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ČÁST A - ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
______________________________________________________________________________

A.1

NÁZEV ORGANIZACE
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

A.2

IČ
25496565

A.3

SÍDLO
Zahradní 768
464 01 Frýdlant

A.4

JMÉNO, ADRESA A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE
PŘEDKLADATELE
Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva, JUDr. Petr Dušek, člen
představenstva - Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Olyšar, ředitel - Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
telefon: 482 312 122
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ČÁST B - ÚDAJE O KONCEPCI
______________________________________________________________________________
Základním podkladem pro zpracování předkládaného Oznámení koncepce byl materiál „Aktualizace
PRVKUK Frýdlantska“, zpracovaný firmou Sweco Hydroprojekt a.s., v květnu 2016. Drobné úpravy a
opravy v tomto materiálu byly prováděny až do data dokončení předkládaného Oznámení SEA a jsou
v Oznámení zohledněny. Pro účely Zjišťovacího řízení je přílohou (G.1) předkládaného Oznámení SEA i
„Stručný popis Koncepce“, obsahující ve zjednodušené formě a ve vazbě na text Oznámení i grafickou
část – grafickou interpretaci navrhované Koncepce (přílohy G.2 a G.3).

B. 1

NÁZEV KONCEPCE

Aktualizace PRVKUK Frýdlantska (z roku 2016).

B.2

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ A VLASTNÍ OBSAH KONCEPCE

Kraj v samostatné působnosti zajišťuje podle § 28 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve
znění pozdějších předpisů, zpracování plánu (koncepce) rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje
(PRVKÚK). PRVKÚK je základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl analyzovat
podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Dokumentace návrhu
Aktualizace PRVKUK Frýdlantska z roku 2016 – dále jen „Koncepce“ je zpracována v souladu s výše
uvedeným zákonem a na základě vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí citovaný zákon.
Plán rozvoje pro území Libereckého kraje byl zpracován a zastupitelstvem kraje schválen v roce 2004. První
aktualizace PRVKÚK – týkající se území Frýdlantska – byla zpracována v roce 2010 a zastupitelstvem kraje
schválena usnesením č. 26/11ZK z 25.1. 2011.
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. - která provozuje rozhodující část vodárenských a kanalizačních
soustav v regionu Frýdlantska - na začátku roku 2016 iniciovala aktualizaci Programu rozvoje vodovodů a
kanalizací pro celý region Frýdlantska. Aktualizace je zpracována po jednotlivých obcích a místních částech.
Zahrnuje aktualizaci textové části i části grafické. S ohledem na stávající a především návrhový – systémový
- stav PRVKÚK naplňuje podmínky pro označení „koncepční návrh“.
Dokumentace návrhu Koncepce je členěna do následujících oddílů:
A – Textová část
A.1; A.2 Průvodní zpráva; členění dokumentace
A.3
Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech („karty obcí“)
B – Grafická část
B.1
Grafická část – vodovody
B.2
Grafická část – kanalizace
D – Dokladová část
Pozn.: část C byla vyhrazena pro tabulkovou část, která ale aktualizaci nepodléhala
V oddílu A.3 jsou zpracovány aktualizované karty obcí tak, že je zřejmé, která část textu je aktualizovaná
(zelená barva písma). V návrhové části je u navržených opatření zřejmé (okomentované), zda návrh souvisí
či ne s prognózou vývoje ovlivnění zdrojů vod v souvislosti s postupem dolu Turów a zda se opatření
navrhují pro I. nebo II. (výhledový) stav očekávaných dopadů postupující těžby – blíže viz kapitola B.4 a B.7.
V grafické části jsou přiloženy mapové výstupy v měřítku 1 : 25 000, a to odděleně pro část vodovodů a
část kanalizací.
V dokladové části jsou sumarizovány doklady o projednání návrhu aktualizací s jednotlivými obcemi a
s provozovatelem. Všechny obce byly obeznámeny s návrhem písemně – text průvodního dopisu je
reprodukován v dokladové části. Připomínky obcí, pokud byly sděleny, byly zapracovány. Tam, kde nebylo
stanovisko obce sděleno, byl v souladu s textem průvodního dopisu předpokládán souhlas konkludentní.
Výčet dotčených obcí je uveden v kapitole C.2.
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Stručný popis návrhu Koncepce je obsažen v přílohové části tohoto Oznámení SEA – text – příloha G.1,
výkres opatření v oblasti vodárenství (zákres v mapě) – příloha G.2, výkres opatření v oblasti odkanalizování
a čištění odpadních vod (zákres v mapě) – příloha G.3.

B.3

CHATAKTER KONCEPCE

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je koncepčním plánovacím dokumentem v oboru vodovodů a kanalizací
velkého územního celku. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a jeho aktualizace schvaluje příslušný
kraj.
Do PRVKÚK jsou zahrnuty, jak obecní vodovody, tak skupinové vodovody a vodárenské soustavy,
zásobující větší regiony. Do PRVKÚK jsou zahrnuty také kanalizační systémy odvádějící splaškové odpadní
vody, buď na samostatné ČOV, či na ČOV obecní a měst, případně i na ČOV regionální (svazků obcí nebo
měst).
Po schválení PRVKÚK Libereckého kraje (v roce 2004) došlo v některých případech ke změně
podmínek, za nichž byl PRVKÚK zpracován, proto byla zpracována jeho aktualizace. Tato aktualizace
(z roku 2010) se ale týkala pouze území Frýdlantska a zastupitelstvem kraje byla schválena usnesením
č. 26/11ZK z 25.1. 2011.
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. - která provozuje rozhodující část vodárenských a kanalizačních soustav v regionu Frýdlantska - na začátku roku 2016 iniciovala další aktualizaci Programu rozvoje
vodovodů a kanalizací pro region Frýdlantska. Aktualizace je zpracována po jednotlivých obcích a místních
částech. Zahrnuje aktualizaci textové části i části grafické. S ohledem na stávající a především návrhový –
systémový - stav PRVKÚK naplňuje podmínky pro označení „koncepční návrh“.
Zpracování předkládaného Oznámení koncepce Aktualizace PRVKUK Frýdlantska ve smyslu § 10c
zákona č. 100/2001 Sb. (S.E.A.) reaguje na vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství z 1.10. 2016 ke koncepci, ve kterém se uvádí: „PRVKUK je koncepcí, podléhající
posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) podle zákona č. 100/2001 Sb. a žadatel (Frýdlantská
vodárenská společnost, a.s) se vyzývá k předložení výstupu z procesu SEA k žádosti o aktualizaci Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje.

B.4

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ KONCEPCE

Od zpracování dosud platného PRVKÚK (resp. platné Aktualizace PRVKÚK pro Frýdlantsko z r. 2010)
došlo v oboru vodovodů a kanalizací k některým významným změnám. Tyto změny souvisejí se změnami
v oblasti struktury průmyslové výroby v regionu. Oblast vodárenství a odkanalizování je také ovlivňována
(globálními) klimatickými změnami (nepravidelné rozdělení srážek v roce se zvýšeným podílem odtoku vod
z povodí vůči snížení složky, dotující podzemní vody). Tento faktor nepříznivě ovlivňuje zásoby podzemních
vod a způsobuje rozkolísanost vodnosti povrchových toků. Rozkolísanost vodnosti vodních toků komplikuje
odběry z těchto vod pro účely úpravy a zásobování pitnou vodou a komplikuje i podmínky vypouštění
(čištěných) odpadních vod do vod povrchových.
Frýdlantsko se v uplynulých letech vypořádalo se změnou charakteru průmyslové výroby i velkou
povodní v srpnu 2010. Význam zemědělství v regionu v současné době je, a do budoucna pravděpodobně
i zůstane, především krajinotvorný. Pro oblast zásobování pitnou vodou jsou však významná (v negativním
smyslu) přetrvávající rezidua dusičnanů v podzemních vodách, která zhoršují jejich jakost. Na významu
nabývá i rozvoj cestovního ruchu.
Na Frýdlantsku k těmto (obecným) změnám – klimatu, struktury výroby a zemědělství - přistupuje další
negativní faktor – vlivy povrchové těžby uhlí v sousedním polském regionu Bogatyňa – Turów. V důsledku
těžby dochází ke snižování úrovní hladin a vydatnosti vodních zdrojů v přilehlé oblasti. To – především
v delším časovém horizontu – může způsobit problémy v provozu stávajících vodárenských struktur
především v západní oblasti Frýdlantska – např. skupinového vodovodu Dětřichov a případně i Bulovka,
uvažuje se možnost negativního ovlivnění i zdrojů podzemních vod skupinového vodovodu Frýdlant.
Stávající systém zásobování pitnou vodou a nakládání s vodami odpadními vznikl v hlavních rysech
v sedmdesátých letech dvacátého století. Fyzická i morální životnost klíčových úpraven vody (Frýdlant a
Bílý Potok) a částečně i ČOV Frýdlant vyžadují vložení zásadních investic do jejich obnovy a intenzifikace.
Technologie je nutno přizpůsobit vzrůstajícím nárokům na parametry jakosti pitné vody a i kvantitě a jakosti
jímaných vod a také zvýšeným nárokům na stupeň čištění vod odpadních.
Pro zlepšení životního standardu obyvatelstva obce připravují projekty pro zajištění bezproblémového
zásobování kvalitní pitnou vodou a pro ekologické řešení likvidace odpadních vod. Tyto projekty byly
zohledněny v návrhu aktualizace PRVKÚK.
archivní číslo:
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Dalším faktorem zohledněným v návrhu aktualizace PRVKÚK byly i očekávané vlivy postupující
povrchové těžby polského ložiska uhlí Turów. V roce 2015 byla zpracována studie proveditelnosti
„Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci
odpadních vod na území ve správě FVS, a.s. a návrh souvisejících opatření“ (VRV a.s.,10/2015). Ve studii
jsou na základě shromážděných informací (o hydrogeologických poměrech, o postupu těžby v dole a
sytému zásobování vodou v regionu) popsány dva tzv. zatěžovací stavy (ZS) dopadů postupující těžby.
Na základě analýzy se pro I. ZS doporučuje: napojit skupinový vodovod Dětřichov a Bulovka na oblast
zásobovanou úpravnou vody Frýdlant – jedná se o obce Dětřichov, Heřmanice, Kunratice a o obec Bulovka,
Petroltice, Višňová, Černousy a Habartice. Přitom připojení obcí Dětřichov, Heřmanice a Kunratice na
skupinový vodovod Frýdlant se se uvádělo jako navrhované opatření již v rámci aktualizace PRVKÚK
Frýdlantska z roku 2010. Obce Dětřichov, Heřmanice a Kunratice připojené na skupinový vodovod Frýdlant
se navrhuje odkanalizovat (vybudování splaškové kanalizace) a napojit na (intenzifikovanou) ČOV Frýdlant.
Pro případ většího dopadu důlní činnosti – II. ZS, s vyšším očekávaným výpadkem zdrojů pitné vody, se
(ve výše uvedené studii) doporučuje: skupinový vodovod Frýdlant posílit dopravou vody z ÚV Bílý Potok.
Pro tyto účely by byl vybudován (posílen) přivaděč ÚV Bílý Potok – VDJ Supí vrch u Frýdlantu. Případný
deficit zdrojů pro zásobování oblasti pitnou vodou by v II. ZS byl dotován přiváděním upravené, nebo
surové vody – variantně z vodních děl Josefův Důl, nebo Souš. Možnosti využití stávající vodohospodářské
soustavy Josefův Důl, Souš (a Bedřichov), resp. vodárenských soustav zásobování Liberecka a Jablonecka
pro pokrytí případného vodního deficitu Frýdlantska byly posouzeny podrobnou studií „Posílení vodárenské
nádrže Josefův Důl“ z roku 2016 (zadavatelem studie bylo Povodí Labe, státní podnik). V závěrech
uvedené studie se uvádí, že VD Josefův Důl je schopno zajistit potřeby vodárenských odběrů jak pro
Liberecko – Jabloneckou oblast, tak pokrýt případný deficit zdrojů pro zásobování Frýdlantska a Hrádecka
do roku 2030 a to i pro případ očekávaných klimatických změn podle tzv. středního klimatického scénáře.
Pro případ tzv. pesimistického klimatického scénáře, případně v delším časovém horizontu (do roku 2080)
by bylo třeba zrealizovat již dříve plánovaný převod vody ze sousedního povodí nádrže Josefův Důl – z
povodí Jeleního potoka.
Z hlediska vodárenství existují dva základní vodárenské systémy: skupinový vodovod Frýdlant – zásobující
město Frýdlant (a výhledově i obce Dětřichov, Heřmanice, Kunratice, Bulovka, Petroltice, Černousy,
Habartice, Višňová) a skupinový vodovod Bílý Potok – zásobující obce Bílý Potok, Hejnice, Raspenava,
Lázně Libverda, Nové město pod Smrkem, Krásný Les a Dolní Řasnici. V území v současnosti existují dva
menší skupinové vodovody: Bulovka (zásobuje obce Bulovka, Petroltice, Černousy, Habartice, Višňová) a
Dětřichov (zásobuje obce Dětřichov, Heřmanice a Kunratice).
Z hlediska odkanalizování tvoří celistvý systém kanalizace: Frýdlantu a Raspenavy, které mají
společnou koncovku – ČOV Frýdlant. V souladu s návrhem, uvedeným v aktualizaci PRVKÚK z roku 2016
se počítá s napojením dalších obcí na kanalizační sytém a ČOV Frýdlant: Dětřichov, Heřmanice a
Kunratice. Navrženo je také napojení (propojení) obce Bílý Potok na kanalizaci a ČOV města Hejnice. Ve
vzdálenějším výhledu se uvažuje možnost společného odkanalizování čištění odpadních vod částí obce
Višňová – Loučná, Saň a Filipovka.
Výše uvedené, uvažované možné stavy ovlivnění zdrojů pro zásobování oblasti pitnou vodou
(především zdroje skupinových vodovodů Dětřichov a případně i Bulovka a Frýdlant) v důsledku postupu
těžby v dole Turów, vedly k dalším systémovým – variantním – návrhům opatření pro vzdálenější časový
horizont. Pro posílení zdrojů pro výrobu pitné vody se uvažují například tato opatření: převádění upravené,
nebo surové vody ze stávajících zdrojových vodních nádrží Josefův Důl nebo Souš, s napojením na
(rozšířenou) úpravnu vody Bílý Potok. Posíleno by bylo také propojení ÚV Bílý Potok s vodárenskou
soustavou Frýdlantu.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací slouží jako podklad orgánům státní správy a samosprávy pro
prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích pravomocí.

B.5

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ KONCEPCE

Předpokládá se, že zpracování aktualizace Koncepce (PRVKUK Frýdlantska z roku 2016) proběhne v
následujících krocích:
1. analýza předaných podnětů k návrhu aktualizace, jejich vyhodnocení, projednání s jednotlivými obcemi
a následující zapracování do koncepce Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací – již bylo
realizováno
2. zpracování a předložení Oznámení koncepce Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací podle
zákona č. 100/2001 Sb., včetně předběžného posouzení možnosti ovlivnění přírodních poměrů a
archivní číslo:
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zajištění stanovisek AOPK – Správy CHKO a vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, OŽPaZ –
k možnosti významného ovlivnění prvků systému Natura 2000 (evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí) - v příloze předkládaného Oznámení SEA;
3. proces Zjišťovacího řízení SEA, jehož závěrem bude: upřesnění obsahu a rozsahu Vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (podle předběžného stanoviska příslušného orgánu
posuzování vlivu na životní prostředí bude předmětná koncepce podrobena celému procesu SEA)
4. vypracování Vyhodnocení podle § 10e zákona č. 100/2001 Sb. autorizovanou osobou (podle § 19) ve
smyslu Závěrů zjišťovacího řízení SEA, včetně případného podrobnějšího zhodnocení vlivů Koncepce
na životní prostředí a lidské zdraví; zapracování požadavků dle závěrů Zjišťovacího řízení a na
doporučení vyplývajících z Vyhodnocení do návrhu Koncepce a předložení konečné verze návrhu
koncepce Aktualizace PRVKUK Frýdlantska příslušnému orgánu pro proces SEA
5. příslušný úřad pro proces SEA zašle k vyjádření návrh Koncepce dotčeným správním úřadům a
dotčeným územním samosprávným celkům, zveřejní návrh Koncepce na internetu a zajistí zveřejnění
informace o návrhu Koncepce podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. (dále jen „zákona“)
6. předkladatel Koncepce v příslušné lhůtě po zveřejnění a rozeslání návrhu Koncepce (viz předchozí
bod) zorganizuje Veřejné projednání návrhu Koncepce; každý může zaslat své písemné vyjádření k
návrhu Koncepce příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání Veřejného projednání
návrhu Koncepce
7. příslušný úřad vydá na základě návrhu Koncepce, shromážděných vyjádření k němu a Veřejného
projednání Stanovisko k posouzení vlivů Koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen
"Stanovisko"), příslušný úřad může ve svém Stanovisku navrhnout doplnění návrhu Koncepce,
popřípadě navrhnout kompenzační opatření a opatření ke sledování vlivů provádění Koncepce, bez
Stanoviska nemůže být Koncepce schválena; schvalující orgán (zastupitelstvo Libereckého kraje) je
povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze Stanoviska popřípadě pokud toto Stanovisko
požadavky a podmínky obsahuje a do Koncepce nebudou zahrnuty nebo budou zahrnuty pouze zčásti,
je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit
8. schvalující orgán je povinen zveřejnit schválenou Koncepci, odůvodnění podle předchozího bodu a
opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů Koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle
§ 10h zákona
Podle zákona spadá vedení procesu SEA pro předmětnou koncepci do kompetence Ministerstva životního
prostředí ČR.

B.6

HLAVNÍ CÍLE KONCEPCE

Hlavním cílem PRVKÚK je zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou,
odkanalizování a čištění odpadních vod jednotlivých obcí, pro které byla Koncepce zpracována. Hlavním
cílem aktualizace je tento cíl respektovat a současně vyhodnotit změny, oproti stávajícímu schválenému
PRVKÚK, v bezproblémovém zásobování obyvatel nezávadnou, kvalitní vodou a vyhodnotit také změny
týkající se efektivní likvidace odpadních vod, bez negativních dopadů na životní prostředí, a to za sociálně
únosné ceny.
Mezi prioritní cíle patří zabezpečit rozvoj vodohospodářské infrastruktury vodovodů, kanalizací a čistíren
odpadních vod a jejich kvalitního provozování v souladu s požadavky právních předpisů Evropských
společenství.

B.7

PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ

Návrh aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Frýdlantska (2016) je zpracován v jedné základní
variantě, které předcházelo prověřování dílčích variant řešení na úrovni jednotlivých měst a obcí a v rámci
působení nejvýznamnějšího provozovatele vodárenských a kanalizačních systémů v regionu – Frýdlantské
vodárenské společnosti, a.s. Výsledný návrh vyplynul z projednání variant technického řešení se zástupci
jednotlivých obcí a s předkladatelem Koncepce.
Za jednovariantní řešení lze považovat všechna dále uvedená opatření, která představují plánovaný
rozvoj podle jednotlivých obcí a měst i podle předkladatele Koncepce, které nemají vazbu na dosud
predikované ovlivnění zdrojů vod pro zásobení obyvatel a recipientů vyčištěných odpadních vod postupující
těžbou v polském dole Turów a pro opatření navrhovaná pro tzv I. zatěžovací stav tohoto ovlivnění (viz
např. kapitola B.4).
archivní číslo:
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Pro predikované ovlivnění zdrojů vod pro zásobení obyvatel a recipientů vyčištěných odpadních vod
postupující těžbou v polském dole Turów pro tzv. II. zatěžovací stav (viz kapitola B.4), který se očekává ve
vzdálenějším časovém horizontu (nejdříve po roce 2025), jsou navržená opatření v oblasti rozvoje
vodovodů a kanalizací dosud uvažována z části ve variantách. Tyto varianty souvisejí především s návrhem
řešení posílení zdrojů vody pro zásobení obyvatelstva Frýdlantska. Jako zdroj pro posílení vodárenské
soustavy Frýdlantska se uvažují stávající vodní nádrže Josefův Důl nebo Souš, nacházející s v jižní části
Jizerských hor. Kapacitní možnosti těchto nádrží pro dotaci vodárenského systému Frýdlantska (a
Hrádecka) byly prověřeny vodohospodářským posouzením (studie proveditelnosti „Posílení kapacity
vodárenské nádrže Josefův Důl, VRV a.s. 10/2016), které zohledňovalo i předpokládaný vývoj klimatu.
Dotace systému Frýdlantska z uvedených nádrží je z hlediska jejich kapacit reálná, samozřejmě je ale nutné
řešit způsob dopravy vody z těchto nádrží na Frýdlantsko a rozhodnout, zda se bude jednat o dopravu vody
surové, nebo upravené (ve stávajících úpravnách Souš, nebo Bedřichov).
Varianty řešení pokrytí deficitu vody na Frýdlantsku pro II. zatěžovací stav ovlivnění dolem Turów:
- Jako nejpravděpodobnější se jeví řešení s odběrem surové vody z VN Josefův Důl a její přepravou
nově zrealizovaným přivaděčem k ÚV Bílý Potok. I v tomto případě ale přicházejí v úvahu různé
varianty řešení přivaděče – jako podpovrchového trubního, nebo prostřednictvím nově vybudované
štoly, nebo kombinací obou řešení, kdy štolou by byl řešen průchod nejcennějšími územími přírody
(např. štola od osady Kristiánov až do blízkosti areálu ÚV Bílý Potok).
Trubní přivaděč se dosud (předběžně) uvažoval (studie VRV a.s. z 10/2015) s trasou vedenou
stávající cestní sítí (zcela předběžně) uvažovalo v trase místních komunikací a cest v linii Josefův Důl
– osada Kristiánov – lokalita Čihadla (západně od hory Jizera) – lokalita Nad černým potokem (JZ od
Smědavské hory) – lokalita Richterův kříž (SZ od Smědavské hory) a dále na sever až SV k ÚV Bílý
Potok. Z úrovně v lokalitě VN Josefův Důl – cca 730 m nadmořské výšky by terén v trase přivaděče
dosáhl maxima v lokalitě Rozmezí (téměř 1000 m n.m.), dalšího maxima – cca 985 m n.m. by trasa
dosáhla v blízkosti pramene Bílého potoka, aby pak terén klesl až na nejnižší úroveň – v areálu ÚV
Bílý Potok – cca 500 m n.m. Délka takovéhoto převaděče by činila cca 13,8 km.
Dosud projektově nepřipravené je řešení přivaděče štolou – pravděpodobně v úseku od oblasti
ústí Kamenice do nádrže Josef. Důl – přímým směrem k ÚV B. Potok. Trasa případné štoly by od VN
Josefův Důl pravděpodobně vedla SV směrem, SZ od Černé a Smědavské hory - v délce cca 7,76
km, s převýšením cca 265 m (sklon cca 3,4 %). Část trasy přivaděče (cca 2,75 km podél SV břehu
nádrže přehrady) by byla pravděpodobně řešena trubním vedením (jižní portál štoly by byl pravděp.
umístěn cca 400 m jižně od osady Kristiánov u stávající obslužné komunikace podél přehrady).
V případě řešení deficitu vody na Frýdlantsku odběrem z VN Josefův Důl by bylo nutné pro případ
pesimistických scénářů vývoje klimatu zrealizovat posílení VN Jos. Důl realizací (již dříve
uvažovaného) převodu vody z povodí Jeleního potoka do nádrže Jos. Důl. Toto opatření by ale bylo
v každém případě nutné zrealizovat ve vzdálenějším výhledu. Dílčí projektové přípravy a posouzení
ekologických vlivů převodu vody z Jeleního potoka již byly provedeny.
- Prozatím méně pravděpodobné je řešení pokrytí deficitu vod na Frýdlantsku s odběrem surové nebo
upravené vody z VN Souš s její přepravou nově zrealizovaným přivaděčem k ÚV Bílý Potok. I v tomto
případě ale přicházejí v úvahu různé varianty řešení přivaděče – jako podpovrchového trubního, nebo
prostřednictvím nově vybudované štoly, nebo kombinací obou řešení, kdy štolou by byl řešen
průchod nejcennějšími územími přírody (např. štola až od úpatí Zeleného vrchu až do blízkosti areálu
ÚV Bílý Potok.
Propojení VN Souš a ÚV Bílý Potok trubním přivaděčem se ve studii posouzení dopadů postupu
těžby dolu Turów na zdroje vodárenské soustavy Frýdlantska (VRV a.s. z 10/2015) uvažovalo v trase
stávající silnice II/290, překonávající hřeben Jizerských hor poblíž osady Smědava. Z úrovně
v lokalitě VN Souš – cca 765 m nadmořské výšky by terén v trase přivaděče dosáhl maxima
v sousedství hory Jizera – cca 890 m n.m., aby pak klesl až na nejnižší úroveň – v areálu ÚV Bílý
Potok – cca 500 m n.m. Délka takovéto trasy přivaděče by byla cca 12,5 km.
Trasa případné štoly by od VN Souš pravděpodobně vedla SSZ směrem zhruba v souběhu s linií
silnice II/290 v délce cca 6,17 km, s převýšením cca 350 m (sklon cca 5,7 %). V tomto případě by
pravděpodobně štolou byla řešena pouze část trasy přivaděče – v úseku cca 5,88 km od odběru na
VD Souš po jižní portál štoly (jižně od pramene Černé Desné) by se nejspíš jednalo o trubní vedení
v trase silnice II/290.
V případě řešení deficitu vody na Frýdlantsku odběrem z VN Souš by se pravděpodobně
zintenzivnil odběr vody do stávajícího přivaděče z povodí Bílé Desné do VN Souš.
Výše uvedené varianty řešení převodu vod z nádrží Josefův Důl nebi Souš pro řešení deficitu vod na
Frýdlantsku v delším časovém výhledu pro tzv. II. zatěžovací stav predikovaného ovlivnění zdrojů vod pro
zásobení obyvatel a recipientů vyčištěných odpadních vod postupující těžbou v polském dole Turów se
archivní číslo:
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v současnosti dále sledují, prověřují a upřesňují, probíhají jednání mezi zaangažovanými vodárenskými
společnostmi (Frýdlantská vodárenská společnost a.s. a Severočeské vodárenské společnosti a.s) apod.
S ohledem na dosavadní nevyjasněnost místa odběru (VN Jos. Důl, nebo Souš) a varianty technického
řešení (trubní vedení pod povrchem terénu, nebo řešení štolou, nebo kombinací štola a trubní vedení) jsou
ekologické dopady propojení stávajících vodárenských nádrží Liberecko-jablonecké oblasti s Frýdlantskem
v rámci Oznámení SEA hodnoceny pouze rámcově a to především s ohledem na možná ekologická rizika
jednotlivých variant řešení

B.8

VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Aktualizace PRVKÚK Frýdlantska má vztah ke strategickému dokumentu Státní politika životního prostředí 1
a ke Koncepci vodohospodářské politiky MZe. Souvisí též s politikou a činností ministerstev pro místní
rozvoj, životního prostředí, vnitra a zdravotnictví.
Koncepce souvisí s materiálem Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK - schváleny
usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. 466/11/ZK ze dne 13.12.2011).

výřez z koordinačního výkresu ZÚR Libereckého kraje, legenda

V textové části tohoto dokumentu se jako jedny z priorit uvádějí:
odpovědným hospodařením se zdroji a údržbou a rozvojem spolehlivých jímacích a rozvodných systémů a úpraven zabezpečit
bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou kvalitní vodou za sociálně únosné ceny (priorita 13) a důsledně
přistupovat k zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez
negativních dopadů na životní prostředí (priorita 14).
1

) v listopadu 2016 vláda ČR schválila aktualizaci základního strategického dokumentu pro oblast životního prostředí –
hlavní změnou je nové pojetí tématu „bezpečného prostředí“, to nově zahrnuje předcházení a snižování následků přírodních nebezpečí jaké představují např. povodně, dlouhodobé sucho, extrémní výkyvy počasí a dále omezování
negativních dopadů změny klimatu na území ČR; k němu se váží např. preventivní opatření v rámci bezpečnosti a
krizového plánování (např. plány pro krizové situace jakými mohou být dlouhodobé sucho, extrémně vysoké teploty,
přívalová povodeň apod.), dále podpora výzkumu, vývoje technologií k monitoringu, identifikaci rizik dopadů klimatické
změny
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Jako priorita č. 22 se uvádí: podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury; vytvářet předpoklady pro
posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost v
rámci republiky i EU. Jako priorita č. 24 se uvádí: bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku
nedostatku lidských zásahů. Jako priorita č. 26 se mj. uvádí: podle místních podmínek vytvářet předpoklady
pro zkvalitnění technické infrastruktury; technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na prostupnost
krajiny a minimalizaci fragmentace krajiny - je-li to účelné, do společných koridorů.
V kapitole D.2 ZÚR LK se uvádí zásada: „zabezpečit bezproblémové zásobování obyvatel a dalších
odběratelů nezávadnou a kvalitní vodou, vytvářet územní podmínky pro dosažení evropských standardů při
pokrytí území Libereckého kraje zásobovacími vodovodními systémy“. Konkrétně pro oblast Frýdlantska se
registruje územní rezerva pro vodovodní přivaděč VD Josefův Důl - ÚV Bílý Potok (ozn. jako V1 – viz výše
v textu uvedený výřez z koordinačního výkresu ZÚR Liberec. kraje).
Jako kritérium a podmínky pro rozhodování o změnách v území se uvádí: „využít nenaplněnou kapacitu
VD Josefův Důl pro zásobování Frýdlantského výběžku, zohlednit kapacity zdrojů s ohledem na
předpokládaný vývoj spotřeby vody, jakost vody ve zdrojích a stav úpraven vody“.
Jako úkoly pro územní plánování se uvádí: prověřit možnosti zásobování pitnou vodou Frýdlantska (a
severozápadní části Semilska), chránit, územně upřesňovat a koordinovat vymezené koridory pro
zásobování pitnou vodou v ÚPD dotčených obcí ve vzájemných návaznostech a u obcí, které dosud nejsou
zásobovány z veřejného vodovodu posoudit variantní řešení propojení s některým ze stávajících vodovodů
nebo zajištění zásobování z místních zdrojů.
Navrhovaná aktualizace koncepce PRVKUK Frýdlantska je plně v souladu s výše uvedenými koncepčními
materiály.

B.9

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ

Předkladatelem předpokládaný termín dokončení koncepce Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Frýdlantska (2016) je konec roku 2017.

B.10

NÁVRHOVÉ OBDOBÍ

Návrh aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Frýdlantska (2016) je zpracován pro období let
2017 až 2030 (s výhledem do cca roku 2050).

B.11

ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ

Aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Frýdlantska bude projednána a schválena
zastupitelstvem Libereckého kraje.
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ČÁST C - ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
______________________________________________________________________________

C.1

VYMEZENÍ (UŽŠÍHO) DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Návrh aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (z roku 2016) se se dotýká prakticky celého území
Frýdlantského výběžku (obce s rozšířenou působností Frýdlant). Konkrétní dotčená (správní) území
vyplývají z textu níže uvedené kapitoly C.2.
V širších souvislostech (pro tzv. II. zatěžovací stav predikovaného ovlivnění zdrojů vod pro zásobení
obyvatel a recipientů vyčištěných odpadních vod postupující těžbou v polském dole Turów – viz kapitola
B.4 a B.7) tvoří dotčené území také hřeben a jižní svahy Jizerských hor – dotčenými obcemi by v tomto
případě byly i: Josefův Důl a Bedřichov (spadající pod ORP a POÚ Jablonec nad Nisou) - v případě
převodu vody z VN Josefův Důl, nebo obce Albrechtice v Jizer. horách, Desná a Kořenov (spadající pod
ORP a POÚ Tanvald) - v případě převodu vody z VN Souš. V rámci opatření ve vazbě na II. zatěžovací
stav se počítá také s napojením obce Albrechtice u Frýdlantu na skupinový vodovod Nová Ves – Mníšek –
dotčena by tak byly i obce Mníšek a Nová Ves (spadající pod ORP a POÚ Chrastava).
Z hlediska morfologie terénu a hydrologických poměrů prakticky celé (užší) zájmové území náleží do povodí
vodního toku Smědá, který odvodňuje severní svahy a severní podhorskou oblast Jizerských hor.
Pouze okrajové části zájmového území spadají do jiných povodí. SV okraj zájmového území odvodňují
vodní toky - potoky Jindřichovický, Oldřichovický a Kočičí, odtékající na území Polské republiky.
Jindřichovický potok odvodňuje území obcí Jindřichovice pod Smrkem a Srbská, Oldřichovický potok
odvodňuje území obce Dolní Oldřiš a Kočičí potok odvodňuje území obcí Habartice a Háj. JZ okraj
zájmového území odvodňují vodní toky Oleška a Heřmanický potok – odtékající též na území Polské
republiky. Tyto vodní toky odvodňují území obcí Dětřichov a Heřmanice. Městská část Frýdlant –
Albrechtice u Frýdlantu se nachází v povodí Lužické Nisy – konkrétně Albrechtického potoka, který ústí do
vodního toku Jeřice a následně do Lužické Nisy.

C.2

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ
MOHOU BÝT KONCEPCÍ OVLIVNĚNY (UŽŠÍ I ŠIRŠÍ DOTČENÉ ÚZEMÍ)

Návrh Koncepce se dotýká Libereckého kraje – konkrétně prakticky celého území Frýdlantského výběžku –
dotčenou obcí s rozšířenou působností je město Frýdlant, pověřenými obcemi jsou Frýdlant a Nové Město
pod Smrkem.
Ve správním území pověřené obce (POÚ) Frýdlant se nacházejí obce:
- Frýdlant - městské části: Frýdlant, Albrechtice u Frýdlantu, Větrov
- Bílý Potok
- Bulovka – části obce: Bulovka, Arnoltice, Dolní Oldřiš
- Černousy - části obce: Černousy, Boleslav, Ves
- Dětřichov
- Dolní Řasnice
- Habartice - části obce: Habartice, Háj
- Hejnice - městské části: Hejnice, Ferdinandov
- Heřmanice
- Horní Řasnice - části obce: Horní Řasnice, Srbská
- Kunratice
- Krásný Les
- Pertoltice – části obce: Dolní Pertoltice, Horní Pertoltice
- Raspenava
- Višňová - části obce: Višňová, Andělka, Filipovka, Loučná, Minkovice, Poustka, Předlánce, Saň, Víska
Ve správním území pověřené obce (POÚ) Nové Město pod Smrkem se nacházejí obce:
- Nové Město pod Smrkem - městské části: Nové Město pod Smrkem, Hajniště, Ludvíkov p.S.
- Jindřichovice pod Smrkem - části obce: Jindřichovice pod Smrkem, Dětřichov
- Lázně Libverda
V širších souvislostech (pro tzv. II. zatěžovací stav predikovaného ovlivnění zdrojů vod pro zásobení
obyvatel a recipientů vyčištěných odpadních vod postupující těžbou v polském dole Turów – viz kapitola B.4
archivní číslo:
005921/17/1
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

strana 15

Aktualizace PRVKUK Frýdlantska (z roku 2016)
Oznámení koncepce

Sweco Hydroprojekt a.s.

a B.7) tvoří dotčené území také hřeben a jižní svahy Jizerských hor – dotčenými obcemi by v tomto případě
byly i některé obce bývalého okresu Jablonec nad Nisou: Josefův Důl, Bedřichov a Janov nad Nisou
(spadající pod ORP a POÚ Jablonec nad Nisou) - v případě převodu vody z VN Josefův Důl, nebo obce
Albrechtice v Jizer. horách, Desná a Kořenov (spadající pod ORP a POÚ Tanvald) - v případě převodu
vody z VN Souš.
V rámci opatření ve vazbě na II. zatěžovací stav se počítá také s napojením obce Albrechtice u
Frýdlantu na skupinový vodovod Nová Ves – Mníšek – dotčeny by tak byly i obce Mníšek a Nová Ves
(spadající pod ORP a POÚ Chrastava – na území bývalého okresu Liberec).

užší Koncepcí dotčené
území

širší Koncepcí dotčené
území

dotčené území a dotčené obce (tmavě červená); dotčené území a dotčené obce pro případ opatření
ve vazbě na II. zatěžovací stav (tmavě zelená)
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C.3

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.3.1

Ovzduší a klima

C.3.1.1

Klimatické charakteristiky

Zájmové území stavby leží v oblasti s nadmořskou výškou v rozmezí 215 m n. m (Smědá – Boleslav, Ves).
až 1.124 m n. m. (Smrk – nejvyšší vrchol Jizerských hor na rozvodnici povodí Smědé a Jizery). Logicky tedy
i podnebné podmínky tohoto území jsou rozmanité – od klimatu pahorkatin a vhloubených útvarů až po
klima vrchovin a hornatin.
Atmosférické srážky patří k nejproměnlivějším klimatickým prvkům. Rozhodujícími atributy pro srážkové
poměry jsou především geografická poloha místa vůči proudění přinášejícímu vláhu a (orografické poměry)
a četnost výskytu povětrnostních situací, při nichž vypadává větší množství srážek.
Větrné poměry jsou ovlivněny převládajícím rozložením tlakových útvarů, tedy zimní anticyklónou a letní
cyklónou. Lokální poměry jsou ovlivněny příslušnými orografickými podmínkami, které tyto hlavní směry
deformují. Převládá jihozápadní a severozápadní směr proudění. Nejvyšší průměrné rychlosti větru jsou
dosahovány v Jizerských horách (více než 4,6 m.s-1) a jejich podhůří. Také relativně lepší rozptylové
podmínky jsou v rámci kraji v Jizerských horách a jejich v podhůří (bezvětří pouze po 3 % roku).
Dle Quitta se území Libereckého kraje dělí do devíti klimatických oblastí. V (širším) dotčeném území
Koncepce se vyskytují tři chladné oblasti: C7, C6 a C4, tři mírně teplé oblasti: MW7, MW2 a MW1 a jedna
teplá oblast (SZ Frýdlantského výběžku):W2.
Charakteristiky jmenovaných oblastí jsou uvedeny v tabulce:
počet letních dnů
počet dnů s teplotou nad 10°C
počet dní s mrazem
počet ledových dnů
průměr teplot v lednu (°C)
průměr teplot v dubnu(°C)
průměr teplot v červenci(°C)
průměr teplot v říjnu(°C)
počet dnů se srážkou nad 1 mm
srážky ve vegetač. období (mm)
srážky mimo vegetač. období (mm)
srážky roční (mm)
počet dní se sněhovou pokrývkou

C.3.1.2

W2
50-60
160-170
100-110
30-40
-2,5
8,5
18,5
8,0
90-100
350-400
200-300
550-700
40-50

MW7
30-40
140-160
110-130
40-50
-2,5
6,5
16,5
7,5
100-120
400-450
250-300
650-750
60-80

MW2
20-30
140-160
110-130
40-50
-2,5
6,5
16,5
6,5
120-130
450-500
250-300
650-800
80-100

MW1
20-30
120-140
160-180
40-50
-3,5
5,5
15,5
6,5
120-130
500-600
300-350
800-950
100-120

C7
C6
C4
10-30
10-30
0-20
120-140
120-140
80-120
140-160
140-160
160-180
50-60
60-70
60-70
-3,5
-4,5
-7,5
4,5
3,0
2,5
15,5
14,5
13,0
6,5
5,5
4,5
120-130
140-160
120-140
500-600
600-700
600-700
350-400
400-500
400-500
850-1000 1000-1100 1000-1200
100-120
120-140
140-160

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší Libereckého kraje je v intencích České republiky relativně dobrá. Hlavním důvodem je
skutečnost, že v kraji nejsou zastoupeni významní znečišťovatelé ovzduší jako elektrárny, hutě, koksovny a
podobně. Město Liberec je převážně průmyslové s vyšší koncentrací lehkého průmyslu. Významným
znečišťovatelem ovzduší na území města je doprava. Kvalitu ovzduší ovlivňuje i dálkový přenos znečištění z
jiných zdrojů ležících mimo území kraje, především elektrárna a povrchový hnědouhelný důl Turów v
Polsku.
Emise – látky vypouštěné do ovzduší
Emisní zatížení Libereckého kraje je vzhledem ke koncentraci průmyslu a osídlení značně nerovnoměrné.
Největší zdroje znečišťování ovzduší se nacházejí v centrální části kraje – v ose měst Česká Lípa, Liberec a
Jablonec nad Nisou – tedy mimo území přímo dotčené Koncepcí.
Kvalita ovzduší v území je ovlivňována velkými, středními, malými i mobilními zdroji znečišťování. Zdroje,
emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v rámci Registru emisí zdrojů znečišťování
ovzduší (REZZO):
- REZZO 1 – zvláště velké a velké stacionární zdroje znečišťování
- REZZO 2 – střední stacionární zdroje znečišťování
- REZZO 3 – malé stacionární zdroje znečišťování
- REZZO 4 – mobilní zdroje znečišťování.
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Níže jsou uvedeny emise základních znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji v tunách
v předchozích letech:

Pro porovnání jsou níže uvedeny měrné emice pro celé území ČR po krajích za rok 2014:

Z výše uvedeného vyplývá, že Liberecký kraj je jedním z nejméně zatížených emicemi znečišťujících látek
do ovzduší (z tuzemských zdrojů). V severozápadní části kraje se ale negativně projevuje přenos znečištění
ze sousedního Polska (oblasti Bogatyna – Turów).
Pro určitou představu o poměrech v jednotlivých regionech kraje jsou dále ještě uvedeny emise základních
znečišťujících látek do ovzduší podle okresů v roce 2014:

Významným zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou - kromě velkých průmyslových a
energetických zdrojů - také lokální topeniště s nedokonalým spalováním méně hodnotných paliv. Lokální
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topeniště se podílejí na znečištění ovzduší významně především v zimních měsících při inverzním počasí a
jsou významným producentem tuhých znečišťujících látek a široké škály organických látek.
K nárůstu znečištění dochází i v oblastech s možnostmi alternativního vytápění ušlechtilejšími palivy
(plyn). Příčinou je mimo jiné i částečný návrat k vytápění tuhými palivy, způsobený především zvyšováním
nákladů na vytápění při současné dostupnosti levnějších druhů pevných paliv, v některých případech
doprovázený i spalováním odpadů se všemi z toho vyplývajícími negativními důsledky. To má spolu s
dopravou dopad nejen v okolí aglomerací, ale také v oblastech relativně vzdálených dosahu zvláště velkých
a velkých stacionárních zdrojů znečištění.
Z hlediska znečištění ovzduší se stále větším problémem stává také doprava, a to především v důsledku
narůstající intenzity vnitrostátní i mezinárodní kamionové přepravy. Nejvýznamnějšími mobilními zdroji
znečišťování jsou dopravní komunikace v okolí aglomerací.

zdroje znečištění Nox v severní části Libereckého kraje - zdroj: http://geoportal.kraj-lbc.cz

Imise – stav znečištění ovzduší
Na imisní situaci širšího zájmového území se podílí především dálkový přenos znečištění z oblasti mimo
území kraje (především z oblasti při hranici s Polskem) a dále také dopravní situace (zejména v důsledku
emisí tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a organických látek), a emise z drobných
průmyslových a zemědělských provozů v zájmovém území.
Posuzovaná lokalita leží na území obce s rozšířenou působností Frýdlant, okrajově pak Jablonec n. N.,
Tanvald a Chrastava, .
Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětném území se vychází z map úrovní znečištění
konstruovaných v síti 1 x1 km a zveřejněných na internetových stránkách ČHMÚ. Tyto mapy obsahují
v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky, které mají
stanoven roční imisní limit, za předchozích 5 kalendářních let. Pro posuzovanou oblast Koncepce jsou
zveřejněny tyto průměry (podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., §11, odst. 5 a 6):
škodlivina

koncentrace za
období

průměr za období
2011-2015

24 hod
rok
rok
rok
24 hod
rok
rok
rok
rok
rok

13,4 – 33,2
4,2 – 17,4
0,21 – 0,95
11,2 – 23,0
21,0 – 40,8
9,5 – 18,8
0,76 – 2,09
0,50 – 3,70
0,3 – 1,0
0,005 – 0,009

SO2 4. nejvyšší za 24h
NO2 roční průměr
benzo(a)pyren roční průměr
PM10 roční průměr
PM10 36. nejvyšší za 24h
PM2,5 roční průměr
arsen roční průměr
kadmium roční průměr
nikl roční průměr
olovo roční průměr

imisní limit
125
40
1
40
50
25
6
5
20
0,5

jednotka
-3

μg.m
-3
μg.m
-3
ng.m
-3
μg.m
-3
μg.m
-3
μg.m
-3
ng.m
-3
ng.m
-3
ng.m
-3
μg.m

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že limitní koncentrace znečištění ovzduší nebyly v zájmovém území
překročeny, v ukazateli benzo(a)pyren - roční průměr se lokálně hodnota limitu přiblížila. Obec ně z map
vyplývá, že nejlepší kvalita ovzduší je v JV části zájmového území (v oblasti hřebene Jizerských hor v jejich
východní části, nejhorší údaje byly zaznamenány ve Frýdlantu a při západní hranici Frýdlantského výběžku
směrem k oblasti Turówa. Z tohoto schématu se vymyká pouze ukazatel kadmium roční průměr, kde
nejvyšší hodnoty koncentrací jsou zaznamenány v oblasti Desné a Tanvaldu.
Rozptylové poměry. Zájmové území stavby leží v oblasti s nadmořskou výškou v rozmezí 215 m n. m
(Smědá – Boleslav, Ves). až 1.124 m n. m. (Smrk – nejvyšší vrchol Jizerských hor na rozvodnici povodí
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Smědé a Jizery). Logicky tedy i rozptylové poměry tohoto území jsou rozmanité – od klimatu pahorkatin a
vhloubených útvarů až po klima vrchovin a hornatin.
Převážně tak spadá do tzv. pahorkatin, které se vyznačují vysokým rozptylem atmosférických příměsí a
nízkým trváním, četností a intenzitou teplotních inverzní.
Vrchoviny a hornatiny se vyznačují nízkým až velmi vysokým rozptylem atmosférických příměsí a nízkým
až velmi nízkým až středním trváním, četností a intenzitou teplotních inverzí. V nejvyšších partiích hor je
četnost teplotních inverzí - ne však jejich trvání - v některých případech vysoká.
Vhloubené útvary horských údolí a niv řek se vyznačují nízkým až středním rozptylem atmosférických
příměsí a nízkým až velmi vysokým trváním, četností a intenzitou teplotních inverzí.
Dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, se vymezují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako území
v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více
znečišťujících látek.
Obecně lokalita Frýdlantska (a Jizerských hor) spadá do oblasti s relativně dobrou kvalitou ovzduší
v porovnání s ostatním územím České republiky. Zvýšené koncentrace v nedávném období byly
zaznamenány v ukazateli látek benzo(a)pyren. Benzo(a)pyren je látka ze skupiny polycyklických
aromatických uhlovodíků, která vzniká nedokonalým spalováním organických látek, především biomasy, uhlí,
olejů, nafty, benzinu a plastů. Zvýšené koncentrace na Frýdlantsku jsou z části pravděpodobně způsobeny
přenosem z oblasti těžby a využití uhlí v okolí Bogatyně (v sousedním Polsku). Z dále uvedené mapy
vyplývá, že zájmové území se nachází v oblasti prakticky nezasažené nadlimitními koncentracemi znečištění
ovzduší. Oproti předchozímu hodnocenému roku 2014 došlo v ČR v roce 2015 k navýšení rozlohy území s
překročenými imisními limity pro ochranu zdraví (bez zahrnutí přízemního ozonu). Na tomto faktu se podílely
především mimořádné klimatické poměry - extrémně teplé léto a vyšší počet dnů se zhoršenými
rozptylovými podmínkami. Tento fakt se ale není charakteristický pro zájmové území Koncepce. Pro
porovnání je dále uvedena mapa s vyznačením území s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví,
bez zahrnutí přízemního ozonu, za roky 2015 a 2014.
Frýdlantsko

Frýdlantsko

Praha

Praha

Ostravsko

Brno

Ostravsko

Brno

výřez map oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, bez zahrnutí přízemního ozonu v roce 2015 a
2014, zdroj: Statistická ročenka životního prostředí ČR, CENIA

Frýdlantsko

Praha
Ostravsko

Brno
nejvyšší 24 hodinové koncentrace PM10 v roce 2015 (zdroj http://www.chmi.cz)
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Frýdlantsko

Praha
Ostravsko

Brno
průměrná roční koncentrace NOx v roce 2015 (zdroj http://www.chmi.cz)
Frýdlantsko

Praha

Ostravsko

Brno
průměrná roční koncentrace NOx v roce 2015 (zdroj http://www.chmi.cz)

Frýdlantsko

Praha
Ostravsko

Brno
průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu v roce 2015 (zdroj http://www.chmi.cz)
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C.3.2

Voda

C.3.2.1

Povrchové vody

Sweco Hydroprojekt a.s.

Poměry povodí dotčeného území Koncepce
Liberecký kraj leží na evropském rozvodí. Severní část kraje je odvodněna Nisou a Smědou do Baltského
moře, jižní část pak především Jizerou a Ploučnicí prostřednictvím Labe do moře Severního. Za páteřní
vodní toky v kraji se považují: Ploučnice, Smědá, Lužická Nisa, Kamenice, Mohelka a Jizera. Z důvodu
existence málo propustných podloží v horních partiích Jizerských hor (a Krkonoš) dochází snadno ke vzniku
povodní, čemuž se obyvatelstvo snažilo bránit stavbou víceúčelových přehrad různého typu a velikosti.
Starší přehrady (např. Harcov, Mšeno) vznikaly především z důvodu povodňové ochrany ještě před více
než sto lety, později také z důvodu potřeby zásobníků vody pro vodovodní sítě, např. vodní díla Josefův Důl
a Souš. Významnější nádrží v dotčením území Koncepce je ještě VN Bedřichov na Černé Nise, která slouží
především k protipovodňové ochraně, dále pak k nadlepšování průtoků v suchých obdobích a k výrobě
elektrické energie.
Absence retenčního prostoru je nejvíce patrná na řece Smědé. Na všech tocích se často využívalo
spádu k výrobě elektřiny na malých vodních elektrárnách.
Malé vodní nádrže a rybníky nejsou v dotčeném území Koncepce prakticky vůbec zastoupeny.
Ucelenou představu o vodohospodářských poměrech a o uspořádání hlavních povodí na Frýdlantsku a
v přilehlé oblasti Jizerských hor – ve vztahu ke Koncepci lze získat v příloze G.2.
Z této přílohy je zřejmé, že hlavním dotčeným povodím je povodí řeky Smědá s hlavními přítoky: Hájený
potok, Velká rybí voda, Bílý potok, Černý potok, Libverdský potok, Sloupský p., Pekelský p., Holubí p.,
Lomnice, Pustý a Větrovský p., Řasnice, Zaječí a Kunratický p., Minkovický a Višňovský p., Bulovský potok,
potoky Filipovka, Saňský a Boreček. Průměrný dlouhodobý průtok ve Smědé v profilu Frýdlant je 3,1 až
3,5 m3.s-1, v profilu Višňová 4,15 m3.s-1.
Povodí hlavních přítoků svádí vody dalších menších vodních toků - Sloupský potok má přítoky: Bílý a
Černý Štolpich, Lomnice s přítoky: Novoměstský, Ztracený, Ludvíkovský a Přebytečný potok, Bulovský
potok s přítoky: Arnoltický, Bílý, Rybí a Petroltický potok.
Jmenované hlavní i menší přítoky Smědé jsou (potenciálními) recipienty pro vypouštění (čištěných)
odpadních vod z území dotčeného Koncepcí.
Pouze okrajové části (užšího) zájmového území spadají do jiných povodí. SV okraj zájmového území
odvodňují vodní toky - potoky Jindřichovický (s přítokem Srbská), Oldřišský a Kočičí, odtékající přímo na
území Polské republiky. Jindřichovický potok odvodňuje území obcí Jindřichovice pod Smrkem a Srbská,
Oldřišský potok odvodňuje území obce Dolní Oldřiš a Kočičí potok odvodňuje území obcí Habartice a Háj.
JZ okraj zájmového území odvodňuje vodní tok Oleška (s přítokem Heřmanický potok) – odtékající též
přímo na území Polské republiky. Tyto vodní toky odvodňují území obcí Dětřichov a Heřmanice.
Městská část Frýdlant – Albrechtice u Frýdlantu se nachází v povodí Lužické Nisy – konkrétně
Albrechtického potoka, který ústí do vodního toku Jeřice a následně do Lužické Nisy.
V delším časovém výhledu – v souvislosti s navrženými opatřeními pro II. zatěžovací stav se dotčené území
Koncepce rozšíří o další povodí v jižní části Jizerských hor – konkrétně o část dílčích povodí řeky Labe povodí vodního toku Kamenice, ve kterém se nacházejí klíčové vodárenské nádrže Liberecko-jablonecké
oblasti: Josefův Důl a Souš, s jejichž využitím pro dotaci očekávaného vodohospodářského deficitu se
variantně počítá.
Nádrž Josefův Důl se nachází na místě soutoku vodních toků Kamenice, Blatný, Červený a Hluboký
potok. Průměrný dlouhodobý průtok v Kamenici v profilu hráze je (dle údajů Povodí Labe, s.p.) 762 l/s.
Zvažuje se též převod části průtoků ze sousedního Jeleního potoka (průměrný dlouhodobý průtok v Jelením
potoce v místě případného odběru je 100 l/s, odběr se uvažuje cca 70 l/s).
Nádrž Souš se nachází na Černé Desné a část průtoků je do ní převáděna ze sousední Bílé Desné.
Průměrný dlouhodobý průtok v Černé Desné v profilu hráze je (dle údajů Povodí Labe, s.p.) 510 l/s.
Rozdělení srážek a odtoků z povodí a prognózy dalšího vývoje těchto charakteristik
Data ze srážkoměrných stanic dokládají, že rozdělení srážek (a tím i - v povodích bez retenčních a
akumulačních prostor - průtoků ve vodních tocích) se za poslední desetiletí mění tak, že dochází ke zvýšení
srážek v zimních měsících (listopad až březen) a naopak k poklesu srážek v období jarním až podzimním
(duben až říjen). To souvisí mj. i se změnami teplot, které se zvýšila až o dva stupně celsia v ročním období
březen až srpen a v lednu. Pouze teploty podzimní (září až prosinec) se za poslední desetiletí výrazněji
nezměnily (i když teploty v těchto měsících jsou také mírně vyšší než v minulosti).
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Prognózy vývoje budoucích klimatických poměrů v podmínkách očekávaných změn – problematikou se
zabývají publikace "Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační
opatření“ (Hanel M., Praha 2011) a stejně tak "Navrhování adaptačních opatření pro snižování dopadu
klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR" (Mrkvičková M., Praha 2012) zpracované kolektivem
autorů z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., v.v.i. (VÚV TGM). Tyto publikace byly v poslední
době doplněny projektem „Podpora dlouhodobého plánování a návrhu adaptačních opatření v oblasti
vodního hospodářství v kontextu změn klimatu“ jehož řešení zajišťoval VÚV TGM ve spolupráci s Českým
hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Cílem projektu byla tvorba metodiky zaměřené na korektní postup
modelování dopadů změny klimatu v oblasti vodního hospodářství, zejména při plánování v oblasti vod.
Změnu klimatu ovlivňující hydrologický režim lze v České republice pozorovat již řadu let. Nejvíce jsou
změny patrné na teplotách vzduchu, které např. mezi obdobími 1961–1980 a 1981–2005 vzrostly v ročním
průměru o cca 0,6–1,2°C. Tyto změny jsou nejvíce zřejmé v letním období zejména na jihu a jihovýchodě
republiky, v zimě a na jaře pak v západní části republiky. Naopak na podzim dochází pouze k minimálním
změnám.
Teplota je zásadní faktor ovlivňující hydrologickou bilanci zejména z toho důvodu, že s rostoucí teplotou
roste potenciální evapotranspirace (a pokud jsou v povodí vodní nádrže, pak i výpar). Dochází tedy k
rychlejšímu úbytku vody z povodí. Pozorovaný růst teplot vede k růstu potenciální evapotranspirace v
ročním průměru o řádově 5–10%, stejný růst lze konstatovat i pro jaro a léto. K nejvýraznějšímu růstu
evapotranspirace dochází v zimě, a to až o více než 20 %, což je způsobeno větším počtem dní s kladnými
teplotami vzduchu. Naopak na podzim k zásadním změnám nedochází, jelikož není pozorováno zvyšování
teplot vzduchu.
V rámci hydrologického modelování dopadu změny klimatu v České republice, jež probíhá již od
devadesátých let, byla připravena řada scénářů změny klimatu reflektujících aktuální míru poznání v oblasti
modelování klimatu. Tyto scénáře byly zpravidla založeny na simulacích globálních či regionálních
klimatických modelů.
Výsledky modelování dopadu klimatické změny na hydrologický režim s využitím scénářů klimatické
změny představují klíčový zdroj informací pro identifikaci potenciálních nebezpečí souvisejících s
klimatickou změnou a pro hodnocení jejich pravděpodobnosti. Sestavené scénáře klimatické změny mohou
být dále uplatňovány při posuzování očekávané účinnosti navržených adaptačních opatření.
Jako referenční období bylo standardně uvažováno období 1961–1990, pro odhady budoucích změn
byla použita období 2010–2039, 2040–2069 a 2070–2099. Tyto časové horizonty jsou dále označovány i
pomocí jejich středu jako 2025, 2055 a 2085. Vzhledem k tomu, že je analyzován velký počet simulací, je
nutné výsledky vhodným způsobem zjednodušit. Proto je ve výsledných analýzách kladen primární důraz
na průměry (popřípadě mediány) výsledků všech simulací regionálních klimatických modelů
(průměr/medián souboru modelu), zároveň se diskutuje variabilita výsledků mezi jednotlivými simulacemi a
nejistoty závěrů z nich pramenící.
Scénáře změny klimatu pro Českou republiku počítají s růstem teploty během celého roku. Nejnižší růst
teploty lze zpravidla konstatovat v jarním období, naopak nejvyšší v zimě, pro některé časové horizonty i na
podzim a na části území také v létě.
V průměru teplota roste zjednodušeně o něco málo více než 1, 2, a 3°C pro uvažované časové horizonty
2025, 2055 a 2085. Prostorové rozložení změn teploty je víceméně homogenní – rozdíly mezi
odhadovanými změnami pro různé části České republiky jsou většinou nižší než 0,2 °C. Výjimkou jsou
změny teploty v letním období pro časový horizont 2085 s prostorovými rozdíly vyššími než 0,5 °C.
Simulace klimatických modelů předpokládají mírný růst srážek během celého roku - kromě letního
období. Růst průměrných srážek je většinou řádově do 10% - pro časové horizonty 2025 a 2055, pro
časový horizont 2085 zpravidla do 20 %, v zimě na některých povodích až +25 %. Pokles srážek v letním
období je nejmarkantnější pro časový horizont 2085. Prostorové změny rozložení srážek jsou nejasné.
Na tomto místě je vhodné uvést, že výše uvedené scénáře změn klimatu a souvisejících odtokových
poměrů pracují s veličinami na úrovni průměrných měsíčních srážek, průtoků (a odtoků z povodí). K výše
popsaným změnám přistupuje ale i trend vyšší rozkolísanosti počasí, v jehož důsledku vznikají častější
přívalové srážky a povodňové průtoky a prodlužují se období beze srážek. Značná část vody tak při
povodních bez užitku odtéká z povodí (mimo území ČR i dotčeného území Koncepce) a omezuje se proces
doplňování zásob podzemních vod.
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Pro tvorbu scénářů se používají referenční scénáře změny klimatu 2
Kvalita povrchové vody v Libereckém kraji se ve vodních tocích mění se vzdáleností od pramene, jak
narůstá ovlivnění různými druhy znečištění. V zásadě se jedná o znečištění plošné a bodové. Plošné
znečištění je způsobováno zejména smyvy dešťovou vodou ze zemědělsky obdělávaných pozemků, v
případě horských oblastí Jizerských hor přistupuje eroze z poškozených lesních ploch, která dále přispívá
ke znečištění povrchových vod a zvyšování podílu sedimentů zejména v nádržích.
Bodové znečištění je způsobeno kanalizačními výustmi, a to zejména z obcí bez čistíren odpadních vod
(ČOV) nebo nedostatečně čištěnými průmyslovými odpadními vodami.
V posledních letech jsou postupně realizována nápravná opatření. Je to zejména výstavba ČOV u obcí s
větším i menším počtem obyvatel, opatření k účinné likvidaci průmyslových vod. Opatření jsou také
realizována pro podporu samočisticího procesu (revitalizace vodních toků).
V Libereckém kraji je z hlediska jakosti vody monitorováno 9 profilů na řekách Jizera, Ploučnice, Nisa,
Kamenice a Smědá.
dotčené území Koncepce

jakost vody v tocích ČR v letech 2014/15 podle normy ČSN 75 7221
dotčené území Koncepce

jakost vody v tocích ČR v letech 2012/13 dle normy ČSN 75 7221; zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR v r. 2013,
CENIA, 2014

Z výše uvedených údajů vyplývá, že jakost vody v hlavních vodních tocích užšího i širšího dotčeného území
- Smědé a Kamenici - odpovídá třídě neznečištěná až mírně znečištěná voda – tedy I. až II. (nejlepší) třídě
z pětistupňového hodnocení. V případě přítoků Smědé a drobných vodních toků v jejím povodí je možné
očekávat spíše horší hodnocení – především na malých vodních tocích, protékajících zástavbou bez obecní
ČOV.

2

scénáře jsou vybrány tak, aby reprezentovaly pesimistické (rSCEN1) a střední (rSCEN2) výhledy z většího souboru
klimatických modelů; scénář rSCEN1 je označení pro regionální klimatický model ALADIN-CLIMATE/CZ vyvíjený v
ČHMÚ, který je řízen globálním modelem klimatu ARPEGE; rSCEN2 je označení pro regionální model klimatu
CLM_Q0 vyvíjený ve Federálním švýcarském technologickém institutu (ETHZ), který je řízen globálním modelem
klimatu HadCM3Q0; oba zmíněné modely pocházejí z mezinárodního projektu ENSAMBLES a jsou řízeny emisním
scénářem SRES A1B, který zjednodušeně řečeno počítá s rostoucí ekonomikou, globalizací a rovnoměrným
využívaním fosilních a obnovitelných zdrojů; pozorované srážky a teploty pro jednotlivé měsíce jsou upraveny
standardní přírůstkovou metodou – tj. pomocí změn odvozených ze simulace klimatického modelu; změny jsou
vztaženy k období 1981-2010; následně jsou z takto pozměněných srážek a teplot modelovány odtoky modelem
hydrologické bilance Bilan
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Podzemní vody a hydrogeologické poměry

V zájmovém území západního Frýdlantska se v podloží vyskytují krystalinické horniny které zastupují
zejména granitoidy, ortoruly, fonolity a bazalty, které představují hydrogeologický masiv s dominantní
puklinovou porozitou a charakteristickou přípovrchovou zónou s oživeným oběhem podzemní vody. Na
granitoidech se vytváří plášť hlinitopísčitých zvětralin. Transmisivita granitoidních hornin a ortorul je v
průměru nízká. Vulkanické horniny vykazují velmi nízkou transmisivitu.
Komplikovanější hydrogeologické poměry jsou v terciérních sedimentech. rychle se v nich vertikálně i
horizontálně střídají jíly, písky, písčité jíly a štěrky a nelze zde vysledovat souvislý kolektor, ale pouze
zvodněné čočky písků s artéskou hladinou podzemní vody. Podložní písčito-jílovité souvrství izoluje celý
komplex proti dotaci podzemními vodami z puklin krystalinického podloží. K infiltraci do tohoto souvrství
dochází pouze na okrajových výchozech. Tato část je oddělena jíly od produktivního nadloží. Odhadována
je průměrná transmisivita 10-5 - 10-4 m2/s.
Ve spodní uhelné sloji je nositelem zvodnění mourovité uhlí ve svrchní poloze tvořící doprovod lignitu.
Má průlinovou porozitu a artéské zvodnění. Dotace probíhá na výchozech sloje, která je zpravidla překryta
kvartérními štěrky. K částečnému odvodnění dochází v údolí Smědé severně od Višňové, kde je sloj
postižena erozí ledovce a řeky Smědé. Meziložní souvrství tvoří jíly, písčité jíly a písky. Charakter
sedimentů je stejný jako u podložního souvrství, nebylo v nich však zjištěno zvodnění. Svrchní uhelnou sloj
vyvinutou pouze na menší části ložiska tvoří uhelné jíly a plní funkci izolátoru Nadložní jíly a písky mají
nepatrný rozsah, a proto jsou bez hydrogeologického významu.
V oblasti Frýdlantska je vodohospodářsky významnější oběh podzemních vod vázán především na
glacifluviální sedimenty, které se zde vyskytují jako pozůstatky sandrů (výplavové plošiny) o mocnosti cca
do 20 m a dále jako výplně subglaciálních koryt s mocností lokálně i přes 60 m. Glacifluviální sedimenty
mají pestré zrnitostní složení, většinou se jedná o písky a štěrkopísky. Velmi často se vyskytuje křížové
zvrstvení, často se typicky střídají polohy jemnějšího a hrubšího materiálu (tzv. varvy).

subglaciální koryto ve Frýdlantském výběžku podle Králíka (1987), mapa umístění monitorovacích vrtů ČHMÚ

Pozůstatky sandrové plošiny tvořené glacifluviálními štěrky a písky na Frýdlantsku pokrývají krystalinický
reliéf, který je tvořen málo propustnými žulami a granitoidy, a zarovnávají v něm případné deprese. Díky
členitému reliéfu (obnažené elevace s krystalinickým podložím nebo neovulkanické elevace) a holocenní
denudaci je výskyt glacifluviálních sedimentů hodně členitý a nespojitý. Plošně rozsáhlejší výskyty se
nacházejí zejména v okolí Višňové, kde pleistocenní sedimenty nasedají přímo na terciérní sedimenty.
Obecně však mocnost sedimentů není příliš velká, max. 20 m. Výjimkou je subglaciální koryto, které se
nachází mezi Višňovou a Vsí, pokračující směrem dále k severu do Polska. Toto koryto je v okolí Višňové
zahloubeno do terciérních sedimentů, dále k severu pravděpodobně přímo do krystalinického podloží a jeho
sedimentární výplň dosahuje mocnosti přes 50 m dle archivní vrtné dokumentace. Subglaciální koryto u
archivní číslo:
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Černous je, popisováno - jak ukazuje dále uvedený obrázek - jako samostatný morfologický fenomén.
Vzhledem k nedostatku vrtných dat však nelze vyloučit, že se jedná pouze o boční koryto spojující se s
„hlavním“ višňovským korytem, nebo naopak relikt mnohem většího koryta sahající až k Arnolticím.
Transmisivita kolektoru glacifluviálních sedimentů je v průměru střední a pohybuje se mezi 1,3.10-4 až
5,2.10-3 m2/s. V údolí Smědé, kde se vyskytují mocnější fluviální sedimenty, bývá transmisivita až vysoká a
pohybuje se mezi 3,0.10-4 a 1,65.10-2 m2/s (Kratochvíl 1989).
Na území, které je) označováno jako subglaciální koryto (oblast v okolí obcí Michalovice, Předlánce a
Višňová), jsou z vrtů doloženy mocné vrstvy štěrkopísků. Báze se pohybuje od 186 m n.m. ve vrtech u
polských hranic až po 212 m n.m. u obce Michalovice. Báze štěrkopísků se pohybuje zhruba v úrovni
180 m n.m. právě v subglaciálním korytu v údolí Smědé. Mocnosti štěrkopísků se zde pohybují od několika
metrů po vrstvu mocnou 54 metrů. Báze terciéru se v oblasti pohybuje od 170,6 m n.m. po 219,5 m n.m.
Terciér zde vystupuje převážně v polohách jílů a uhlí. Mocnost terciérních sedimentů se pohybuje od
několika metrů až po 40 m mocné polohy.
Podle Berezowskeho (1971) se na polské straně hranice vyskytují kvartérní sedimenty v podobě jak
glacifluviálních štěrkopísků, tak i tillů a sprašových hlín. Glacifluviální sedimenty tvoří větší tělesa spíše na
jihozápadě území, v samotném sousedství dolu Turów. V okolí Bialopole zmiňuje Berezowski mocnosti
glacifluviálních štěrků a písků do 20 m. Ve východní části polského území, severně od města Bogatynia, se
glacifluviální sedimenty vyskytují nespojitě, menší výskyty jsou od sebe izolovány buď výchozy krystalinika,
nebo jsou intenzivně rozrušeny holocenní erozí. Tilly se na polském území vyskytují hojněji, než na území
českém. Největší a nesouvislejší akumulace tillů se nacházejí mezi obcemi Opolno-Zdrój a Bogatynia, kde
může jejich mocnost dosahovat až 17 m. Sprašové hlíny se vyskytují nesouvisle po celém území listu
Bogatynia, avšak netvoří akumulace mocnější než 4 m (Berezowski 1971).
Hypotézy možností ovlivnění hydrogeologických poměrů těžbou v sousedním dole Turów
Nejvýznamnějším fenoménem ovlivňujícím stav podzemních vod v oblasti Hrádecka a západního
Frýdlantska je důl Turów. Důl Turów se nachází v prostoru jižní části žitavské pánve na pomezí státních
hranic Spolková republika Německo (SRN), Česká republika (ČR) a Polská republika (PR). Zmínky o těžbě
jsou již z roku 1740. První důl byl v lokalitě Turów vybudován v roce 1904 akciovou společností Herkules.
V roce 1962 byl otevřen důl Turów II. V roce 1991 byly sjednoceny doly Turów I a Turów II. Roční těžba
byla maximální v roce 1977 a činila 25 mil. tun uhlí. V současné době se těží svrchní střední i spodní sloj,
minimální kóta dna dolu je plánována na – 30 m n.m., tj. zahloubení cca 330 až 360 m pod terén.
Předpokládaná roční těžba do roku 2039 bude 8 až 14 mil. tun/rok, následně do roku 2044 poklesne na cca
5 mil. tun/rok.
Původní termín ukončení těžby byl rok 2035. S ohledem na menší poptávku po uhlí a pokles těžby je
předpokládán termín ukončení těžby až v roce 2044.
Těžební společnost má platnou koncesi do 30. 4. 2020 na těžbu hnědého uhlí a nerostných surovin z
ložiska hnědého uhlí Turów. Žádost o další povolení vyžaduje zpracování Dokumentace EIA a následné
projednání. Pro tento účel důlní závod zpracovává Plán otvírky a dobývky ložiska hnědého uhlí Turów a
vymezuje nové hranice dobývacího prostoru a chráněného ložiskového území tohoto ložiska.
Předpokládá se následující postup:
- 2017 předložení Dokumentace EIA k rozšíření těžby uhlí v dolu Turów ke státní hranici ČR
- 2017 až 2018 – zpracování posudku EIA a veřejné projednání záměru, vydání stanoviska k záměru
příslušným orgánem státní správy
- první polovina roku 2020 žádost o povolení těžby (novou koncesi) ve stanoveném DP po roce 2020
(DP zasahuje až ke státní hranici ČR)
- 2044 – předpokládané ukončení těžby na dolu Turów a dokončení rekultivace
Polská strana uznává negativní dopad těžby hnědého uhlí Turów na hydrogeologické poměry sousedícího
území ČR, které je jen částečně tvořeno převážně terciérními sedimenty žitavské pánve, jež překrývají
glacifluviální sedimenty, a kde jsou zdroje podzemní a následně i povrchové vody, jen částečně.
Jisté je, že od poloviny 80. let 20. století dochází zejména v důsledku těžby hnědého uhlí a odvodnění
terciérních regionálních kolektorů k poklesu hladiny podzemní vody jak v terciérních, tak v glacifluviálních
sedimentech. Tento pokles v centrální části žitavské pánve v terciérních sedimentech na Hrádecku (na
území ČR) přesahuje 60 m, v glacifluviálních sedimentech je registrován dlouhodobý poklesový trend
výrazně ovlivňovaný srážkovými poměry.
Maximální pokles v glacifluviálních sedimentech byl zaznamenán v letech 2007 - 2009 (na Hrádecku: 19
až 22 m oproti roku 1962). V roce 2011 je monitorován postupný nárůst hladin podzemní vody o cca 4,5 m,
v roce 2012 až na celkový nárůst téměř 6 m a v roce 2013 se rozdíl hladin zvýšil na 7 m. V roce 2014
hladiny poklesly a struktura se začala opět vyprazdňovat. Hlavní příčinou přechodného nárůstu hladin
podzemních vod byl výrazně srážkově nadprůměrný rok 2010.
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Lze předpokládat, že těžba uhlí až ke státní hranici ČR povede k postupnému osušení, resp. odvodnění
terciérních a kvartérních kolektorů, neboť kvartérní a terciérní kolektory jsou lokálně ve vzájemné
hydraulické spojitosti. Pokles hladiny podzemní vody se zároveň projeví i v přilehlé oblasti krystalinických
hornin, které jsou překryty glacifluviálními sedimenty.
Pro Hrádecko a Frýdlantsko je charakteristický vliv glaciálního zalednění. Kromě ledovcové eroze se
projevovalo „provrásněním“ podložních hornin nebo tvorbou glacifluviálních koryt. Glaciofluviální koryta jsou
známa na Hrádecku u Grabštějna a na Frýdlanstku u Višňové, Předlánců a Černous. Zbytky
glaciofluviálních sedimentů se vyskytují především na jihovýchodním a východním okraji pánve.
V přehloubených korytech se mohou glaciofluviální sedimenty mísit s tercierními sedimenty (historické
sesuvy).
Česká strana předpokládá, že právě tato subglaciální koryta jsou propojena s oblastí dolu Turów a přes
ně se realizuje odvodňování vodohospodářsky významných glacifluviálních sedimentů. Existence těchto
přehloubených koryt byla prokázána na českém území. V současnosti probíhá výměna dat s polskou
stranou. Česká strana (ČGS) využije polských dat k prokázání existence těchto koryt i na polském území.
Pro posouzení dosavadního vývoje hydrogeologických poměrů na území Frýdlantska byly využity záznamy
dlouhodobých řad hladiny podzemní vody ve vrtech sítě ČHMÚ, monitorující kvartérní a terciérní kolektor
nebo krystalinikum v povodí Smědé. Pro popis změn hladiny podzemní vody byly vybrány vrty
reprezentující kvartérní kolektor v povodí Smědé, které mají dlouhou řadu pozorování umožňující analýzu
trendů. V povodí Smědé bylo vybráno celkem 11 vrtů. Jejich situace je uvedena na výše uvedeném
obrázku.
Všechny vybrané vrty zachytily v celém profilu kvartér a byly ukončeny v jeho podloží, které u vrtů
VP2006, VP2008 a VP2010 bylo tvořeno krystalinikem a u vrtů VP2007, VP2009, VP2012-VP2015 a
VP2019 horninami terciérního stáří. Časové řady měsíčních průměrů hladiny podzemní vody za období
1967 až 2012 byly porovnány s ročními srážkovými úhrny na stanici Chotyně.
V časové řadě sledování srážkových úhrnů v letech 1967 až 2012 bylo období do roku 1981 srážkově
vydatnější s druhou nejvyšší hodnotou za celé sledované období srážkových úhrnů 920 mm/rok v roce
1981. Od roku 1981 dochází k poklesu srážek, s opětovným zvýšením srážek v letech 1986-1987, 1993-95
a 2001, kdy od roku 2001 je i dle trendu hladin pozorovatelný výraznější pokles srážek s minimální
hodnotou v roce 2003 ve výši 507 mm/rok. Nejnižší hodnota srážkových úhrnů za období 1967–2012 byla
zaznamenána v roce 1976, a to 498 mm/rok. Vůbec nejvyšší srážky (1127 mm) byly zaznamenány v roce
2010. Do grafů byly vyneseny průměrné měsíční hladiny podzemní vody v monitorovacích vrtech ČHMÚ a
porovnány s celkovými ročními úhrny srážek za daný hydrologický rok.
Závěrem lze shrnout (podrobnosti viz příloha G.4 tohoto Oznámení SEA), že ovlivnění hladiny podzemní
vody těžební činností dolu Turów se částečně projevuje i na některých vrtech v kvartérním kolektoru v
povodí Smědé, zejména v okolí Višňové. Historické změny hladin podzemní vody jsou ve shodě s
hydrologickými měřeními PPP (postupné profilování průtoků). Na toku Smědé byla v minulosti prokazatelně
zjištěna ztráta průtoku mezi profily Frýdlant a hranice s Polskem. Opakovaná měření metodou PPP v roce
2012 za dosud nejnižších vodních stavů tyto ztráty potvrdila. V říjnu 2012 byla zjištěna ztráta ve výši 362 l/s.
Tyto ztráty jsou zřejmě způsobeny přetokem vody přes kvartérní kolektor a terciérní sedimenty do
povrchového dolu Turów.
Probíhající jednání mezi českou a polskou stranou ve věci ovlivnění HG poměrů dolem Turów
V roce 2016 byla ustanovena česko-polska pracovní skupina expertů pro řešení problematiky vlivu
hnědouhelného dolu Turów na české území (Skupina Turów), která se v roce 2016 sešla celkem 3x.
Společná česko-polská setkání proběhla 14.4. 2016 v Praze, 29 9. 2016 v Bogatyni a 22.12 2016 v Praze.
Za českou republiku se jednání účastni specialisté ČGS, AQUATESTu a MŽP (odbor ochrany vod a odbor
geologie).
V návaznosti na vytvoření česko-polské skupiny expertů, která se zabývá shromažďováním údajů k
zpracování a posouzení připravované dokumentace EIA „Záměru spočívajícího v pokračování těžby
hnědouhelného ložiska Turów“, byla polská strana požádána o předání relevantních dat a studií. Obdobně
polská strana požádala o potřebné údaje českou stranu. Data a studie budou využita pro zpracování
Dokumentace EIA, kterou zpracuje a předloží polská strana. Česká strana bude účastníkem
připomínkového řízení a předané údaje použije pro zpracování připomínek k Dokumentaci EIA a vlastnímu
hodnocení vlivů rozšíření dolu Turów na území ČR. Předpokládá se i ověření některých skutečností novými
technickými pracemi, zejména povrchovými geofyzikálními metodami, vrtným průzkumem a rozšířeným
monitorovacím systém.
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Předávání dat probíhalo a probíhá etapovitě v návaznosti na vznesené požadavky a na data předaná v
minulých letech v rámci společného monitoringu a práce „Dočasné pracovní skupiny hydrogeologických
expertů“ ve věci vlivu dolu Turów na území ČR. V rámci současné Skupiny Turów předala polská strana do
prosince během roku 2016 následující podklady:
1. geologické informace, zejména profily nových vrtů (vyhloubených po roce 2005) nebo starších vrtů,
které nebyly součástí minulých předání dat, tak aby bylo možno zpřesnit vyhodnocení monitorovacích
prací
2. geologické informace z objektů, které nebyly součástí minulých předání dat, dokumentujících rozsah
kvartérních sedimentů v oblasti západně od Białopole
3. hladiny podzemní vody v reprezentativních vrtech před rokem 1997 (tam, kde je to možné, údaje z
vrtů zařazených do česko-polské monitorovací sítě)
4. datované údaje o ustálených hladinách podzemní vody (popřípadě přetoku) ve vrtech stávající
hydraulické bariéry z období po jejich dokončení (tj. před zahájením čerpání); případně datované
údaje o hladině (přetoku) z jiných vrtů jižně od tzv. poludňového zlomu ze stejného období
5. údaje o čerpaném množství z hydraulické bariéry v jednotlivých letech po roce 2012 a před rokem
1995 z jednotlivých vrtů s uvedením souřadnic vrtů, geologického profilu a vystrojení vrtů
6. údaje o souhrnném čerpání vod z celého dolu Turów (to je podzemních vod, povrchových vod a
čerpání ze dna dolu) po jednotlivých rocích od doby výstavby hydraulické bariéry
7. rozsah plánované těžby dolu Turów pro budoucí rozšíření směrem ke státní hranici České republiky,
včetně konečné hloubky dolu v digitální verzi
8. plánovaný objem vytěžené hlušiny v jednotlivých letech (případně fázích těžby), harmonogram jejího
ukládání a lokalizace ukládání hlušiny
9. předpokládaný rozsah a umístění výsypek a predikce jejich vlivu na hydrologickou situaci
10. literaturu - zprávy o geologických a geofyzikálních průzkumech.
Poskytnutá data umožní zpřesnit vstupní informace do hydraulického modelu a revidovat hodnocení
dlouhodobých vlivů těžby na podzemní vodu v ovlivněném území. Podklady předané v červenci 2016
obsahovaly mapy hydrogeologických vrtů na polském území, vymezení osušené zóny a některé základní
údaje k vrtné dokumentaci. Mapy byly podnětem k požadavku na předání základní vrtné dokumentace
zobrazené na těchto mapách. Metodicky i věcně důležitý byl schematický řez, který vysvětluje vznik
osušené zóny podél JV okraje dolu a naznačuje její rozšíření po přetěžení tektonické bariéry v blízkosti
státní hranice s ČR. Předané podklady obsahují i kopie většiny vyžadovaných průzkumných zpráv a
oficiálních map. Zprávy dokumentují výsledky geofyzikálních měření (byla provedena v roce 1987) a jejich
interpretaci, rozsah a mocnost kvartérních sedimentů a průběh tektonických zón. Mocnosti glaciofluviálních
sedimentů přesahují až 50 m. Nejrozsáhlejší výskyt je dokumentován JV od Wyzskówa při státní hranici s
Českou republikou.
Souhrnný názor polské strany na proudění podzemní vody v jednotlivých kolektorech byl předán formou
presentace v lednu 2017 (Hydrogeologiczny model numeryczny KWB Turów). V prezentaci je zároveň
vymezen rozsah terciérní pánve, a to i pod výsypkou dolu. Bohužel z prezentace není v některých územích
zřejmé, z jakých podkladů se při vymezování pánve a jejího podloží vycházelo (např. v případě výsypky).
Obdobně není dokumentována konstrukce hydroizohyps ve východní části území. Naopak v prostoru
jihovýchodního vymezení dolu Turów a státní hranicí jsou uvedeny ve všech hodnocených vrstvách
dokumentační hydrogeologické body, které dosud nebyly české straně předány. Česká strana rozporovala
výstupy polského hydraulického modelu s tím, že model nereflektuje historické změny hladin podzemní
vody a nezahrnuje přehloubená koryta, která podle české strany způsobují změny hladin podzemní vody na
českém území. Česká strana zažádala o kompletní dokumentaci hydraulického modelu, který bude
podkladem připravované dokumentace EIA „Záměru spočívajícího v pokračování těžby hnědouhelného
ložiska Turów“. Dokumentace hydraulického modelu zatím nebyla předána (stav červen 2017).
Dne 24.4. 2017 odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo
životního prostředí ČR rozeslal v souladu s § 14b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. k vyjádření návrh
koncepce „Zmiany mieijcowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia - terenu
odkrywkowej koplani wegla brunatnego Turów w rejonie wsi Opolno - Zdrój“ (Změna místního plánu
územního rozvoje města a obce Bogatynia – povrchového dolu hnědého uhlí v oblasti vesnice Opolno Zdrój) včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí (dále též jen návrh koncepce) 3.
Je vhodné upozornit (ozřejmit), že prakticky souběžně s procesem mezistátního posuzování výše
uvedené koncepce územního rozvoje, probíhá (proběhne) věcně související proces mezistátního
3

) do návrhu koncepce a jeho hodnocení vlivů na životní prostředí lze nahlédnout v Informačním systému SEA na
internetových stránkách (v polském i českém jazyce) https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_mezistatni pod kódem
koncepce MZP052M
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posuzování záměru prováděného mimo území České republiky (EIA), a to k záměru Pokračování těžby
ložiska hnědého uhlí Turów. Jakmile Ministerstvo životního prostředí ČR obdrží od státu původu
dokumentaci k tomuto záměru, bude postupovat v souladu s § 14 odst. odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. tzn. dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady a veřejnost se budou moci i k této
dokumentaci vyjadřovat.
Plánovaný postup pro odborné posouzení vývoje hydrogeologických poměrů v oblasti Frýdlantska
Základem pro posouzení je průběžný monitoring stavu podzemních a povrchových vod. Podél řeky Smědé
se nachází pozorovací síť ČHMÚ, na jižním předpolí dolu Turów probíhá společné česko-polské měření
hladin podzemních vod, chybí pouze sledování hladin podzemní vody na hranici Frýdlantska a v jímacích
územích na odběrných objektech. Zde je nezbytné průběžně dokumentovat stav jímacích objektů, hladiny
podzemní vody a odběry z jímacích objektů.
Souběžně Česká geologická služba (ČGS) zahajuje geologické a geofyzikální průzkumy, zaměřené na
výskyt vodohospodářsky významných glacifluviálních sedimentů. Z podkladů poskytnutých polskou stranou
vyplývá, že glacifluviální sedimenty mohou navazovat na obdobné výskyty na polském území a mohou
vzájemně komunikovat. Hydrogeologické poměry v glacifluviálním korytu podél Smědé jsou regulovány
především hladinou vody v toku Smědé. Do roku 2009 bylo území monitorováno řadou vrtů státní
pozorovací sítě ČHMÚ. V roce 2009 byl jejich počet zredukován. Přesto je z režimního hodnocení patrný
mírný trvalý pokles hladiny podzemní vody v okolí Višňové a současně jsou na Smědé registrovány ztrátové
úseky. Trvalý pokles (lineární regrese) byl registrován na vrtech VP2006, VP2007, VP2008, VP2009,
VP2010, VP2012 a VP 2015 a na vrtu VP2005, který je až u Frýdlantu.
Pokles je velmi pomalý, cca 40-60 cm za celé sledované období a není zcela jasný původ poklesů.
Podobné změny jsou patrné pouze v okolí Hrádku n. Nisou v blízkosti okraje pánevní struktury, ovlivněné
depresí, vyvolanou činností dolu Turów, kde lze předpokládat postup deprese i za hranici pánevní struktury.
Poklesy hladin u Višňové nelze jednoduše vysvětlit a mohou souviset s propojením glacifluviálních
sedimentů na polské území, s tektonickou stavbou území i ztrátami vody ve Smědé. Nelze vyloučit vliv dolu
Turów. Problém se bude muset řešit obdobně jako požadavky vodohospodářských společností a předně se
bude muset zvážit vliv přetěžení bariérových zlomů a vliv postupu těžby k hranici ČR. V území chybí pro
hodnocení relevantní data.
Z výše uvedeného vyplývá nezbytnost pokračování monitoringu podzemních a povrchových vod v
příhraniční oblasti, zahuštění monitorovací sítě zejména v místech, kde podzemní vody odtékají či mohou
odtékat směrem k rozšířenému dolu Turów. Kromě nezbytnosti doplnění monitorovací sítě podzemních vod
a kontroly technického stavu stávajících monitorovacích vrtů je zapotřebí opravit a dobudovat monitorovací
síť na drobných povrchových tocích i o 7 vodoměrných stanic na drobných vodních tocích na Frýdlantsku (i
Hrádecku), provozovaných v rámci přeshraničního monitoringu povrchových vod. Na těchto vodoměrných
stanicích již v minulosti probíhal a v současné době probíhá monitoring.
Získaná data jsou a budou podkladem a v případě některých účelových vrtů i jediným polskou stranou
odsouhlaseným a pravidelně obnovovaným podkladem pro zpracovávání vlivu těžby uhlí v dole Turów na
úroveň hladiny podzemní vody na českém území a pro případné očekávané spory o ovlivnění jímacích
objektů při dalším plánovaném postupu těžby směrem k česko-polské státní hranici.
Na nově navržených monitorovacích vrtech bude provedeno osazení čidel s kontinuálním záznamem
hladin podzemní vody s cílem zhodnocení ovlivnění přírodních zdrojů podzemních vod v souvislosti s
činností dolu Turów.

C.3.2.3

Ochrana vodních zdrojů, zdroje pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou

Významná část plochy Koncepcí dotčeného území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
– CHOPAV Jizerské hory – území podél levého břehu Smědá od Frýdlantu až po Bílý Potok, do tohoto
území spadá samozřejmě i oblast hřebene a jižních svahů Jizerských hor (území obcí Bedřichov, Janov
n.N., Josefův Důl, Albrechtice v Jizer. horách, Desná a Kořenov). V dotčeném území se nachází i ochranná
pásma přírodních léčivých vod (v okolí Lázní Libverda).
Všechny významnější zdroje obecních a skupinových vodovodů Frýdlantska mají svá ochranná pásma:
· vrty Bažantnice a U Nemocnice ve Frýdlantu (průměrný povolený odběr 22,5 l/s, max. povolený
odběr 29,0 l/s - pro ÚV Frýdlant)
· vrty Bulovka, Arnoltice a Petroltice (Bulovka - povolený odběr 5 l/s, max. povolený odběr 6 až 8 l/s,
Petroltice - povolený odběr 3,0 l/s, max. povolený odběr 4,5 l/s - stávající zdroje pro Bulovku,
Arnoltice, Petroltice, Habartice, Černousy a některé obecní části Višňové)
· vrt Dětřichov (povolený odběr 3,0 l/s, max. povolený odběr 4,5 l/s - stávající zdroj pro Dětřichov,
Heřmanice a Kunratice)
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vrt Horní Řasnice (max. odběr 1,5 l/s - stávající zdroj pro Horní Řasnici)
vrt Višňová (povolený odběr 3,0 l/s, max. povolený odběr 5 l/s - zdroj pro Višňovou a některé její
obecní části)
drenážní zářezy Libverda (vydatnost 3,0 l/s - stávající zdroj pro část Lázní Libverda)
prameniště Nové Město pod Smrkem, vrt Ludvíkov (stávající – doplňkové - zdroje pro Nové Město
pod Smrkem)
prameniště Hejnice (povolený odběr 1,0 až 4,5 l/s, max. povolený odběr 4,5 l/s - stávající dílčí zdroj
pro Hejnice)
prameniště Ferdinandov (vydatnost 0,8 l/s – bez vodopráv. povolení - stávající dílčí zdroj pro
Ferdinandov)
vodní tok Řasnice (max. povolený odběr 25,0 l/s - pro ÚV Frýdlant)
vodní toky Smědá a Hájený potok (max. povolený odběr po 25,0 l/s pro ÚV Bílý Potok - stávající
zdroje pro Bílý Potok, Hejnice, Krásný Les, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem)

Dále je uveden přehled jímaných množství vody v m3 z hlavních zdrojů Frýdlantska za roky 2009 až 2016
(seřazeno sestupně dle odebraného množství vody)

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

vrt Bažantnice – Frýdlant (odběry mírně klesající s maximem v roce 2010 a minimem v roce 2016)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
24 277
27 942
24 831
28 722
29 810
20 468
25 068
21 689
25 106
22 164
25 321
28 025
24 490
21 803
23 134
20 236
27 325
25 100
27 852
29 396
25 403
29 114
25 113
22 965
25 713
26 842
28 412
26 955
30 435
30 513
23 703
23 636
28 564
28 645
25 832
27 079
27 747
20 215
26 197
21 260
25 690
26 886
27 865
24 547
24 285
26 335
22 875
22 373
27 003
28 298
28 932
28 513
27 773
26 142
23 776
23 742
25 550
27 987
27 963
27 096
27 973
27 618
25 556
19 983
27 990
27 562
28 312
23 931
25 039
25 077
25 558
20 899
27 054
28 165
28 498
30 756
25 169
23 179
22 304
21 133
21 941
30 494
27 554
26 423
26 467
23 312
20 275
21 271
27 892
28 086
25 407
24 482
29 916
26 084
26 333
20 784
314 105
328 171
326 779
325 925
324 507
299 860
289 892
259 971

2009
24 412
25 756
26 416
25 826
26 820
24 065
26 987
25 325
26 752
27 082
21 622
17 983
299 046

vrt U Nemocnice – Frýdlant (odběry kolísavé s minimem v roce 2011)
2010
2011
2012
2013
2014
17 400
2 922
15 481
16 158
10 461
13 781
8 282
21 048
14 791
14 998
14 852
10 301
18 892
18 488
15 596
14 607
11 840
22 058
19 668
18 234
15 061
13 517
20 108
22 996
11 447
15 324
11 759
20 802
22 011
17 692
24 260
6 867
20 390
24 521
15 199
27 528
9 200
23 167
25 121
9 864
27 941
9 028
22 410
11 172
10 672
27 559
14 643
17 540
10 879
12 084
27 897
22 672
19 373
15 820
13 874
19 447
20 655
20 398
15 500
17 878
245 657
141 686
241 667
217 125
167 999

2015
20 909
14 459
15 499
15 253
18 917
18 953
19 112
22 007
21 897
18 448
18 690
25 451
229 595

2016
22 105
18 509
15 165
20 467
25 555
26 210
26 435
22 065
20 916
23 159
26 163
27 421
274 170

Nové Město pod Smrkem - gravitace (odběry kolísavé až mírně klesající, s minimem v r. 2015 a maximem v r. 2009)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
leden
17 226
17 899
22 826
18 543
10 351
16 986
17 664
11 295
únor
18 507
17 725
22 482
19 927
11 631
16 854
19 407
14 196
březen
20 015
18 106
22 120
20 072
12 624
16 066
20 433
17 888
duben
22 350
18 163
19 468
20 901
12 211
16 090
20 159
19 738
květen
20 089
18 655
14 661
20 425
12 452
16 008
17 294
21 314
červen
19 516
18 469
15 158
18 774
19 903
17 001
14 181
19 788
červenec
19 737
18 068
13 823
18 680
22 871
16 602
11 911
18 609
srpen
22 455
18 166
12 676
14 702
21 768
16 021
10 907
15 889
září
14 891
18 543
12 488
13 165
18 014
16 821
8 978
16 105
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Nové Město pod Smrkem - gravitace (odběry kolísavé až mírně klesající, s minimem v r. 2015 a maximem v r. 2009)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
říjen
15 347
18 224
16 215
9 959
17 434
16 043
8 438
17 770
listopad
15 839
18 458
16 129
10 167
15 562
16 242
10 577
17 856
prosinec
13 782
18 327
16 858
12 709
17 226
16 781
14 497
19 393
celkem
219 754
218 803
204 904
198 024
192 047
197 515
174 446
209 841

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

vrt Bulovka (odběry kolísavé až mírně klesající, s maximem v roce 2010 a s minimem v roce 2012)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
11 943
9 495
10 264
7 098
7 311
7 200
9 280
14 978
13 713
10 023
11 152
7 235
9 572
8 525
9 167
14 752
13 322
11 391
11 499
7 191
9 279
10 201
10 315
9 201
14 462
12 593
10 279
7 458
12 682
10 394
9 030
11 682
12 971
12 030
11 658
7 504
11 372
12 807
12 025
14 141
10 255
11 988
12 764
7 562
11 449
11 246
11 130
9 341
14 005
14 801
14 756
7 625
10 774
11 607
14 540
9 840
14 150
14 953
14 181
7 714
10 974
8 891
14 076
8 043
12 606
14 758
14 387
7 428
10 812
13 179
10 754
9 640
11 162
14 832
14 003
7 143
13 604
12 239
10 426
12 924
8 906
14 663
14 126
7 296
14 470
12 927
10 617
8 786
14 974
14 925
12 795
7 714
9 136
8 592
14 326
7 666
152 469
156 452
151 864
88 968
131 435
127 808
135 686
130 994

Hejnice – gravitace (odběry kolísavé a mírně klesající, s minimem v roce 2012 a maximem v r. 2010)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
leden
5 774
6 888
6 077
2 322
2 325
4 678
4 050
3 300
únor
6 298
5 916
6 067
2 189
2 574
5 543
9 277
2 656
březen
6 371
8 305
11 144
2 305
2 966
4 660
9 853
5 561
duben
8 635
8 480
4 489
2 271
4 548
3 687
8 125
7 304
květen
11 726
8 966
5 081
2 379
5 823
5 570
10 317
7 245
červen
10 338
9 962
4 953
6 539
1 114
6 902
7 675
8 127
červenec
11 028
9 532
8 432
7 217
5 827
7 005
7 645
7 547
srpen
10 556
9 451
8 036
6 317
6 037
6 245
2 185
6 803
září
8 576
9 297
9 153
6 511
6 548
5 230
103
5 099
říjen
5 985
9 532
9 362
5 477
6 180
5 912
3 063
5 554
listopad
4 123
9 065
8 124
3 138
6 230
6 170
3 556
5 969
prosinec
8 703
8 115
5 536
2 181
2 949
3 281
4 192
6 395
celkem
98 113
103 509
86 454
48 846
53 121
64 883
70 041
71 560

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

leden
únor
březen
duben

vrt Dětřichov (odběry kolísavé až mírně klesající, s minimem v roce 2014 a maximem v r. 2012)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4 754
3 754
5 219
4 714
5 924
3 205
4 974
4 498
3 887
4 250
6 105
4 590
4 016
3 913
4 642
4 439
4 289
5 646
4 024
4 619
4 429
5 295
4 304
4 432
5 699
4 795
4 637
4 448
6 213
4 684
6 014
5 790
4 612
4 463
4 757
5 905
5 150
5 401
4 799
4 552
4 686
5 007
5 600
5 967
4 495
5 966
5 620
4 815
5 280
5 894
4 531
4 799
5 022
5 861
3 917
5 700
5 274
5 297
4 646
5 130
3 944
4 442
4 222
4 922
5 992
4 325
5 021
3 957
4 147
4 557
4 011
4 597
4 472
4 691
4 150
3 829
4 540
6 634
5 817
4 011
5 865
4 838
4 564
5 079
63 642
58 419
56 353
64 448
56 867
51 340
56 906

2016
4 453
4 276
4 847
4 989
5 306
5 851
3 948
4 796
4 439
4 246
4 431
4 459
56 041

Libverda (odběry kolísavé až mírně klesající, s minimem v roce 2012 a maximem v r. 2010)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4 592
5 863
6 088
2 036
5 425
4 370
3 646
3 743
4 812
6 399
2 142
5 392
4 817
4 928
4 051
5 878
6 186
2 098
4 894
5 439
5 583
3 907
6 183
6 773
2 199
4 899
1 505
5 077

2016
3 731
3 703
4 128
4 239
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květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

Libverda (odběry kolísavé až mírně klesající, s minimem v roce 2012 a maximem v r. 2010)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4 200
6 500
4 640
2 205
5 417
2 231
5 969
5 427
2 367
3 325
2 312
5 767
2 369
2 428
5 503
2 733
4 994
2 254
5 432
4 025
1 435
5 089
6 952
6 096
2 239
5 590
5 055
1 657
4 890
4 236
5 012
2 425
5 541
5 001
1 831
5 667
6 754
4 125
2 314
4 701
5 994
2 334
3 194
5 691
4 346
2 273
4 689
5 719
1 321
7 058
4 025
483
3 792
5 592
5 076
57 321
61 994
57 984
24 980
61 539
52 117
41 285

2016
3 844
4 103
4 090
3 931
3 892
4 039
4 165
4 666
48 531

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

vrt Petroltice (odběry kolísavé až mírně klesající, s minimem v roce 2016 a maximem v r. 2014)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3 208
3 601
3 398
2 597
5 984
1 621
3 514
3 921
4 906
4 998
4 130
4 608
1 665
4 832
4 038
4 527
5 065
4 650
5 249
1 857
4 594
4 892
4 999
3 287
4 356
6 433
4 760
4 639
2 238
6 218
3 006
5 106
6 845
3 889
4 030
3 725
5 878
4 321
3 686
3 157
5 493
3 812
3 804
4 986
3 073
5 071
3 785
6 893
4 206
3 906
4 849
3 587
3 867
3 986
5 687
4 431
3 811
5 288
3 023
4 099
5 321
6 425
2 725
2 300
4 982
2 965
4 754
3 187
3 748
4 288
2 021
4 089
2 790
5 492
6 631
2 929
2 875
4 089
4 150
2 414
2 396
4 825
3 137
5 398
41 953
58 473
41 927
50 204
60 011
48 104
49 344

2016
3 121
3 035
3 712
2 160
3 230
3 266
3 290
3 172
3 050
3 046
3 220
4 197
38 499

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

vrt Višňová (odběry kolísavé až mírně klesající, s minimem v roce 2016 a maximem v r. 2011)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 680
1 997
2 225
1 205
1 982
1 515
1 441
2 072
1 154
1 957
1 240
1 499
1 959
1 389
2 115
1 428
1 209
1 278
1 884
2 589
1 511
1 227
1 397
2 427
1 265
2 164
2 980
1 400
1 192
1 339
2 801
1 290
1 560
2 574
1 342
928
1 138
2 797
1 320
1 234
2 125
1 363
998
1 813
2 033
1 369
1 000
2 473
1 221
1 010
1 105
2 245
1 452
1 201
2 208
1 461
1 027
1 256
2 177
1 769
1 913
2 840
1 243
1 238
1 325
2 125
1 278
1 870
1 519
1 271
1 108
1 262
1 775
1 270
1 944
1 271
1 023
1 762
2 530
2 667
1 358
2 271
1 174
1 489
16 357
17 744
26 438
16 094
20 522
25 227
16 154

2016
1 115
1 114
1 211
1 210
1 261
1 332
1 419
1 207
1 324
1 448
1 328
1 284
15 253

Nové Město pod Smrkem – prameniště Tábor (odběry kolísavé, s minimem v r. 2014 a maximem v r. 2015)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
leden
1 128
743
4 978
2 261
507
457
2 120
1 052
únor
2 251
896
3 211
2 028
692
513
2 524
1 564
březen
1 303
987
985
2 796
713
497
2 453
2 155
duben
986
1 264
1 132
2 056
604
602
2 218
1 720
květen
998
1 609
702
2 417
569
515
2 076
2 476
červen
1 464
2 052
989
2 005
902
1 005
1 419
1 848
červenec
2 332
2 127
1 153
1 854
1 890
987
1 358
1 566
srpen
892
2 011
1 001
942
3 256
812
1 309
1 204
září
2 996
2 863
1 984
907
2 104
532
898
1 633
říjen
986
1 982
987
753
987
652
929
1 517
listopad
1 661
1 241
1 356
802
723
614
1 270
1 491
prosinec
2 873
1 495
597
893
621
412
1 885
1 626
celkem
19 870
19 270
19 075
19 714
13 568
7 598
20 459
19 852
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Také stávající zdroje pro výrobu pitné vody v širším Koncepcí dotčeném území mají svá ochranná pásma.
Jedná se o ochranná pásma vodních nádrží Josefův Důl (povodí všech přítoků do nádrže i úseku Jeleního
potoka nad plánovaným odběrem pro převod do VN J. Důl) a Souš (vlastní povodí nádrže i úseku Bílé
Desné nad odběrem pro převod do VN Souš).

C.3.3

Půda

Česká republika je zemí s vysokým podílem orné půdy na celkové rozloze státu (38 %, což reprezentuje
5. místo v zemích EU). Většinu území ČR tvoří, z hlediska typologie využití území, pro střední Evropu
typická lesozemědělská a zemědělská krajina.
Eroze půdy - vodní erozí je v ČR ohroženo více než 42 % zemědělských půd. Větrnou erozí je
potenciálně ohroženo 8 % zemědělské půdy.
Zemědělská půda zaujímá 44,2% rozlohy Libereckého kraje a podíl orné půdy na celkové rozloze je
20,7 %. Údaje jsou hluboko pod celostátním průměrem (zemědělská půda: 53,6 % a orná půda 38,0 %).
Naopak lesních půd je v kraji - oproti celostátnímu průměru 33,7 %) mnohem více: 44,4 %.
Struktura zemědělské půdy zůstává v posledních letech v kraji prakticky nezměněna. Zemědělská
produkce je v území kraje soustředěna především v nižších polohách a vzhledem k členitému reliéfu není
míra zornění příliš velká.
Zastoupení půdních typů na Frýdlantsku je zřejmé z dále uvedeného obrázku.

užší dotčené
území
Koncepce

rozšířené dotčené
území Koncepce

zdroj: http://geoportal.kraj-lbc.cz

Cizorodé látky v půdě. Tyto látky se do půdy dostávají zejména aplikací hnojiv a agrochemikálií,
upravených kalů z ČOV a atmosférickou depozicí. Průběžně se provádí plošný monitoring zemědělských
půd z hlediska obsahu cizorodých látek organického a anorganického původu. K výrazným změnám v
posledních letech nedošlo. Na Liberecku se projevují vyšší hodnoty obsahu rizikových prvků v půdách v
oblasti Jizerských hor.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně vede registr kontaminovaných ploch a provádí i
sledování obsahů rizikových látek a rizikových prvků. Dále uvedený obrázek vyjadřuje znečištění půd
Libereckého kraje sledovanými látkami. Sledované látky jsou arsen, berylium, chrom, kadmium, kobalt,
měď, nikl, olovo, rtuť, vanad, zinek. Z uvedených sledovaných látek jsou v dotčeném území zastoupené
zvýšené obsahy kadmia, beryllia a rtuti. Vysoké hodnoty obsahu kadmia v oblasti Desné a Tanvaldu v půdě
korespondují se zvýšeným obsahem tohoto prvku v ovzduší (viz kapitola C.3.1.2).
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užší dotčené
území
Koncepce

rozšířené
dotčené území
Koncepce

obsah As, Be, Cd, Hg, Ni a Pb v půdách za období 1990 – 2008 (zdroj: ÚAP Liberec. kraje)

Lesy. Přirozená obnova lesa se během sledovaného období v České republice (od roku 1995) zvýšila
přibližně trojnásobně, což je z hlediska lesnictví i životního prostředí zásadní pozitivní jev. V letech 2004–
2007 se podíl přirozené obnovy snížil v souvislosti s vyšším podílem obnovy ploch vzniklých po těžbě, která
byla důsledkem náhlých povětrnostních jevů, od roku 2008 docházelo opět k růstu.
Poškození lesních porostů v ČR vyjádřené procentem odlistění již nepostupuje tak rychle jako v
minulosti, což lze považovat za reakci lesních porostů na zlepšení imisních podmínek v uplynulých dvou
desetiletích.

užší dotčené
území
Koncepce

rozšířené
dotčené území

kategorie lesů v Libereckém kraji v roce 2012 (zdroj: ÚAP Liberec. kraje)

Za základní problémy hospodaření v lesích jsou považovány:
- nepříznivá druhová skladba lesů, která je důsledkem vysazování smrku jako rychle rostoucí dřeviny
v 18. až 20. století a jako ekonomicky nejvýhodnější a bezproblémový způsob obnovy
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-

Sweco Hydroprojekt a.s.

přetrvávající vliv nevhodných hospodářských postupů z minulosti, jako je používání velkoplošných
holých sečí, pálení klestu, nadměrné používání chemických přípravků nebo záměrné ničení
mokřadní biotopů
imisní zátěž a její důsledky ve formě okyselení půd, vyplavení živin a další chřadnutí porostů
loupání kůry a ohryz zvěří, kterými je poškozeno 18,5% plochy lesních pozemků v kraji, problém
tato skutečnost představuje zejména ve zvláště chráněných územích,
stoupající tlak veřejnosti a investorů na využití lesa k rekreaci a komerčnímu sportovnímu využití.

C.3.4

Přírodní a krajinářské poměry a ochrana přírody

C.3.4.1

Geomorfologické a přírodní poměry

Z hlediska způsobu využití krajiny patří Liberecký kraj převážně do lesozemědělské a lesní krajiny.
Specifikem zájmového území je malé procento zemědělsky využívané krajiny. Tato charakteristika je platná
i pro Koncepcí dotčené území.
Situace v oblasti ochrany přírody a krajiny se pozvolna zlepšuje. Jsou prováděny zásahy (tzv.
management) zejména v maloplošných zvláště chráněných územích (MZCHÚ), například kosení a údržba
porostů. V rámci Programu péče o krajinu jsou prováděny zásahy na podporu zachování významných
biotopů. Program revitalizace říčních systémů podporuje akce pro zvýšení retenční schopnosti území a
zvýšení protipovodňové ochrany a ochrany vodních biotopů.
V případě ochrany krajinného rázu lze v současnosti považovat za problémové především velkoplošné
terénní úpravy související s výstavbou či rekonstrukcí infrastruktury a také stožárové stavby, jak ve
velkoplošných ZCHÚ, tak ve volné krajině. Liberecký kraj vyniká velkou rozmanitostí přírodních podmínek.
Přírodní cennost a zachovalost území dokládá také vysoký podíl chráněných území, která zabírají přibližně
jednu třetinu rozlohy kraje. Z toho podstatná část připadá na velkoplošná chráněná území.
Krajina Frýdlantska
V rámci Koncepce ochrany přírody
a
krajiny
Libereckého
kraje
(Hromek, 2004) bylo území Libereckého kraje rozděleno celkem do 19
oblastí krajinného rázu. Užší dotčené území Koncepce spadá do OKR
11 – Frýdlantsko. Tato oblast se
plně kryje s geomorfologickým
celkem Frýdlantská pahorkatina.
Reliéf je pahorkatinný, vrchy jsou
zde ploché a táhlé. Výrazným geomorfologickým fenoménem je zde
průrva Smědé pod Frýdlantem a
níže ležící rozsáhlá holocénní niva
se štěrkovitými náplavy. Hluboké
údolí je na krátkém úseku vyvinuto i
pod frýdlantským zámkem. Západní
část této oblasti je pohledově znehodnocována blízkostí povrchového lignitového velkodolu Turów v Polsku
a sousedícími elektrárnami.
Největším sídlem je Frýdlant s dochovaným středověkým zastavovacím plánem, s vilovou zástavbou i
panelovým sídlištěm. Průmyslové plochy jsou omezené především na západní periférii města. Nachází se
zde zároveň nejcennější historický areál Frýdlantska - s rozsáhlým hradem a zámkem nadregionálního
významu.
Výrazným rysem zdejšího krajinného rázu jsou severní svahy Jizerských hor.
Celou oblast krajinného rázu je možné hodnotit jako oblast s průměrnými estetickými a krajinářskými
hodnotami.
Základní typologií krajiny použitelné při hodnocení krajinného rázu (Míchal, 1997) jsou definovány tři
účelové typy krajiny, rozdělené dále na 3 podtypy. Jejich přehled je uveden v tabulce:
Podle uvedeného třídění lze zájmové území zařadit do kategorie B, krajina intermediální, harmonická, a
to do podtypu B0 až B+ - krajina s místními zvýšenými hodnotami, dochovaným krajinným rázem,
s výraznými prvky, s doporučenou plošnou ochranou. Jedná se o krajinu s poměrně vyrovnaným vztahem
mezi přírodou a člověkem, s výskytem přírodních i agrárních prvků. Území se nachází v okolí města
Frýdlantu, dále se zde nachází zástavba spíše venkovského typu v, doplněná o rozptýlené samoty.
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Na charakteru krajiny se negativně projevuje zejména výskyt zemědělských a průmyslových areálů,
navazujících především na okrajovou zástavbu Frýdlantu. Pozitivně zde působí poměrně hojně zastoupená
mimolesní zeleň, rozptýlená nebo soustředěná do okolí vodních toků, cest a menších skupin na
zemědělské půdě, okraje lesních porostů a menší remízky. Jsou zde zastoupeny přírodní prvky (chráněná
krajinná oblast, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability) i prvky kulturní (např. zámek
Frýdlant a církevní areál v Hejnicích 4, zachovalé historické venkovské objekty např. v Jindřichovicích p. S.,
v Petrolticích, v Raspenavě, technické památky drážní, vodohospodářské atd.).
Z širšího hlediska se zde významně pohledově uplatňují severní svahy Jizerských hor.
Do užšího a širšího Koncepcí dotčeného území náleží i podstatná část rozlohy Jizerských hor, chráněná
v rámci chráněné krajinné oblasti Jizerské hory – viz dále v textu.

pohled do údolí Smědé od Frýdlantu – v popředí Raspenava, v pozadí Libverda, Hejnice a Bílý Potok, vpravo v pozadí
severní svahy Jizer. hor (Jizerskohorské bučiny), zcala v pozadí Krkonoše (zdroj Google maps)

Geomorfologické poměry území, dotčeného Koncepcí
Zájmové území leží v geomorfologických celcích Frýdlantská pahorkatina a Jizerské hory, oblasti
Krkonošské, v soustavě Krkonošsko-jesenické, subsystému Hercynská pohoří a systému Hercynském.

užší dotčené
území
Koncepce

rozšířené
dotčené území

geomorfologické celky vůči Koncepcí dotčenému území zdroj: http://geoportal.kraj-lbc.cz

4

) dalšími významnějšími církevními památkami jsou kostely Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu, sv. Vavřince v Boleslavi –
Vsi, sv. Ducha ve Višňové, Všech Svatých v Kunraticích, sv. Anny v Dětřichově, sv. Heleny v Dolní Řasnici, Neposkvrněného Početí Panny Marie v Horní Řasnici, sv. Máří Magdaleny v Arnolticích, sv. Archanděla Michaela v Bulovce,
Nejsvětější Trojice v Jindřichovicích p.S., sv. Jošta v Petrolticích, sv. Petra a Pavla v Ludvíkově pod Smrkem
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Oznámení koncepce

C.3.4.2

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ochrana přírody a krajiny

Chráněná krajinná oblasti Jizerské hory
Velkoplošná zvlášť chráněná oblast - CHKO Jizerské hory - byla vyhlášena v roce 1968 na ploše 368 km 2.
Oblast zahrnuje území Jizerských hor a jejich podhůří. Na východě sahá ke státní hranici s Polskem a dále
hraničí s Krkonošským národním parkem. Nejnižší bod CHKO (325 m n.m.) leží u Raspenavy, nejvyšší
horou české části Jizerských hor je Smrk (1124 m n.m.). Významným vrcholem je rovněž Bukovec (1005 m
n.m.) – nejvyšší čedičová kupa ve střední Evropě. V CHKO Jizerské hory se nachází 3 národní přírodní
rezervace, 13 přírodních rezervací a 11 přírodních památek, tedy 27 maloplošných zvláště chráněných
území.

užší dotčené
území
Koncepce

rozšířené
dotčené území

zonace CHKO Jizerské hory (zdroj: ÚAP Liberec. kraje)

Většinu území CHKO Jizerské hory tvoří horniny krkonošsko-jizerského plutonu, který je tvořen granitem
několika typů. Na několika místech jsou granity prostoupeny mladšími vulkanity třetihorního stáří (například
Bukovec), okrajové části plutonu jsou metamorfované (mramor na Vápenném vrchu, krystalické břidlice v
okolí Smrku). Oblast je vystavena dlouhotrvajícímu zvětrávání, což podmiňuje její charakter. V oblasti je
velké množství balvanů a kamenných moří.
Lesnatost území je 73 %, což byl také jeden z důvodů vyhlášení CHKO. Dlouhodobá imisní zátěž,
kterou způsobovala především průmyslová oblast Žitavské pánve, se v Jizerských horách negativně
podepsala na zdravotním stavu lesních porostů, půdních poměrech i kvalitě vody. V 70. a 80. letech
20. století vznikly rozsáhlé holiny, s jejichž zalesňováním se lesní hospodáři potýkají dodnes. Stav lesních
porostů oproti zmíněnému období (70. a 80. let 20. století) je ale v současně významně lepší.
V současné době patří CHKO Jizerské hory k velmi kontrastním územím. Na jedné straně stojí plochy
imisních holin a poškozených lesních porostů, a na straně druhé naopak mimořádně hodnotná území se
zachovalými přirozenými společenstvy, zejména rozsáhlý komplex bučin na severních svazích hor, zbytky
klimaxových smrčin a unikátní společenstva rašelinišť se vzácnou flórou a faunou. Významnou součástí
CHKO je nelesní krajina s převažujícími loukami a pastvinami a s dochovanými stavbami tradiční lidové
architektury.
Vedle problémů lesnického charakteru (mj. i vysoké stavy zvěře) se v době nedávné objevila hrozba
degradace podhorských luk a pastvin způsobená útlumem zemědělství.
Maloplošná zvlášť chráněná území
Mimo území CHKO Jizerské hory se v Koncepcí dotčeném území nacházejí přírodní rezervace (PR) a
přírodní památky (PP):
- PR Meandry Smědé – niva podél řeky Smědé - severně od Višňové a jižně od Černous a Boleslavi
- krajinářsky hodnotné území údolní nivy řeky Smědé s vyvíjejícími se meandry a slepými rameny a
štěrkopískovými náplavy, PR má chránit přirozený charakter říčního koryta se společenstvy rostlin a
živočichů mokřadů, říční nivy a svahového lesa; rezervace má rozlohu 137 ha, leží v nadmořské
výšce 220 – 280 metrů, nachází se v katastrech obcí Višňová a Černousy, součástí chráněného
území je také Dubový rybník - ornitologicky významná lokalita
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PR Meandry Smědé
PP Bílá skála
PP Kamenný vrch

PR Křížový vrch PP Hadí kopec
PR Pod Smrkem
PR Kodešova skála

PR Vápenný vrch

maloplošná zvlášť chráněná území severně od Jizer. hor

-

PR Křížový vrch - na levém břehu Smědé proti zámku Frýdlant (komplex zachovalých společenstev
suťového lesa s přechody k listnatým teplomilným hájům, květnatým a acidofilním bučinám,
vyvinutý na strmém svahu nad řekou Smědá)

-

PP Hadí Kopec – severně od Raspenavy (tzv. epigenetické údolí, ve svazích se na živném
substrátu zachovaly fragmenty smíšeného lesa a lipodubového háje)

-

PP Kamenný vrch – SV od Horní Řasnice (dubová a jedlová bučina, bohatý výskyt mravenišť)

-

PP Kodešova skála – mezi Dětřichovem a Heřmanicemi (čedičový masiv porostlý teplomilným
listnatým hájem se vzácnými druhy rostlin, zakončený skalní stěnou s dobře znatelnou sloupcovou
čedičovou odlučností s netypickým vějířovitým uspořádáním sloupků)

-

PP Bílá skála – SZ od osady Srbská – (vypreparovaná žíla křemene, původně výplň tektonické
pukliny, vystupující místy až 20 m nad povrch okolních ortorul)

Na území CHKO Jizerské hory se v Koncepcí dotčeném užším a širším území nacházejí národní přírodní
rezervace (NPR), PR a PP:
-

5

NPR Jizerskohorské bučiny – svahové lokality v SZ části Jizerských hor v úseku od Frýdlantu po
Bílý Potok – vznikla v roce 1999 sloučením původních sedmi národních přírodních rezervací:
Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Tišina, Frýdlantské cimbuří a Paličník. Rozkládá se na 27
km². Celá oblast leží v 1. zóně CHKO Jizerské hory.
Hlavním předmětem ochrany je poměrně zachovalý lesní porost bez podstatných změn
způsobených člověkem. Území je značně rozsáhlé a poskytuje tedy velkou rozmanitost jak v oblasti
flory tak fauny. NPR zasahuje na katastrální území obcí Frýdlant v Čechách, Raspenava, Hejnice,
Lázně Libverda, Bílý Potok a Oldřichov v Hájích. Jedná se o plošně i výškově členité území –
nadmořská výšky činí 360 až 1006 m. Hluboce zaříznutá údolí a skalnaté výběžky jsou pro lokalitu
typické. Celé území je srážkově velmi bohaté - jeho průměrné roční srážky se pohybují kolem
1000 mm. V národní přírodní rezervaci se také nachází největší vodopád Jizerských hor, a to asi
30 m vysoký Velký Štolpich.
Tato turisty a horolezci velmi oblíbené území je zajímavé především značným počtem skalních
útvarů a vyhlídek, které vlivem velké svažitosti terénu poskytují výhled do okolí. Nacházejí se zde
také památky na v území zahynulé dřevorubce, na souboje pytláků a hajných nebo na ty, kteří si v
horách sami vzali život. Zajímavý i historický vývoj využití tohoto území kolonisty 5

) do Jizerskohorských bučin začal člověk pronikat až ve 14. století; severní hranice území tak byla během 14. až 16.
století vymezena postupem německé obilnářské kolonizace. Západní hranice lesa byla během 14. až 18. století
vymezena z liberecké strany; zásadní vliv na území rezervace měli skláři, kteří sem pronikli již v 16. století. Dřevo
zpracovávali na potaš a jako palivo do sklářských pecí; tato činnost byla ukončena na začátku 20. století; dřevorubecká
činnost měla za následek snížení zastoupení smrku a jedle; od 17. století se dřevo netěžilo jen jako stavební materiál,
ale také jako palivo do raspenavské železárny, zbrojní hutě Albrechta z Valdštejna; dalším, na dřevo náročným
provozem, se stala koncem 18. století papírna ve Ferdinandově - v této době se také, vlivem zvýšené poptávky po
dříví, zavádí holosečné lesní hospodářství a začíná distribuce smrku z jiných oblastí a vznik monokultur; následkem
rozvoje průmyslu je v 19. století rozšířena síť silnic například o Smědavskou či Štolpišskou silnici
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Geologie. Během sudetské fáze hercynského vrásnění zde vystoupilo z hlubin žulové magma. V
oblasti se vyskytují dva typy žulových hornin a to z větší části výrazně porfyrická středně zrnitá žula
až granodiorit, která obsahuje až 10 cm velké vyrostlice ortoklasu. Druhým typem je známá
liberecká žula, která je hrubozrnná, porfyrická a obsahuje červené ortoklasy. Morfologii krajiny
ovlivnilo chladnutí žulového tělesa, kterým se vytvořila síť trhlin v SZ – JV a SV – JZ směru. Během
halštrovské a sálské doby ledové pronikl kontinentální ledovec až na území Jizerských hor. V tzv.
periglaciálním klimatu vznikly specifické útvary jako např. kary. Skalní města, věže či hradby
vznikaly v důsledku zvětrávání již od konce třetihor. Destrukcí těchto útvarů vznikly sutě. Dalšími
útvary vzniklými zvětráváním jsou viklany, hřiby či skalní mísy. Vývoj těchto útvarů spadá většinou
do holocénu a náleží kombinovanému zvětrávání.
Flóra. Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je jednou z mála částí Jizerských hor,
která se vlivem svažitého terénu z velké části vyhnula mohutnému přetváření člověkem. A právě
tyto málo pozměněné lesní porosty jsou předmětem dnešní ochrany. Nejvíce zastoupenými byli v
minulosti buk lesní, smrk ztepilý a jedle bělokorá, kdy smrk se vyskytoval v drsných horských
polohách. Mezi doprovodné dřeviny patřil zejména javor klen, jasan ztepilý či jeřáb ptačí.
Papratkové smrčiny, zasahující do NPR, vyžadují vlhké a chladné klimatické podmínky. Převládající
rostlinou podrostu je papratka horská. Dále se zde objevuje např. ptačinec hajní, sedmikvítek
evropský, podbělice alpská, čípek objímavý, šťavel kyselý, třtina chloupkatá, kapraď rozložená či
brusnice borůvka. Pro květnaté bučiny je typický lýkovec jedovatý. V bylinném patru je velký výskyt
kapradin jako je např. kapraď samec, kapraď rozložená, papratka samičí, papratka horská či
bukovinec kapraďovitý. Z dalších bylin zde můžeme nalézt bažanku vytrvalou, mařinku vonnou,
pitulník horský, věsenku nachovou. Na dusík bohaté půdy hostí řadu nitrofilních druhů jako kakost
smrdutý, netýkavka nedůtklivá, čistec lesní, kopřiva dvoudomá nebo kuklík městský. Ze vzácných
druhů zde můžeme nalézt měsíčnici vytrvalou, lilii zlatohlávek, kyčelnici devítilistou či kokořík
mnohokvětý. Horské bučiny zaujímají mírné svahy s vlhkou půdou. Bylinné patro tohoto
společenstva je chudé a nejrozšířenější bylinou je třtina chloupkatá. Občas se může vyskytnout
kokořík přeslenitý, podbělice alpská či sedmikvítek evropský. Nejchudší typ bučin se rozkládá na
nižších polohách svahů. V bylinném patru převládá metlička křivolaká, místy bika hajní a pstroček
dvoulistý. Na některých místech může docházet k hromadění humusu a zde je pak možno nalézt i
violku lesní, šťavel kyselý nebo bažanku vytrvalou. Acidofilní bučiny, osídlující strmé svahy, jsou co
do rozmanitosti bylinného patra velmi chudé. Vyskytuje se zde jen pár acidofilních druhů jako
metlice trsnatá, celík zlatobýl a třtina rákosovitá. Maloplošně se v NPR vyskytují také jedliny.
Bylinné patro je kombinací bylin, vyskytujících se v bučinách a na vlhkých stanovištích. Dá se zde
nalézt např. žebrovice různolistá, vrbina hajní nebo škarda bahenní. Společenstva pramenišť jsou v
oblasti zastoupena mléčivcem alpským, violkou dvoukvětou. Dále se zde vyskytuje devětsil bílý,
krabilice chlupatá, ostřice řídkoklasá, mokrýš střídavolistý, mokrýš vstřícnolistý, ptačinec mokřadní,
vrbina obecná, kozlík bezolistý nebo rozrazil potoční.
Fauna. Skalní útvary a řídký porost na okraji rezervace jsou stanovištěm příhodným jak pro
druhy lesní, tak pro druhy biotopů otevřenějších. Lze zde nalézt např. motýla okáče rudopásného,
ještěrku živorodou, zmiji obecnou, krkavce velkého, výra velkého nebo rehka domácího .
Vodní druhy jsou přizpůsobeny prudkému spádu vodních toků. Svůj vývoj v horských potocích
prodělávají životní stádia chrostíků či pošvatek. Střevlíčci jsou vázáni na břehy potoků. Skorec
vodní a konipas horský zde zastupují ptáky. Dále se vyskytuje rejsek horský či motýl batolec
duhový. Z obojživelníků a plazů můžeme lze zaznamenat mloka skvrnitého nebo slepýše křehkého.
Z bezobratlých je možno v bučinách nalézt martináče bukového, bělopáska topolového, babočku
osikovou a různé brouky jako tesaříčky, roháčky či zdobence. Konkrétně to může být např. roháček
bukový, roháček kovový, zdobenec zelený, zdobenec skvrnitý, střevlík lesní, střevlík fialový, střevlík
nosatý či chráněný střevlík polní.
Bučiny poskytují útočiště mnoha druhům ptáků, jako např. čáp černý, káně lesní, jestřáb lesní,
včelojed lesní, luňák červený, ostříž lesní, datel černý, žluna zelená, žluna šedá, strakapoud velký,
holub doupňák, sýc rousný, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, brhlík lesní, lejsek
malý, lejsek černohlavý, rehek zahradní.
Ze savců se v bučinách vyskytují rejsek obecný, rejsek malý, norník rudý, myšice lesní, plšík
lískový, plch velký, netopýr velkouchý, liška obecná, kuna, jelen evropský.
Jedinou velkou vodní plochou na území NPR je Šolcův rybník, v jehož podmínkách přežívá
populace raka říčního. Dále se zde vyskytuje škeble rybničná, skokan hnědý, ropucha obecná, čolek
obecný), čolek horský. Z ptačích druhů, které se vyskytují v blízkosti rybníka, je možno nalézt
potápku malou, lysku černou, kachnu divokou, volavku popelavou a kulíka říčního. Mezi bezobratlé
vázané na vodní plochu patří potápník vroubený a 17 druhů vážek (např. žlutoskvrnná, tmavá, jarní,
podhorní).
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Jizerskohorské bučiny

6

-

PR Na čihadle – pramenná oblast potoka Černý Štolpich (odtéká na sever) a Jedlové (odtéká na
jih), západně od vrchu Jizera. Jedná se o relativně mladé rozvodnicové vrchoviště, nacházející se
ve střední části Jizerských hor v nadmořské výšce cca 970 m n.m. Je tvořeno především bezlesím
vrchovištního typu s maximální mocností 350 cm a
velkým počtem rašelinných jezírek a tůní.
Fauna i flora jsou typické pro vrchoviště Jizerských
hor - jsou zde zastoupeny všechny významnější typy
vrchovištních společenstev: blatnice bahenní, která je
řazena mezi druhy kriticky ohrožené, dále ostřice bažinná
a kyhanka sivolistá. Fauna je významná díky druhům
bezobratlých a ornitofauně zastoupené především tetřívkem obecným a hýlem obecným. Oblast PR je zároveň
součástí ptačí oblasti Jizerské hory a EVL Jizerské
smrčiny 6.
Oblast byla chráněna již před vyhlášením rezervace, bohužel intenzivní těžba dřeva v okolí a
především silné znečištění ovzduší v 70. a 80. letech 20. století ji poškodilo. Rašeliniště postupně
vysychá a proto je nutná intenzivní ochrana, která tyto následky zmírní.

-

PR Prales Jizera – vrcholová partie hory Jizera předmětem ochrany jsou zbytky převážně horské
klimaxové smrčiny, balvanité sutě a vrcholové skalní
bloky; lesní porost byl významně poškozen imisemi a
kůrovcem ve 2. polovině 20. století; plocha 92,5 ha,
nadmořská výška 1000 až 1122 m. V době vyhlášení
PR (1960) bylo pro vrcholovou partii typické, že se
zde nacházely torza odumřelých stromů neobvyklých
tvarů; v roce 1966 zasáhla úbočí Jizery vichřice, která
vyvrátila starý porost přibližně na 30 ha rozlohy
chráněného území; více jak dvě třetiny stromů bylo z
lokality odtěženo, načež zde zůstala holina o rozloze

) rašeliništní květena je pro PR nejtypičtější - zabírá většinu plochy vrchoviště; dominantním druhem je zde suchopýrek
trsnatý, dále se zde nachází společenstva rašeliníku křivolistého se suchopýrem pochvatým; na rašeliništi se daří
masožravým rostlinám (rosnatka okrouhlolistá), v rašelinných jezírkách se vyskytují suchopýr úzkolistý, ostřice
chudokvětá a blatnice bahenní; dalšími druhy, které zde nejsou tak výrazně rozšířené jsou vřes obecný, vlochyně
bahenní, šicha černá a klikva bahenní; v oblasti prameniště a přechodného rašeliniště se vyskytuje sítina rozkladitá,
sítina niťolistá, violka bahenní, ostřice zobánkatá, ostřice ježatá, ostřice černá, ostřice šedavá; dřevinný orost je spíše
mlazina bez soušové nadúrovně: smrk ztepilý, smrk pichlavý, v malé míře je zastoupena i kleč neznámého původu,
bříza karpatská a jeřáb ptačí; PR je významná i díky vzácné fauně bezobratlých - významné skupiny pavouků, vážek,
motýlů, chrostíků, rovnokřídlých a brouků střevlíkovitých; pavouků se zde nachází 33 druhů - na jaře převládají
vrchovištní slíďáci (nejznámějším druhem je slíďák vrchovištní), který je na území ČR vzácný; v letním období
převažují snovačky, plachetky a pavučenky, čelistnatky a také křižáci; na vrchovišti se vyskytuje 15 druhů vážek většina z nich paří mezi významné rašelinné druhy - pět z nich je řazeno do červeného seznamu ohrožených druhů
(lesklice horská, šidélko kopovité, šídélko malé, šídlo sítinové, vážka čárkovaná
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20 ha; les byl silně zdevastován v 2. polovině 20. století, kdy se v oblasti nahromadily negativní
dopady nadměrného znečištění atmosféry vlivem rozsáhlých průmyslových exhalací (převážně
oxidu siřičitého) z polských a německých elektráren; kyselé deště a následné okyselení půdy
způsobily postupné oslabování a pozdější odumírání jednotlivých stromů, jejich četnější polomy, k
čemuž se přidala kůrovcová kalamita kulminující mezi lety 1983 až 1986; silně zdevastovaný les
byl následně odtěžen, vyjma oblasti přírodní rezervace, kde byla odumřelá torza stromů ponechána
postupnému rozpadu; les byl částečně (celkově na 45 ha rozlohy) mezi lety 1994 až 1995 obnoven
výsadbou sazenic převážně z místních zdrojů, ale docházelo i k masivnímu sázení nepůvodního
smrku pichlavého a kleče a smrku ztepilého z jiných oblastí Česka.
Geologie - podloží lokality tvoří výrazně porfy-rický granit, který vystupuje na několika místech
na povrch v podobě rozsáhlých skal - jedná se celkem o 13 samostatných skalních těles; místy je
granit narušován - vytvořily se suťová pole, skalní bloky ukazují známky mrazového zvětrávání
(balvanovitá pole, mrazové sruby a srázy)
Vegetace - lesní porost horských acidofilních smrčin se nacházejí přibližně na 50 % PR; jsou
tvořeny převážně stromy staršího a středního věku, vzniká třtinová smrčina; suťová pole jsou
porostlá nesouvisle borůvčím, mechy, lišejníky a keři.
Fauna - z plazů se zde vyskytuje např. ještěrka živorodá či zmije obecná; bylo pozorováno
hnízdění křivky obecné, lindušky luční, krkavce velkého, ořešníka kropenatého.
PP Vápenný vrch

PP Klečoviště na Smrku
NPR
Jizerskohorské
bučiny vrch

NPR Jizerskohorské bučiny
vrch
NPR Jizerskohorské bučiny
vrch
PR Ptačí kupy
maloplošná zvlášť
chráněná území
Jizerských hor

PP Quarré
PP Vlčí louka

PP U posedu
PR Na Čihadle

PP Klečové louky
PP Na Kneipě

PR Černá hora

PR Prales Jizera

PR Nová louka

PR Jedlový důl

-

PR Klečové louky – pramenná oblast Bílé Smědé, SZ od vrchu Jizera; komplex horských vrchovišť
s přirozenými bezlesími, s porosty kleče a rašelinné smrčiny s vzácnými druhy rostlin a živočichů na
tato stanoviště vázanými; k hlavním důvodům ochrany patří výskyt řady zvláště chráněných a
ohrožených druhů vrchovištní květeny (blatnice bahenní, ostřice mokřadní, šicha černá, rosnatka
okrouhlolistá, plavuň pučivá atd.)

-

PR Černá hora – SV část Černé hory - důvodem ochrany jsou klimaxové a podmáčené a rašelinné
smrčiny a vrchoviště, tokaniště tetřevů

-

PR Nová louka – východně od osady Nová louka - horské vrchoviště s přirozenými společenstvy
rašelinné a podmáčené smrčiny s enklávami přirozeného rašelinného bezlesí a početným
zastoupením vzácných a ohrožených organizmů; předmětem ochrany jsou rašelinné a podmáčené
smrčiny a přirozená rašelinná bezlesí převážně vrchovištního typu
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-

PR Ptačí kupy – jižně od obce Ferdinandov - skupina tří skalních masivů v nadmoř. výšce 900 1008 m vzniklých mrazovým zvětráváním žulového podloží; ochrana smíšených vrcholových lesů
(nejvýše položený souvislý porost acidofilních bučin v Jizerských horách), květeny (podbělice
alpská, starček hajní, papratka horská a kokořík přeslenitý) a skalních útvarů; na vrcholu a v
okolí PR jsou značné jsou polomy a imisemi zdevastovaný původní prales

-

PR Vápenný vrch – JV od Raspenavy (svory s vložkami krystalických vápenců a dolomitů,
amfibolity, vápencové čočky a jizerské ortoruly s více než 50 druhů minerálů; až do 60. let 20.
století probíhala v jednom z lomů těžba vápence; lokalita je pokryta teplomilnějšími lesními porosty
více než zbytek Jizerských hor, vyskytují se zde fragmenty přirozených dubohabřin a acidofilní
doubravy)

-

PP Na kneipě – západně od vrchu Jizera – zahrnuje nevelká jezírka, zakrslé smrky a klečové
porosty; zastoupeny jsou významné rašelinné druhy: rosnatka okrouhlolistá, kyhanka sivolistá,
klikva bahenní, ostřice chudokvětá a další; na lokalitě bylo zjištěno hnízdění čečetky zimní a
výskyt tetřívka obecného

-

PP Ptačí louka - JZ od Smědavské hory

-

PP U posedu – hřeben Jizer. hor – rozvodí Černého potoka a Bílé Snědé, potoka Jedlová a Bílé
Desné; předmětem ochrany je rašelinná smrčina, vrchovištní kleč a přirozené rašelinné bezlesí;
výskyt chráněných druhů: kyhanka sivolistá, bříza karpatská, ostřice bažinná a chudokvětá,
rosnatka okrouhlolistá, šicha černá, vranec jedlový, plavuň pučivá, klikva bahenní, ještěrka
živorodá, zmije obecná, dyc rousný a tetřívek obecný

-

PP Klečoviště na Smrku – JZ od vrcholu Smrku – zastoupeno společenstvo borovice kleče na
suťovém podkladu, který je tvořen plástevnou dvojslídnou rulou; v suťových polích žije několik
zajímavých druhů brouků – střevlíček a vzácní drabčíci; jedná se o jednu ze dvou lokalit kleče na mi
nerálním podkladu v Jizerských horách; většina keřů byla v minulosti silně poškozena suchem a v
současnost se provádějí opatření na jejich znovuoživení a posílení
PP Pod Smrkem – jižně od Nového Města pod Smrkem - jedná se o malou oblast jedlobukového
lesa, která reprezentuje ukázku původního porostu v Jizerských horách
PP Vlčí louka - MPCHÚ k ochraně jednoho z nejvýše položených vrchovišť v Jizerských horách - v
nadmořské výšce 1020 až 1025 m; lokalita je porostlá klečovými porosty, roste zde rosnatka
okrouhlolistá, kyhanka sivolistá, klikva bahenní, ostřice chudokvětá, sítina kostrbatá a šicha černá;
žije zde tetřívek obecný a zmije obecná

-

Evropsky významné lokality (EVL)
Ochrana přírody je v případě EVL zaměřena na tzv. předměty ochrany. V rámci EVL se jedná o evropská
stanoviště a evropsky významné druhy, které byly vymezeny současně se zařazením lokality do „národního
seznamu“. Výběr předmětů ochrany (stanovišť a druhů) na lokalitách vychází ze směrnice o stanovištích
(92/43/EHS), přílohy I a II. Cílem této legislativní úpravy je přispět k zajištění biologické rozmanitosti
prostřednictvím ochrany přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na území
členských států EU. Cílem opatření přijímaných na základě této legislativní úpravy je zachování nebo
obnova příznivého stavu z hlediska ochrany u přírodních stanovišť a u volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin.
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, je vymezen pojem soustava NATURA 2000 a
definovány další termíny týkající se ochrany této soustavy.
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje
zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z
hlediska ochrany nebo umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena
ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny
jako zvláště chráněná území.
Přírodní stanoviště v zájmu Evropské unie (dále jen evropská stanoviště) jsou přírodní stanoviště na
evropském území členských států Evropské unie těch typů, které jsou ohroženy vymizením ve svém
přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený areál rozšíření v důsledku svého ústupu či v důsledku
svých přirozených vlastností, nebo představují výjimečné příklady typických charakteristik jedné nebo více z
biogeografických oblastí, a která jsou stanovena právními předpisy EU. Jako prioritní se označují ty typy
evropských stanovišť, které jsou na evropském území členských států EU ohrožené vymizením, za jejichž
zachování má EU zvláštní odpovědnost, a které jsou stanoveny právními předpisy EU.
Druhy v zájmu EU (dále jen evropsky významné druhy) jsou druhy na evropském území členských států
EU, které jsou ohrožené, zranitelné, vzácné nebo endemické, a které jsou stanovené právními předpisy EU.
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Jako prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní územní ochranu, za jejichž
zachování má EU zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy EU.
Evropsky významná lokalita je lokalita, která významně přispívá k udržení nebo obnově příznivého stavu
alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska
jejich ochrany nebo k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. Tato lokalita je zařazena do
seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky, vybraných na základě kritérií stanovených
právními předpisy EU a vyžadující územní ochranu (dále jen „národní seznam“), a to až do doby jejího
zařazení do seznamu lokalit významných pro Evropská společenství (evropský seznam).
Stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany - souhrn vlivů, které působí na stanoviště a na jeho
typické druhy, jež mohou ovlivnit jeho dlouhodobé přirozené rozšíření, strukturu a funkce a dlouhodobé
přežívání jeho typických druhů.
Stav stanoviště z hlediska ochrany se považuje za příznivý, pokud:
jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se
zvětšují
a specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují a
budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat
a stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý (viz níže)
Stav druhu z hlediska ochrany - souhrn vlivů, působících na příslušný druh, které mohou ovlivnit jeho
dlouhodobé rozšíření a početnost jeho populací.
Stav druhu z hlediska ochrany se považuje za příznivý, pokud:
údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako
životaschopný prvek svého stanoviště
a přirozený areál rozšíření druhu není a zřejmě nebude v dohledné budoucnosti omezen,
a existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k
dlouhodobému zachování jeho populací.
EVL Jizerskohorské bučiny
EVL se nacházejí na severních svazích Jizerských hor nad, v nadmořské výšce 350 až 1013 m. Jedná
se o největší komplex lesních porostů s převahou buku lesního v celém Českém masívu. Reliéf území je
velmi členitý – příkré skalnaté svahy, hluboké rokle horských potoků s četnými vodopády, skaliska a
skalní města, kamenná moře atd. Rozloha lokality je 3537 ha. V ploše EVL se nacházejí výše popsané
(dílčí lokality) NPR Jizerskohorské bučiny a PR Ptačí kupy.
Předměty ochrany EVL - evropská stanoviště:
8220
9110
9130
9140
9180*

chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
bučiny asociace Luzulo-Fagetum
bučiny asociace Asperulo-Fagetum
středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius)
lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích - prioritní stanoviště

hvězdička označuje prioritní stanoviště

EVL Jizerské smrčiny
EVL zahrnuje centrální část náhorní plošiny Jizerských hor s vrcholy Jizerou a Černou horou
v nadmořské výšce okolo 1000 m (Jizera 1122 m n.m.). Jedná se o lesnaté území s třtinovými
a pomáčenými a rašelinnými smrčinami. Méně zastoupeny jsou horské papratkové smrčiny. Významný
podíl (4 %) představují v EVL rašelinná společenstva jako jsou otevřená vrchoviště, přechodová
rašeliniště, vrchovištní šlenky. Na balvanitých a skalnatých substrátech se vyskytuje brusnicová
vegetace skal a drolin a štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin. Rozloha lokality je 286 ha.
V ploše EVL se nacházejí výše popsané PR Černá hora, Prales Jizera, Na čihadle a Klečové louky a PP
U posedu, Na kneipě a Vlčí louka.
Předměty ochrany - evropská stanoviště:
4030
7110*
7140
8220
94D0

evropská suchá vřesoviště
aktivní vrchoviště - prioritní stanoviště
přechodová rašeliniště a třasoviště
chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
rašelinný les
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evropsky významné lokality v Koncepcí
(potenciálně) dotčeném území

EVL Meandry Smědé

EVL Meandry
Smědé

EVL Jizerskohorské bučiny

EVL Jizerské
smrčiny

EVL
Smědava

EVL Smědava
EVL představuje prameniště jižně od Smědavy, na rozvodí Smědé a Černé Desné. Nadmořská výška
lokality činí přibližně 850 až 900 m. Chráněny jsou relativně zachovalé přírodní biotopy v okolí silnice
Bílý Potok - Souš obklopené komplexy mladých lesů a imisních holin. Jedná se o zrašelinělé úžlabiny
s přechodem horských bučin do klimaxových smrčin. Plocha je 41ha.
Předměty ochrany - evropská stanoviště:
7110*
9110
91D0*
9410

aktivní vrchoviště - prioritní stanoviště
bučiny asociace Luzulo-Fagetum
rašelinný les - prioritní stanoviště
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

EVL Meandry Smědé
EVL zahrnuje vodní tok Smědé po státní hranici s Polskem a PR Meandry Smědé (viz výše v textu - niva
podél řeky Smědé - severně od Višňové a jižně od Černous a Boleslavi - krajinářsky hodnotné území
údolní nivy řeky s vyvíjejícími se meandry, slepými rameny a štěrkopískovými náplavy). Nadmořská
výška lokality činí přibližně 280 až 215 m, rozloha 143 ha. Dotýká se katastrů obcí: Andělka, Boleslav,
Černousy, Frýdlant, Kunratice u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Předlánce, Ves, Víska u Frýdlantu,
Višňová u Frýdlantu.
Vodní tok s mozaikou přirozených lesních, nivních, mokřadních a vodních společenstev V oblasti
Harty protéká zařízlým údolím s listnatým a smíšeným lesem. Níže protéká převážně loukami s
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břehovými porosty vrb a olší, na několika místech se dotýká lesních porostů s převahou listnáčů. Břehy
s bujnou vegetací, s dominantní netýkavkou žláznatou a zlatobýlem kanadským, kopřivou dvoudomou a
křídlatkou. V úsecích bez regulace v zátočinách vysoké stržené břehy často bez bylinné vegetace. Niva
řeky bývá 1x až 2x ročně zaplavovaná. Jedná se o útočiště ryb, mezi něž patří i evropsky chráněná
mihule potoční a vranka obecná. Populace obou druhů jsou dlouhodobě stabilní. Mihule potoční využívá
hlavně jemné písčité náplavy, na nichž se vytírá a kde nacházejí úkryt i potravu jak její larvy (minohy),
tak dospělí jedinci. Vranka obecná naproti tomu vyhledává spíše dno členitější, hrubě štěrkové až
štěrkopískové. Třetí ze zdejších evropsky chráněných (prioritních) druhů je vážka klínatka rohatá.
Ptačí oblasti (PO)
Evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany Natura 2000
je na území České republiky tvořena
evropsky významnými lokalitami (EVL viz výše) a ptačími oblastmi (PO). PO
na území CHKO Jizerské hory byla
vyhlášena nařízením vlády č. 605/2004
Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast
Jizerské hory.
PO Jizerské hory zahrnuje náhorní
plošinu a severní svahy Jizerských hor.
Odlesněním vrcholové partie Jizerských hor byly vytvořeny vhodné
podmínky pro tetřívka obecného, jehož
populace začátkem devadesátých let
vrostla. Rovněž došlo k rozšíření a
postupnému zvyšování stavů lindušky
luční, čečetky zimní, hýla rudého nebo
ptačí oblast Jizerské hory
bramborníčka hnědého. Na odlesněných pláních vrcholové části oblasti
dochází k periodickým gradacím
populací hraboše mokřadního, které
vytvářejí potravní nabídku pro sýce
rousného. Na rašelinnných loukách,
které jsou tradičními tokaništi tetřívků,
ojediněle hnízdí bekasiny otavní, na polské straně v oblasti Rašeliniště Jizery bylo opakovaně
zaznamenáno hnízdění jeřába popelavého. Odlišný charakter má severní část PO. Ve starých bukových
porostech vzácně hnízdí čáp černý, lejsek malý a včelojed lesní. K dalším pravidelně hnízdícím druhům
patří holub doupňák, datel černý, žluna šedá, sýc rousný, v posledních letech i kulíšek nejmenší.
Předměty ochrany
Sýc rousný – stálý pták, jenž obývá starší jehličnaté a listnaté lesy, hlavně v horách, místy i v pahorkatinách a nížinách. Hnízdí v dutinách. Jeho potrava je živočišná, živí se převážně drobnými hlodavci. Sýc
rousný u nás obývá většinu pohraničních pohoří, v nižších po-lohách pískovcové oblasti v Českém
Švýcarsku nebo na Broumovsku. V posledních desetiletích byl zaznamenán nárůst početnosti i obývané
plochy, což však může být způsobeno i zintenzivněním výzkumných aktivit. Důležitým předpokladem pro
tento druh je přítomnost hnízdních dutin. Ohrožujícím faktorem by mohl být jejich nedostatek, v
souvislostí s intenzifikací lesního hospodářství. Sýc rousný hnízdí víceméně plošně na celém území
Jizerských hor. Populace sýce rousného je zde v současnosti odhadována na cca 60 párů.
Tetřívek obecný – primárním prostředím tetřívka je tundra, v nižších zeměpisných šířkách obývá krajiny
podobného charakteru. V Evropě jsou to alpínské louky až do 2500 m n.m., vřesoviště, otevřené
prostory, ve vyšších polohách např. rašeliniště, vlhké louky nebo imisní holiny. I když vynechává
souvisle zapojené lesní porosty, přítomnost vzrostlých stromů na stanovišti je patrně nezbytná. Stavy
tetřívka dosáhly v Evropě maxima někdy na přelomu 19. a 20. století, od té doby snad z výjimkou
polárních oblastí Švédska a Ruska všude různě rychle klesají. Těžiště evropské populace se rozkládá v
severských státech. Větší množství ptáků ještě zůstává v Alpách a také v Británii, kde se tetřívci
vyskytují na severu Anglie a ve Skotsku. U nás došlo v průběhu 20. století ke katastrofálnímu snížení
početnosti i zmenšení plochy obývané tetřívkem. Po ústupu do vyšších poloh se jeho rozšíření dále
zredukovalo na několik málo horských oblastí hlavně v českém pohraničí. Donedávna nacházel nejlepší
podmínky (paradoxně) v imisemi poškozených pohořích především v Krušných a Jizerských horách, i
zde však už došlo k prudkému poklesu početnosti. Dobré stavy se zachovaly pouze v Krkonoších. Za
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příčiny tohoto úbytku jsou označovány rozsáhlé změny ve vodním režimu krajiny, nevhodné lesní
hospodaření, vysoké rušení lidskou činností a další faktory.
V současnosti dosahuje velikost populace tetřívka obec. v Jizerských horách pouhých 35 až 40
tokajících samců, což už je na hranici přežití populace.
Mokřady mezinárodního významu – Horní Jizera
Lokality mokřadů pod
názvem Horní Jizera
(RS13) byly zapsány do
seznamu mokřadů mezinárodního významu (tzv.
Ramsarského seznamu)
v roce 2012. Celková výměra činí 2303 ha, nadmořská výška: 793 až
mokřad
mokřad
mokřad
1094 m. Důvodem zařamezinárodního
mezinárodního
mezinárodního
významu
významu––Horní
Horní
zení mezi mokřady mezivýznamu – Horní
Jizera
Jizera
národního významu bylo:
Jizera
představují typický, vzácný nebo unikátní přírodní
nebo polopřírodní mokřad
pro daný biogeografický
region, jsou obývány zranitelnými nebo ohroženými druhy nebo společenstvy, zastoupené populace rostlin nebo živočichů jsou důležité pro
zachování biologické rozmanitosti biogeografického regionu, mokřady mají význam pro rostliny nebo živočichy v jejich kritickém
vývojovém stádiu.
V ploše mokřadů Horní Jizera se nacházejí některá výše jmenovaná maloplošná zvlášť chráněná území:
PR Černá hora, Prales Jizera, Klečové louky, Na čihadle, a PP Na kneipě, Vlčí louka a U posedu.
V ploše mokřadů Horní Jizera se nachází též evropsky významná lokalita Jizerské smrčiny (částečný
překryv) a na východě též EVL Rašeliniště Jizerky a Rašeliniště Jizery.
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se
nadregionální, regionální a místní úroveň ÚSES. Skladebnými prvky ÚSES jsou biocentra a biokoridory.
Kompetenčně je příslušným orgánem ochrany přírody pro nadregionální úroveň ÚSES Ministerstvo
životního prostředí (MŽP) a pro regionální úroveň místně příslušný krajský úřad.
Z níže uvedeného obrázku je zřejmá síť ÚSES na nadregionální i regionální úrovni pro širší Koncepcí
potenciálně dotčené území. Nadregionální i regionální ÚSES tvoří kostru pro skladebné prvky (biocentra a
biokoridory) na místní úrovní – tzv. lokální ÚSES.
Významné krajinné prvky (VKP)
VKP jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled
nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky („ze zákona“) jsou veškeré lesy,
rašeliniště, vodní toky, vodní plochy (nádrže, rybníky, jezera) a údolní nivy. Dále jsou významnými krajinnými prvky také jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody podle § 6 zákona (tzv. „registrované VKP“). VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze takovým způsobem,
aby nebya narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Jakýkoli
stavební záměr je nutné (v rámci územního řízení) posoudit z hlediska možného zásahu do VKP.
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LEGENDA:

RBC
RBC
Meandry Bulovka
Smědé
RBC
Řasnice
NRBC
Poustecká
obora
RBC
Hřebenáč

RBC
Měděnec

NRBC Jizerskohorské bučiny

NRBC
Jizerské
louky

RBC
Milíř
RBC
Javorový
vrch

RBC
Josefodol II

RBC
Josefodol I RBC
Bílá
RBC
Desná
Mariánská
hora

systém nadregionálního a regionálního ÚSES

C.3.5

Hluk

V Libereckém kraji je hluková zátěž z hlavních silnic v kontextu ostatních krajů nízká, celkově je
exponováno celodenní hlukové zátěži 34,6 tis. osob (7,9 % obyvatel kraje), z toho nad mezní hodnotu 1,6
tis. osob, tj. (pouze) 0,4 % obyvatel kraje. Významněji jsou hlukem ze silniční dopravy zasaženy obce na
silnici I/13 z Liberce do Frýdlantu (např. v) a dále na silnici 1/35 (E442) v úsecích, kde tento silniční tah
nemá charakter rychlostní komunikace (např. v Turnově). Hluková zátěž ze železniční dopravy je v kraji
malá.
Dopravní zatížení silniční sítě regionu je zřejmé na dále uvedeném obrázku – sčítání dopravy. Relativně
nejzatíženější je silnice I/13 v úseku Mníšek – Frýdlant (do 5.000 vozidel denně), do 3.000 vozidel denně je
frekvence dopravy na silnicích I/13 v úseku Frýdlant – státní hranice (přes Petroltice), II/291 v úseku
Frýdlant – Nové Město p.S., II/290 v úseku Frýdlant – Hejnice (přes Raspenavu) a III/2904 Frýdlant –
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Mníšek. Ostatní silnice mají intenzitu dopravy so 1000 vozidel – např. silnice II/290 v úseku Hejnice – Bílý
Potok – Souš a dál směrem na Desnou (a Tanvald), nebo III/29015 v úseku Hejnice – Lázně Libverda –
Nové Město p.S.

dopravní zatížení komunikací v širším Koncepcí dotčeném území (zdroj: Celostátní sčítání dopravy 2010 – ŘSD ČR)

C.4

STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ

Stávající problémy životního prostředí byly identifikovány na základě analýzy současného stavu životního
prostředí v předchozích kapitolách. Níže uvedené problémy jsou stanoveny také ve vazbě na hlavní cíle
aktualizace PRVKÚK.
V dotčeném území byly identifikovány následující významnější problémy ochrany životního prostředí
podle složek:
Voda
- (ne)zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod u malých obcí i některých obcí nad 2.000 EO (pro
splnění závazku ČR vůči ES v rámci Směrnice rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních
vod), a to zejména pro svou finanční náročnost – to se týká např. obce Bílý Potok, Bulovka, Černousy,
Dětřichov, Dolní Řasnice, Habartice, Heřmanice, Jindřichovice p.S., Krásný Les, Kunratice, Petroltice,
a obecních částí Višňová – Andělka, Minkovice, Poustka, Předlánce a Víska – podrobnosti viz příloha
G.1
- problémy s jakostí a vydatností stávajících zdrojů pro zásobování obcí pitnou vodou – v případech
některých zdrojů se jedná o občasné problémy, v některých případech o problémy setrvalé – to se
týká např. zdrojů pro skupinové vodovody pro ÚV Bílý Potok (povrchová voda) a Frýdlant (podzemní
voda), zdroje skupin vodovodu Dětřichov (studna), zdrojů pro částečné zásobení Nového Města p.S.
(studny a drenážní zářezy) a zdroje pro vodovod Višňová (studna)
- negativní ovlivnění hydrogeologických poměrů a vydatnosti zdrojů pro zásobování pitnou vodou
v souvislosti s existencí hluboce podúrovňového povrchového dolu Turów západně od Frýdlantského
výběžku, prognózy zvyšování tohoto negativního vlivu – viz příloha G.4
- negativní ovlivnění hydrologických poměrů s velkou pravděpodobností v souvislosti s postupující
změnou klimatu se změnou rozdělení srážek a odtoků v průběhu roku (snížení letních srážkových
úhrnů a zvýšení úhrnů v podzimních měsících, snížení úhrnu sněhových srážek), zvýšení četnosti
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extrémních srážek a povodňových průtoků, prodlužování epizod sucha – to vše má negativní vliv na
zabezpečenost odběrů povrchové vody pro zásobení obyvatel pitnou vodou a na poměry pro
vypouštění (čištěných) odpadních vod do recipientů – viz např. kapitola
malý podíl připojených obyvatel na veřejný vodovod – to se týká např. obecní části Bulovka – Arnoltice,
Černousy – Boleslav a Černousy – Ves, Heřmanic, Horní Řasnice Nového Města p.S. – Hajniště,
Horních Petroltic – podrobnosti viz příloha G.1
neexistence veřejných vodovodů v některých obcích- např. Jindřichovice p.S. a Albrechtice u Frýdlantu
– podrobnosti viz příloha G.1
zastaralost některých kanalizačních sítí a nedostatečně účinné ČOV
malá retenční schopnost krajiny, výsypky na hranici s Polskem, problémy se zadržením vláhy v období
sucha - vodní režim krajiny narušený lidskou činností, malá retenční schopnost souvisí i s geologickými
a sklonitostními poměry území a neexistencí umělých retenčních prostor, problémy s ochranou před
povodněmi (povodně v povodí Smědé jsou v poslední době velmi časté)
v širším Koncepcí dotčeném území i eutrofizace vodárenských nádrží

Ovzduší
-

znečištění ovzduší v obcích z malých stacionárních zdrojů znečišťování, především suspendovanými
částicemi frakce PM10 a těkavými organickými látkami v důsledku spalování nekvalitních paliv v
domácích topeništích
dálkový přenos znečištění ze zdrojů ležících mimo území kraje, především ze západu a SZ z oblasti
hnědouhelného dolu Turów a elektrárny Bogatynia v Polsku
emise z dopravy, včetně druhotného znečištění, a to zejména v kategorii suspendovaných částic frakce
PM10 , oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, benzo(a)pyrenu - v okolí komunikací zatížených intenzivní
automobilovou dopravou a v sídlech, mimo jiné také v důsledku nevyhovující kvality a nedostatečné
kapacity komunikací a v důsledku chybějících obchvatů obcí

Příroda a krajina
- snížená retenční schopnost krajiny, vodní eroze
- šíření invazních druhů rostlin (především podle vodních toků)
- negativní ovlivnění krajinného rázu důlní činností (vč. povrchových výsypek) a energetických zařízení
v regionu Bogatynia, Turów v sousedním Polsku
- existence neobhospodařovaných zemědělských pozemků s následnou ruderalizací krajiny, existence
nevyužívaných a chátrajících průmyslových areálů (brownfields)
Hluk
-

hluk z automobilové dopravy v okolí komunikací, zatížených intenzivní automobilovou dopravou,
zejména v intravilánech měst a obcí ale i podél zatížených komunikací v extravilánu

Horninové prostředí, staré ekologické zátěže
-

staré ekologické zátěže v lokalitách bývalých (i dosud provozovaných) průmyslových zařízení

Z výše uvedeného popisu stavu životního prostředí, s přihlédnutím především k faktu, že zájmové území
částečně náleží do CHKO a s ohledem na dobrý stav přírodního prostředí je možné obecně označit životní
prostředí (širšího) Koncepcí dotčeného území za oblast s životním prostředím vyhovující až narušené
úrovně.
Podrobnější popis jednotlivých složek životního prostředí je uveden v následující části C.II tohoto
Oznámení.
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ČÁST D – PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
_____________________________________________________________________________

D.1

VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH
VLIVŮ

Budoucí provoz Koncepcí navrhovaných opatření nebude mít prakticky žádný negativní dopad na
obyvatelstvo, jeho zdraví nebo psychickou pohodu.
Naopak - spolehlivé zásobování nezávadnou, cenově dostupnou, přijatelnou a obecně dostupnou pitnou
vodou, odvádění odpadních vod a udržitelné a bezpečné nakládání s odpadními vodami jsou základními
předpoklady pro zdraví společenství a jejich udržitelný sociální a ekonomický rozvoj (Lisabonská charta).
V Koncepci navrhovaná opatření splňují výše uvedené definice a cíle.
Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, jejímž cílem je vymezit a vzájemně
harmonizovat veřejné zájmy v oblastech ochrany vod jako složky životního prostředí, trvale udržitelného
užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby,
zejména pro zásobování pitnou vodou, ale také například ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými
účinky vod.
Pitná voda patří k základním životním potřebám a její odpovídající příjem (spolu s příjmem dalších
tekutin) je nejen podmínkou pro správné fungování všech procesů v lidském těle, ale přispívá i k duševní
pohodě člověka. Pokud její kvalita neodpovídá hygienickým požadavkům, může způsobit různé zdravotní
problémy akutního či chronického rázu.
První aktualizace PRVKÚK – pro území Frýdlantska – byla zpracována v roce 2010. Od zpracování dosud
platného PRVKÚK (resp. Aktualizace PRVKÚK pro Frýdlantsko z r. 2010) došlo v oboru vodovodů a
kanalizací k některým významným změnám. Tyto změny souvisejí se změnami v oblasti struktury
průmyslové výroby v regionu. Oblast vodárenství a odkanalizování je také ovlivňována (globálními)
klimatickými změnami (nepravidelné rozdělení srážek v roce se zvýšeným podílem odtoku vod z povodí vůči
snížení složky, dotující podzemní vody). Tento faktor nepříznivě ovlivňuje zásoby podzemních vod a
způsobuje rozkolísanost vodnosti povrchových toků. Rozkolísanost vodnosti vodních toků komplikuje
odběry z těchto zdrojů vod pro účely úpravy a zásobování pitnou vodou a komplikuje i podmínky vypouštění
(čištěných) odpadních vod do vod povrchových.
Některé obce Frýdlantska dosud nemají vodovody nebo kanalizaci, případně nemají ani veřejný vodovod.
Nebo mají lokální zdroj vody, jehož kvalita nesplňuje současné požadavky na pitnou vodu a jehož vydatnost
je omezená, nebo nevyhovující pro zásobení celé obce (podrobněji – např. kapitola C.4).
Pro zlepšení životního standardu obyvatelstva proto obce, pro zajištění bezproblémového zásobování
kvalitní pitnou vodou a pro ekologické řešení likvidace odpadních vod, připravují nové projekty. Tyto projekty
byly zohledněny v návrhu aktualizace PRVKÚK. Systémově pak stávající problémy i prognózovaný stav řeší
opatření, navrhovaná v Koncepci na úrovni skupinových vodovodů a vodárenských soustav – především
v kompetenci hlavního dodavatele pitné vody a subjektu, řešícího bezproblémové nakládání s komunálními
odpadními vodami – Frýdlantské vodárenské společnosti a.s.
Ve výhledu, kdy dojde k zabezpečení zásobování pitnou vodou navrženými opatřeními (náhrada či
sanace nevyhovujících individuálních zdrojů pitné vody nebo připojení na vodárenský systém), lze zároveň
předpokládat snížení rizik, spojených s nevhodnou nebo nestabilní kvalitou pitné vody a se zabezpečením
jejího dostatečného množství. I když nelze úplně vyloučit riziko u žádné vody, bez ohledu na to, zda se
jedná o vodu z vodovodu nebo studny, o vodu upravenou nějakým zařízením nebo vodu balenou, lze přesto
předpokládat, že u navrhovaných vodovodů budou odstraněny problémy s dodržováním požadavků
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů.
Zároveň se zabezpečením veřejné potřeby při dodávce pitné vody a odváděním odpadních vod, zejména
zabezpečení odvádění a čištění odpadních vod, povede ke snížení znečištění povrchových vod nebo
kontaminaci podzemních vod. V důsledku realizovaných aktivit dojde i ke zlepšení sociální a ekonomické
situace v území a ke zvýšení atraktivnosti sídel v řešeném regionu pro stávající i nové obyvatele.
Posuzovaná aktualizace PRVKUK Frýdlantska (z roku 2016) odpovídá závazné části Plánu hlavních povodí
České republiky, ve které se uvádí „vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním
bohatstvím ČR, které umožní sladit požadavky na všechny formy užívání vodních zdrojů s požadavky
ochrany vod a vodních ekosystémů“ – dikci tohoto principu odpovídá připojování dalších obcí na stávající a
intenzifikované zdroje zásobování pitnou – viz např. připojení obcí Dětřichov, Heřmanice a Kunratice na ÚV
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Frýdlant a propojení klíčových úpraven vody v regionu, výhledově pak využití volné kapacity stávajících
vodárenských nádrží Josefův Důl, nebo Souš pro krytí deficitu zdrojů Frýdlantska);
Aktualizace PRVKUK Frýdlantska (z roku 2016) je zpracována v intencích Strategie přizpůsobení se
změně klimatu v podmínkách ČR (zpracovalo MŽP ČR v roce 2015) - připravovat adaptační opatření pro
zvládání důsledků klimatické změny - např. výhledové propojení klíčových úpraven vody v regionu a
posílení zdrojů vod ze stávajících vodárenských nádrží Josefův Důl, nebo Souš pro krytí deficitu zdrojů
Frýdlantska;
Aktualizace PRVKUK Frýdlantska (z roku 2016) odpovídá zásadám Koncepce vodohospodářské politiky
Ministerstva zemědělství ČR (do roku 2015, schválena vládou ČR v prosinci 2011) ve které se pro oblast
vodárenství a odvádění a čištění komunálních odpadních vod v dlouhodobých a strategických cílech mj.
uvádí: „zabezpečit bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů vody nezávadnou a kvalitní
pitnou vodou (v souladu s hygienickými předpisy) a zabezpečit efektivní likvidaci odpadních vod - bez
negativních dopadů na životní prostředí a za sociálně únosné ceny“ (s minimálními nároky na veřejné
finance) - plány výstavby nových obecních vodovodů v obcích, které dosud zásobení obyvatel z veřejného
vodovodu neměly, nebo jejichž dosavadní zdroje byly problematické, budování nových obecních kanalizací
a ČOV a jejich případné napojování na stávající kapacitní ČOV), „plány rozvoje vodovodů a kanalizací pro
území krajů (PRVKÚK) transformovat v průběžně doplňovaný materiál, a to jak z hlediska stávajícího stavu,
tak záměrů v střednědobém horizontu - další dílčí aktualizace PRVKUK Liberec. kraje pro oblast
Frýdlantska z roku 2016), „při řešení zdrojů pitné vody bude preferováno řešení zdrojů centrálních před
individuelními, které mají nižší míru zabezpečenosti“ - v aktualizaci PRVKUK významnou částí navržených
opatření jsou připojení obcí a lokálních skupinových vodovodů na centrální zdroje), „připravit doplnění
PRVKÚK o jednorázové, jednotlivými kraji zajištěné řešení bilance potřeb a zdrojů pro případ nepříznivých
důsledků změny klimatu ve vazbě na výsledky adaptačních opatření pro jejich zvládání“ - Frýdlantsko nad
rámec opatření pro případ nepříznivých důsledků změny klimatu řeší i předpokládané nepříznivé vlivy
postupující těžby v povrchovém hnědouhelném dole v sousedním Polsku).
Posuzovaná aktualizace PRVKUK Frýdlantska (z roku 2016) odpovídá i připravovaným zásadám Koncepce
vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství ČR pro období do roku 2030. Ve strategických cílech se
mj. uvádí:
- zmírnit následky sucha v souvislosti se změnou klimatu
- udržitelně pečovat o vodní zdroje
- podporovat a regulovat obor VaK
- dosáhnout 96,7 % připojených obyvatel na veřejný vodovod, rozvíjet úpravny vody
- připojit 89% obyvatel na kanalizaci, rozvíjet ČOV
Proces výstavby (provádění v Koncepci navržených opatření) bude z hlediska sociálně-ekonomického
přechodně generovat pracovní příležitosti (jako každá stavební činnost). Tento pozitivní vliv však bude (s
ohledem na dosažený stupeň mechanizace a rozsah stavby) málo významný.
Negativní vlivy v Koncepci navržených opatření na obyvatelstvo budou pouze přechodné – budou
souviset s fází výstavby a budou mít standardní průvodní dopady, jako každá podobná stavební činnost. Při
výstavbě bude z hygienického hlediska docházet (dočasně) k určitým negativním vlivům - v okolí stavenišť
se obecně jedná o zvýšenou prašnost, emise ze stavebních strojů (a nákladních automobilů, zajišťujících
dopravu na a ze stavby) a o hluk. Tyto negativní vlivy jsou z hlediska vlivů na obyvatelstvo významné
především v zastavěných oblastech, v blízkosti obytné zástavby. Rozhodující výstavba (vodovodních
přivaděčů, kanalizačních sběračů, čistíren odpadních vod apod.) ale bude probíhat mimo území
soustředěné zástavby. Proto (negativní) vlivy stavební činnosti na akustické poměry a na znečištění
ovzduší v zástavbě exponované ke staveništi nebudou zcela zásadní. Navíc rozsah stavebních prací
v blízkosti zástavby nebude velký – tedy negativní vlivy budou omezeny na poměrně krátké období (řádově
týdny až měsíce). Vhodnými minimalizačními opatřeními bude možno uvedené negativní vlivy stavební
činnosti dále omezit.

D.2

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

V době realizace výstavby v Koncepci navržených opatření dojde k dočasnému (ne-zásadnímu) ovlivnění
kvality ovzduší v okolí staveniště, které bude způsobeno jednotlivými fázemi výstavby a pohybem
stavebních strojů na staveništi. Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění –
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lze stavbu obecně považovat za stacionární, plošně omezený zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení
lze ale (technickými a organizačními opatřeními) minimalizovat na přijatelnou míru 7.
Převážná většina významnějších stavenišť bude dostatečně vzdálena od obytné zástavby –
k významnějšímu negativnímu ovlivnění imisní situace v souvislosti s výstavbou tedy nedojde.
Běžný provoz navržených opatření v oblasti vodárenství a odvádění a čištění odpadních vod nebude
zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší.
Výstavba ani budoucí provoz neovlivní klimatické poměry dotčeného území.

D.3

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI

V blízkosti stavenišť v Koncepci navržených opatření lze obecně přepokládat přechodné zhoršení hlukové
situace hlukovými emisemi stavebních strojů, vozidel obsluhujících stavbu apod. Převážná většina
významnějších stavenišť však bude dostatečně vzdálena od obytné zástavby, proces realizace jednotlivých
navržených opatření bude omezený na relativně krátká období (řádově měsíce, max. první jednotky let) –
k významnějšímu negativnímu ovlivnění akustické situace v souvislosti s výstavbou tedy nedojde.
Běžný provoz navržených opatření v oblasti vodárenství a odvádění a čištění odpadních vod nebude
zdrojem emisí hluku.

D.4

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

D. 4.1

Vlivy na povrchové a podzemní vody při výstavbě

V době realizace v Koncepci navržených opatření nebudou povrchové vody kvantitativně ani kvalitativně
ovlivněny (nebudou vypouštěny žádné odpadní vody, které by mohly způsobit znečištění okolních
povrchových vod, budou provedena opatření, aby nemohly být ohroženy stávající zdroje vod pro zásobení
obyvatel a byly zabezpečeny povolené odběry). Samozřejmě, v rámci výstavby bude nutno zohlednit, že
stavební práce budou často prováděny v záplavovém území, nebo - v případě výhledových opatření - ve
vodohospodářsky citlivých územích – např. v oblasti CHKO Jizerské hory, CHOPAV Jizerské hory,
v ochranných pásmech zdrojů pitné vody a léčivých vod, lokalitách NATURA, lokalitách mokřadů
mezinárodního významu (ochránit prostředí stavenišť před poškozením a znečištěním a zabezpečit –
technicky a organizačně – provádění staveb tak, neohrozilo jakost a kvantitu povrchových a podzemních
vod).

D. 4.2

Vlivy na povrchové a podzemní vody v době provozu

Vliv na povrchové vody - průtoky
V důsledku realizace v Koncepci navržených opatření nedojde k ovlivnění průtokových poměrů ve
vodních tocích. Odběry vod z povrchových zdrojů (např. Smědá a Hájený potok nad Bílým Potokem,
nebo Řasnice nad Frýdlantem) pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou budou i nadále realizovány
v souladu s platnými vodoprávními rozhodnutími, která zohledňují ekologické dopady těchto odběrů
(zajišťují minimální zůstatkové průtoky v těchto tocích).
Výhledové řešení deficitu zdrojů vod pro zásobení obyvatelstva – převodem vody z vodárenských nádrží
Josefův Důl, nebo Souš (především ve vazbě na II. zatěžovací stav ovlivnění HG poměrů Frýdlantska
postupující těžbou v dole Turów) – bylo - z hlediska možného negativního ovlivnění vodohospodářských
poměrů v povodí Jizery – prověřeno vodohospodářskými bilančními výpočty, zahrnujícími i prognózu
očekávaných klimatických změn. Výsledkem odborného posouzení bylo konstatování, že stávající
vodárenská nádrž Josefův Důl (případně Souš) je schopna pokrýt potřebu vody jak stávajících oblastí
zásobení (Liberecko a Jablonecko), tak případný deficit zdrojů na Frýdlantsku a přitom reagovat na
očekávané negativní dopady změny klimatu v povodí Jizery (podrobněji např. v kapitole B.7, B.8,
C.3.2.1).

7

) provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby prakticky nelze; významný podíl na
emisi prachu na stavbě obecně mají resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko
kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi,
množství nasazené stavební techniky apod.; sekundární prašnosti lze navíc účinně předcházet dodržováním
jednoduchých opatření
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Vliv na povrchové vody – jakost vody
Navržené stavby nebudou při provozu zdrojem znečišťování povrchových (ani podzemních) vod.
Naopak účelem navržených opatření v oblasti odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod je
redukce množství vypouštěného znečištění do povrchových vod a pozitivní ovlivnění stavu recipientů
tohoto vypouštění (plánovaná výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod a intenzifikační opatření na
stávajících ČOV).
Navržená opatření také reagují na očekávané negativní změny ve vodnosti recipientů, kdy se
v důsledku klimatických změn očekává prohloubení nepravidelného rozdělení odtoků z povodí s prodloužením období velice nízkých až nulových průtoků v drobných vodních tocích. Mnohá navržená
opatření jsou tedy zaměřena na centralizaci čištění odpadních vod ve velkých ČOV, které budou pro tyto
účely intenzifikovány a rozšiřovány, se zaústěním vyčištěných vod do dostatečně vodných recipientů.
Vliv na podzemní vody
V době provozu v Koncepci navržených opatření nebude negativně ovlivněn režim a jakosti podzemních
vod.
Naopak účelem navržených opatření v oblasti vodárenství je reakce na očekávané negativní změny
v hydrogeologických poměrech, ovlivňujících vydatnost vodních zdrojů, dosud používaných pro zásobování
pitnou vodou, kdy se v důsledku postupující těžby v dole Turów a v souvislosti klimatickými změnami
očekává prohloubení problémů s kvantitou i jakostí odebírané vody. Mnohá navržená opatření jsou tedy
zaměřena na centralizaci zásobování pitnou vodou z velkých a zabezpečených zdrojů (pozemních a
povrchových) vod z velkých úpraven vody, které budou pro tyto účely intenzifikovány a rozšiřovány, počítá
se s posílením propojení těchto zdrojů. Ve výhledu se pak uvažuje s náhradou některých stávajících zdrojů
podzemních vod přiváděnou vodou ze stávajícího (povrchového) kapacitního zdroje, nacházejícího se mimo
oblast Frýdlantska (VD Josefův Důl, případně Souš).

D.5

VLIVY NA PŮDU A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

Podstatné negativní vlivy, v důsledku realizace v Koncepci navržených opatření se nepředpokládají. Při
návrhu opatření se preferují taková, která zábor zemědělské, nebo lesní půdy nevyžadují, případně je tento
zábor minimální. Negativní vlivy v Koncepci navržených opatření se na horninové prostředí se
nepředpokládají

D.7

VLIVY NA FLÓRU, FAUNU A EKOSYSTÉMY

D.7.1

Podrobné hodnocení vlivů na zvláště chráněná území, ÚSES a VKP

Předběžné hodnocení potenciálních dopadů v Koncepci navržených opatření na přírodní poměry bylo
provedeno v rámci specializované odborné studie, která tvoří přílohu G.5 tohoto Oznámení (SEA).
Hodnocení bylo provedeno ve vazbě na strukturu Koncepce, zpracované pro jednotlivé obce (a města)
Frýdlantska.
Bílý Potok – vybudování nové (splaškové) kanalizace (kombinace gravitační a tlakové) s napojením na
kanalizační síť a ČOV města Hejnice – vliv realizace kanalizace na přírodu bude minimální (převážně bude
budována ve stávajících komunikacích). Přínos z hlediska vlivu na recipient – řeku Smědou (a podzemní
vody, v současnosti ovlivněné vypouštěním odpadních vod).
Bílý Potok - nový přivaděč upravené vody z ÚV Bílý potok k ÚV Frýdlant (přes VDJ Libverda a obce Hejnice
a Raspenava) - návrh ve vazbě na II. (výhledový) ZS vlivů dolu Turów. Na jižním okraji B. Potoka je
navrženo nové potrubí směrem na SZ, prochází jižně od Libverdy. Potrubí protíná na většině trasy přírodní
luční biotopy, zejména mezofilní ovsíkové louky a poháňkové pastviny. Vliv lze očekávat poměrně malý,
liniový. Bude se jednat o dočasnou disturbanci biotopu. Obnova stanoviště bude závislá na stávajícím stavu
stanoviště a způsobu provedení záměru. Louky mohou být hnízdním biotopem některých významnějších
zvláště chráněných druhů živočichů. Je vhodné, na základě aktuálního průzkumu před realizací stavby,
minimalizovat vliv záměru. Na katastrální hranici B. Potoka a Hejnic vede trasa vodovodu lesem v délce
cca 250 m, který je součástí LBK. Patrně bude využito stávající cesty. Vliv lze očekávat časově omezený
na dobu výstavby, celkově lze předpokládat malý vliv. Může docházet k časově omezenému vyrušování a
prostorově omezenému narušení přírodního prostředí. S ohledem na uvedené je vhodné na úrovni projektu
zvážit požadavek biologického hodnocení, které pomůže optimalizovat trasu tak, aby vliv byl minimalizován.
Z vodojemu u Libverdy vede přivaděč směrem do Frýdlantu většinou zastavěným územím několika obcí
situovaných podél Smědé. Přivaděč bude umístěn zejména do komunikací. V menší míře budou využity i
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nezastavěné pozemky, přírodní biotopy se na nich většinou nevyskytují. V prostoru křížení s Lomnicí, kříží
přivaděč RBK. Vodovod je navrhován v komunikaci (Luhová ulice), která biokoridor přemosťuje. Vliv bude
závislý na technickém řešením. Je reálné hledat technické řešení, při kterém k podstatnému ovlivnění
nedojde. Přivaděč několikrát kříží v místech stávajících mostů Smědou. Další dvě křížení LBK jsou
v úsecích, kde přivaděč prochází v komunikacích v kontaktu se zastavěným územím, vliv lze předpokládat
malý. Přivaděč v průběhu trasy kříží 2krát Smědou, a to v místech mostních objektů. Supí vrch, kde je
plánováno ukončení přivaděče je LBC. V tomto území bude využito stávající komunikace, vliv se
nepřepokládá.
Potřebu provedení biologického hodnocení je třeba zvážit na základě konkrétního projektového řešení.
Předběžně se nepředpokládají zásadní negativní dopady na přírodní poměry.
Bílý Potok - nový přivaděč surové, nebo upravené vody z VD Josefův Důl, nebo z VD Souš - návrh ve vazbě
na II. (výhledový) ZS vlivů dolu Turów. V případě obou variant přivaděčů ze stávajících vodních nádrží se
jedná o dotčení území CHKO Jizerské hory. Přivaděč musí překonat centrální oblast Jizerských hor
dosahující výšky až téměř 1000 m n.m., stejně jako následné prudké klesání na severních svazích
Jizerských hor do Bílého Potoka, pokud nebude realizována např. štola. V prostoru mezi počátečním a
konečným místem přepravy vody je velmi cenné území s řadou maloplošných zvláště chráněných území,
evropsky významných lokalit, prvků nadregionálního a regionálního ÚSES, (mezinárodně) významných
mokřadů (viz např. kapitola C.3.4.2). Vyskytují se zde významné přírodní biotopy. Jedná se o různé typy
biotopů, od lesních biotopů, skal až po rašeliništní biotopy.
Lze přepokládat, že ražená štola by měla na přírodní prostředí na povrchu nejmenší vliv. Při umístění
vodovodu těsně pod povrchem terénu bude v důsledku výstavby docházet k povrchovým disturbancím
podél trasy vodovodu. Pro některé typy stanovišť je rizikem i možnost změn vodního režimu v okolí výkopu.
Omezení popř. zamezení tohoto vlivu by mělo být v případě potřeby technicky řešitelné. S ohledem na to,
že není známa trasa ani konkrétní technické řešení přivaděče - to, zda přivaděč bude povrchový nebo
ražený, nebo zda se bude jednat o kombinaci těchto řešení, není možné detailně vyhodnotit velikost vlivu na
přírodní prostředí a posoudit, která z uvažovaných variant (přivaděč z Josef. Dolu, nebo případně Souše) je
vhodnější.
Určité změny vyvolává záměr v obou variantách také v důsledku uvažovaného posílení přítoku do nádrží
(posílení stávajícího odběru, resp. převodu vody z Bílé Desné v případě VD Souš, nebo případný nový
převod z povodí Jeleního potoka do VD Jos. Důl). V souvislosti s tím je možné očekávat určité změny
hydrologických poměrů a bioty v dotčených povodích pod místy odběrů. V případě převodu vody z Bílé
Desné je již v současné době v provozu štola, která přítok z Bílé Desné do NV Souš zajišťuje. Případné
převedení vody z Jeleního potoka do VN J. Důl ovlivní hydrologické a hydrogeologické poměry v cca 2 km
úseku podél vodního toku pod odběrovým místem. Pokud by došlo k úplné změně směru potoka, vodní a
mokřadní biota pod odběrným místem vyhyne, popř. lze očekávat významnou degradaci. Podle
předběžných vodohospodářských úvah by odběr z Jeleního potoka (v případě pesimistického vývoje
klimatu) činil do 67 % průměrného odtokového množství. Z přírodních biotopů by bylo možné očekávat
negativní ovlivnění podmáčených smrčin, které se vyskytují v horní části pod odběrným místem. Na přírodní
biotopy jsou vázána i specifická společenstva živočichů, u kterých by bylo možné rovněž předpokládat
změny. Naopak v případě bučin, kterým by mělo stačit zásobování vodou ze svahů, by ovlivnění nemusí být
nebylo natolik zásadní.
V hodnocené Koncepci není popsáno konkrétní technické řešení přivaděče, vliv záměru tudíž nelze
podrobněji vyhodnotit, nicméně je zřejmé, že výstavba přivaděče bude probíhat v - z přírodního hlediska významném a citlivém území, kde potenciální negativní ovlivnění bioty je možné. V případě dalšího řešení
záměru (jakékoli ze zvažovaných – výše zmíněných - variant technického řešení) je třeba podrobněji
vyhodnotit vliv možných dopadů na hydrologické poměry - přivaděči dotčených území - na přírodní poměry
a na základě toho zpracovat podrobná biologická hodnocení.
Bulovka - vodovody - rozšíření vodovodní sítě směrem k Horní Bulovce - vodovod je navržen v trase místní
komunikace, která je těsně v souběhu s Bulovským potokem, v SV části budou okrajově dotčeny kulturní
louky. V dotčené části údolí Bulovského potoka nad cestou jsou úzké fragmenty dubohabřin a pod cestou
místy zbytky degradovaných olšin. Vliv výstavby lze očekávat minimální.
Bulovka - vodovody - napojení skupinového vodovodu Bulovka na ÚV Frýdlant: výstavbou přiváděcího řadu
VDJ Údolí – Arnoltice, nebo variantně přivaděče z VDJ Frýdlant - HTP – Arnoltice (v částečně odchylné
trase) a rekonstrukce přivaděče Arnoltice – VDJ Bulovka - návrh ve vazbě na I. ZS očekávaných vlivů dolu
Turów. Vodovod je plánován z menší části po kulturních loukách, ojediněle dochází k zásahu do přírodních
biotopů (mezofilní ovsíkové louky, poháňkové pastviny). Převážně bude vodovod umístěn v trase silnice
I/13 Frýdlant - Habartice. Ke křížení lokálního biokoridoru dojde v místě silnice I/13. Ovlivnění výstavbou
vodovodu bude minimální. Těsně před zástavbou v Arnolticích se přivaděč uklání na východ po kulturních
loukách, po cca 1 km se napojuje do páteřní místní komunikaci Arnoltice–Bulovka. Na úrovni odbočky se
archivní číslo:
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trasa přivaděče rovněž uhýbá k JV a připojuje se k VDJ Bulovka. Vliv na přírodní biotopy i v této části trasy
bude nepodstatný.
Bulovka - kanalizace - ČOV pro školu, OÚ a přilehlé RD - ČOV je plánovaná v zastavěné části obce v
blízkosti páteřní komunikace, v menší proluce. Okrajově se vyskytuje přírodní biotop pastvin, ÚSES v tomto
prostoru není vymezen. Vliv na přírodní prostředí lze hodnotit na úrovni koncepce jako velmi malý. Přínos z
hlediska vlivu na recipient – Bulovský potok (a podzemní vody, v současnosti ovlivněné vypouštěním
odpadních vod).
Bulovka, Dolní Oldřiš - vodovody - zřízení obecního jímacího vrtu, vodojemu a rozvodné sítě - jímací vrt je
navržen v blízkosti Oldřišského potoka, v prostoru přírodních pastvin (poháňkové pastviny) a v těsné
blízkosti degradované olšiny. Zásah do přírodního prostředí bude lokální, na úrovni Koncepce lze
akceptovat. Vodojem a vodovodní řad k vodovodu je navržen v kulturní mezofilní louce (vliv se předpokládá
malý, akceptovatelný). Na projektové úrovni se doporučuje zvážit potřebu biologického hodnocení záměru.
Vodovodní řad v obci je navržen v místní komunikaci, k zásahu do přírodních prvků by nemělo ve velkém
rozsahu docházet. Podél Oldřišského potoka je vymezen LBK. Vliv na přírodní prostředí se nepředpokládá.
Černousy – vodovody - napojení lokality Polní Domky na veřejný vodovod - v jižní části navržené trasy
prochází vodovod lesními biotopy, dubohabřinami a olšinami. V délce několika desítek metrů vede vodovod
po okraji biotopu podhorské a horské smilkové trávníky. Vliv na přírodní prostředí by měl být zanedbatelný,
neboť je využito místní komunikace. Do ÚSES tento záměr nezasahuje.
Černousy, Ves – kanalizace - variantně vybudování kanalizace pro obec Višňová – Andělka s ČOV v
Černousech - Vsi s kapacitou do 200 EO (vyústění vyčištěných vod do Smědé) - návrh ve vazbě na II.
(výhledový) ZS vlivů dolu Turów - trasa prochází z Andělky komplexem lesa do Vsi. Návrh na úrovni
koncepce vede po velmi prudkých svazích údolí s přírodními lesními biotopy. Lze předpokládat poměrně
rozsáhlé ovlivnění přírodních biotopů (s rizikem následné eroze). Ve východní části je kanalizace vedena po
mezofilních loukách a ČOV je navržena mimo přírodní biotopy ve svahu nad Smědou. V dotčeném úseku
lesního porostu mezi Andělkou a Vsí prochází NRBK. Trasa kanalizace do NRBK zasahuje v úseku
několika desítek až stovek metrů. Vliv záměru by mohl být poměrně velký, bude závislý na konkrétním
řešení a kvalitě dotčených biotopů. Na projektové úrovni se doporučuje zpracovat možnosti řešení problému
ve variantách a porovnat i s nulovou aktivní variantou, tj. vyhodnotit vliv vypouštění odpadních vod do
potoka Boreček na ekosystém tohoto recipientu (podrobněji dále v textu u obce Višňová, Andělka). Přínos z
hlediska vlivu na recipient – potok Boreček (a podzemní vody, v současnosti ovlivněné vypouštěním
odpadních vod).
Dětřichov – vodovody - výstavba nového přivaděče VDJ HTP – Větrov a rekonstr. ČS Větrov; variantně
trasa přivaděče částečně v linii bývalé dráhy a následně v trase stávajícího zásobního řadu k VDJ Dětřichov
a vybudování nové ČS; rozšíření vodovodu do nezasíťovaných lokalit - návrhy převážně ve vazbě na I. ZS
vlivů dolu Turów - v rámci zastavěného území Frýdlantu bude vodovod umístěn do komunikací, kde vliv na
přírodní prostředí bude minimální. Na JZ okraji Frýdlantu je navrženo variantní řešení. Jedno z variantních
řešení vodovodu vede páteřní komunikací ve Větrově s různě hustou ulicovou zástavbou. V jedné z proluk v
zástavbě je navržena rekonstrukce čerpací stanice Větrov. Přírodní biotopy dotčeny nebudou. Trasa
vodovodu kříží v jednom případě LBK (v místě komunikace), vliv na ÚSES lze vyloučit. Toto variantní řešení
patrně vyžaduje menší zásah do přírodního prostředí, jeví se jako vhodnější, i když i druhá – dále popsaná
varianta je akceptovatelná. Variantní trasa vodovodu pokračuje na JZ okraji Frýdlantu dále k západu v trase
bývalé dráhy a v místě křížení s místní komunikací (polní cestou) se uklání ostře k jihu a vede do VDJ
Dětřichov u Ptačího vrchu. Přírodní biotopy protíná tato trasa poměrně málo. V počátcích po odbočení ze
Žitavské ulice prochází vodovod porostem degradovaných olšin v délce cca 100 m. Tyto porosty jsou
součástí NRBK, který prochází od jihu k severu a vodovod tento prvek ÚSES příčně kříží. Lze očekávat
lokální disturbanci včetně kácení dřevin, ale vzhledem k poměrně úzkému rozsahu vlivu se významné
negativní ovlivnění nepředpokládá. V této fázi není zřejmé, zda umístění vodovodu bude vyžadovat
rozsáhlejší kácení dřevin. Na projektové úrovni je vhodné hledat řešení, kde k rozsáhlejšímu kácení dřevin
nedojde. Na projektové úrovni je vhodné zvážit potřebu provedení biologického hodnocení.
Rozšíření vodovodu do nezasíťovaných lokalit se plánuje zejména ve dvou několik stovek dlouhých
větvích, směrovaných na jih radiálně k centrální části Dětřichova. Jedna z větví směřuje k zemědělskému
areálu podél stávající propojky k silnici I/13. Z ní se odděluje dílčí odbočka, která je vedená v rámci polní
cesty mezi mezofilními loukami a pastvinami. Vliv bude velmi malý. Druhá východně umístěná trasa
vodovodu dosahuje až k silnici I/13. Je vedena v trase polní cesty lemované vzrostlými stromy. Umístěním
vodovodu může dojít k poškození kořenového systému stromů, nelze vyloučit potřebu kácení. V dalších
fázích zpřesňování záměru se doporučuje hledat řešení bez vlivu na stromořadí.
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Dětřichov – kanalizace - výstavba kanalizace (pro Dětřichov, Heřmanice a Kunratice) a napojení na
(zkapacitněnou) ČOV Frýdlant - návrhy ve vazbě na očekávané vlivy dolu Turów. V rámci Dětřichova je
kanalizace navrhována v komunikacích zastavěného území, jen ojediněle je vedena po loukách nebo
pastvinách, které jsou vymezeny jako přírodní biotopy. Vliv realizace stok na přírodní biotopy lze očekávat
malý. Lokálně dochází k protnutí lokálních prvků ÚSES. Většinou se jedná o místa stávajících komunikací.
Přínos z hlediska vlivu na recipient – potok Oleška (a podzemní vody, v současnosti ovlivněné vypouštěním
odpadních vod).
Dolní Řasnice – kanalizace - oddílná (splašková) kanalizace a obecní ČOV (záměr uvedený v územním
plánu) - v době zpracování Aktualizace PRVKUK nebyly k dispozici dostatečné podklady k posouzení
záměru obce. Kanalizace a ČOV jsou navrženy v centrální části obce, kde se přírodní biotopy nevyskytují –
na úrovni koncepce je proto záměr přijatelný. Na projektové úrovni bude třeba vyhodnotit vliv na recipient.
Další ČOV je navržena mimo stávající zástavbu v rozvojové lokalitě. Ani zde se ale přírodní biotopy
nevyskytují – na úrovni koncepce se negativní vlivy nepředpokládají. Lze tedy předpokládat, že záměry i
opatření k minimalizaci vlivu jsou reálné. Předpokládá se přínos z hlediska vlivu na recipient – vodní tok
Řasnice (a podzemní vody, v současnosti ovlivněné vypouštěním odpadních vod).
Frýdlant – vodovody - rozšíření do rozvojových lokalit, rekonstrukce řadů. Je navrženo několik nových větví
vodovodu. Jednou z nich je připojení nové rozvojové lokality pro výrobní aktivity nedaleko skládky na JZ
Frýdlantu. Jedna větev je vedena v trase místní komunikace druhá v souběhu pod komunikací v orné půdě.
Vliv na přírodní prostředí lze v kontextu výrobní zóny vyloučit. Další větev vodovodního řadu je doplněna na
zemědělské půdě (louce), SV od zámku Frýdlant, u ulice Bělíkovi. Jedná se dle ÚP rozvojovou lokalitu
zastavitelnou, vliv lze vyloučit. Větev vodovodního řadu v ulici K Zátiší je navržena v komunikaci, v kontaktu
s blokem obytné zástavby. Vliv lze vyloučit.
Vliv realizace nového přivaděče vody mezi ÚV B. Potok a Frýdlantem (pro II. ZS) je komentován výše (u
odstavců, týkajících se obce Bílý Potok).
Frýdlant – kanalizace - dobudování kanalizační sítě a sběračů, retenčních nádrží, rekonstrukce kanalizační
sítě a odlehčovací komory. V rámci Frýdlantu se navrhuje doplnění kanalizačních stok v některých
okrajových částech, nejčastěji pro stávající zástavbu, stoky jsou vedeny v komunikaci. Místy je kanalizace
plánována na plochách navržených k výstavbě dle ÚP. V lokalitě u skládky a v lokalitě pod Bělíkovou ulicí je
trasa shodná s vodovodem, viz vyhodnocení výše. Další větev je na ploše plánované obytné výstavby
severně od stávající ČOV Frýdlant, aktuálně se vyskytují kulturní louky. Vlivem výstavby dojde k plošné
disturbanci a přeměně území, vliv samotné kanalizace je v tomto ale zanedbatelný. Podobně na ploše
plánované výstavby je navržena kanalizace u ulice Novoměstské. Přírodní biotopy se nevyskytují, vliv
realizace stok lze prakticky vyloučit. Zásah do prvků ÚSES není významný. Ojediněle kanalizace kříží
biokoridory, v těchto případech je kanalizace umístěna v rámci stávajících místních komunikací. Přínos z
hlediska vlivu na recipienty – potoky Oleška, Heřmanický a Kunratický (a podzemní vody, v současnosti
ovlivněné vypouštěním obecních odpadních vod).
Frýdlant – kanalizace - napojení obcí Dětřichov, Heřmanice a Kunratice na (zkapacitněnou) ČOV Frýdlant,
v souvislosti s uvažovaným odkanalizováním těchto - návrh ve vazbě na očekávané vlivy dolu Turów.
Záměr bude je podmíněn zvýšením kapacity ČOV. Pro projekt intenzifikace a rozšíření kapacity ČOV bylo v
roce 2011 provedeno zjišťovací řízení EIA, v rámci jehož bylo provedeno i zhodnocení možného ovlivnění
EVL Meandry Smědé se závěrem, že v důsledku realizace záměru nemůže dojít k významnému ovlivnění
tohoto EVL. Navýšení kapacity ČOV je navíc navrhováno výrazně větší, než odpovídá připojení obcí
Dětřichov, Heřmanice a Kunratice (cca 1300 EO). Negativní vliv na EVL Smědá byl vyloučen též dle
stanoviska KÚ LBK dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. k hodnocené Koncepci. Kanalizační přivaděč je
navržen v trase silnice Kunratice – Frýdlant – vlivy realizace stok na přírodní prostředí se tedy
nepředpokládají. Přínos z hlediska vlivu na recipienty – řeky Smědou a Řasnici (a podzemní vody,
v současnosti ovlivněné vypouštěním odpadních vod).
Frýdlant, Albrechtice u Frýdlantu – vodovod - vybudování rozvodné sítě a napojení na skupinový vodovod
Nová Ves – Mníšek - návrh ve vazbě na II. ZS vlivů dolu Turów. Vodovod je z velké části navrhován v rámci
stávajících komunikací, kde by ovlivnění prostředí mělo být malé. Okrajově jsou zasaženy přírodní biotopy.
Např. při napojení objektu č.p. 1, na severním okraji obce, je udáván výskyt biotopu vlhké pcháčové louky.
Lze předpokládat, že vliv by mohl být poměrně malý, existuje prostor na trasování této koncové přípojky v
obci tak, aby byl vliv minimalizován. Na projektové úrovni se doporučuje zvážit potřebu biologického
hodnocení.
Hejnice - vodovod - dostavba řadů do rozvojového území. Nově jsou navrženy vodovodní řady jen v malém
rozsahu. Dvě větve (v délce cca 2 x 200 m) mají zásobovat plochu nedaleko silnice do Ferdinandova, v
blízkosti místní bezejmenné vodoteče. Okrajově je vymezen biotop mokřadních vrbin. Velikost vlivu bude
archivní číslo:
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odpovídat vlivu záměru na celé rozvojové ploše. Případně je možné v projektové fázi zvážit požadavek na
biologické hodnocení. Další dvě malé větve vodovodů jsou na pravém břehu Smědé. Do přírodní biotopů
nezasahují nebo zasahují okrajově do mezofilních ovsíkových luk. Vliv bude pravděpodobně malý.
Vliv realizace nového přivaděče vody mezi ÚV B. Potok a Frýdlantem (pro II. ZS) je komentován výše (u
odstavců, týkajících se obce Bílý Potok).
Heřmanice - vodovod připojení území Kristiánova, rozšíření vodovodu do rozvojových a nezasíťovaných
lokalit. Na levém břehu Heřmanického potoka je část vodovodu vedena ve stávající komunikaci, část mimo
stávající zástavbu. Okrajově je zasažen mokřad - vlhká tužebníková lada a částečně degradovaná olšina.
Na projektové úrovni je třeba zvážit potřebu biologického hodnocení a zpřesnění trasy vodovodu tak, aby
byl vliv minimalizován.
Heřmanice - kanalizace - výstavba kanalizační sítě (pro Dětřichov, Heřmanice a Kunratice), gravitační i
tlaková, s napojením na ČOV Frýdlant - návrh ve vazbě na očekávané vlivy dolu Turów. Navrhovaná
kanalizace využívá hlavní páteřní komunikaci v obci. Několik drobných odboček využívá na krátkých
úsecích i vedlejší komunikace. Mimo zástavbu je navrhován přivaděč kanalizace po místní komunikaci
směrem na sever do Kunratic. Přírodní biotopy se v trase cesty vyskytují ojediněle, ovšem nebudou
negativně ovlivněny. Z jižního okraje Kunratic vede kanalizace k Frýdlantu v hlavní komunikaci, k ovlivnění
přírodního prostředí nedojde. U rybníka na severním okraji Heřmanic kříží stávající komunikace s
navrženou kanalizací LBK, vliv lze prakticky vyloučit. V úseku cca 600 m před napojením na silnici státní
hranice – Kunratice – Frýdlant vede kanalizace v místní komunikaci lesem, v souběhu s LBK. Vliv lze
očekávat ve fázi výstavby, za provozu k ovlivnění nedojde. LBK kříží trasu kanalizace ještě 2x v úseku
vedeném v komunikaci státní hranice – Kunratice – Frýdlant. K zásahu do přírodní prostředí nedojde, vliv
bude minimální. Přínos z hlediska vlivu na recipienty – potoky Oleška, Heřmanický a Kunratický (a
podzemní vody, v současnosti ovlivněné vypouštěním obecních odpadních vod).
Krásný Les - vodovody - rozšíření obecní vodovodní sítě, napojení rozvojových lokalit. Rozšíření vodovodu
je navrhováno v rámci poměrně rozptýlené zástavby sídla Krásný Les s velkým podílem zeleně. Sídlem
prochází podélně potok Řasnice, který i v rámci sídla alespoň částečně meandruje. Vodovody jsou
navrhovány umístit v rámci stávajících komunikací, přírodní biotopy se nevyskytují, vliv se předpokládá
minimální. Podél Řasnice, která prochází podélně obcí, je vymezen LBK, který se v kolmé směru několikrát
větví. S ohledem na umístění vodovodu v komunikacích bude vliv na funkčnost ÚSES minimální.
Kunratice - vodovody - rozšíření vodovodu do nezasíťovaných lokalit - návrh ve vazbě na I. ZS vlivů dolu
Turów. Přírodní biotopy se většinou v dotčeném území nevyskytují, vliv bude zanedbatelný. LBK je křížen
větví vodovodu v jižní části obce zásobující zemědělský areál. S ohledem na umístění v komunikaci bude
vliv minimální.
Kunratice - kanalizace - výstavba kanalizační sítě (pro Dětřichov, Heřmanice a Kunratice), gravitační i
tlaková, s napojením na ČOV Frýdlant - návrh ve vazbě na očekávané vlivy dolu Turów. Vyhodnocení viz
odstavce věnované kanalizaci obcí Dětřichov a Heřmanice.
Nové Město pod Smrkem - vodovody - rekonstrukce starých vodovodních řadů, dostavba sítě a řadů do
rozvojových území. JZ od Klingerova mauzolea (východní okraj města) je navržena rekonstrukce vodovodu,
zasahující biotop ovsíkových luk a lesa (acidofilní bučiny). Míra vlivu bude závislá na rozsahu zásahu a
stávajícím stavu dotčených přírodních biotopů. Další rekonstrukce je navrhuje v ulici 5. května. Vodovod
vede zřejmě z větší části v komunikaci, na jižním okraji však zasahuje (v délce cca 300 m) do nezastavěné
louky s biotopy vlhké pcháčové louky a podhorské a horské smilkové trávníky. Míra vlivu bude závislá na
rozsahu zásahu a stávajícím stavu dotčených přírodních biotopů. Případně se doporučuje provedení
biologického hodnocení v dalších fázích přípravy. Další drobné úseky k rekonstrukci jsou vymezeny ve
stávajících komunikacích a ovlivnění přírodního prostředí se nepředpokládá. Nové větve vodovodních řadů
jsou navrhovány jen velmi omezeně, jedná se o několik krátkých úseků, které jsou umístěny v trasách
stávajících komunikací. Celkově se předpokládá vliv navržených opatření malý.
Nové Město pod Smrkem – kanalizace - nové kanalizační stoky v okrajových oblastech a dílčí rekonstrukce
stok. Nové kanalizační stoky jsou navrhovány v centrální části města v komunikacích. V okrajích sídla jsou
navrhovány ojediněle velmi krátké úseky. Vliv realizace stok bude zanedbatelný. Přínos z hlediska vlivu na
recipienty – vodní tok Lomnice a Novoměstský potok.
Nové Město pod Smrkem, Hajniště - vodovody - napojení areálu bývalých kasáren. Přípojka mimo uváděný
areál má délku několika desítek metrů a je vedena po louce s uváděným výskytem biotopu mezofilní
ovsíkové louky. Vliv lze důvodně předpokládat velmi malý.
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Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov p.S. – vodovody - rozšíření sítě do rozvojové lokality. Přípojka je
vedena v komunikaci Ludvíkov – Nové Město p.S. v délce cca 350 m. V tomto úseku dochází ke křížení
rokliny Ztraceného potoka s uváděným výskytem degradovaných olšin a biotopu suťového lesa. Jedná se
zároveň o lokální biokoridor. Vliv bude závislý na aktuálním stavu potenciálně dotčených biotopů a
technickém řešení vedení vodovodu v tomto úseku. Komunikace potok překonává mostem. Vliv se jeví jako
akceptovatelný.
Pertoltice, Horní a Dolní Pertoltice - vodovody - rozšíření vodovodní sítě. Jsou navrhovány 3 poměrně
krátká doplnění vodovodů. Nejdelší řad je navrhován na severním okraji Horních Pertoltic, trasa je
navrhována ve stávajících místních komunikacích, v části s rozvolněnou zástavbou. Přírodní biotopy se v
kontaktu s návrhem vodovodu většinou ani nevyskytují. Vliv bude zanedbatelný. Dílčí větev vodovodního
řadu je navrhována u jednoho z rybníků. Vodovod je navržen v cestě po hrázi a dále pokračuje po místní
cestě k sousední zástavbě. V okolí je evidována mezofilní ovsíková louka. Vliv realizace vodovodu bude
zanedbatelný. Třetí z navrhovaných větví vodovodu má délku několika desítek metrů a má napojit
vesnickou usedlost. Vliv bude minimální
Raspenava - vodovody - výstavba nového přivaděče ÚV Bílý potok – Frýdlant (přes území obce
Raspenava) - návrh ve vazbě na II. ZS očekávaných vlivů dolu Turów. Vliv realizace nového přivaděče vody
mezi ÚV B. Potok a Frýdlantem je komentován výše (u odstavců, týkajících se obce Bílý Potok).
Raspenava - kanalizace - dostavba kanalizace v ulici Liberecká, V Údolí a Frýdlantská; v lokalitě Peklo se
plánuje výstavba lokální splaškové kanalizace s vlastní ČOV. Liberecká ulice je lemována zástavbou. Jedná
se o silnici do Oldřichova v Hájích. Přírodní biotopy se nevyskytují, vliv lze vyloučit. V okolí ulice V Údolí se
vyskytují v části luční přírodní biotopy (aluviální psárkové louky, poháňkové pastviny, mezofilní ovsíkové
louky), a to na straně přivrácené ke Smědé. Protože výstavba bude probíhat v trase komunikace, k
ovlivnění přírodních biotopů nedojde. Frýdlantská ulice je komunikace II/290. Místy se v okolí vyskytují
mezofilní ovsíkové louky, které ovlivněny nebudou. Určité problémy mohou nastat při překonávání tří
drobných vodotečí. Ve dvou případech se jedná o i LBK. Vliv bude možné posoudit až na úrovni
projektového řešení. Vliv bude rovněž záviset na stavu degradovaných olšin, které jsou podél vodotečí
udávány. Na úrovni Koncepce lze předpokládat vliv spíše malý.
V lokalitě Peklo bude dopad plánované kanalizace pravděpodobně největší. Počítá se umístěním do
místních komunikací, v těsném souběhu se stávajícím vodovodem. V okolí komunikací se vyskytují přírodní
biotopy, často i mokřadní (vlhká tužebníková lada, vegetace vysokých ostřic, mokřadní vrbiny, údolní
jasanovo-olšové luhy). S ohledem umístění komunikací a vodotečí a sklon terénu se podstatné negativní
ovlivnění nepředpokládá. V případě nejistot je možné provedení biologického hodnocení na projektové
úrovni. Určitou nejistotu ve vyhodnocení vlivů je na úrovni Koncepce způsob vedení kanalizace přes
Pekelský potok. Okolí rybníku Petr je vymezeno jako LBC, Pekelský potok představuje LBK. Vliv, podobně
jako na přírodní prostředí se v podstatě nepředpokládá. Navrhovaná ČOV je schématicky vymezena v údolí
Pekelského potoka, s výskytem přírodních biotopů vegetace vlhkých narušovaných půd, poháňkové
pastviny. Okolo potoka je degradovaná olšina. Podél Pekelského potoka je zároveň vymezen lokální ÚSES.
Velikost vlivu v důsledku záboru území bude možné zjistit až na základě konkrétního umístění ČOV. S
ohledem na maloplošný zábor území lze předpokládat, že bude možné nalézt akceptovatelné řešení.
Višňová, Višňová, Poustka, Předlánce, Víska - vodovody - rozšíření vodovodní sítě. Je navrhováno dílčí
doplnění vodovodů. Je udáván výskyt přírodního biotopu mezofilní ovsíkové louky. Vliv výstavby bude
dočasný, liniový. V případě nejistot na projektové úrovni je možné doporučit zpracovat biologické hodnocení
Višňová, Višňová, Poustka, Předlánce, Víska - vodovody - rekonstrukce části trasy zásobního řadu z VDJ
Poustka do Višňové v délce 4,5 km; rozšíření vodojemu Poustka - návrh ve vazbě na I. ZS očekávaných
vlivů dolu Turów. K úpravám bude docházet z velké části v trasách místních komunikací a cest, resp. v
trasách stávajících vodovodních řadů. V kratších úsecích nelze vyloučit narušení zbytků vlhkých luk nebo
porostů olšin v nivě Smědé. Zásah do přírodního prostředí by měl být poměrně maloplošný. V případě
potřeby je možné provést biologické hodnocení pro konkrétní projektové řešení. Ke křížení s několika LBK
dochází v místech stávajících komunikací, ovlivnění lze předpokládat nepodstatné. V případě překonávání
vodotečí bude velikost vlivu záviset na projektovém řešení.
Višňová - kanalizace - ČOV pro bytové domy v severní části obce. ČOV je navržena pro bytové domy u
průmyslového areálu, v blízkosti odtoku z rybníka. Ve schématicky vymezeném čtverci je uváděn biotop
kyselé suché doubravy, což se v okolí vodoteče nejeví jako příliš reálné, resp. lze předpokládat poměrně
značný stupeň degradace. ČOV si vyžádá zřejmě napojení na recipient, což bude třeba i z hlediska vlivu na
přírodní prostředí prověřit na projektové úrovni.
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Višňová, Andělka – kanalizace - záměr obce - výstavba splaškové kanalizace a obecní ČOV. Kanalizace je
navržena v místních komunikacích tak, aby obsloužila stávající zástavbu. Přírodní biotopy se nevyskytují.
Vliv lze vyloučit. Schématicky vymezení prostoru pro ČOV zasahuje biotop ovsíkových luk a zčásti fragment
dubohabřiny na prudkém svahu u potoka. V závislosti na kvalitě přírodního biotopu lze očekávat dílčí
negativní vliv. Na projektové úrovni se doporučuje zvážit potřebu biologického hodnocení z důvodu
minimalizace vlivu na přírodní prostředí. Zvážit je třeba i potřebu vyhodnotit vliv odpadních vod z ČOV
zejména na faunu potoka Boreček. ČOV je navržena na kontaktu s LBK. Vliv na přírodu se očekává malý.
Višňová, Filipovka – kanalizace - variantně: výstavba kanalizace a obecní ČOV (100 EO) v lokalitě Filipovka
(společné pro osady Saň a Loučná), se zaústěním vyčištěných vod do řeky Smědé – variantní návrh ve
vazbě na očekávané vlivy dolu Turów. Dílčí větve kanalizace jsou většinou navrhovány do místních
komunikací, což okolní přírodní prostředí podstatně neovlivní. Výjimkou je větev kanalizace z Loučné, která
vede mimo vlastní osadu nezastavěným územím po loukách (mezofilní ovsíkové louky), zalesněnou
roklinou s přírodním biotopem hercynské dubohabřiny a následně v údolí u komunikace ve Filipovce protíná
pás olšiny. Bude se jednat o liniový zásah do uvedených prvků, který si vyžádá zřejmě dílčí kácení lesa. Na
projektové úrovni je třeba posoudit konkrétní projektové řešení. V rámci doporučovaného biologického
řešení je třeba hledat řešení s nejmenším vlivem na přírodní prostředí. Na konci údolí ve Filipovce je pod
hlavní komunikací do Černous navrhovaná ČOV a patrně ideově naznačen dlouhý odtokový kanál podél
železniční trati v délce cca 850 m s následným zaústěním do Smědé tak, aby zásah do přírodní rezervace
byl co nejmenší. Nad železniční tratí budou dotčeny mokřadní přírodní biotopy, dochází ke křížení LBK a
nelze ani vyloučit (mj. s ohledem na blízký kontakt s PR) výskyt zvláště chráněných druhů. Lze očekávat
časově omezenou liniovou disturbanci. Rozsah a možnost obnovy stávajícího stavu budou závislé na
aktuální situaci v území a projektovém řešení. V této fázi nelze vliv spolehlivě vyhodnotit. Na (pro) případné
projektové řešení bude nutné provést biologické hodnocení.
Višňová, Loučná, Saň – vodovody - vybudování vodovodu v obci – s napojením na skupin. vodovod
Bulovka - návrh ve vazbě na I. ZS očekávaných vlivů dolu Turów. V prostoru osady Saň je vodovod
navrhován ve stávajících místních komunikacích, vliv bude minimální. Propojení s osadou Loučná využívá
lesní průsek pro elektrické vedení. V dolní části u místní komunikace, před stoupáním k osadě Loučná, je v
okolí průseku, podél Saňského potoka olšina, která je součástí LBK. Směrem výše jsou v okolí místy
porosty dubohabřin, popř. kyselých suchých doubrav. V horní části na kopci nad osadou Loučná je
navrhován vodovodní řad v nezpevněné cestě. Přírodní biotopy přímo k cestě nezasahují. Vybudování této
větve vodovodu by nemělo mít zásadní vliv na přírodní prostředí. Nejcitlivější části je olšina u Saňského
potoka. Zde je třeba na projektové úrovni v případě potřeby posoudit konkrétní řešení s ohledem na aktuální
stav přírodního prostředí.

D.7.2

Shrnutí vlivu Koncepce na přírodní poměry

Rozvojové prvky aktualizované Koncepce mimo území CHKO Jizerské hory (až na nepodstatné výjimky)
nezasahují do maloplošných zvláště chráněných území. Z vyhodnocení dílčích záměrů koncepce dále
vyplývá, že nejčastěji doplňované vodovodní a kanalizační řady jsou navrhovány v rámci stávající zástavby,
popř. na nových již schválených rozvojových plochách, a jsou nejčastěji umísťovány do komunikací. Vliv na
přírodní prostředí se v tomto případě přepokládá minimální. V jednotlivých případech, kde je nutné trasovat
plánované řady mimo zastavěná území, dochází místy k zásahům do přírodních biotopů nebo ÚSES (a
VKP). Vliv lze předpokládat zejména ve fázi výstavby, a to formou liniové disturbance v místě výstavby.
Bude se tedy jednat o vlivy časově omezené. V některých případech nelze vyloučit ovlivnění hydrologického
režimu, vyrušování živočichů apod. Ve většině případů se na úrovni Koncepce předpokládá akceptovatelný
vliv. V některých případech bude třeba na projektové úrovni hledat řešení s nejmenším vlivem a bude třeba
posoudit dílčí záměr z hlediska vlivu na biotu – provést biologické hodnocení, popř. na úrovni projektu bude
třeba rozhodnout, zda je biologické hodnocení potřeba.
Vlivy budoucího stavu - realizací nových kanalizačních systémů a doplnění kanalizačních systémů
stávajících a výstavby nových a rozšíření a intenzifikace ČOV stávajících budou jednoznačně pozitivní.
Pouze v několika dílčích případech (např. kanalizace a ČOV obce Višňová, Andělka, Loučná a Saň) je třeba
ještě zvážit konkrétní výsledné řešení odkanalizování a případného umístění ČOV.
Na území CHKO Jizerského hory zasahuje výhledový záměr krýt deficit zdrojů pro zásobování Frýdlantska
pitnou vodou z VD Josefův Důl (nebo variantně z VD Souš). V této fázi přípravy záměru však není znám
způsob ani trasa, jak a kudy se bude voda z uvedených VD do ÚV Bílý potok přepravovat. S ohledem na to
není možné vliv na přírodní prostředí v CHKO Jizerské hory podrobněji vyhodnotit. Dosud zvažované
varianty tras a technického řešení jsou naznačeny např. v kapitole B.7.
Přivaděč by musel překonat centrální oblast Jizerských hor dosahující (v závislosti na zvolené variantě
trasy) výšky až 1000 m n.m., stejně jako následné prudké klesání na severních svazích Jizerských hor do
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Bílého Potoka, pokud nebude přivaděč realizován např. jako štola. V prostoru mezi počátečním a konečným
místem přepravy vody se nachází velmi cenné území s řadou maloplošných zvláště chráněných území,
evropsky významných lokalit, prvků nadregionálního a regionálního ÚSES a (mezinárodně) významných
mokřadů (viz např. kapitola C.3.4.2). Vyskytují se zde významné přírodní biotopy. Jedná se o různé typy
biotopů, od lesních biotopů, skal až po rašeliništní biotopy.
Lze přepokládat, že ražená štola by měla na přírodní prostředí na povrchu nejmenší vliv. V průběhu další
přípravy projektů přivaděčů je třeba se mj. zaměřit na způsob technického řešení případné sestupné větve
přivaděče v oblasti Jizerskohorských bučin – tedy v území vysoké přírodní hodnoty a zároveň nepříznivých
sklonitostních a stabilitních poměrů (např. zvážení řešení tohoto úseku prostřednictvím štoly, s případnou
malou vodní elektrárnou). Při umístění vodovodu těsně pod povrchem terénu bude v důsledku výstavby
docházet k povrchovým disturbancím podél trasy vodovodu. Pro některé typy stanovišť je rizikem i možnost
změn vodního režimu v okolí výkopu. Omezení popř. zamezení tohoto vlivu by mělo být v případě potřeby
technicky řešitelné.
S ohledem na to, že není známa trasa ani konkrétní technické řešení přivaděče: to, zda přivaděč bude
povrchový nebo ražený, nebo zda se bude jednat o kombinaci těchto řešení, není možné detailně
vyhodnotit velikost vlivu na přírodní prostředí a posoudit, která z uvažovaných variant (přivaděč z Josef.
Dolu, nebo případně Souše) je z hlediska vlivů na přírodní prostředí vhodnější. Nicméně je zřejmé, že
výstavba přivaděče bude probíhat v - z přírodního hlediska - významném a citlivém území, kde potenciální
negativní ovlivnění bioty není možné předem vyloučit. V případě dalšího řešení záměru (jakékoli ze
zvažovaných – výše zmíněných - variant technického řešení) je třeba podrobněji vyhodnotit vliv možných
dopadů na hydrologické poměry - přivaděči dotčených území - na přírodní poměry a na základě toho
zpracovat podrobná biologická hodnocení. Obsahem těchto hodnocení pak budou i návrhy preventivních a
minimalizačních opatření.

D.7.3

Předběžné hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Příslušné orgány státní správy pro ochranu přírody (Krajský úřad Libereckého kraje - odbor životního
prostředí a zemědělství a Správa SCHKO Jizerského hory) ve svých stanoviscích nevyloučily (možnost)
významného negativního vlivu Koncepce (jako celku) na EVL a PO.
Rozvojové prvky aktualizované Koncepce mimo území CHKO Jizerské hory (až na nepodstatné výjimky)
nezasahují do evropsky významných lokalit (EVL) a významných ptačích území (PO). Ke Koncepci bylo
vydáno Krajským úřadem Libereckého kraje (odborem životního prostředí a zemědělství) stanovisko podle
§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém tento orgán ochrany přírody vyloučil významný
negativní vliv Koncepce na EVL a PO. Rozvojové prvky aktualizované Koncepce, zasahující území CHKO
Jizerské hory se dotýkají evropsky významných lokalit (EVL) a významných ptačích území (PO). Ke
Koncepci bylo vydáno Správou SCHKO Jizerského hory stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny, ve kterém tento orgán ochrany přírody nevyloučil významný negativní vliv Koncepce na EVL a PO.
Koncepce uvažuje pro výhledový stav využít - pro pokrytí očekávaného deficitu zdrojů vod pro zásobení
obyvatelstva Frýdlantska – kapacity stávajících vodárenských nádrží v Jizerských horách. Jsou uvažovány
dvě varianty: VN Josefův Důl nebo VN Souš. Bylo prokázáno, že tyto nádrže jsou po úpravách schopny
tento úkol z hlediska objemové kapacity vody plnit. V souvislosti s tím je třeba vybudovat vodovodní
přivaděč do ÚV Bílý Potok v trase přes hřeben Jizerských hor. V případě VN Josefův Důl se pro případ
pesimistického scénáře vývoje klimatických poměrů počítá s dobudováním převodu vody z Jeleního potoka.
V případě přivaděče z VN Souš lze předpokládat posílení převodu vody z povodí Bílé Desné, pro který již v
současnosti existuje a je v provozu funkční štola.
Technické řešení vybudování vodovodních přivaděčů v obou variantách zatím není blíže rozpracováno.
Je známo, že je třeba překonat centrální oblast Jizerských hor. Teoreticky přichází v úvahu vodovodní
potrubí uložené těsně pod povrchem nebo ražená štola. Technická realizovatelnost ovšem dosud nebyla
detailně prověřena. Jedná se o opatření navrhovaná pro možný nejméně příznivý stav ovlivnění vodních
zdrojů Frýdlantska v důsledku pokračující těžby v dole Turów, označovaný v koncepci jako II. zátěžový stav
vlivů dolu Turów.
S ohledem na fakt, že výhledová opatření, uvedená v posuzovaném návrhu Koncepce, budou evidentně
zasahovat do evropsky významných lokalit a do ptačí oblasti (resp. budou s nimi minimálně v kontaktu) –
bylo v rámci předkládaného Oznámení SEA provedeno předběžné hodnocení možných vlivů Koncepce na
tyto chráněné lokality a území přírody.
Hodnocení dopadů na EVL a PO se provádí ve dvou stupních. Prvním je určení možných potenciálně
dotčených lokalit soustavy NATURA 2000, druhým krokem je vlastní podrobné hodnocení dopadů a určení
velikosti vlivu, včetně případného porovnání variant záměru.
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V rámci předběžného hodnocení byly jako potenciálně dotčené lokality soustavy NATURA 2000
vytypovány (v závislosti na vedení trasy přivaděče) tyto EVL a PO:
- EVL Jizerskohorské bučiny (dotčena oběma variantami podpovrchového vedení přivaděčů)
- EVL Jizerské smrčiny (dotčena variantou podpovrchového vedení přivaděče z VD Josefův Důl)
- EVL Smědava (dotčena variantou podpovrchového vedení přivaděče z VD Souš)
- PO Jizerské hory (dotčena oběma variantami podpovrchového vedení přivaděčů)
Lesní evropská stanoviště (EVL Jizerskohorské bučiny a Jizerské smrčiny) mohou být ovlivněna přímým
záborem, pokud by jimi (mělce podpovrchový) přivaděč procházel, což je alespoň zčásti možné. Protože by
pro trasování přivaděčů byly převážně využity stávající cesty (silnice), nebude tento vliv významný.
Komplikací při mělkém podpovrchovém vedení přivaděče, která při realizaci může rozsah narušení lokalit
zvýšit, je extrémně náročný svažitý a balvanitý terén, možná až na hranici technické realizovatelnosti,
v úsecích severních svahů Jizerských hor (EVL Jizerskohorské bučiny). V souvislosti s tím hrozí riziko eroze
a následně invaze expanzivních a invazních druhů. Předmětem prioritní ochrany jsou v případě EVL
Jizerskohorské bučiny lesní stanoviště suťové a roklinové lesy.
V případě EVL Smědava a EVL Jizerské smrčiny jsou prioritním předmětem ochrany: rašelinné biotopy
aktivní vrchoviště a rašelinný les. Tato skupina stanovišť je ohrožena změnou vodního režimu v důsledku
změn hydrologických poměrů v okolí výkopů.
S ohledem na to, že není známa konečná trasa přivaděče ani jeho technické řešení (to, zda přivaděč bude
povrchový nebo např. štolou, nebo zda se bude jednat o kombinaci těchto řešení), není možné (v souladu
s metodikou pro hodnocení vlivů na EVL a PO) vyhodnotit velikost vlivu na předměty ochrany EVL ani to,
která z uvažovaných variant je vhodnější. Vliv záměru na evropsky významné lokality v území CHKO
Jizerské hory na úrovni podrobnosti předkládané Koncepce nelze (podle příslušné metodiky hodnocení)
vyhodnotit.
Podrobnost a přesnost vyhodnocení velikosti vlivu koncepce závisí na podrobnosti zpracování
konkrétních záměrů. Cílem hodnocení dopadů je zjištění, zda má koncepce, resp. její dílčí záměry,
významný negativní vliv na EVL a PO nebo zda lze významný vliv vyloučit. Základem pro odhad míry vlivu
je Metodika - hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Roth, 2007).
Vliv může být vyhodnocen jako žádný (nulový) vliv (0). Velikost negativního vlivu může nabývat dvou úrovní:
mírný negativní vliv (-1) 8 a významný negativní vliv (-2) 9. V některých případech na úrovni koncepcí není
známo bližší provedení záměru, a to z hlediska konkrétního umístění (u liniových záměrů vedení trasy
záměru) ani z hlediska projektového řešení (provedení). Není možné konkrétně identifikovat dotčené
předměty ochrany (někdy dokonce ani dotčení konkrétní EVL), ale je velmi pravděpodobné, že vlivem
záměru k minimálně dílčímu ovlivnění dojde nebo může dojít. V tomto případě se používá hodnocení “nelze
hodnotit“ (N).
Vliv na ptačí oblast Jizerské hory
Předmětem ochrany v PO Jizerské hory jsou dva ptačí druhy, sýc rousný a tetřívek obecný. Sýc rousný je
druh hnízdící v dutinách stromů. Ovlivněn by mohl být kácením, doupných stromů. Vliv je možné očekávat
lokální spíše bodový. Významný negativní vliv je málo pravděpodobný.
Tetřívek obecný je druh obývající horské bezlesí. V širším zájmovém území, potenciálně Koncepcí
dotčeném, se nacházejí podmáčená a zrašelinělá místa, která tetřívek využívá a která jsou extrémně citlivá
na změnu hydrologického režimu (vysychání). V důsledku toho mohou být stanoviště ohrožena zánikem.
Vliv na úrovni dané Koncepce není možné přesně vyhodnotit, nicméně rizika lokálního ovlivnění tetřívka
obecného jsou reálná. Na druhou stranu pokud se nezmění hydrologické poměry v okolí trasy přivaděče,
nebude ani vliv významně negativní. S ohledem na vysoký stupeň ohrožení může být značně rizikové i
vyrušování při výstavbě.
8

) za mírný negativní vliv na úrovni koncepcí je považována řada různých situací, které se v praxi z hlediska velikosti vlivu
mohou dosti podstatně lišit - na hranici s vlivem „žádný“ jsou případy, kde lze důvodně předpokládat, že bude možné s
velkou pravděpodobností hledat řešení často zcela bez vlivu nebo s mírným negativním vlivem, ale z důvodu nejistot
ve specifikaci záměru nelze negativní vliv na úrovni koncepce vyloučit; na horní hranici mírného negativního vlivu jsou
případy, které se svým vlivem blíží nebo za určitých podmínek mohou dosáhnout významnému negativnímu vlivu jedná se např. o případy, kdy konkrétní záměr zasahuje v grafickém znázornění koncepce do blízkosti předmětu
ochrany EVL a hrozí významné negativní ovlivnění; zároveň je možné ve vymezeném koridoru hledat v dalších fázích
přípravy řešení s mírným vlivem, a to při vhodné lokalizaci, popř. při vhodném technickém řešení; proto u záměrů s
vlivem „mírný negativní“ bývají navržena opatření (podmínky), která vyloučení významného negativního vlivu podmiňují
9
) významný negativní vliv nastává v okamžiku, kdy není zajištěn požadavek ochrany, tj. není zajištěn příznivý stav
evropských stanovišť a evropsky významných druhů z hlediska ochrany (stanovení míry vlivu se věnuje Příručka k
hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany - Chvojková a kol., 2011, kde jsou uváděny případy, které je
vhodné považovat za významné negativní ovlivnění)
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S ohledem na to, že není známa trasa ani to, zda přivaděč bude povrchový nebo např. štolou, není
možné vyhodnotit velikost vlivu na předmět ochrany PO ani to, která z navrhovaných variant je vhodnější.
Vliv na ptačí oblast Jizerské hory na úrovni podrobnosti předkládané Koncepce nelze (podle příslušné
metodiky hodnocení) vyhodnotit.

D.8

VLIVY NA KRAJINU, URBANISTICKÉ POMĚRY A SOULAD S ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

D.8.1

Vlivy na krajinu

Podstatné vlivy Koncepce na krajinu se s ohledem na její zaměření (především podpovrchové investice dobudování vodovodní a kanalizační sítě, vodovodních a kanalizačních sběračů a přivaděčů)
nepředpokládají. S přihlédnutím ke vlivu na krajinu a krajinný ráz je třeba řešit úpravy, rekonstrukce a
dostavby dílčích objektů, jako jsou úpravny vody, čerpací stanice, vodojemy a čistírny odpadních vod. Tyto
návrhy však budou jednotlivě posuzovány, mj. v rámci posuzování vlivu dílčích záměrů na životní prostředí
(EIA), na úrovni Koncepce je nelze hodnotit.

D.8.2

Soulad s územně plánovací dokumentací

Vztah k jiným koncepcím (včetně územně plánovací dokumentace) je komentován v kapitole B.8. Z textu
kapitoly vyplývá, že hodnocená Koncepce je v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje
Libereckého kraje.

D.9

ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Rozsah vlivů fáze výstavby bude převážně omezen na dílčí staveniště v Koncepci navržených opatření a
na blízké okolí kolem nich. Okolí stavenišť bude výstavbou do určité míry dotčeno hlukem a
pravděpodobně i znečištěním ovzduší. Tyto vlivy budou ale pouze přechodné a časově omezené. Za
účelem minimalizace vlivu výstavby se z hlediska omezení vlivu hluku a znečištění ovzduší je možno
reálně navrhnout preventivní a minimalizační (technická a organizační) opatření. Zmíněná opatření bude
třeba přizpůsobit jak podmínkám zastavěných území (hygienické předpisy), tak prostředí přírodního
(omezení rušení živočichů s ohledem na podmínky jejich ochrany).
Jako podstatná součást hodnocení návrhu koncepce aktualizace PRVKUK Frýdlantska bylo posouzení a
vyhodnocení možných vlivů Koncepce a fáze realizace v ní navržených opatření na přírodní poměry.
Obecně je možné hodnocení shrnout do závěru, že realizace opatření navržených v území mimo CHKO
Jizerské hory nebude s největší pravděpodobností problémová, i když v případě některých konkrétních
opatření se doporučuje zvážit posouzení dílčích variant řešení, nebo případně jako součást další přípravy
těchto opatření provést biologická hodnocení, ze kterých může vyplynout optimalizace řešení ve vztahu
k přírodním poměrům, nebo může být vybrána nejvhodnější varianta. Budou také navržena konkrétní
preventivní, minimalizační, případně kompenzační opatření. Základní v Koncepci navržená (strategická)
opatření (charakteru propojení vodárenských soustav, vybudování nové a rozšíření stávající vodovodní,
nebo kanalizační sítě, připojení obcí na stávající, případně intenzifikovanou nebo rozšířenou ČOV) jsou
realizovatelná a za podmínek, vyplývajících z následného standardního schvalovacího řízení nebudou mít
zásadní negativní vlivy na přírodní prostředí. Přínosy realizace v Koncepci navržených opatření v oblasti
odkanalizování obcí a čištění komunálních odpadních vod jsou nesporné – především pozitivní vliv na
přírodní (především hydrobiologické) poměry.
Obtížnější je hodnocení vlivu opatření navržených v území CHKO Jizerské hory (na přírodní poměry), která
souvisejí s výhledovým stavem v oblasti podzemních zdrojů pro zásobení Frýdlantska pitnou vodou,
především v souvislosti s očekávaným vlivem postupu těžby dolu Turów. Tato opatření předpokládají
pokrývat deficit zdrojů vod převodem ze stávajících vodárenských nádrží Josefův Důl nebo Souš,
prostřednictvím přivaděčů, překonávajících hřebeny a svahy Jizerských hor. Zřejmě právě proto, že se
jedná o opatření pro vzdálenější časový výhled (cca pro období po roce 2025), nejsou tato opatření po
technické stránce definitivně technicky navržena (viz např. kapitola B.7). Z výše uvedené kapitoly D.7
vyplývá, že Koncepcí navržené rámcové řešení (převod vody ze stávajících vodárenských nádrží Josefův
Důl nebo Souš přivaděčem k ÚV Bílý Potok) je realizovatelné a z hlediska vlivů na přírodní prostředí
optimalizovatelné. Bude však třeba zpracovat podrobnější návrhy (variant) technického řešení, které pak
budou mj. podrobeny biologickým hodnocením a posouzení vlivu na EVL a PO, ze kterých může vyplynout
jejich optimalizace ve vztahu k přírodním poměrům, nebo může být vybrána nejvhodnější varianta. Budou
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také navržena konkrétní preventivní, minimalizační, případně kompenzační opatření. Ve stávající fázi
přípravy nejsou varianty řešení konkrétně popsány a podle doporučované metodiky hodnocení vlivů na
přírodní poměry je nelze jednoznačně posoudit, porovnat, ani navrhnout konkrétní preventivní, nebo
minimalizační opatření.
Budoucí provoz v Koncepci navržených opatření nebude mít negativní dopad na obyvatelstvo. Naopak
provoz bude přínosný z hlediska spolehlivého zajištění kvalitní pitné vody pro populaci Frýdlantska a pro
bezproblémovou likvidaci vznikajících komunálních odpadních vod. V důsledku realizovaných aktivit dojde i
ke zlepšení sociální a ekonomické situace v území a ke zvýšení atraktivnosti sídel v řešeném regionu pro
stávající i nové obyvatele (podrobněji – např. kapitola D.1).
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ČÁST E – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
_____________________________________________________________________________

E.1

ÚDAJE O MOŽNÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

S ohledem na rozsah v Koncepci navržených opatření, jejich charakter a dispoziční poměry (umístění
navržených opatření vůči hranici České republiky se Polskem, případně Německem), lze vyloučit negativní
vlivy v Koncepci navržených opatření přesahující státní hranice.
Realizace v Koncepci navržených opatření v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod povede
k postupnému zlepšení jakosti povrchových vod, odtékajících do sousedního Polska (Smědá, Jindřichovický
potok, vodní tok Oleška) a následně do Německa (Lužická Nisa).

E.2

PODKLADY A LITERATURA

Kromě výše citované koncepce „Aktualizace PRVKUK Frýdlantska 2016“ (Sweco Hydroprojekt a.s., 2016,
2017) byly pro vypracování tohoto Oznámení Koncepce dále využity především následující podklady a
literatura:
· Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci
odpadních vod na území ve správě FVS, a.s. a návrh souvisejících opatření, studie proveditelnosti,
pro FVS, a.s. zpracoval VRV a.s., 10/2015
· Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci
odpadních vod na území ve správě FVS, a.s. a návrh souvisejících opatření, doplnění studie
proveditelnosti, pro FVS, a.s. zpracoval VRV a.s., 03/2016
· Posílení kapacity vodárenské nádrže Josefův Důl, studie proveditelnosti, pro Povodí Labe, s.p.
zpracoval VRV a.s., 10/2016
· Shrnutí problematiky možného ovlivnění hydrogeologických poměrů v dotčeném území Koncepce
v souvislosti s postupem těžby v dole Turów, Aquatest a.s., Mgr. Ondřej Nol, 06/2017
· Aktualizace PRVKUK Frýdlantska 2016 – předběžné hodnocení vlivu koncepce na území NATURA
2000, Mgr. Pavel Bauer, 07/2017
· Aktualizace PRVKUK Frýdlantska 2016 – vyhodnocení vlivu koncepce na přírodní poměry, Mgr. Pavel
Bauer, 07/2017
· Posouzení zdravotních rizik koncepce Aktualizace PRVKUK Frýdlantska z r. 2016, 2017, Ing. Jitka
Růžičková, 06/2017
· Výstupy z jednání česko-polské pracovní skupiny expertů pro řešení problematiky vlivu
hnědouhelného dolu Turów na české území (Skupina Turów)
· Informační materiál Studium vlivu pokračování těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a
povrchové vody v ČR, Česká geologická služba, Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol., 12/2016
· Přehled odběrů – hlavní zdroje podzemních vod, spravované FVS a.s. za období 2009 až 2016
· Plán oblasti povodí Horního a středního Labe na roky 2015 až 2021, Povodí Labe, s.p.
· Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, 2011
· Základní vodohospodářská mapa 1 : 50.000 – 03-12, 03-11 – Frýdlant, 03-14 – Liberec, 03-23 Harrachov
· Statistická ročenka životního prostředí ČR 2014, CENIA, 2015
· Zpráva o životního prostředí v Libereckém kraji 2015, CENIA, 2016
· Zpráva o životním prostředí České Republiky 2013, CENIA, 2014
· Zpráva o životním prostředí České Republiky 2015, MŽP ČR, 2016
· Integrovaný registr znečištění: http://www.irz.cz/
· Mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací za roky 2011 – 2015, ČHMÚ
· Oficiální stránky Ministerstva životního prostředí dostupné z: www.env.cz
· Vodohospodářský informační portál: http://www.voda.gov.cz/portal/cz/
· Oficiální stránky AOPK dostupné z: http://www.ochranaprirody.cz/
· Oficiální stránky KHS Libereckého kraje
· Oficiální stránky Ministerstva zdravotnictví dostupné z: http://www.mzcr.cz/
· Oficiální stránky Českého hydrometeorologického ústavu dostupné z: www.chmu.cz
· Portál veřejné správy České republiky dostupný z: http://geoportal.cenia.cz
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NATURA 200: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1805
Mapový server AOPK ČR: http://mapy.nature.cz
Celostátní sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v roce 2015, ŘSD ČR
oficiální stránky měst Frýdlant, Nové Město p.S, Hejnice, Raspenava, a obcí Višňová, Bílý Potok,
Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Habartice, Heřmanice, Kunratice,
Krásný Les, Petroltice, Jindřichovice p.S., Lázně Libverda
oficiální stránky Povodí Labe, státní podnik
oficiální stránky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
oficiální stránky Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
oficiální stránky státní správy zeměměřičství a katastru dostupné z: http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz
https://www.google.cz/maps
Culek, M., eds, 1995: Biogeografické členění České republiky, Enigma, Praha
Geomorfologie Českých zemí, J. Demek a kol., Academia, Praha 1965
Hydrogeologie ČSSR I. - Prosté vody, O. Hynie, Academia, Praha 1961
Hydrogeologické rajony, Ing. Miroslav Olmer, RNDr. Jiří Kessl, VÚV a ČHMÚ Praha, 1999
Místní šetření zpracovatelů Oznámení

Legislativa – životní prostředí a veřejné zdraví

·

Zákony
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v oblasti ochrany lesa,
ve znění pozdějších předpisů
- Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších
předpisů
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o
obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
- Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o
vyvlastnění
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami
nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
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Nařízení vlády
- Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a
o citlivých oblastech
- Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních
druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění
nařízení vlády č. 169/2006 Sb.
- Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších
předpisů
- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku,
ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
- Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
- Nařízení vlády č.145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje
požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení
vlády č. 450/2011 Sb.
- nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do
emisních kategorií a o emisních plaketách

·

Vyhlášky
- Vyhláška Mze č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění pozdějších
předpisů
- Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových
území
- Vyhláška Mze č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí
- Vyhláška MŽP č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
- Vyhláška Mze č. 432/2001 Sb, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích
- Vyhláška Mze č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění
činností souvisejících se správou vodních toků
- Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
- Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady)
- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly,
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlor-difenylmetanem, monometyldi-bromdifenyl-metanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o
nakládání s PCB)
- Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování
veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.
- Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
- Vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí
- Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
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- Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání
osvědčení
- Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu
zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
- Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím
vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
- Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací
poskytovaných zpracovateli posudku
- Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a
konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
- Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního
fondu, ve znění vyhlášky č. 153/2016 Sb.

E.3

STRUČNÝ POPIS POSUZOVANÉ KONCEPCE

Textová forma stručného popisu Koncepce tvoří přílohu G.1 tohoto Oznámení Koncepce. Zákres návrhu
opatření v oblasti vodárenství je obsažen v příloze G.2, opatření v oblasti odkanalizování a čištění
odpadních vod jsou vyznačena v příloze G.3.

E.4

SHRNUTÍ PROBLEMATIKY MOŽNÉHO OVLIVNĚNÍ
HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ V DOTČENÉM ÚZEMÍ KONCEPCE
V SOUVISLOSTI S POSTUPEM TĚŽBY V DOLE TURÓW

Mgr. Ondřej Nol, Aquatest a.s., 06/2017 - příloha G.4.

E.5

POSOUZENÍ VLIVU KONCEPCE NA PŘÍRODNÍ POMĚRY

Aktualizace PRVKUK Frýdlantska 2016 – předběžné vyhodnocení vlivu navrhované koncepce na přírodní
poměry, Mgr. Pavel Bauer, 07/2017- příloha G.5.
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STANOVISKA ORGÁNŮ OCHRANY PŘÍRODY PODLE § 45I ZÁKONA
O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY
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ČÁST F - ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ
______________________________________________________________________________
Zpracovatel Oznámení :

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

Divize 141 – městská infrastruktura - vodárenství
Ředitel divize 141

Ing. Jiří Miškovský
tel: 261 102 462; e-mail: jiri.miskovsky@sweco.cz

Hlavní inženýr projektu

Ing. Milena Lesinová,
tel: 261 102 299; e-mail: milena.lesimova@sweco.cz

Řešitelský tým :
Divize 131 – hydrotechniky, ekologie a odpadového hospodářství
Ředitel divize 131

Ing. Petr Matějček
tel: 261 102 228; e-mail: petr.matejcek@sweco.cz

Autor Oznámení SEA

Ing. Jaroslav Kabele,
držitel autorizace MŽP ke zpracování dokumentace a posudku
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, č.j. 34723/ENV/16 z 17.6.2016
tel: 261 102 441; e-mail: jaroslav.kabele@sweco.cz

Řešitelé dílčích okruhů:
Charakteristiky životního
prostředí, antropogenní
prostředí, znečištění ovzduší

Ing. Aleš Rogalewicz,
tel: 261 102 424

Externí řešitelé:
Příroda, EVL, PO

Mgr. Pavel Bauer
autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb.
Březový vrch 737, 460 15 Liberec XV
tel.: 739 250 317

Geologie, hydrogeologie

Mgr. Ondřej Nol, Aquatest, a.s.
Geologická 4, 152 00 Praha 5
tel: 739 589 868

Posouzení zdravotních rizik

Ing. Jitka Růžičková
držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast vlivů na
veřejné zdraví, p.č. osvědčení 5/2014
Krokova 31, 360 20 Karlovy Vary
tel.: 607 514 093

Datum zpracování : červenec 2017
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