Příloze A – textová část vyhodnocení.
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5 Rozbor udržitelného rozvoje území
Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje zjištění a vyhodnocení území v 10 - ti tématech
dle vyhlášky 500/2006 Sb., s uvedením silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOTanalýz).
SWOT analýza byla provedena samostatně za každé území obce, SWOT analýzy obcí jsou
zpracovány v příloze A.

5.1

SWOT analýza ORP Varnsdorf

Za celé území ORP Varnsdorf byla zpracována SWOT analýza členěná dle tematických oblastí:
1. Horninové prostředí a geologie

tabulka č. 71 SWOT analýza horninového prostředí a geologie

SILNÉ STRÁNKY
Převážně dobré podmínky pro zakládání staveb.
Malý rozsah potenciálně sesuvných území.

SLABÉ STRÁNKY
Omezení rozvoje vyplývající z výskytu poddolovaných
území
Závislost na dopravě potřebných surovin/materiálů
z jiných částí kraje.

Evidované ložisko nerostných surovin - Studánka
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Revitalizace/asanace území narušených těžbou.

Pomalé odstraňování starých ekologických zátěží –
rekultivací poddolovaných území.

Zabezpečení a úpravy historických štol za účelem
jejich zpřístupnění návštěvníkům – rozvoj
turistického ruchu, zdroj poznání.

Výstavba v nestabilních geologických prostředích.
Zneužití starých důlních děl pro černé skládky.
Narušení ekologické stability v důsledku neřešení
rekultivace ploch ovlivněných těžbou.

Místní problémy k řešení v rámci územního plánování
Vymezená ložiska nerostných surovin v území představují územní limity, jež je třeba zohledňovat
především při vymezování zastavitelných území a koridorů dopravní a technické infrastruktury. Jejich
rozsah je třeba minimalizovat v rámci jejich upřesnění při zpracování ÚPD obcí.
Ačkoliv se na území SO ORP Varnsdorf nacházejí některé nerostné suroviny, jejich využití se
nepředpokládá především v důsledku limitujícího rozsahu ochrany přírody a vodních zdrojů.
Proto problémem je spíše způsob dopravy nezbytných surovin/materiálů ze sousedních území.
Problémy se proto týkají spíše oblasti rekonstrukcí a rozvoje stávající nevyhovující dopravní
infrastruktury.
Přesná lokalizace poddolovaných a sesuvných území a nutnost určení jejich vhodného využití.
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2. Vodní režim
tabulka č. 72 SWOT analýza – vodní režim

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Příznivý stav vodního režimu v krajině.

Opakované záplavy zastavěných území.

Vymezení CHOPAV na podstatné části území správního
obvodu.

Zanedbaná údržba vodních ploch - rybníků.

Dostatečná výskyt povrchových a podzemních zdrojů
vody. Řada pramenišť.

Klesající retenční schopnost území v důsledku vodní
eroze, zhoršování odtokových poměrů.

Minimální znečištění vod.

Výskyt starých zátěží a kontaminovaných ploch, které
mohou negativně ovlivnit kvalitu podzemních vod.

Minimální rozsah plochy se svažitou ornou půdou se
zvýšeným rizikem zrychleného odtoku za přívalových
srážek a vzniku lokálních povodní.
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Realizace protipovodňových opatření s cílem omezení
rozsahu povodní, zadržování vody v území a zlepšení
jeho retenční a akumulační schopnosti.

Negativní ovlivnění podzemních vod průsakem ze
starých zátěží.

Revitalizace vodních toků k zajištění vyšší retenční a
akumulační schopnosti území.

Nepřijetí preventivních protipovodňových opatření,
neřešení opatření zejména v nedostatečně chráněných
územích.
Klesající retenční schopnost území v důsledku vodní
eroze, zhoršování odtokových poměrů.

Nadmístní problémy k řešení v rámci územního plánování
Záměr silnice I. třídy zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje v obci Horní Podluží. Územní
plán prověří možnost co nejšetrnějšího průchodu navrhované silnice ochranným pásmem vodního
zdroje.

Místní problémy k řešení v rámci územního plánování
Vytvářet územní podmínky pro zvyšování vodního potenciálu území zejména v souvislosti
s omezováním možných dopadů klimatické změny, spojených s poklesem hladin spodních vod.
Zachovávat podzemní a povrchové zdroje vod a podporovat jejich hospodárné využívání.
Důsledné dodržování pravidel v záplavových územích a ochranných pásmech vodních toků. Přispívat
k prevenci a snižování znečištění povrchových a podzemních vod průmyslovou a zemědělskou
činností.
Problémem je lokalizace částí zastavěného území v záplavovém území stoleté vody Q100 v obcích
Chřibská, Dolní Podluží, Rybniště a Varnsdorf. Územní plán prověří možnost lokalizace
protipovodňových opatření v krajině, budování drobných nádrží k zadržování vody v území a
omezování rozsahu povodní a posilování retenční schopnosti krajiny revitalizací vodních toků.
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3. Hygiena životního prostředí

tabulka č. 73 SWOT analýza – hygiena životního prostředí

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Poměrně dobrá kvalita ovzduší, imisní limity pro
lidské zdraví jsou překračovány pouze na území
města Varnsdorf

Zvýšená hlučnost a zátěž exhalacemi významnými
komunikacemi ve většině obcí (I/9, II/263 a 264).

Absence velkých stacionárních zdrojů znečištění.

Na území ORP Varnsdorf byla vymezena oblast
překračování cílových imisních limitů pro lidské zdraví

Kraj aktivně podporuje zvýšení míry separace i
projekty zaměřené na řešení problematiky BRKO
(budování bioplynových stanic a kompostáren).

V části území se nachází oblasti s vysokým rizikem
výskytu radonu.
Výskyt lokalit evidovaných jako staré zátěže a
kontaminované plochy.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Sanace starých ekologických zatížení – možnost
využití prostředků Evropské unie.

Zvyšování intenzity dopravy může vést ke zvýšení
emisí a imisních koncentrací látek znečišťujících
ovzduší včetně zvýšení hlukové zátěže v blízkosti
dopravních komunikací.

Zvýšení míry separace odpadů.

Nízké zapojení obyvatel do separace odpadů.

Čerpání prostředků na projekty zaměřené na
odpadové hospodářství z Operačního programu ŽP.

Omezené využití území a rizika spojená s existencí
starých ekologických zátěží v důsledku jejich neřešení.

Výstavba obchvatů v rámci rekonstrukce silnic II. třídy
Nárůst lokálního znečištění ovzduší z malých zdrojů
(v souvislosti s vymezením rozvojové oblasti a
v důsledku spalování paliv nízké kvality.
rozvojové osy).

Nadmístní problémy k řešení v rámci územního plánování
V několika případech dochází k vedení silnic I., II. třídy zastavěným územím obcí, které je tak
zatěžováno exhalacemi:


Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území v obcích Dolní Podluží a Varnsdorf
(část Studánka).
 Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území v obcích Dolní Podluží, Horní
Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a Varnsdorf.
V ÚPD vytvářet územní podmínky pro optimalizaci nakládání s odpady (separace, využívání,
likvidace) na území kraje - postupné vytváření regionálního integrovaného systému odpadového
hospodářství.
Vymezení ploch pro vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s KO tak, aby bylo dosaženo
postupného omezení BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu) ukládaného na skládky,
podpora výstavby biofermentačních jednotek na zpracování komunálního odpadu.
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4. Ochrana přírody a krajiny

tabulka č. 74 SWOT analýza – ochrana přírody a krajiny

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vysoký koeficient ekologické stability - KES 4,92
k 31.12.2013

Vzhledem k relativně rozsáhlým územím s různým
typem ochrany v území existují i závady z důvodu
jejich narušení zástavbou a komunikacemi.

Přírodně hodnotná krajina se značným potenciálem
pro rekreaci a cestovní ruch (NP, CHKO, Natura
2000 – evropsky významná lokalita, ptačí oblast, PP,
PR)

Nárůst ploch ponechaných ladem – šíření invazivních
druhů rostlin.

Výskyt a ochrana řady vzácných a chráněných druhů
živočichů a rostlin (ptačí oblasti a EVL soustavy
NATURA 2000).

Existence nefunkčních prvků ÚSES, jejich pomalá
realizace.

Na polovině území SO ORP Varnsdorf vymezena
CHKO Lužické hory a Labské pískovce.
Vymezení sítě územního systému ekologické
stability s dalšími prvky ÚSES.
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Využití územního plánování k eliminaci/minimalizaci
střetů v důsledku ekonomického a sociálního
rozvoje území.

Povolování výstavby ve volné krajině (mimo
zastavěná území obcí), degradace krajinného rázu
výstavbou nevhodných staveb.

Výchova a osvěta obyvatel ke zvýšení jejich účasti
na ochraně přírody a krajiny.

Negativní dopady plánovaného rozvoje rekreačních
a dalších aktivit v oblastech cenných pro ochranu
přírody a krajiny.

Zlepšování péče o zvláště chráněná území včetně
zlepšení systému monitorování území.

Růst intenzity automobilové dopravy na páteřních
komunikacích.

Aktualizace jednotlivých částí ÚSES a realizace
nefunkčních částí ÚSES s cílem zlepšení jeho
fungování.

Realizace stávajících návrhů a záměrů v rozvoji
dopravní infrastruktury bude znamenat další zásahy
do chráněných území a jejich prvků včetně biocenter
a biokoridorů.

Místní problémy k řešení v rámci územního plánování
ZÚR ukládá zpřesnit v navazujících ÚPD územní vymezení prvků ÚSES, kdy vymezení prvků ÚSES v
ZÚR může být v podrobnosti ÚPD redukováno, rozšířeno a posunuto s ohledem na pozemkovou
držbu a morfologii terénu. V rámci ÚPD se zaměřit na návaznost prvků ÚSES na hranicích jednotlivých
obcí.
Zajistit zachování a případnou obnovu ekologicky stabilnějších ploch v krajině jako jsou maloplošně
zvláště chráněná území, Evropsky významné lokality a prvky ÚSES. Zvyšovat ekologickou stabilitu
území rekultivací ploch zasažených těžbou a starých ekologických zátěží s ohledem na rozvoj
ekologického potenciálu území.
Minimalizovat střety liniových staveb s prvky ÚSES. Těmto střetům je nemožné se vyhnout, proto je
nutné minimalizovat jejich dopad například vedením staveb kolmo přes biokoridory. V rámci ÚPD by
mělo docházet k vytváření územních podmínek pro zajištění ochrany migrující zvířeny, která se
pohybuje právě těmito biokoridory.
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5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

tabulka č. 75 SWOT analýza – ZPF a PUPFL

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Stabilně vysoký podíl lesní půdy na celkové ploše
území – s významnými ekonomickými
i ekologickými funkcemi.

Relativně nízká úrodnost půdy, převažují půdy nižších
bonitních tříd.

Nízká míra poškození lesních porostů z titulu
nadměrného znečištění ovzduší.

Vzhledem k charakteru území nutné odvodňování
relativně vysokého podílu území.

Významné funkce lesů zvláštního určení – pro
zachování biologické rozmanitosti – a lesů
ochranných.

Omezené možnosti hospodaření v lesích ochranných.

Minimální negativní změny rozlohy orné půdy na
území správního obvodu.

Nevhodná druhová skladba části lesních porostů.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Rozvoj ekologických forem hospodaření na půdě.

Další odnětí (zábory) půdy určené k plnění funkcí lesa
v důsledku rozvoje území.

Zlepšování skladby lesních porostů při
obnově/zakládání nových porostů. Preference
původních a stanovišti odpovídajících dřevin.

Zábory – trvalé odnětí ZPF v rámci modernizace
dopravní infrastruktury.

Zalesňování dalších pozemků méně vhodných pro
zemědělskou činnost (pestřejší dřevinná skladba).

Budování zařízení pro rozvoj rekreačních aktivit –
sportovní areály apod. – v lokalitách s významnými
mimoprodukčními funkcemi.
Znehodnocování půdy intenzivním hospodařením,
erozí a chemickými látkami.

Místní problémy k řešení v rámci územního plánování
Při vymezování a zpřesňování koridorů pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury minimalizovat
zásahy do lesních porostů v rámci ÚPD a zábory zemědělské půdy (zejména s vysokou bonitou nebo
vysokým stupněm ochrany).
V rámci ÚPD jednotlivých obcí minimalizovat negativní dopady v souvislosti s plánovanou
zástavbou a rozvojem rekreačních a dalších aktivit. Využívat stávající plochy vyjmuté z ZPF a navracet
po rekultivaci plochy zpět do ZPF.
Při zalesňování zemědělských pozemků dbát na charakter krajiny a respektovat přirozenou
dřevinnou skladbu lesa.
Při zpracování ÚP obcí se zaměřit na možnosti zalesňování vhodných pozemků (zemědělsky
nevyužívaných, erozně ohrožených, s nízkou hodnotou pro ochranu přírody).
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6a. Technická infrastruktura

tabulka č. 76 SWOT analýza – technická infrastruktura

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vybavení všech obcí obecním vodovodem, dobré
zásobování vodou na celém území SO ORP Varnsdorf.

Nedostatečné odkanalizování obcí Chřibská, Dolní,
Podluží, Horní Podluží a Rybniště.

Bezpečné dodávky elektrické energie a dostatečná
kapacita napájecí sítě.

Absence ČOV v obcích Chřibská a Rybniště.

Dostatečná přenosová kapacita plynovodu v SO ORP
Varnsdorf.

Absence plynofikace a nezájem o zavedení plynu
v obci Rybniště.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Zvyšování podílů využívání ekologických zdrojů
vytápění domácností.

V souvislosti se zdražováním energií návrat
domácností k využívání tuhých paliv.

Výstavba nebo rozšíření kanalizačních sítí
s napojením na ČOV v obcích, kde zatím chybí.

Zhoršení kvality ovzduší v souvislosti se zvyšujícím se
využíváním tuhých paliv k vytápění domácností.

Zvyšovat efektivitu technické infrastruktury SO ORP
Varnsdorf, její spolehlivost a omezovat ztráty v sítích i
znečištění prostředí, které způsobuje nevhodně
fungující a chybějící infrastruktura.

Nedostatečné tempo budování a intenzifikace
kanalizačních systémů a ČOV bude mít negativní vliv
na čistotu vodních toků a kvalitu ostatních složek
životního prostředí.
Nedostatek finančních zdrojů menších obcí na
budování či rekonstrukci technické infrastruktury.

Místní problémy k řešení v rámci územního plánování
Požadavky uložené Zásadami územního rozvoje
ZÚR ÚK vymezují jako územní rezervu koridor ER8, pro vedení VVN 110 kV TR Varnsdorf - TR Nový
Bor. V úseku hranice Ústeckého kraje - jižní okraj zástavby Lesné je koridor stanoven 50m na obě
strany od tělesa silnice I/9. V úseku jižní okraj zástavby Lesné - TR Varnsdorf je šířka koridoru
stanovena 600 m.
Pro územní plánování a využívání území koridoru ER8 stanovují ZÚR ÚK tyto úkoly:
(1)

Respektovat územní rezervu koridoru ER8 v ÚPD dotčených obcí, případně na základě
podrobnějších podkladu, se souhlasem dotčených orgánu, zpřesnit a vymezit koridor jako
návrh v ÚPD dotčených obcí a zajistit jeho územní koordinaci. Při zpřesnění vymezení
koridoru v ÚPD dotčených obcí respektovat zájmy ochrany přírody a krajiny.

(2)

V součinnosti s dotčenými orgány spolupracovat na zpřesnění koridoru ER8.

(3)

V úseku jižní okraj zástavby Lesné – TR Varnsdorf prověřovat zpřesnění koridoru mimo
funkční regionální biocentrum 003.
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Nedostatečná technická infrastruktura
Problémem je nedostatečné odkanalizování obcí Dolní Podluží, Horní Podluží, Chřibská a Rybniště.
Územní plán prověří možnost vytvoření územních podmínek pro dobudování kanalizačních sítí a
navržení koncepce veřejné TI s vymezením ploch nebo územních rezerv pro navrženou koncepci.
V obcích Chřibská a Rybniště je problémem absence čistírny odpadních vod. Územní plán prověří
možnost vytvoření územních podmínek pro výstavbu ČOV nebo napojeni kanalizace na ČOV v jiné
obci.
V rámci ÚPD vytvářet podmínky pro plynofikaci obcí dosud nenapojených na plyn a usilovat o co
největší napojení domácností na plynové přípojky. Absence plynofikace se týká Rybniště.
Odkanalizování osamocených RD, které není možno napojit na kanalizace, je třeba řešit jímkami na
vyvážení nebo domovní ČOV.
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Dopravní infrastruktura

tabulka č. 77 SWOT analýza – dopravní infrastruktura

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Poloha na trase silnice I/9 – převážná část SO ORP
Varnsdorf součástí rozvojové oblasti a rozvojové osy

Absence napojení silniční sítě na dálniční síť

Napojení všech obcí na železniční síť

Problémy nadměrné zatíženosti a hlučnosti
některých silnic v zastavěných územích obcí

Poměrně hustá silniční síť a dobré rozložení silniční
infrastruktury v území - všechny obce leží na silnici I.
nebo II. třídy

Nevyhovující technický stav železničních tratí a jejich
vybavení

Poměrně dobrá dostupnost ORP Varnsdorf veřejnou
hromadnou dopravou z ostatních obcí z hlediska
počtu spojů i z hlediska časové dostupnosti

Nevyhovující technický stav převážné části silniční
sítě, absence obchvatů, úrovňové křížení komunikací

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Plánovaná přestavba silnic I/9 a II/263 – zkvalitnění
napojení území na páteřní silniční komunikace,
zlepšení dostupnosti významných sídel v rámci ÚK

Zpoždění /odkládání realizace záměrů rozvoje a
rekonstrukce pozemních komunikací z důvodu
nedostatku finančních prostředků

Snížení rizikovosti dopravy řešením stávajících
dopravních závad (úrovňové křížení se železniční
tratí, absence obchvatů) přestavbou silnic I/9 a
II/263

Absence obchvatů, závady na průtahu obcemi –
zhoršování kvality ovzduší v obcích - negativní
dopady na zdraví obyvatel

Možnosti čerpání finančních prostředků z evropských
fondů

Zábory půdy pro realizaci obchvatů a jiných
dopravních záměrů
Nárůst individuálního automobilismu s negativními
dopady na zdraví obyvatel a stav ekosystémů

Místní problémy k řešení v rámci územního plánování
Požadavky uložené Zásadami územního rozvoje v oblasti dopravní infrastruktury
Při specifikaci problémů, jež by měly být řešeny v rámci ÚPD jednotlivých obcí, se jedná především o
promítnutí, upřesnění a koordinaci záměrů, vymezených v ZÚR ÚK na jejich území. Dále byly v ZÚR
ÚK stanoveny úkoly týkající se vymezeného koridoru Z1 (daného železničními tratěmi č. 081 Děčín,
východ - Benešov nad Ploučnicí - Rybniště – Rumburk a č. 089 Rybniště - Varnsdorf - hranice ČR/SRN):
(1)

v součinnosti s dotčenými orgány spolupracovat na přeshraniční koordinaci a provázanosti
záměru s německou stranou

(2)

v součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v ÚPD
dotčených obcí koridor konvenční železnice Děčín, východ – Benešov nad Ploučnicí - Rybniště
- Rumburk a Rybniště - Varnsdorf – hranice ČR/SRN.

ZÚR ÚK také stanovují pro územně plánovací činnost obcí Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín p. J. a
Rybniště požadavek prověření a územního vymezení (v součinnosti s dotčenými orgány) koridorů
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přestavby vybraných silnic nadmístního významu jako veřejně prospěšné stavby. U prvních tří obcí
jde o silnici I/9, u obce Rybniště o silnici II/263.
Silnice procházející zastavěnými územími obcí
Dalšími problémy jsou exhalace a hluk způsobované silniční dopravou, které mnohdy negativně
zasahují do života v obcích.
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7.Sociodemografické podmínky

tabulka č. 78 SWOT analýza – sociodemografické podmínky

SILNÉ STRÁNKY
Rostoucí počet obyvatel v menších obcích (Jiřetín pod
Jedlovou, Horní a Dolní Podluží) způsobený především
migrací obyvatel do SO ORP – v obcích převládá kladné
saldo migrace
Nárůst podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním a
snížení počtu obyvatel se základním vzděláním

Dostatečné vybavení obcí školskými zařízeními,
zdravotnickými a sociálními službami.

SLABÉ STRÁNKY
Obyvatelstvo v SO ORP Varnsdorf rapidně stárne
(zvyšuje se index stáří). Klesá procento obyvatel
v produktivním věku, ale i procento obyvatel věkové
skupiny do 14 let. Index stáří přesáhl hodnotu 100%
(104,46= – k 31.12.2013)
Nejvyšší index stáří je v obci Rybniště a Varnsdorf, kde
se i nadále zvyšuje. Nízká porodnost, přirozený
přírůstek dosáhl kladných hodnot pouze v obcích Jiřetín
pod Jedlovou a Varnsdorf
Nejvíce obyvatel se stěhuje z obce Rybniště a
Varnsdorf.
Úbytek obyvatel v SO ORP Varnsdorf.
Vznik sociálně slabých až vyloučených lokalit.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Růst počtu obyvatel vlivem suburbanizace.

Stárnutí obyvatel obcí s nedostatečnou kapacitou
ubytovacích zařízení pro seniory.

Zájem dobře situovaných mladých rodin o bydlení
v menších obcích.

Zavření školských zařízení kvůli nedostatečnému počtu
žáků.
Stěhování obyvatel do větších měst z důvodu
zvyšujícího se podílu vysokoškolsky vzdělaného
obyvatelstva.
Z důvodu snižování počtu obyvatel nastává možnost
rušení podniků a sužeb.

Místní problémy k řešení v rámci územního plánování
Obdobně jako v celé ČR a jiných zemích dochází v SO ORP Varnsdorf k procesu stárnutí obyvatelstva.
To je spojeno se snižováním podílu obyvatel v předproduktivním a produktivním věku.
Vzhledem k tomu by mělo být prováděno následující:


Z důvodu stárnutí populace musí být kladen důraz především na služby pro seniory. Vhodná
je výstavba objektů s pečovatelskou službou, léčeben dlouhodobě nemocných a domovů pro
seniory.



Umožnění výstavby nových rodinných domů pro mladší generace a pro novomanžele za
účelem zlepšování demografické situace.
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8. Bydlení

tabulka č. 79 SWOT analýza – bydlení

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vysoký počet bytů v obcích Varnsdorf, Chřibská a
Dolní Podluží.

Nárůst počtu neobydlených domů (Chřibská, Jiřetín
pod Jedlovou, Rybniště)

Nízké zastoupení domů postavených do roku 1919
v obci Rybniště (kolem 33 %).

SO ORP Varnsdorf patří k SO ORP s nižším počtem
novostaveb v Ústeckém kraji.

Uspokojivá občanská vybavenost obcí

V SO ORP Varnsdorf převažují staré domy nad novými.
Evidováno 40 % domů postavených do roku 1919.
Nejvyšší zastoupení těchto domů je v obcích Jiřetín
pod Jedlovou a Horní Podluží (kolem 50 %).

Vysoký podíl obyvatel připojených na vodovodní a
plynovodní síť

Snížení počtu nově dokončených bytů za poslední dva
roky

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD obcí.

Pozemky ve vlastnictví soukromníků nebo
pozemkového fondu (špatně se získávají).

Odkoupení stavebních parcel od pozemkového
fondu.

Nedostatečná podpora obecní a individuální bytové
výstavby.

Zasíťování pozemků.

Stárnutí bytového fondu.

Místní problémy k řešení v rámci územního plánování
V rámci územního plánování prověřit potřebu a možnost vymezení nových ploch pro výstavbu
bytových či rodinných domů, případně usilovat o zajištění stavebních ploch od pozemkového fondu a
zasíťování pozemků pro novou výstavbu.
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9. Rekreace

tabulka č. 80 SWOT analýza – rekreace

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Velký potenciál pro cestovní ruch – národní park České
Švýcarsko, CHKO Lužické Hory, CHKO Labské pískovce.

Nedostatek ubytovacích zařízení vyšší kvality v území.

Všechny obce patří do mikroregionu Tolštejn
(Tolštejnské panství), jehož cílem je turisticky
zatraktivnit Šluknovský výběžek.

Klesá návštěvnost okresu Děčín, do kterého SO ORP
spadá.

Rozsáhlá síť značených turistických a cyklistických tras,
sjezdovky – aktivní trávení volného času.

Snižuje se délka pobytu v ubytovacích zařízeních.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Využití blízkého sousedství se Spolkovou republikou
Německo.

Nedostatek vlastních prostředků pro rozvoj kvality
ubytovacích zařízení.

Rozvoj agroturistiky a biofirem.

Možné negativní environmentální dopady v souvislosti
s rozvojem cestovního ruchu.

Rozvoj kvality ubytovacích zařízení.

Znečištění prostředí nebo přírodní katastrofa ohrožující
přírodní a kulturní atributy SO ORP, jako např. povodně
v roce 2010.

Rozvoj doplňkové infrastruktury cestovního ruchu
budování parkovacích míst, budování či modernizace
sportovních, kulturních a společenských zařízení,
turistické značení, atd.).

Místní problémy k řešení v rámci územního plánování
V rámci usilování o vyšší atraktivitu území z hlediska rekreace se doporučují tyto kroky:


Budování doplňkové infrastruktury cestovního ruchu (výstavba parkovacích míst,
budování či modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení, atd.).



Při vytváření územních plánů respektovat rekreační potenciál území.
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10. Hospodářské podmínky

tabulka č. 81 SWOT analýza – hospodářské podmínky

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Snížení míry nezaměstnanosti v SO ORP Varnsdorf za
poslední dva roky (10,7% k 31.3.2014)

Míra podnikatelské aktivity je podprůměrná v rámci
kraje. Snížení počtu ekonomicky aktivních subjektů
v SO ORP Varnsdorf.

Příhraniční poloha ORP se Spolkovou republikou
Německo

Pokles v oblasti služeb zapříčiněný poklesem kupní
síly v důsledku úbytku turistů z SRN a nárůstu
obyvatel správního obvodu nakupujících v SRN.

Vysoká koncentrace přírodních a kulturněhistorických památek – potenciál rozvoje cestovního Vysoké procento obyvatel s nízkou kvalifikací
ruchu
Převažuje vyjížďka obyvatel za zaměstnáním mimo SO
ORP Varnsdorf
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Možnost rozvoje cestovního ruchu (České Švýcarsko,
CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce,
mikroregion Tolštejn).

Ukončení činnosti několika významných
zaměstnavatelů (např. TOS VARNSDORF, VELVETA,
LUKRAM) by měla za následek zvýšení míry
nezaměstnanosti.

Blízkost měst Rumburk, Děčín, Liberec, Krásná Lípa a
dalších větších měst pro zajištění dalších pracovních
příležitostí.

Nárůst počtu dlouhodobě nezaměstnaných postupná ztráta lidského kapitálu.

Rozvoj drobných i rozsáhlejších podnikatelských
aktivit.

Nedostatek pracovních příležitostí ohrožující
stabilizaci obyvatelstva.

Blízkost německých hranic – noví investoři, nové
pracovní příležitosti.

Místní problémy k řešení v rámci územního plánování
Míra podnikatelské aktivity v SO ORP Varnsdorf je nižší než krajský průměr. V rámci ÚPD je možné
řešit následujícími způsoby:



Vymezení vhodných ploch a příprava (zainvestování, přivedení komunikací) pozemků pro
rozvoj podnikatelských aktivit, zejména v obcích Varnsdorf, Chřibská, Horní Podluží a ploch
vhodných pro rozvoj podnikání.
Zaměřit se na využití nevyužitých a chátrajících objektů v území pro potřeby rozvoje
podnikatelských aktivit.
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5.2 Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel
území
Pro vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel byla aplikována metodika
Ministerstva pro místní rozvoj zveřejněná dne 18. 1. 2009 pod názvem „Metodická pomůcka
k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí“.
V souladu s touto metodikou byly pro účely posouzení podmínek udržitelného rozvoje
do jednotlivých pilířů rozděleny oblasti (témata) SWOT analýz:
Začlenění témat analýz SWOT do jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje
příznivé životní prostředí

soudržnost společenství

hospodářský rozvoj území









Veřejná dopravní a
technická infrastruktura
Socio-demografické
podmínky
Bydlení



Hospodářské podmínky a rovněž
relevantní údaje z témat
Veřejná dopravní a technická
infrastruktura
Bydlení



Rekreace



Rekreace






Horninové prostředí a
geologie
Vodní režim
Hygiena životního prostředí
Ochrana přírody a krajiny
Zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění
funkcí lesa





Vyváženost jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje byla hodnocena na podkladě zvolených
indikátorů dle příslušných oblastí. Každý pilíř byl nejdříve hodnocen samostatně. Pro primární
hodnocení jednotlivých indikátorů byla z důvodu lepšího zobrazení rozdílů v jednotlivých
obcích zvolena širší stupnice v rozsahu -2, -1, 0, +1 a +2, která je u každého indikátoru
vyjádřena. Hodnota 0 vždy představuje průměrné rozpětí hodnot charakteristické pro ORP
Varnsdorf.
Každá obec je hodnocena dle nastavených kritérií pro všechny tři posuzované pilíře. Rozdílový
stav v bodových kritériích oproti poslední úplné aktualizace ÚAP v obcích je barevně odlišen a
to následovně:



Červeně – došlo-li k poklesu bodového hodnocení daného kritéria
Modře - došlo-li k růstu bodového hodnocení daného kritéria

Vzhledem k tomu, že pro hodnocení dílčích pilířů byla v roce 2012 použita odlišná kritéria,
nemusí být trend zlepšení či zhoršení stavu vývoje v území objektivní.
Na základě dílčího hodnocení jednotlivých indikátorů z tematických oblastí přiřazených
příslušnému pilíři bylo provedeno souhrnné vyhodnocení vyváženosti územních podmínek již
ve zjednodušené formě ve stupnici + / -, v souladu s metodikou MMR. V obcích, kde vyšel
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součet hodnotících indikátorů v daném pilíři nulový, bylo přiřazeno + / - na základě posudků
z vyhodnocených oblastí SWOT analýzy příslušné obce, které byly přiřazeny danému pilíři.
Výsledky vyhodnocení vyváženosti územních podmínek v rámci jednotlivých pilířů a dle všech
pilířů udržitelného rozvoje území pro všechny obce ORP Varnsdorf jsou obsaženy
v následujících tabulkách.
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek v rámci environmentálního pilíře
tabulka č. 82 Tabulka použitých hodnotících kritérií

hodnotící kritérium 1

kategorie hodnot

Podíl plochy všech
poddolovaných území a
sesuvných území na území obce
(%)

0
Méně než 5%
5,0 – 9,9%
10,0 – 24,9%
25,0% a více

hodnotící kritérium 2

kategorie hodnot

Výskyt dobývacích prostorů a
chráněných ložiskových území na
území obce

DP se vyskytuje
DP se nevyskytuje

hodnotící kritérium 3

kategorie hodnot

Výskyt starých ekologických
zátěží (počet výskytů)

0
1
2-3
4-6
7 a více

hodnotící kritérium 4

kategorie hodnot

Překročení imisních limitů na
území obce (%) - 2013

0
Méně než 5%
5,0 – 9,9%
10,0 – 24,9%
25,0% a více

hodnotící kritérium 5

kategorie hodnot

Koeficient ekologické stability k 31.12.2013

KES<0,10
0,11<KES=<0,30
0,31<KES=<1,00
1,01<KES=<3,00
3,01=<KES

hodnotící kritérium 6

kategorie hodnot

Podíl chráněných oblastí
přirozené akumulace vod na
celkové rozloze obce (%)

0-20,0%
20,1-40,0%
40,1-60,0%
60,1-80,0%
80,1% a více

hodnotící kritérium 7

kategorie hodnot

Podíl výměry zemědělské půdy
na celkové rozloze obce (%) –
k 31.12.2013

Méně než 30%
30,1-40,0%
40,1–50,0%
50,1-60,0%
60,1% a více

hodnotící kritérium 8

kategorie hodnot

Podíl lesních pozemků na celkové
výměře obce (%) – k 31.12.2013

Méně než 20%
20,1-40,0%
40,1-60,0%
60,1-80,0%
80,1% a více
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hodnocení
+2
+1
0
-1
-2

hodnocení
-1
+1

hodnocení
+2
+1
0
-1
-2

hodnocení
+2
+1
0
-1
-2

hodnocení
-2
-1
0
+1
+2

hodnocení
-2
-1
0
+1
+2

hodnocení
+2
+1
0
-1
-2

hodnocení
-2
-1
0
+1
+2

Stránka 117

Aktualizace územně analytických podkladů 2014

SO ORP Varnsdorf

tabulka č. 83 Výsledné hodnocení

Obec

Číslo hodnotícího kritéria
8.

Výsledné
hodnocení

1

0

+5

-2

-2

+2

-1

-1

+5

2

2

1

+10

2

-1

1

0

+5

2

-2

0

-1

-3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dolní Podluží

1

1

-2

1

2

1

Horní Podluží

2

1

0

2

2

-1

Chřibská

2

-2

2

2

2

Jiřetín pod Jedlovou

0

0

2

2

Rybniště

1

-1

2

Varnsdorf

1

1
1
1
1

-2

-2

7.

Obr.č.30 Vyhodnocení vyváženosti v rámci environmentálního pilíře - rok 2014

Převážná část území vykazuje v hodnocení environmentálního pilíře kladné hodnoty. Hlavním
důvodem je silný přírodní potenciál území, jehož základem je výskyt velkoplošných zvláště
chráněných území (ZCHÚ), která pokrývají velkou část území ORP Varnsdorf. Základ tvoří chráněná
krajinná oblast Lužické hory a malá zasahující část CHKO Labské pískovce, doplněné o výskyt
maloplošných ZCHÚ v zastoupení přírodních památek a rezervací (PP, PR).
Téměř na celé polovině SO ORP Varnsdorf se rozprostírá chráněná oblast přirozené akumulace vod
Severočeská křída. Kromě ZCHÚ jsou na území vymezeny též lokality evropské sítě chráněných území
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soustavy Natura 2000, ptačí oblasti a evropsky významné lokality navržené na základě požadavků
příslušných směrnic EU.
Zápornou hodnotu environmentálního pilíře vykazuje pouze obec Varnsdorf především z důvodu
oslabené hygieny prostředí, zejména znečištěním ovzduší emisemi a imisemi a absencí zvláště
chráněných území. Přírodní hodnota obce je degradována i nadměrným výskytem starých
ekologických zátěží a přítomností průmyslových zón.
Na podkladě hodnotících kritérií, kterými byl posuzován environmentální pilíř při 2.úplné aktualizaci
ÚAP 2012 bylo zaznamenáno zlepšení v obcích Horní Podluží, Horní Podluží a Jiřetín pod Jedlovou.
SO ORP Varnsdorf představuje území s vysokým přírodním potenciálem, který je umocněn přísnou
přírodní ochranou, zejména v části CHKO Lužické hory.
V rámci environmentálního pilíře lze území SO ORP Varnsdorf hodnotit jako nadprůměrné, především
z důvodů přítomnosti zvláště chráněných území, jehož projevy jsou znatelné na celém území.
Celkově lze environmentální pilíř hodnotit jako nadprůměrný s trendem stoupajícím.
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5.2.2 Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj
tabulka č. 84 Tabulka použitých hodnotících kritérií
hodnotící kritérium 1
Hustota dálnic, silnic I. a II. třídy
(součet délky silnic na území obce
k celkovému součtu délek silnic
za celé ORP)
hodnotící kritérium 2
Intenzita bytové výstavby – počet
dokončených bytů za rok 2013

hodnotící kritérium 3
Míra nezaměstnanosti – míra
registrované nezaměstnanosti
k 31. 3. 2014 (%)

hodnotící kritérium 4
Počet aktivních podnikatelských
subjektů v roce 2013

hodnotící kritérium 5
Podíl zastavěných a ostatních
ploch z celkové výměry obce (%),
k 31.12.2013

hodnotící kritérium 6
Počet hromadných ubytovacích
zařízení v obci v roce 2013

hodnotící kritérium 7
Přírodní rekreační potenciál (%) –
podíl součtu ploch rekreačně
využitelných (lesy, louky,
pastviny, vodní plochy, zahrady)
k celkové ploše obce –
k 31.12.2013
hodnotící kritérium 8
Kulturně-historický rekreační
potenciál – výskyt MPR, VPR,
MPZ, VPZ, UNESCO, NKP
(počet výskytů)
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kategorie hodnot
Méně než 7%
7,1-12,0%
12,1-16,0%
16,1-20,0%
20,1% a více
kategorie hodnot
0 bytů
1 byt
2-3 byty
4-5 bytů
6 a více bytů
kategorie hodnot
Méně než 5%
5,1-10,0%
10,1-14,0%
14,1-18,0%
18% a více
kategorie hodnot
401 subjektů a více
301-400 subjektů
201 – 300 subjektů
101 – 200 subjektů
0-100 subjektů
kategorie hodnot
Méně než 4%
4,1-8,0%
8,1-11,0%
11,1-14,0%
14,1% a více
kategorie hodnot
0
1
2
3-4
5 a více
kategorie hodnot
Více než 90,1%
80,1-90,0%
65,1–80,0%
35,1-65,0%
Méně než 35%

hodnocení

kategorie hodnot
0-3
4-8
9-11
12-16
17 a více

hodnocení

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

-2
-1
0
+1
+2
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tabulka č. 85 Výsledné hodnocení

Obec

Číslo hodnotícího kritéria
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Výsledné
hodnocení

Dolní Podluží

2

-2

1

-1

-1

-2

2

-2

-3

Horní Podluží

-1

0

1

-2

0

0

0

-1

-3

Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště

-2
1
-1

0
-1
-2

0
-1
0

-1
-2
-2

0
0
-1

1
2
1

0
2
2

2
2
-2

0 (-)
+3
-5

Varnsdorf

2

2

0

2

2

1

0

2

11

Obr. č. 31: Vyhodnocení vyváženosti v rámci hospodářského rozvoje v roce 2014

Hospodářský pilíř vykazuje kladné hodnoty pouze ve 2 obcích,Varnsdorf a Jiřetín pod Jedlovou.
Předností jsou především rozvinutý cestovní ruch umocněný přítomností významných dopravních
tahů, silnice I/9.
Důsledkem slabého hospodářského pilíře v ostatních obcích je způsobeno především nízkým počtem
ekonomicky aktivních subjektů, zvýšenou mírou nezaměstnanosti a nedostatečně rozvinutou
infrastrukturou pro cestovní ruch. V důsledku snižování ekonomicky aktivních subjektů za poslední
dva roky se snížila i nabídka pracovních míst a odliv obyvatelstva mimo SO ORP Varnsdorf. Rovněž byl
zaznamenán i pokles výstavby nových bytů. Obce mají méně rozvinutou občanskou a technickou
infrastrukturu, především v absenci či nedostatečnou kanalizační sítí.
Celkově lze hospodářský pilíř hodnotit jako podprůměrný s trendem klesajícím.
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro soudržnost společenství
obyvatel
tabulka č. 86 Tabulka použitých hodnotících kritérií

hodnotící kritérium 1
2

kategorie hodnot

Počet obyvatel na km k 31. 12.
2013

Méně než 65,0
65,1-135,0
135,1-145,0
145,0-200,0
200,1 a více

hodnotící kritérium 2

kategorie hodnot

Saldo migrace k 31. 12. 2013

Více než -21
-20 až -3
-2 až +2
3 až 20
21 a více

hodnotící kritérium 3

kategorie hodnot

Přirozený přírůstek k 31. 12. 2013

Více než -11
-10 až -3
-2 až +2
3 až 10
11 a více

hodnotící kritérium 4

kategorie hodnot

Index stáří (počet obyvatel
starších 65 let k počtu obyvatel 014 let)

90% a méně
90,1-98,0%
98,1 – 102,0%
102,1-110,0%
110,1 a více

hodnotící kritérium 5

kategorie hodnot

Volební účast v komunálních
volbách (%) – rok 2010

Méně než 25%
25,1-36,0%
36,1-40,0%
40,1-60,0%
60,1% a více

hodnotící kritérium 6

kategorie hodnot

Hustota dálnic, silnic I. a II. třídy a
železnic (celostátní, regionální)
(součet délky silnic na území obce
k celkovému součtu délek silnic
za celé ORP)

Méně než 7%
7,1-12,0%
12,1-16,0%
16,1-20,0%
20,1% a více

hodnotící kritérium 7

kategorie hodnot

Poměr počtu trvale obydlených
domů k celkovému počtu domů
v obci (%)

90,1-100%
80,1-90,0%
70,1-80,0%
60,1-70,0%
Méně než 60%

hodnotící kritérium 8

kategorie hodnot

Hustota turistických tras a
cyklostezek v obci vzhledem
k ORP (%)
(součet délky tur. tras a
cyklostezek na území obce ku
celkovému součtu délek tras za
celé ORP)

Méně než 7%
7,1-12,0%
12,1-16,0%
16,1-20,0%
20,1% a více
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tabulka č. 87 Výsledné hodnocení

Obec

Číslo hodnotícího kritéria
8.

Výsledné
hodnocení

0

2

4

0

-2

-2

-2

-1

-1

1

0

-2

2

2

2

-1

1

-1

2

2

0

-2
3
-1
3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dolní Podluží

-1

1

-1

0

Horní Podluží

-1

0

0

1

1

2

1

-1

Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf

-1

1

0

1

1

-2

1

-2

0

1

2

-1

-2

2

-2

1

-1

Obr. č. 32: Vyhodnocení vyváženosti v rámci soudržnosti společenství obyvatel – rok 2014

Záporné hodnoty vyváženosti pilíře soudržnosti společenství obyvatel jsou způsobené především
úbytkem obyvatelstva, vysokým saldem migrace, stárnutím obyvatel, nedostatečným občanským
vybavením obcí. Nevyváženost byla vyhodnocena převážně v západní části ORP Varnsdorf (obce
Chřibská, Rybniště, Horní Podluží) – jedná se o obce umístěné v rekreační oblasti v blízkosti atraktivní
turistické lokality Národního parku České Švýcarsko, které svým charakterem plní spíše funkci
rekreační, o čemž svědčí i vyšší procento neobydlených domů. Obce mají zhoršenou technickou
infrastrukturou (chybí odkanalizování, ČOV,…). Sociální soudržnost je často snižována i
nedostatečnou vzdělanostní strukturou obyvatel, vyšším podílem obyvatel ve věku 65 let a více a
nedostatečné využití bytového fondu v obcích.
Celkově lze pilíř soudržnosti společenství obyvatel hodnotit jako průměrný.
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5.2.4 Vyhodnocení vzájemné vyváženosti územních podmínek
tabulka č. 88 Vyhodnocení vzájemné vyváženosti územních podmínek
Životní
prostředí
Z

Obec

Hospodářský
rozvoj
H

Soudržnost
obyvatel
S

Vyváženost
Špatný stav

Vyjádření v
kartogramu

Dolní Podluží

+

-

+

H

H

Horní Podluží

+

-

-

HS

HS

Chřibská

+

-

-

HS

HS

Jiřetín pod Jedlovou

+

+

+

Rybniště

+

-

-

HS

HS

Varnsdorf

-

+

+

Z

Z

Obr.34 Vyhodnocení vzájemné vyváženosti územních podmínek – rok 2014

Celkovou vyváženost územních podmínek vykazuje pouze obec Jiřetín pod Jedlovou, což je oproti
poslední úplné aktualizaci ÚAP 2012 v dané obci zlepšení. Zlepšení bylo zaznamenáno i v obci
Varnsdorf a to v hospodářském pilíři, zhoršení v obci Horní Podluží, zhoršení v hospodářském a socidemografickém pilíři, naopak zlepšení v environmentálním pilíři. Celková vyváženost územních
podmínek byla hodnocena na podkladě mírně odlišných kritérií oproti hodnocení v roce 2012,
z uvedeného důvodu mohou být výsledky vzhledem k trendu v daném pilíři za příslušnou obec
zkreslené.
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Vyváženost územních podmínek v SO ORP Varnsdorf sráží především socio-demografický stav
v území, kde byl za poslední dva roky zaznamenán úbytek obyvatel a stárnutí populace. Mírné
zhoršení bylo zaznamenáno i v rámci hospodářského pilíře, kdy za poslední dva roky ubyly aktivní
ekonomické subjekty.
Město Varnsdorf vykazuje oslabení v environmentálním pilíři, které je způsobeno především
znečištěným ovzduším výskytem emisí z průmyslových podniků a dopravy a četným výskytem starých
ekologických zátěží. Zároveň na území obce není vymezeno žádné zvláště chráněné území ani
NATURA 2000. Město Varnsdorf je však významným spádovým centrem s příznivou skladbou
ekonomické základny a vyšší nabídkou občanské vybavenosti s rozvinutou technickou
infrastrukturou.
V západní části území jsou obce s oslabeným ekonomicky-sociálním pilířem, jedná se především o
obce ležící v rekreační oblasti s dominujícím environmentálním pilířem, jehož silný potenciál je
zároveň limitem pro hospodářský rozvoj dané oblasti.
Celkově lze území SO ORP Varnsdorf charakterizovat jako oblast se silným environmentálním pilířem,
jehož síla je výrazným limitem pro hospodářský rozvoj a s ním bezprostředně související soudržnost
společenství obyvatel v území. Nerovnováha pilířů omezuje a oslabuje sociální a ekonomický rozvoj
území.
Pro další rozvoj území SO ORP lze doporučit:
Environmentální pilíř:








Podpora rozvoje obcí – budování technické infrastruktury – kanalizace s napojením na ČOV
Realizace významných dopravních záměrů – přeložka silnice I/9, II/263, 264, rozvoj
cyklostezek na celém území
Přesná lokalizace poddolovaných a sesuvných území a nutnost určení jejich vhodného využití.
Vytvářet územní podmínky pro zvyšování vodního potenciálu území zejména v souvislosti
s omezováním možných dopadů klimatické změny, spojených s poklesem hladin spodních
vod. Zachovávat podzemní a povrchové zdroje vod a podporovat jejich hospodárné využívání.
Důsledné dodržování pravidel v ochranných pásmech vodních toků. Přispívat k prevenci a
snižování znečištění povrchových a podzemních vod průmyslovou a zemědělskou činností.
V ÚPD vytvářet územní podmínky pro optimalizaci nakládání s odpady (separace, využívání,
likvidace) na území kraje - postupné vytváření regionálního integrovaného systému
odpadového hospodářství.



ZÚR ukládá zpřesnit v navazujících ÚPD územní vymezení prvků ÚSES, kdy vymezení prvků
ÚSES v ZÚR může být v podrobnosti ÚPD redukováno, rozšířeno a posunuto s ohledem na
pozemkovou držbu a morfologii terénu. V rámci ÚPD se zaměřit na návaznost prvků ÚSES na
hranicích jednotlivých obcí.



Zajistit zachování a případnou obnovu ekologicky stabilnějších ploch v krajině jako jsou
maloplošně zvláště chráněná území, Evropsky významné lokality a prvky ÚSES. Zvyšovat
ekologickou stabilitu území rekultivací ploch zasažených těžbou a starých ekologických zátěží
s ohledem na rozvoj ekologického potenciálu území.
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Minimalizovat střety liniových staveb s prvky ÚSES. Těmto střetům je nemožné se vyhnout,
proto je nutné minimalizovat jejich dopad například vedením staveb kolmo přes biokoridory.
V rámci ÚPD by mělo docházet k vytváření územních podmínek pro zajištění ochrany
migrující zvířeny, která se pohybuje právě těmito biokoridory.
Při vymezování a zpřesňování koridorů pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury
minimalizovat zásahy do lesních porostů v rámci ÚPD a zábory zemědělské půdy (zejména
s vysokou bonitou nebo vysokým stupněm ochrany).
V rámci ÚPD jednotlivých obcí minimalizovat negativní dopady v souvislosti s plánovanou
zástavbou a rozvojem rekreačních a dalších aktivit. Využívat stávající plochy vyjmuté z ZPF a
navracet po rekultivaci plochy zpět do ZPF.
Při zalesňování zemědělských pozemků dbát na charakter krajiny a respektovat přirozenou
dřevinnou skladbu lesa.
Při zpracování ÚP obcí se zaměřit na možnosti zalesňování vhodných pozemků (zemědělsky
nevyužívaných, erozně ohrožených, s nízkou hodnotou pro ochranu přírody).

Socio-demografický pilíř
ZÚR ÚK vymezují jako územní rezervu koridor ER8, pro vedení VVN 110 kV TR Varnsdorf - TR Nový
Bor. V úseku hranice Ústeckého kraje - jižní okraj zástavby Lesné je koridor stanoven 50m na obě
strany od tělesa silnice I/9. V úseku jižní okraj zástavby Lesné - TR Varnsdorf je šířka koridoru
stanovena 600 m.
Pro územní plánování a využívání území koridoru ER8 stanovují ZÚR ÚK tyto úkoly:
(1)

Respektovat územní rezervu koridoru ER8 v ÚPD dotčených obcí, případně na základě
podrobnějších podkladu, se souhlasem dotčených orgánu, zpřesnit a vymezit koridor
jako návrh v ÚPD dotčených obcí a zajistit jeho územní koordinaci. Při zpřesnění
vymezení koridoru v ÚPD dotčených obcí respektovat zájmy ochrany přírody a
krajiny.

(2)

V součinnosti s dotčenými orgány spolupracovat na zpřesnění koridoru ER8.

(3)
V úseku jižní okraj zástavby Lesné – TR Varnsdorf prověřovat zpřesnění koridoru
mimo funkční regionální biocentrum 003.






Odkanalizování a dobudování kanalizace v nedostatečně odkanalizovaných obcí včetně budování
čistíren odpadních vod
V rámci ÚPD vytvářet podmínky pro plynofikaci obcí dosud nenapojených na plyn a usilovat o co
největší napojení domácností na plynové přípojky.
V rámci územního plánování prověřit potřebu a možnost vymezení nových ploch pro výstavbu
bytových či rodinných domů, případně usilovat o zajištění stavebních ploch od pozemkového
fondu a zasíťování pozemků pro novou výstavbu.
V rámci usilování o vyšší atraktivitu území z hlediska rekreace jsou možné či potřebné tyto kroky:
o Budování doplňkové infrastruktury cestovního ruchu (výstavba parkovacích míst,
budování či modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení, atd.).
o Při pořizování územních plánů a jejich změn respektovat rekreační potenciál území.

prosinec 2014

Stránka 126

Aktualizace územně analytických podkladů 2014


SO ORP Varnsdorf

Obdobně jako v celé ČR a jiných zemích dochází v SO ORP Varnsdorf k procesu stárnutí
obyvatelstva. To je spojeno se snižováním podílu obyvatel v předproduktivním a produktivním
věku.
Vzhledem k tomu by mělo být prováděno následující:
o

o

Z důvodu stárnutí populace musí být kladen důraz především na služby pro seniory.
Vhodná je výstavba objektů s pečovatelskou službou, léčeben dlouhodobě nemocných a
domovů pro seniory.
Umožnění výstavby nových rodinných domů pro mladší generace a pro novomanžele za
účelem zlepšování demografické situace.

Hospodářský pilíř





Využití brownfield jako plochy pro hospodářský rozvoj území
Realizace protipovodňových ochranných opatření v záplavových území
Sanace a rekultivace starých ekologických zátěží v území
Podpora rozvojových předpokladů místních ekonomických aktivit – zemědělská výroba,
místní průmysl, tradiční řemesla apod.
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Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci
6.1

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích

Vyhodnocení problémů k řešení v ÚPD bylo provedeno na podkladě výsledků zjištěných
rozborem udržitelného rozvoje území, posouzením údajů o území, předaných poskytovateli
a ze statistických zdrojů. Dalším důležitým zdrojem byly vedené terénní průzkumy obcí,
konzultace pořizovatele úřadu územního plánování Varnsdorf se starosty obcí a dotazníkové
šetření obcí na identifikaci problémů obce.
Výsledkem komplexního hodnocení zjištěných údajů bylo stanovení problémů k řešení v územně
plánovacích dokumentacích jednotlivých obcí, členěné dle ucelených oblastí na problémy:





Dopravní infrastruktury
Technické infrastruktury
Hygienické
Urbanistické

Výčet problémů je tabulkově členěn dle jednotlivých obcí. Zjištěný problém je vždy za obec
označen identifikačním kódem, stručnou charakteristikou daného problému a příznakem, jedná-li
se o problém nadregionální (N) nebo místní (M).
Dále byly vyhodnoceny následující střety v území,






SK - limity kulturními
ST - limity technickými
SP -limity přírodními
SH -limity hygienickými
SZ -vzájemné střety záměrů nadmístního a místního významu.

Vzájemné střety byly okódovány a zaneseny do výkresu problémů k řešení v ÚPD. Seznam
střetů je dle obcí součástí této kapitoly.
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tabulka č. 89 Problémy k řešení – Dolní Podluží

Dolní Podluží

Kód obce: 562432

Index

Charakteristika

Typ N/M

Silnice I/9 prochází zastavěným územím,
v místě dochází též ke křížení silnice I/9 ke
křížení s cyklotrasou 3015 a zelenou
turistickou cestou – dle ZUR stanovena
podmínka ÚP15 – vymezení koridoru
přestavby I/9
Silnice II/264 prochází zastavěným územím
obce, hluková a emisní zátěž obce,
ohrožování chodců překračováním omezené
rychlosti
Obec nemá oficiální parkovací plochy, chybí
sezónní parkoviště
Nedostatečně rozvinutá síť cyklostras a
cyklostezek – vhodné především v souběhu
s II/264
ZŠ se nachází vedle II/264, ohrožení žáků
projíždějícími vozidly

N

Obec je nedostatečně odkanalizovaná,
vytvořit územní podmínky pro dobudování
kanalizace
Obec není dostatečně plošně pokryta
signálem pro internetové připojení – územní
podmínky pro posílení signálu vybudováním
základnových stanic

M

Staré zátěže území, riziko kontaminace ploch
Překročení imisního limitu LV včetně
přízemního ozonu a překročení limitu roční
průměrné koncentrace benzo(a)pyren

M
N

Vymezené záplavové území toku Lužnička
zasahuje do zastavěného území, škody při
povodních, návrh protipovodňových opatření
Především ve východní části obce výskyt
větších průmyslových areálů, hlučný provoz
V roce 2013 nebyl dokončen žádný nový byt,
vyšší procento neobydlených domů – 27,6%
Vymezená územní rezerva koridoru ER8 v ZUR
Ústeckého kraje není v souladu se záměrem
vedení VVN 110 kV TR Varnsdorf – TR Nový
Bor od poskytovatele ČEZ
Vymezení lokalit poddolovaných území jako
riziko v území

M

Index stáří v obci 101,7%, absence zařízení
sociálních služeb

M

Střet zastavitelného území pro bydlení
s bezpečnostním pásmem plynovodu VTL

M

Popis

Závady v dopravní infrastruktuře
PD1
Průchod silnice I.třídy zastavěným územím

PD2

Průchod silnice II.třídy zastavěným územím

PD3

Nedostatek parkovacích míst

PD4

Absence cyklostezek

PD5

ZŠ u silnice II.třídy

Závady v technické infrastruktuře
PT1
Nedostatečné odkanalizování obce

PT2

Nedostatečné internetové připojení

Hygienické závady
R2
Staré zátěže území
PH1
Překročení imisního limitu

Urbanistické závady
PU1
Záplavové území Q100 zasahuje do zastavěného
území
PU2
PU3

Přítomnost nevzhledných průmyslových a
zemědělských areálů
Omezena výstavba nových bytů

PU4

Nesoulad ZUR se záměrem poskytovatele

R1

Poddolovaná území

Problémy ostatní
PO1
Stárnutí populace
Střety v území
ST1
Střet záměru s limitem technickým
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M

M
M

M

M

M
M
N

M
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tabulka č. 90 Problémy k řešení – Horní Podluží

Horní Podluží

Kód obce: 562505

Index

Charakteristika

Typ N/M

zastavěným územím prochází silnice II/264,
místy absence chodníků, překračování
rychlostních limitů v obci
Obec nemá oficiální parkovací plochy, chybí
sezónní parkoviště
Nedostatečně rozvinutá síť cyklostras a
cyklostezek, v obci vymezena pouze
cyklotrasa 3013 a 3052

M

Obec je nedostatečně odkanalizovaná,
vytvořit územní podmínky pro dobudování
kanalizace

M

Popis

Závady v dopravní infrastruktuře
PD1
Silnice II. třídy prochází zastavěným územím
obce
PD2

Nedostatek parkovacích míst

PD3

Absence cyklostezek

Závady v technické infrastruktuře
PT1
Nedostatečné odkanalizování obce

Hygienické závady
PH1
Špatná kvalita pitné vody
R2
Staré zátěže území
Urbanistické závady
PU1
Záplavové území Q100 zasahuje do zastavěného
území
R1

Poddolovaná území

Problémy ostatní
PO1
Úbytek ekonomicky aktivních subjektů
Střety v území
ST1
Střet záměru s limitem technickým

prosinec 2014

Staré zátěže území, riziko kontaminace ploch

M
M

M
M

Vymezené záplavové území toku Lužnička
zasahuje do zastavěného území, škody při
povodních, návrh protipovodňových opatření
Vymezení lokalit poddolovaných území jako
riziko v území

M

Od roku 2012 snížení počtu ekonomicky
aktivních subjektů

M

Střet zastavitelného území pro bydlení
s bezpečnostním pásmem plynovodu VTL

M

M
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tabulka č. 91 Problémy k řešení - Chřibská

Chřibská

Kód obce: 544647

Index

Charakteristika

Typ N/M

zastavěným územím prochází silnice II/263,
místy absence chodníků, překračování
rychlostních limitů v obci
Převážně v okolí silnice III.třídy
Nedostatečně rozvinutá síť cyklostras a
cyklostezek, v obci vymezena pouze
cyklotrasa 3052
Modrá turistická trasa vede v souběhu se
silnicí II/263 – bez chodníku, krajnice

M

Obec není odkanalizovaná, vytvořit územní
podmínky pro dobudování kanalizace včetně
ČOV

M

Vysoký počet starých zátěží území, riziko
kontaminace ploch

M

Vymezené záplavové území toku Chřibská
Kamenice zasahuje do zastavěného území,
škody při povodních, návrh protipovodňových
opatření
Podíl neobydlených domů v obci je 35,0%
Atraktivní obec v blízkosti NP České
Švýcarsko, v CHKO Labské pískovce a Lužické
hory, absence cyklostezek, rozšíření
turistických tras, plochy pro rekreaci
Stagnace rozvoje výstavby rodinných domů
v obci, přírodní limity

M

V obci dochází k úbytku obyvatel
Od roku 2012 snížení počtu ekonomicky
aktivních subjektů

M
M

Popis

Závady v dopravní infrastruktuře
PD1
Silnice II. třídy prochází zastavěným územím
obce
PD2
PD3

Absence chodníku
Absence cyklostezek

PD4

Souběh tur.trasy se silnicí II/263

Závady v technické infrastruktuře
PT1
Absence kanalizace, ČOV

Hygienické závady
R2
Staré zátěže území
Urbanistické závady
PU1
Záplavové území Q100 zasahuje do zastavěného
území

PU2
PU3

Vysoký podíl neobydlených domů
Nedostatečná podpora cestovního ruchu

PU4

Nedostatek volných pozemků pro stavbu
rodinných domů
Problémy ostatní
PO1
Snižování počtu obyvatel
PO2
Úbytek ekonomicky aktivních subjektů
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M
M

M

M
N

M
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tabulka č. 92 Problémy k řešení – Jiřetín pod Jedlovou

Jiřetín pod Jedlovou

Kód obce: 562572

Index

Charakteristika

Typ N/M

zastavěným územím prochází silnice II/264,
zvýšená intenzita dopravy, úzká část vozovky
v zastavěné části území, úzké chodníky,
ohrožování chodců dopravou, překračování
povolené rychlosti v obci, hluk. Rozpadající se
kanalizace v tělese krajské komunikace II/264
Nepřehledná křižovatka v křížení ulic
Nádražní a Děčínská, Žižkova
Nedostatečně rozvinutá síť cyklostras a
cyklostezek, v obci vymezena pouze
cyklotrasa 3052, 3015 – vhodné vybudovat
cyklostezku v propojení obcí Jiřetín pod
Jedlovou a Dolní Podluží, kam jezdí děti do
školy

M

Silnice I. a II. tř. prochází zastavěným územím,
nadměrný hluk způsobený dopravou
Staré zátěže území, riziko kontaminace ploch,
nesanovaná skládka, proběhne analýza rizik

M

Rozsáhlé poddolované území zasahuje do
zastavěného území obce
Zrušení ZŠ – I.stupeň, chybí zdrav.zařízení
Záměr na využití brownfields je, , chybí
finanční podpora
V centru obce došlo k demolici historických
budov – v 70.letech a jejich nahrazení
betonovým nákupním střediskem, čímž se
změnil původní charakter obce
V obci vymezena městská památková zóna –
nedostatečná ochrana objektů v MPZ, špatná
osvěta pracovníky NPU
Podíl trvale neobydlených domů v obci je
42,4% (převážně chalupy)
Vymezená územní rezerva koridoru ER8 v ZUR
Ústeckého kraje není v souladu se záměrem
vedení VVN 110 kV TR Varnsdorf – TR Nový
Bor od poskytovatele ČEZ – jižní část obce

M

Společné investice na multifunkční zařízení –
kina, výstavba sportovní haly – chybí
koordinátor – chybí podpora kraje, státu,
např.formou speciálních dotačních titulů

N

Střet zastavitelného území pro bydlení
s bezpečnostním pásmem plynovodu VTL

M

Popis

Závady v dopravní infrastruktuře
PD1
Silnice II. třídy prochází zastavěným územím
obce

PD2

Nepřehledná křižovatka

PD3

Absence cyklostezek

M
M

Závady v technické infrastruktuře
Hygienické závady
PH1
Hluková zátěž ze silniční dopravy
R2

Staré zátěže území

Urbanistické závady
R1
Výskyt poddolovaného území
PU1
PU2

Nedostatečná občanská vybavenost
Přítomnost brownfields

PU3

Potlačení kulturních dominant obce

PU4

Nevhodná forma zástavby

PU5

Vysoký podíl neobydlených domů

PU6

Nesoulad ZUR se záměrem poskytovatele

Problémy ostatní
PO1
Problematická spolupráce s okolními obcemi

Střety
ST1

Střet záměru s limitem technickým
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M

M
M
M

M

M
N
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tabulka č. 93 Problémy k řešení - Rybniště

Rybniště

Kód obce: 562793

Index

Charakteristika

Typ N/M

zastavěným územím prochází silnice II/263 a
II/264, zvýšená intenzita dopravy, časté
využívání kamionové dopravy, překračování
povolené rychlosti, ohrožení chodců
Křížení silnic II/263 a II/264 – vhodná jako
kruhová křižovatka
Nedostatečně rozvinutá síť cyklostras a
cyklostezek, v obci vymezena pouze
cyklotrasa 211 – okolí Velkého rybníka bez
vymezených cyklotras, cyklostezek –
potenciál pro cykloturisty
Podél hlavní silnice II/263 od pošty k bývalé
pile a do Nové Chřibské.
Obnova místních a účelových komunikací,
bývají zaneseny, v terénu mnohdy již nejsou
patrny
V blízkosti pošty jsou často zaparkována
nevhodně auta, kterými přijíždějí cyklisté

M

Splašková kanalizace s vyústěním na ČOV
chybí. Vytvořit územní podmínky pro
vybudování kanalizace
V části obce směrem na Krásnou Lípu a v celé
části katastru Nová Chřibská není veřejný
vodovod, obyvatelé jsou odkázáni na studny

M

V topné sezóně dochází k vysoké koncentraci
imisí z lokálních topenišť, topí se převážně
uhlím, absence plynofikace obce
Staré zátěže území, riziko kontaminace ploch

M

Opuštěná pila na křižovatce silnic Chřibská –
Doubice. Chátrající objekty nádraží. Objekty
bývalého JZD na parc. č.k. 590, k.ú. Rybniště a
souvisejících.
Obec nemá veřejné centrum, chybí náves.
Některé stavební pozemky nejsou
zpřístupněny potřebnou dopravní a
technickou infrastrukturou
Chybí přístřešky pro cestující autobusem,
čekárna vlak.nádraží uzavřena
Podíl neobydlených domů v obci je 32,3% údaje na podkladě ČSÚ SLDB 2011
RBK Velký rybník K7 vymezený v ZUR se kříží
se silnicí II/264
Vymezení lokalit poddolovaných území jako
riziko v území

M

Výrazný úbytek obyvatel v obci, vysoký index
stáří 118,37%, absence zařízení sociálních a
zdravotních služeb

M

Popis

Závady v dopravní infrastruktuře
PD1
Silnice II. třídy prochází zastavěným územím
obce

PD2

Nepřehledná křižovatka

PD3

Absence cyklostezek

PD4

Absence chodníku

PD5

Nedostatečně rozvinutá cestní síť (prostupnost
krajiny)

PD6

Sezónní parkoviště

Závady v technické infrastruktuře
PT1
Absence kanalizace, ČOV

PT2

Částečná absence vodovodu

Hygienické závady
PH1
Topení tuhými palivy

R2
Staré zátěže území
Urbanistické závady
PU1
Přítomnost nevzhledných průmyslových a
zemědělských areálů

PU2
PU3

Nejasná pozice venkovského centra
Nedostatečná technická infrastruktura pozemků
určených pro zástavbu

PU4
PU5

Nekvalitní zázemí pro cestující veřejnou
dopravou
Vysoký podíl neobydlených domů

PU6

Křížení USES RBK se silnicí II.třídy

R1

Poddolovaná území

Problémy ostatní
PO1
Úbytek obyvatel
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M

M
M

M

M

M

M
M

M
M
N
M
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tabulka č. 94 Problémy k řešení - Varnsdorf

Varnsdorf

Kód obce: 562882

Index

Charakteristika

Typ N/M

Silnice I/9 prochází zastavěným územím obce
– část Studánka, hluková a emisní zátěž obce,
ohrožování chodců překračováním omezené
rychlosti
Silnice II/264 prochází zastavěným územím
obce, hluková a emisní zátěž obce,
ohrožování chodců překračováním omezené
rychlosti
Nedostatečně rozvinutá síť cyklostras a
cyklostezek – na území obce vymezeny pouze
cyklotrasy 3052 a 3015

N

Staré zátěže území, riziko kontaminace ploch
Překročení imisního limitu LV včetně
přízemního ozonu a překročení limitu roční
průměrné koncentrace benzo(a)pyren

M
N

Záplavové území řeky Mandavy zasahuje do
zastavěného území, ohrožení povodněmi

M

Popis

Závady v dopravní infrastruktuře
PD1
Průchod silnice I.třídy zastavěným územím

PD2

Průchod silnice II.třídy zastavěným územím

PD3

Absence cyklostezek

M

M

Závady v technické infrastruktuře

Hygienické závady
R2
Staré zátěže území
PH1
Překročení imisního limitu

Urbanistické závady
PU1
Záplavové území prochází zastavěným územím
obce
PU2
Přítomnost nevzhledných průmyslových areálů
PU3
Nevhodná forma zástavby

PU4
PU5
R1

Chátrání nevyužívaných objektů
Přítomnost brownfields
Poddolovaná území

Problémy ostatní
PO1
Úbytek obyvatel

PO2
PO3

Stárnutí obyvatel
Úbytek ekonomických subjektů

prosinec 2014

Neřízený rozvoj novostaveb, narušení tradiční
struktury, nevhodné stavební zásahy do
objektů
Chátrání historických objektů
Opuštěné stavby, areály
Vymezeny lokalit poddolovaných území jako
riziko v území
Záporné saldo migrace k 31.12.2013( -75),
přítomnost sociálně nepřizpůsobivých
občanů, problematické soužití obyvatel
Index stáří 106,11%
Za poslední dva roky nastal výrazný úbytek
ekonomicky aktivních subjektů, pokles
pracovních míst, vyšší vyjížďka obyvatel za
prací

M
M

M
M
M

M
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Seznam příloh
Příloha A – textová část vyhodnocení obcí – samostatná příloha
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