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ÚVOD 

Udržitelný rozvoj je novým rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází z klasické 
a široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje 
rozvoj za udržitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti 
naplnit potřeby generací příštích. Cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi 
základními pilíři: sociálním, ekonomickým a environmentálním tak, aby jeden nebyl 
preferován před druhým. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů: 

� sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech  

� účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů  

� udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.  

Jedním z úkolů územního plánování, stanovených v novém stavebním zákoně (zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, s účinností od 1. 1. 2007) je také 
vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace (ÚPD) na vyvážený vztah územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území – tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho 
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí (zpracované dle přílohy k tomuto stavebnímu 
zákonu) a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (tzv. lokality 
systému Natura 2000), pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takový vliv 
nevyloučil.    

Koncept ÚP Bedřichov stanoví zejména základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho 
hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání 
krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezí zastavěné území, plochy a koridory, 
zejména zastavitelné plochy, k obnově nebo k opětovnému využití znehodnoceného území 
(plochy přestavby), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro 
územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Náležitosti obsahu 
ÚP a obecné požadavky na využívání území stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území.  

Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na udržitelný rozvoj území se provádí především 
na základě zpracovaných ÚAP pro řešené území, které jsou výchozím podkladem 
a referenční hladinou pro posouzení ovlivnění vývoje v území podle identifikovaných 
sledovaných jevů, hodnot území a jednotlivých stránek SWOT analýzy. Pro potřeby daného 
území obce Bedřichov byly v květnu 2008 zpracovány průzkumy a rozbory řešené oblasti, 
a to v rozsahu územně analytických podkladů. 

Struktura a obsah vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na udržitelný rozvoj území jsou 
uvedeny v příloze č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
následovně: 

Část A tohoto vyhodnocení vlivů na UR území obsahuje vyhodnocení vlivů konceptu ÚP 
Bedřichov na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona, jež nyní nahrazuje dřívější 
vyhodnocení vlivů koncepce (ÚPD) na životní prostředí podle přílohy č. 9 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. dokumentaci SEA). Struktura 
a obsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou uvedeny v příloze stavebního zákona. 
Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíší a vyhodnotí zjištěné a předpokládané 
závažné vlivy konceptu ÚP Bedřichov na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující 
cíle konceptu ÚP Bedřichov. 
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Vzhledem k rozsahu není vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na životní prostředí 
uvedeno v příloze vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na udržitelný rozvoj území, ale 
jako samostatná část T4 konceptu ÚP Bedřichov. 

Část B tohoto vyhodnocení vlivů na UR území obsahuje vyhodnocení vlivů konceptu ÚP 
Bedřichov na území Natura 2000, pokud orgán ochrany přírody závažný vliv na tato území 
nevyloučil. Pro koncept ÚP Bedřichov tento vliv vyloučen nebyl, proto vyhodnocení vlivů 
na území Natura 2000 bylo zpracováno a celé je zařazeno jako příloha k vyhodnocení vlivů 
na URÚ.  

Část C obsahuje vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na stav a vývoj území podle 
vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech (ÚAP). Územně 
analytické podklady (na úrovni obcí a na úrovni kraje) jsou územně plánovací podklady, které 
obsahují jednak podklady pro zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území (včetně hodnot a 
limitů území), jednak rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ). Obsah ÚAP obcí a kraje je 
stanoven v části A a části B v příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. podle tzv. sledovaných 
jevů (pro ÚAP obcí 119 sledovaných jevů, pro ÚAP kraje 37 sledovaných jevů). 

Část D obsahuje předpokládané vlivy na výsledky SWOT analýzy (zpracované v rámci ÚAP) 
v území – vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území, vliv na posílení slabých 
stránek řešeného území, vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území a vliv 
na stav a vývoj hodnot řešeného území. 

Část E obsahuje vyhodnocení přínosu konceptu ÚP Bedřichov k naplnění priorit územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, jež byly schváleny v zásadách územního 
rozvoje (ZÚR) kraje.  

Část F obsahuje shrnutí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a to jednak 
vyhodnocení vlivů na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jež byla zjištěna 
v RURÚ, jednak shrnutí přínosu konceptu ÚP Bedřichov k vytváření podmínek 
pro předcházení zjištěným rizikům potřeb života současné generace a k vytváření podmínek 
pro předcházení předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích. 

Návrh zadání ÚP Bedřichov byl Krajskému úřadu Libereckého kraje předložen 
dne 2. 7. 2008. Dne 28. 7. 2008 bylo vydáno jeho stanovisko s požadavkem na zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy ke stavebnímu zákonu a také 
na vyhodnocení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality - EVL 
a ptačí oblasti - PO). Na základě uplatnění požadavku vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
a na vyhodnocení vlivu na území Natura 2000 vyplývá z ustanovení § 47 odst. 3) povinnost 
zpracovat vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na udržitelný rozvoj území.    

V současné době je tedy zpracován koncept ÚP Bedřichov, ke kterému je zpracováno 
vyhodnocení vlivů na URÚ podle požadavků stavebního zákona, s respektováním 
požadavků vyhlášky č. 500/2006 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, a dalších relevantních právních předpisů.  

Koncept ÚP Bedřichov včetně vyhodnocení vlivů na URÚ bude předložen k projednání.  
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Návrh zadání ÚP Bedřichov byl krajskému úřadu předložen dne 2. 7. 2008. Dne 28. 7. 2008 
bylo vydáno jeho stanovisko s požadavkem na vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov 
na životní prostředí („SEA“). 

Ve stanovisku Krajského úřadu Libereckého kraje, jako příslušného správního úřadu pro 
posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu § 10i odst. 3) zákona č. 100/2001 Sb., 
k návrhu zadání ÚP Bedřichov byl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí podle přílohy ke stavebnímu zákonu, neboť příslušný orgán ochrany 
přírody a krajiny (Správa CHKO Jizerské hory) uplatnil požadavek na posouzení výše 
uvedeného konceptu ÚP z hlediska území soustavy Natura a ve svém vyjádření konstatuje, 
že nelze vyloučit významný vliv dokumentu na EVL nebo PO. Z tohoto stanoviska k návrhu 
zadání ÚP Bedřichov vyplynuly i další požadavky na vyhodnocení vlivů ÚP na životní 
prostředí (viz dále). V souladu s ustanovením § 47 odst. 3) zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) byl proto v zadání ÚP Bedřichov uveden 
požadavek na vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na udržitelný rozvoj území 
ve smyslu § 19 odst. 2 stavebního zákona, jehož součástí je posouzení vlivů na životní 
prostředí, zpracované podle přílohy ke stavebnímu zákonu a posouzení vlivu na EVL nebo 
PO. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (jako část A vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území) je uveden v příloze ke stavebnímu zákonu, struktura obsahu 
vyhodnocení vlivů je rozčleněna do 10 kapitol.   

Ve stanovisku KÚ LK k návrhu zadání byly uvedeny i další požadavky na vyhodnocení vlivů:  

– posoudit kapacity lanových drah, vleků ve vztahu ke kapacitě sjezdových tratí vzhledem 
k únosnosti území  

– posoudit kvantifikaci ekonomických aspektů a společenských pozitiv u záměrů sportu 
a rekreace (lanových drah, vleků a sjezdových tratí) a vzájemné porovnání s negativním 
vlivem na složky životního prostředí.   

Zpracované vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na životní prostředí respektovalo 
strukturu a obsah dokumentu podle přílohy stavebního zákona a respektovalo nebo 
zohlednilo výše uvedené požadavky na vyhodnocení vlivů. 

Níže jsou stručně uvedeny podstatné výsledky a závěry vyhodnocení vlivů konceptu ÚP 
Bedřichov na životní prostředí. Kompletní podrobné vyhodnocení je zařazeno v samostatné 
části T4 konceptu ÚP Bedřichov. 

Vlivy konceptu ÚP Bedřichov (tj. navrhovaných rozvojových lokalit a navrhovaných změn 
funkčního využití území) na životní prostředí byly vyhodnoceny ze všech podstatných 
aspektů, a to v přehledných tabulkách i v textech podle:  

1) vlivů různého druhu funkčního využití navržených lokalit na složky životního prostředí   

2) vlivů všech jednotlivých navržených lokalit na složky životního prostředí  

3) jednotlivých složek ŽP, které mohou být ovlivněny.   
 

Ad 1) :  

Vyhodnocení poukazuje na typy funkčních využití, která jsou navrhována v rámci konceptu 
ÚP Bedřichov, a jejich potenciální vlivy na stanovené složky prostředí, s přihlédnutím 
na určitý předpokládaný účel a způsob využití daných ploch. 

Rozhodujícím faktorem pro určení charakteru vlivu je často cizorodost prvku v dané oblasti, 
která narušuje původní charakter území a mění jeho prostupnost a vazby na další segmenty 
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krajiny i venkovského osídlení. V konkrétních situacích je navíc rozhodujícím faktorem míry 
negativního ovlivnění rozsah ploch a způsob realizace konkrétních záměru, kde lze často 
minimalizovat negativní vlivy na přijatelnou mez pro nezadržitelný rozvoj území dodržením 
striktních opatření. 

Z tabulky vyhodnocení vlivů funkčních využití je patrné, že potenciálně nejvíce negativní 
dopady na stanovené složky prostředí může vyvolat realizace ploch dopravní infrastruktury. 
Tyto dopady jsou definovány především sekundárním působením, jelikož s rozvojem 
komunikací a parkovacích ploch dojde k vyššímu využívání daného území motoristy a tudíž 
k nárůstu hlukových emisí i emisí škodlivých látek produkovaných do ovzduší provozem 
motorových vozidel (CO2, NO, PM10,…). 

Nejvýraznějším důsledkem konceptu ÚP Bedřichov je rozšíření lyžařských aktivit (a s tím 
spojené vyšší dopravní zatížení území i zatížení území větším pohybem vyššího počtu osob) 
a zastavitelných ploch v území. Ty budou mít určitý vliv na všechny složky životního 
prostředí, z nichž nejviditelnější bude zábor zemědělské a lesní půdy a vliv na biotu 
a ekosystémy v navržených lokalitách.  

Naopak jako pozitivní až velmi pozitivní důsledek na životní prostředí lze předpokládat 
u ploch, u kterých je navrženo využití jako plochy lesní (zalesnění ploch), plochy přírodní 
nelesní, plochy specifické nezastavěného území a plochy veřejných prostranství (zeleň).  
 

Ad 2):  

Vyhodnocení potenciálních vlivů jednotlivých navržených lokalit je provedeno jak tabulkovou 
formou, tak i slovním vyjádřením vlivů, jejich celkové významnosti a případně podmínek 
nebo opatření, za kterých je daná lokalita akceptovatelná. U většiny navržených lokalit se 
nepředpokládají významné negativní vlivy na složky životního prostředí. Ke každé navržené 
lokalitě je uvedeno, zda je na základě vyhodnocení akceptovatelná či nikoliv v rámci 
konceptu ÚP Bedřichov.  

Negativní vlivy lze předpokládat na lokalitách pro dopravní infrastrukturu, případně 
na některých lokalitách pro využití smíšené obytné – jejich celková významnost však bude 
jen mírně negativní.  

Naopak pozitivní až významné pozitivní vlivy lze předpokládat zejména u těch lokalit, které 
jsou navrženy jako nezastavěné území pro zeleň a pro zalesnění. Navržením těchto ploch 
a lokalit bude koncept ÚP Bedřichov významným přínosem pro zlepšení řady složek 
životního prostředí v řešeném území.    
 

Ad 3):  

V rámci vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na jednotlivé složky ŽP bylo zohledněno 
jak navržené funkční využití jednotlivých lokalit, tak i možná kumulace vlivů více různých 
lokalit a různých druhů využití území.    

Jako potenciálně ovlivněné složky ŽP byly vyhodnoceny ovzduší, povrchové a podzemní 
vody, ZPF, PUPFL, fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz, hluková situace, světelné 
znečištění, obyvatelstvo, archeologické památky.   

Naopak jako složky, u nichž se nepředpokládají vlivy konceptu ÚP Bedřichov, byly stanoveny 
klima, horninové prostředí, kulturní památky.  

Vlivy na složky ŽP byly vyhodnoceny i z hlediska trvání vlivů – trvalé vlivy a dočasné vlivy.   
 

Ovzduší 

Kvalita ovzduší v řešeném území je ovlivňována především vzdálenějšími zdroji znečištění, 
např. Teplárna Liberec, a.s., Termizo a.s., Teplárna Brandl Jablonec nad Nisou atd. 
Do nedávné doby bylo území negativně ovlivňováno i emisemi ze zahraničních zdrojů 
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znečištění, kterými jsou tepelné elektrárny v Německu a Polsku. Většina z nich byla již 
zavřena nebo odsířena, vyjma polskou elektrárnu Turów, která zůstává významným zdrojem 
znečištění ovzduší v celém Libereckém kraji. Na území obce nejsou provozovány žádné 
zdroje znečišťování zařazené do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) a oblast 
ani nespadá do OZKO. 

Problematické jsou však malé zdroje znečištění v podobě lokálních topenišť (vytápění RD). 
Jako zdroje především drobného polétavého prachu se značně podílejí na imisních situacích 
během podzimních, zimních a jarních inverzí. Dalším faktorem je vysoké dopravní zatížení 
území, a to především sezónně, tj. v zimních a letních měsících a ve dnech volna. 

Koncept ÚP Bedřichov je koncipován především na rozšíření ploch pro bydlení a ploch pro 
sportovní a rekreační využití oblasti. Jelikož obec Bedřichov není plynofikována, a ani 
o plynofikaci v budoucnu neuvažuje, rozšířením ploch pro výstavbu rekreačního i trvalého 
bydlení dojde ke zvýšení počtu malých zdrojů znečištění. Proto je pro zachování dobré 
kvality ovzduší nutná u novostaveb (příp. při rekonstrukcích stávajících objektů) aplikace 
ekologicky šetrných způsobů vytápění. Rozvoj dopravní infrastruktury a ploch dopravní 
vybavenosti koresponduje s předpokládaným růstem dopravního zatížení, které však 
do území přinese vyšší koncentrace především NOx a emise tuhých znečišťujících látek, 
zvláště velikostních frakcí PM2,5 a PM10. 

Realizací konceptu ÚP Bedřichov se však nepředpokládá tak výrazné znečištění ovzduší, 
při kterém by došlo k překročení imisních limitů stanovených nařízením vlády ČR 
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

Vody 

Koncept ÚP Bedřichov může v kompletním rozsahu znamenat významné změny 
v hydrologických poměrech. Jedná se o zvýšení a o urychlení povrchového odtoku z oblasti 
s ekologickými dopady na dotčené území a se zvyšováním rizika povodní. Je třeba jednotlivé 
návrhy řešit tak, aby byl minimalizován zásah do lesů a obecně nebyl zvyšován povrchový 
odtok. 

Koncept ÚP Bedřichov respektuje nutnost zadržení dešťové vody v území a minimalizaci 
povrchového odtoku, a proto vyžaduje řešení likvidace dešťových vod prioritně infiltrací 
v místě dopadu.  

Lokality zvláště chráněných a vzácných rostlin  

Z konceptu ÚP Bedřichov jsou převzaty informace o výskytu evidovaných lokalit chráněných 
a vzácných druhů rostlin, tento podklad je konfrontován a posouzen z hlediska možného 
vlivu. Významný vliv v této souvislosti může mít návrhová plocha Z74 nacházející v těsné 
blízkosti lokality označené č. 3 – Louka pod chatovou osadou s výskytem prhy arniky (Arnica 
montana). 

Další vlivy jsou z hlediska míry vlivu méně významné, plošně rozsáhlé jsou zábory luk, 
zejména pro plochy bydlení.  

Soustava NATURA 2000 

Do zájmového území Bedřichov zasahuje PO Jizerské hory. Bližší popis daného 
vyhodnocení na lokalitu soustavy Natura 2000 je popsán v další části vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území – Část B. 

ÚSES  

ÚSES v zájmovém území není často s novými návrhy konceptu ÚP Bedřichov místně 
konfrontován. Vzhledem k tomu, že nejsou přesně definovány konkrétní záměry na 
jednotlivých lokalitách, dá se předpokládat, že k potenciálnímu ohrožení biocentra budou 
patřit: 

• Návrhová plocha Z16 – obslužné centrum u dolní stanice nových vleků 
• Návrhová plocha Z17 – smíšená zóna za hotelem Jelínek 
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ZPF, PUPFL 

Zábor lesních pozemků (PUPFL) je relativně malý, celkem 5,4921 ha a týká se především 
nových výseků pro sjezdové tratě (4,2713 ha).  

V případě záborů ZPF se celkem jedná o zábor 38,1630 ha ZPF. Všechny zábory budou 
realizovány na zemědělských půdách III. až V. třídy kvality. Nejvyšší podíl na záborech mají 
navrhované realizace sjezdových tratí a pobytových luk, tj. 66 % záboru ZPF.  

Konceptem ÚP Bedřichov se nepředpokládá významné narušení ZPF ani PUPFL. V rámci 
k.ú. Bedřichov považujeme rozsah a umístění záborů ZPF a PUPFL za přijatelné. Pozitivní 
dopad na PUPFL mohou mít v dlouhodobém horizontu nově navrhované plochy lesních 
porostů, pokud bude dosaženo jejich plné funkčnosti a zapojení při vhodně zvolené druhové 
skladbě. 

Vliv na krajinný ráz 

Zásah do krajinného rázu je společně se záborem PUPFL jeden z významných vlivů 
na životní prostředí. Navrhované plochy pro bydlení mohou svým rozsahem a umístěním 
způsobit změnu obrazu sídla zastavěním průhledů a přesahem hladiny zástavby 
nad obvyklou hranici údolí, což je jednou ze základních charakteristik sídel v Jizerských 
horách. Dalším vlivem bude realizace sjezdových tratí na lesních pozemcích (průseky 
v lesních porostech). Zásady ochrany krajinného rázu jsou uvedeny v příslušné kapitole 
SEA. 

 

Na základě požadavků ze stanoviska KÚ LK byla posouzena i kapacita lanových drah 
ve vztahu ke kapacitě sjezdových tratí a únosnosti území a dále byly posuzovány 
i ekonomické přínosy sport a rekreace z hlediska negativních vlivů na složky životního 
prostředí.  

Plánované zvýšení kapacity lanovek a vleků i lyžařských drah a únosnost území je podrobně 
vyhodnocena v odůvodnění konceptu ÚP Bedřichov v kap. C.3. Z uvedených údajů vyplývá, 
že i navrhovaným zkapacitněním vleků nedojde k vyčerpání stávající rezervy lyžařských tratí 
a předpokládané zvýšení počtu lyžařů je únosné pro dané území, zejména v návaznosti 
na další lyžařské lokality v okolí, které jsou využívány podstatně intenzívněji. Uvažovaným 
propojením oblasti Bedřichova s dalšími lyžařskými tratěmi a lokalitami v okolí se naopak 
zvýšený počet lyžařů může rozptýlit do dalších okolních lokalit a snížit zátěž vlastního 
Bedřichova.  

Ohledně kvantifikace ekonomických aspektů bohužel nejsou k dispozici žádné podklady, 
ze kterých by bylo možno vycházet. Vzhledem k podmínkám a hodnotám území je rozvoj 
sportovních a rekreačních aktivit včetně doprovodných služeb a zařízení efektivním 
způsobem ekonomického rozvoje obce a lze očekávat významný ekonomický přínos 
pro obec, případně pro zúčastněné subjekty. Realizace tohoto navrženého rozvoje ještě 
zvýší atraktivitu a kvalitu Bedřichova v tomto směru právě s ohledem na návaznost na další 
atraktivní lokality v okolí. Rozvoj sportu a rekreace a podmínek pro ně lze považovat i za 
významný společenský přínos a pozitivum pro veřejné zdraví, pro zvýšení zaměstnanosti 
v souladu s celospolečenskými trendy a zdravým způsobem života. Jak bylo podrobně 
vyhodnoceno v dokumentaci SEA (v části A vlivů na URÚ), realizací navržených aktivit 
v rámci nového využití území v konceptu ÚP Bedřichov lze předpokládat pouze mírné 
negativní vlivy na životní prostředí (kromě řady pozitivních), které nezpůsobí významnou 
ekonomickou újmu na životním prostředí. Naopak lze předpokládat, že ekonomický přínos 
těchto aktivit významně převýší negativa na složky životního prostředí, a to i z hlediska 
veřejných a celospolečenských zájmů.      
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Z hlediska únosného rozvoje byla stanovena opatření a doporučení pro další etapy 
zpracování a schvalování ÚP Bedřichov a opatření a doporučení pro další stupně ÚPD, 
popř. pro fázi projektu.  

Celkové porovnání pozitivních a negativních vlivů konceptu ÚP Bedřichov lze vyhodnotit 
na základě tabulek č. 24, 26 a 29 uvedených ve vyhodnocení SEA. Z celkového posouzení 
jednotlivých lokalit vyplývá, že budou převažovat mírně pozitivní vlivy a realizace konceptu 
ÚP Bedřichov umožní sociálně-ekonomický rozvoj daného území při zajištění ochrany 
životního prostředí. Výše zmiňované negativní vlivy se vzhledem k velikosti jednotlivých 
lokalit nepředpokládají závažné a budou se zmírňovat nebo kompenzovat navrženými 
opatřeními v kapitole 7 vyhodnocení SEA. Za předpokladu dodržení navrhovaných opatření 
na ochranu jednotlivých složek životního prostředí a respektování příslušných právních 
předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce lze koncept ÚP Bedřichov akceptovat 
a doporučit ke schválení.  
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
NA ÚZEMÍ NATURA 2000, POKUD ORGÁN OCHRANY 
PŘÍRODY ZÁVAŽNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ NEVYLOUČIL 

Proces pořízení ÚPD a soulad s procesem posuzování vlivů na životní prostředí a na lokality 
Natura 2000 je popsán již v úvodu předchozí kapitoly. 

Podrobné vyhodnocení vlivu konceptu ÚP Bedřichov na lokality Natura 2000 bylo 
zpracováno autorizovanou osobou dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, RNDr. Oldřichem Buškem a je zařazeno v příloze 
vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na udržitelný rozvoj území. Z tohoto vyhodnocení 
zde uvádíme stručné závěry:  

Soustava NATURA 2000 je v oblasti zájmového území Bedřichov zastoupena PO Jizerské 
hory – vyhlášenou nařízením vlády č. 605/2004 Sb. ze dne 27. 10. 2004.  

Do katastrálního území obce Bedřichov zasahuje pouze PO Jizerské hory. Její rozloha činí 
11 671,6796 ha a předmětem ochrany jsou populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix), sýce 
rousného (Aegolius funereus) a jejich biotopy. Cílem ochrany PO je zachování a obnova 
ekosystémů významných pro uvedené druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření 
a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska 
ochrany. Území PO je v plošném překryvu s CHKO Jizerské hory, PR Nová Louka a Černá 
hora. 

Obrázek č. 1 Schéma hranice území Natura 2000 

 
Zdroj: [5] 

Oba výše uvedené druhy ptáků jsou biotopově do značné míry vázány na horské jehličnaté 
lesy, případně jejich okraje, a dále na nelesní travinobylinná společenstva. Protože tyto typy 
stanovišť (horské třtinové smrčiny, event. rašelinné a podmáčené smrčiny, horské trojštětové 
louky) se vyskytují v okolí Nové Louky i Kristiánova, mohou být předměty ochrany PO 
realizací koncepce potenciálně dotčeny. [4] 
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Koncept ÚP Bedřichov počítá s novými aktivitami v rámci tzv. pobytových luk na lokalitách 
N38 (oblast Nové louky) a N39 (oblast Kristiánova), přičemž lokalita N38 leží v těsném 
sousedství vně hranice PO a lokalita N39 leží uvnitř PO. Pobytové louky budou především 
sloužit jako odpočinkové místo pro návštěvníky turisticky atraktivních lokalit, přičemž se 
nepředpokládá větší kumulace osob a tím i zvýšené hlukové zatížení území oproti 
předchozím sezónám. 

Hnízdiště a tokaniště obou druhů se vyskytují v dostatečné vzdálenosti, tudíž se dá 
konstatovat, že změnou funkčního využití lokalit nedojde k významnému negativnímu vlivu 
na jejich biotop. 

Ostatní lokality dotčené konceptem ÚP Bedřichov jsou od PO dostatečně vzdáleny, 
event. mají takový charakter funkčního využití, že lze jejich negativní vliv na PO vyloučit. 

Závěr: Byly vyhodnoceny všechny vlivy známé na úrovni územního plánu. Bylo prokázáno, 
že koncept ÚP Bedřichov nebude mít významný vliv na soustavu NATURA 2000. 
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C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV 
A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH 
JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH 

Z nového stavebního zákona vyplývá, že územní plány obcí nebo zásady územního rozvoje 
kraje by měly být postaveny na výchozích podkladech stavu a vývoje území, které jsou 
obsahem územně plánovacích podkladů – Územně analytických podkladů (ÚAP). V případě, 
že nebyly ještě pro dané území tyto podklady zpracovány, má být územní plán vyhotoven 
včetně průzkumů a rozborů v rozsahu ÚAP, jejichž rozsah a obsah naplnění je stanoven 
prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu, vyhláškou č. 500/2006 Sb., která stanovuje 
v příloze č. 1 sledované jevy, zvláště pro území celého kraje (37 jevů) nebo pro potřeby obcí 
(119 jevů). 

Dopady na udržitelný rozvoj území jsou posuzovány ve fázi konceptu ÚP Bedřichov, který 
je koncipován v členění odpovídající struktuře podle prováděcího předpisu stavebního 
zákona. 

V této kapitole jsou popsány změny a ovlivnění sledovaných jevů území, které nastanou 
implementací a realizací konceptu ÚP Bedřichov. Některé jevy ovlivněny nebudou z důvodu 
charakteru a územního průmětu navržených lokalit nebo jsou návrhem respektovány 
z důvodu ochrany hodnot. Např. sledovaný jev č. 36 lokality výskytu zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů s národním významem se vyskytují v části řešeného území, jejich 
výskyt a ochrana je zohledňována ve vyhodnocení SEA (zobrazeny v příslušných mapách, 
i v Koordinačním výkresu). 

Naopak, další jevy mohou pokrývat velkou část území, a proto mohou být ovlivněny každým 
zásahem do území. Například, celé správní území obce je řazeno do oblasti 
s archeologickými nálezy – sledovaný jev 16, který bude ovlivněn každým návrhem 
vyžadujícím výstavbu a s tím spojené zemní práce. 

Environmentální pilíř je zde hodnocen pouze z pohledu výskytu sledovaných jevů. Hodnocen 
zde není charakter ani míra ovlivnění celého prostředí dle jednotlivých složek životního 
prostředí – toto je předmětem dokumentace SEA a vyhodnocení vlivů NATURA 2000, které 
byly samostatně vypracovány a jsou popsány v předchozích částech A a B. 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny jevy, které byly sledovány v rámci Průzkumů 
a rozborů řešeného území, a to bez ohledu na míru jejich vlivu na stav a vývoj území 
(některé jevy nejsou konceptem ÚP Bedřichov ovlivněny nebo dotčeny, a přesto byly 
v Průzkumech a rozborech sledovány). Jevy, které jsou nebo mohou být konceptem ÚP 
Bedřichov ovlivněny, jsou barevně podbarveny. 

V rámci jednotlivých pilířů byly v Průzkumech a rozborech sledovány tyto jevy: 

HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ 

1 zastavěné území 

Zastavěná plocha obce nyní dle ČSÚ činí 
10,4183 ha. V konceptu ÚP Bedřichov je navrženo 
rozšíření zastavitelného území cca o 42,0625 ha 
mimo současně zastavěné území  a o 15,6449 ha  
v současně zastavěném území (včetně ploch 
přestavbových – 3,5156 ha).  

3 plochy občanského vybavení - komerční 

plochy občanského vybavení jsou zaměřené 
především na služby spojené s cestovním ruchem 
(ubytování, pohostinství,…); v konceptu ÚP 
Bedřichov jsou tyto plochy uvedeny pod plochami 
obytnými smíšenými (kombinace funkce bydlení a 
ekonomických aktivit) a zahrnují prakticky všechny 
navržené zastavitelné plochy. 
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4 plochy k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území 

Koncept ÚP Bedřichov vymezuje 2 lokality 
k obnově, a to demolici objektu lidového domu a 
asanace území míchání substrátu.  

44 vodní zdroj povrchové, podzemní vody 
včetně ochranných pásem 

Koncept ÚP Bedřichov ochranná pásma vodních 
zdrojů respektuje. 

67 technologický objekt zásobování vodou 
včetně ochranného pásma 

Úpravna vody nebude realizací konceptu ÚP 
Bedřichov dotčena. 

68 vodovodní síť včetně ochranného pásma Koncept ÚP Bedřichov řeší rozšíření vodovodní 
sítě a napojení plánované zástavby. 

69 technologický objekt odvádění a čištění 
odpadních vod včetně ochranného pásma 

Odpadní vody jsou z území odvedeny na ČOV 
v Liberci kapacitně vyhovující i plánované výstavbě 
v řešeném území. 

70 síť kanalizačních stok včetně ochranného 
pásma 

Koncept ÚP Bedřichov řeší rozšíření kanalizační 
sítě do okrajových částí obce a v souvislosti 
s novou zástavbou. 

71 výrobna elektřiny včetně ochranného pásma S plánovanou výstavbou se řeší i nárůst spotřeby 
elektrické energie, přičemž nárůst (dle výpočtů 
uvedených v Průzkumech a rozborech o cca 2 
MW) je možné pokrýt ze stávajících trafostanic a 
vedení; v budoucnu se chystá dokončení 
trafostanic U vodárny, Sportovní areál a Pod 
Šanghají. 

72 elektrická stanice včetně ochranného pásma 

73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační 
soustavy včetně ochranného pásma 

82 komunikační vedení včetně ochranného 
pásma 

Místní telefonní rozvod není předmětem konceptu 
ÚP Bedřichov; nejsou známa žádná stanovená 
ochranná pásma MW spojů nebo RR zařízení. 

92 silnice III. třídy včetně ochranného pásma 

Koncept ÚP Bedřichov uvažuje upravení šířkové, 
výškové a směrové uspořádání především 
v místech, kde nevyhovují Normové kategorizaci 
krajských silnic, včetně výstavby chodníků 
zahrnujících i pruh pro cyklisty. 

93 místní a účelové komunikace 

Je navrženo rozšíření místních a účelových 
komunikací v souvislosti s plánovanou výstavbou; 
účelem je především zpřístupnění zástavby a 
nástupních ploch k vlekům. 

106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a 
turistická stezka, lyžařské trasy 

V rámci nových pobytových luk je řešena i možnost 
rozšíření cyklostezek a hipostezek; současně při 
realizaci chodníků je uvažováno o umístění pruhu 
pro cyklisty. 

117 zastavitelná plocha 
Koncept ÚP Bedřichov je zaměřen především na 
rozšíření zastavitelných ploch, a to v souvislosti 
s bydlením a rekreací a dopravní infrastrukturou. 

118 jiné záměry – záměry na změny funkčního 
využití území 

Jiné záměry na změnu funkčního využití území 
nejsou v konceptu ÚP Bedřichov definovány. 

119A1.1 zemědělské výrobní oblasti 

Vzhledem k absenci zemědělského využití 
pozemků ZPF je v konceptu ÚP Bedřichov 
navržena realizace sjezdových a běžeckých tratí, 
což je však spojeno jak se záborem ZPF, tak i 
PUPFL. 

119A1.2 subjekty zemědělské a lesnické výroby 
Nebudou realizací konceptu ÚP Bedřichov 
dotčeny. 

119A1.3 hranice honiteb 

Realizace konceptu ÚP Bedřichov nebude mít na 
honitby významný vliv; pouze souvislý lesní porost 
bude narušen průseky nutnými pro realizaci 
plánovaných sjezdových tratí. 

119A1.4 lůžka v objektech individuální rekreace (OIR) 
– tj. vyčleněné z bytového fondu (BF) Celková ubytovací kapacita dosahuje, dle 

Průzkumů a rozborů 3000 ubytovatelných uživatelů 
(včetně trvale bydlících obyvatel); koncept ÚP 
Bedřichov navrhuje rozšíření ploch pro výstavbu 
objektů pro trvalé bydlení i rekreační využití, čímž 
ještě dojde ke zvýšení ubytovací kapacity. 

119A1.5 
lůžka v bytech využívaných pro druhé bydlení 
(BDB) - součást neobydlených bytů / domů a 
součást BF 

119A1.6 
lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních 
(HUZ) určených pro volný a vázaný cestovní 
ruch 

119A2.1 autobusová doprava 

V rámci konceptu ÚP Bedřichov je navržena 
úprava zastávky U stadionu a současně výstavba 
nové otočky autobusu u parkoviště pod Maliníkem 
(lokalita Z1, Z68), dále se uvažuje zavedení režimu 
kyvadlové dopravy z kontaktních parkovacích 
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ploch v Liberci a Jablonci nad Nisou ve vazbě na 
dopravně-signalizační systém při uzávěrech 
oboustranných vjezdů do Bedřichova. 

119A2.2 odstavné plochy 
Je navrženo rozšíření odstavných ploch o celkové 
kapacitě 990 parkovacích míst. 

119A2.3 lyžařské vleky 
V konceptu ÚP Bedřichov se navrhuje realizace 
nových vleků i zkapacitnění vleků stávajících 
v průměru o 150 osob/hod. 

119A2.4 sjezdové trati V konceptu je navrženo rozšíření sjezdových tratí 
(lokality N1, N2, N3, N5, N8, a N10). 

119A5.1 funkční struktura 

Základní funkční struktura zůstane, i přes rozšíření 
zastavitelných ploch na svahy Vysokého hřebene a 
Šanghaje, díky stanoveným plošným a 
prostorovým regulativům v podstatě zachována. 

SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

3 plochy občanského vybavení – vzdělávání, 
zdravotnictví, sport a tělovýchova, kultura 

Jsou navrženy 3 lokality pro sport o celkové 
rozloze 1,9178 ha. 

8 nemovitá kulturní památka, popřípadě 
soubor, včetně ochranného pásma 

V řešeném území se nacházejí 3 NKP (lesní 
hřbitov a památník sklářství na Kristiánově, lovecký 
zámeček na Nové Louce), které nebudou 
konceptem ÚP Bedřichov ovlivněny 

11 urbanistické hodnoty 

Urbanistické hodnoty jsou založeny na členitém 
terénním reliéfu s uspořádáním tradiční horské 
zástavby podél páteřní komunikace; rozšířením 
zástavby dojde k zastavění proluk ve stávající 
zástavbě a rozšíření na okolní travnaté plochy, a 
tím ke změně celkové prostorové struktury obce. 

12 region lidové architektury 
V území jsou identifikovány místně tradiční 
roubené a zděné domy, které konceptem ÚP 
Bedřichov nebudou narušeny. 

14 architektonicky cenná stavba, soubor 

Jedná se o stavby, které nejsou památkově 
chráněny, ale svým charakterem nebo umístěním 
jsou významné (kostel sv. Antonína, horská 
přehrada Bedřichov, objekty lidové architektury); 
jsou konceptem ÚP Bedřichov respektovány. 

15 významná stavební dominanta 

Významnou dominantou území je kostel sv. 
Antonína, z novodobých staveb je to především 
úpravna vody situovaná v jižní části území; tyto 
objekty nebudou konceptem dotčeny. 

16 území s archeologickými nálezy 

Celé území patří do území s archeologickými 
nálezy (ÚAN I. – III.), a proto je třeba ohlásit 
veškeré plánované záměry Archeologickému 
ústavu AV ČR.  

19 místo významné události 

Charakteristické pro Jizerské hory je výskyt 
velkého množství pomníčků připomínajících různé 
události; tyto pomníčky nebudou realizací konceptu 
ÚP Bedřichov ovlivněny. 

109 vymezené zóny havarijního plánování 

Díky poloze a reliéfu je území vystaveno vysokému 
riziku přírodních katastrof (povodně, přívalové 
deště, polomy, sněhové kalamity,…), ale také 
riziku mimořádných událostí způsobených lidskou 
činností (únik chlóru z úpravny vody); pro obec je 
zpracován Havarijní plán; zóna havarního 
plánování nebude realizací návrhových lokalit 
dotčena.  

113 ochranné pásmo hřbitova 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje rozšíření hřbitova, 
ochranné pásmo hřbitova je z legislativy určeno na 
min. 100 m; realizací konceptu ÚP Bedřichov dojde 
k posunutí ochranného pásma do zastavěné části 
obce. 

116 počet dokončených bytů k 31.12. každého 
roku 

Rozšířením ploch smíšených obytných dojde 
k významnému navýšení každoročního počtu 
dokončených bytových jednotek v území. 

119B1.1 počet a hustota uživatelů území 

Bedřichov patří mezi nejvíce zatížené oblasti 
v Libereckém kraji a to především díky velmi 
vysokému počtu přechodných uživatelů území; 
rozšířením ploch pro bydlení i sportovní a 
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rekreační využití se počet těchto uživatelů ještě 
navýší. 

119B1.2 počet rozestavěných budov 

Rozšířením ploch smíšených obytných dojde 
k významnému navýšení počtu nových budov 
v území v různém stupni rozestavěnosti ve 
sledovaném období. 

119B1.3 zastavěné plochy 
Realizací konceptu ÚP Bedřichov dojde k navýšení 
zastavěné plochy o 15,6449 ha (v 2/2008 činila 
zastavěná plocha 10,4183 ha ). 

119B1.4 nabídka pracovních příležitostí (PP) vůči 
počtu ekonomicky aktivních (EA) obyvatel 

V r. 2001 bylo zjištěno 175 pracovních příležitostí 
na 100 bydlících ekonomicky aktivních obyvatel; 
realizací konceptu ÚP Bedřichov významně 
vzroste nabídka pracovních příležitostí především 
v oblasti cestovního ruchu. 

119B1.5 míra nezaměstnanosti 
K 31. 12. 2007 byla míra nezaměstnanosti na 
úrovni 4,4%; zvýšenou nabídkou pracovních míst 
v oblasti cestovního ruchu dojde k jejímu snížení. 

ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ 
17 oblast krajinného rázu a její charakteristika Konceptem ÚP Bedřichov dojde k ovlivnění 

krajinného rázu především rozšířením výstavby 
objektů pro trvalé nebo rekreační bydlení a 
realizací sjezdových tratí. 

18 místo krajinného rázu a jeho charakteristika 

20 významný vyhlídkový bod Významné vyhlídkové body jsou konceptem ÚP 
Bedřichov respektovány. 

21 územní systém ekologické stability ÚSES je konceptem ÚP Bedřichov plně 
respektován a nebude realizací dotčen 

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

V případě realizace ploch Z1, Z5, Z6, Z59, N1, N2, 
N8 dojde k zásahu do lesních pozemků, přičemž 
lesní porost je ze zákona charakterizován jako 
VKP; ostatní VKP jsou konceptem ÚP Bedřichov 
respektována. 

26 chráněná krajinná oblast včetně zón Cíle ochrany ani zonace CHKO nebudou 
konceptem ÚP Bedřichov dotčeny. 

28 přírodní rezervace včetně ochranného pásma Přírodní rezervace jsou konceptem ÚP Bedřichov 
respektovány a realizací nebudou ovlivněny. 

35 NATURA 2000 - PO 
PO Jizerské hory nebude dle Vyhodnocení vlivů 
koncepce na NATURA 2000 realizací konceptu 
ovlivněna. 

36 lokality výskytu zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů s národním významem 

Lokality jsou konceptem ÚP Bedřichov 
respektovány a nebudou realizací ovlivněny. 

37 lesy ochranné Konceptem ÚP Bedřichov respektovány. 
38 lesy zvláštního určení Konceptem ÚP Bedřichov respektovány. 

39 lesy hospodářské 
Realizací ploch Z1, Z5, Z6, Z59, N1, N2, N8 dojde 
k záboru PUPFL a tím k mírnému zásahu do 
hospodářských lesů. 

40 vzdálenost 50 m od okraje lesa 

Koncept ÚP Bedřichov se návrhovými lokalitami 
ochranného pásma lesa přímo dotýká; při realizaci 
stavby je třeba požádat státní orgán ochrany lesů o 
souhlasné stanovisko s realizací. 

41 bonitovaná půdně ekologická jednotka BPEJ nebude realizací konceptu ÚP Bedřichov 
ovlivněna. 

42 hranice biochor V konceptu ÚP Bedřichov je respektováno. 

45 chráněná oblast přirozené akumulace vod 
Celé řešené území patří do CHOPAV; realizací 
konceptu ÚP Bedřichov nedojde k ovlivnění 
chráněné oblasti. 

47 vodní útvar povrchových, podzemních vod 

Realizace konceptu ÚP Bedřichov bude mít na 
povrchové vody spíše pozitivní vliv, a to především 
na jejich kvalitu (při výstavbě se předpokládá 
rekonstrukce a rozšíření stávající kanalizační sítě); 
podzemní vody budou pozitivně ovlivněny 
upřednostňovaným zásakem dešťových vod. 

48 vodní nádrž 

Na území se nachází celkem 6 vodních nádrží 
(horská přehrada Bedřichov, vodní nádrže Josefův 
Důl, Bedřichov II, Bedřichov III, nádrž na Blatném 
potoce a venkovní bazén koupaliště); koncept ÚP 
Bedřichov tyto vodní nádrže neovlivní. 

49 povodí vodního toku, rozvodnice Území patří do 9 základních povodí a rozvodnice je 
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mezi nimi tvořena přirozenou linií podle morfologie 
terénu; koncept ÚP Bedřichov povodí ani 
rozvodnici neovlivní. 

50 záplavové území 
Vymezené záplavové území pro Q5, Q20, Q100 
a aktivní zóna Qakt jsou konceptem ÚP Bedřichov 
respektovány. 

53 území zvláštní povodně pod vodním dílem Konceptem ÚP Bedřichov respektováno. 
54 objekt/zařízení protipovodňové ochrany Konceptem ÚP Bedřichov respektovány. 

60 ložisko nerostných surovin 

Dle platného ÚP Bedřichov se na území nachází 4 
lokality ložisek stavebních surovin (lomy na štěpný 
kámen nebo stavební písek), které jsou 
v současnosti opuštěny, koncept ÚP Bedřichov 
neuvažuje s obnovou těžby ani s jiným dotčením 
těchto lokalit. 

64 staré zátěže území a kontaminované plochy V minulosti se na řešeném území nacházely 2 
skládky; konceptem ÚP Bedřichov respektováno. 

119C2.1 klimatické charakteristiky území Nebude realizací konceptu ÚP Bedřichov dotčeno. 

119C3.1 struktura půdního fondu Realizací konceptu ÚP Bedřichov dojde k záboru 
38,1630 ha ZPF a 5,4921 ha PUPFL. 

119C4.1 imisní situace, zdroje znečištění ovzduší 
Při realizaci výstavby dojde ke zvýšení počtu 
potenciálních malých znečišťovatelů území 
(vytápění domácností). 

119C4.2 kvalita vody 

Kvalita povrchové vody se v řešeném území přímo 
neměří; lze předpokládat, že realizací konceptu ÚP 
Bedřichov se kvalita vod zlepší, jelikož koncept ÚP 
Bedřichov zahrnuje prodloužení stávající 
kanalizační sítě i do okrajových částí zástavby a 
současně napojení nově navržené zástavby. 

119C4.3 invazní rostliny 

Údržbou spojenou s realizací běžeckých i 
sjezdových tratí na v současné době 
nevyužívaných zemědělských pozemcích bude 
omezeno šíření invazních rostlin v území; naopak 
se dá předpokládat, že dojde ke zvýšení diverzity 
travních porostů. 

119C4.4 radonové ohrožení 
Radonové ohrožení budov se dá zmírnit např. 
technickými opatřeními při výstavbě, samotný 
koncept však nemá na tento jev vliv. 

119C4.5 nakládání s odpady vč. zařízení na třídění 
odpadu 

V souvislosti s rozvojem výstavby je v konceptu ÚP 
Bedřichov zahrnut i návrh zvýšení a vhodného 
umístění ploch pro umístění velkokapacitních 
kontejnerů a nádob na třídění odpad. 

119C4.6 hlukové zatížení území 
Realizací konceptu ÚP Bedřichov se zvýší 
dopravní zatížení území a tím i hlukové a emisní 
zatížení. 

119C5.1 ochrana nelesní zeleně Plochy zeleně rostoucí mimo les jsou konceptem 
ÚP Bedřichov respektovány. 

119C5.2 koeficient ekologické stability 

KES nebude realizací konceptu ÚP výrazně 
dotčen; je navrženo dostatečné množství 
nezastavitelných ploch a jejich celková rozloha a 
využití z převážné míry vykompenzuje ovlivnění 
KES rozšířením ploch zastavěných. 

Území obce Bedřichov je specifické svými hodnotami a jevy, které se v řešeném území 
vyskytují. Konceptem ÚP Bedřichov jsou tyto hodnoty ovlivňovány. Z výše uvedeného 
hodnocení vyplývá, že jsou v celém území rozvíjeny aktivity, které jsou umožněny 
potenciálem území a posilují jejich hodnoty a specifičnost. Koncept ÚP Bedřichov respektuje 
únosnost a limity dané charakteristikami celého území. Rozvoj území tedy odpovídá jeho 
současnému zatížení a únosnosti území se zachováním především přírodních hodnot. 
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY 
SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ 
A HROZEB V ÚZEMÍ 
Identifikované silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v řešeném území byly shrnuty 
do celkové SWOT analýzy. Jejich ovlivnění / respektování konceptem ÚP Bedřichov je 
vyhodnoceno v dalších dílčích kapitolách a zaměřuje se především na ty stránky, jež mohou 
být ovlivněny územními průměty do ploch navrhovaných lokalit konceptu ÚP Bedřichov 
s daným funkčním využitím. Funkční využití je stanoveno na úrovni příslušné územnímu 
plánu obce, které vždy neodpovídá náplni SWOT analýzy, jež je zaměřena na celkový stav 
obce, ale i její vazby a postavení v rámci svého regionu.   

D.I. VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

+ 
potenciálním vlivem konceptu ÚP Bedřichov je přispění k minimalizaci nebo 
eliminaci hrozby 

- potenciálním vlivem konceptu ÚP Bedřichov je zvýšení pravděpodobnosti hrozby 

0 
Koncept ÚP Bedřichov se hrozby nedotkne, neposiluje pravděpodobnost její 
realizace ani nepřispívá k její eliminaci nebo je vzhledem k charakteru ÚP 
nerelevantní 

 

HROZBY 
PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY  

(na eliminaci nebo snížení hrozeb) 
Komplexní 

vyhodnocení 
Hospodářský pilíř 

Pokračující ruderalizace a 
sukcese lesních dřevin na 
dlouhodobě nevyužívaných 
zemědělských pozemcích 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje využití nevyužívaných 
zemědělských pozemků pro výstavbu RD nebo pro sportovní 
aktivity, v létě cyklostezky a v zimě běžecké trati; tyto plochy 
bude v budoucnu, vzhledem k navrhovanému využití, nutno 
udržovat (sekáním, spásáním). 

+ 

Daňové a legislativní úpravy 
vedoucí k útlumu zejména 
malého a středního podnikání 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní. 0 

Sílící konkurence jiných území 
a jiných středisek cestovního 
ruchu včetně zahraničních 
nabízejících celoroční 
rekreačně relaxační programy 

Koncept ÚP Bedřichov řeší propojení se sousedními obcemi a 
jejich sportovními aktivitami. + 

Odliv návštěvníků vlivem 
přetížení území a málo 
kvalitních služeb a vlivem 
nedostatečných parkovacích 
kapacit, další překročení 
únosnosti území nadměrnou 
návštěvností 

Koncept ÚP Bedřichov obsahuje návrhové plochy pro rozšíření 
parkovacích ploch i rozšíření občanské vybavenosti území. + 

Intenzivní rozvoj tvrdých forem 
cestovního ruchu v nevhodných 
lokalitách negativně ovlivní 
životní prostředí 

Navržené plochy pro běžecké a sjezdové trati respektují výskyt 
zvláště chráněných území, lokality NATURA 2000, ÚSES, VKP; 
při zásahu do VKP (lesní porost) jsou v SEA navržena opatření 
eliminující dopad na složky ŽP a krajinný ráz, která by měla být 
v průběhu implementace ÚP Bedřichov zohledněna a 
naplňována. 

0/+ 

Další zvyšování kapacit 
ubytovacích zařízení bez vazby 
na doprovodné služby 

Koncept ÚP Bedřichov řeší v podobě návrhových ploch 
smíšených obytných centrální. + 

Nedostatek finančních zdrojů 
na opravy a údržbu sítě silnic 
III. třídy 
 

Ve vztahu ke konceptu ÚP nerelevantní; koncept ÚP Bedřichov 
připouští nutnost rekonstrukce stávající a výstavbu nové 
dopravní infrastruktury, ovšem otázka financování se 
v konceptu ÚP Bedřichov neřeší. 

0/+ 

Nedostatek vůle majitelů 
pozemků k vybudování 
souběžných chodníků nebo 

Jsou navrženy nové spojovací komunikace pro pěší i účelové 
komunikace; řešení vlastnických vztahů a vlastnických práv 
k pozemkům není v kompetenci konceptu ÚP Bedřichov. 

0/+ 
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segregovaných pěších tras 
v souběhu se silnicí III/29022 
Zhoršování dopravní 
obslužnosti území 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje rozšíření ploch dopravní 
infrastruktury (komunikace, parkovací plochy). + 

Kontaminace povrchových a 
podzemních vod nevhodnými 
aktivitami 

Předmětem konceptu ÚP Bedřichov není konkrétní stanovení 
opatření, která by zajistila eliminaci nebo minimalizaci změn 
v odtokových poměrech, toto je zohledněno a vyhodnoceno 
v SEA, jejíž navržená doporučená opatření by měly být 
v průběhu implementace ÚP zohledněna a naplňována. 

0/+ 

Zranitelnost vodárenských 
nádrží – VD Josefův Důl 

Navržené plochy se nedotýkají zájmů ochrany vod ve 
vodárenských nádržích. + 

Rychlý rozvoj území bez 
základního řešení pozdržení 
srážkové vody v krajině vedoucí 
k erozi a záplavám v území 

V konceptu ÚP Bedřichov rámcově řešeno nakládání 
s dešťovými vodami; konkrétní opatření jsou zohledněna a 
vyhodnocena v SEA, jejíž navržená doporučení by měly být 
v průběhu implementace ÚP zohledněna a naplňována. 

+ 

Prudký nárůst cen všech 
energií působící negativně na 
kvalitu životního prostředí 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní 0 

Zánik specifik struktury území 
v důsledku tlaku investorů na 
jeho celoplošné využití 

Koncept ÚP Bedřichov řeší nastavením vhodných prostorových 
a plošných regulativů. 0/+ 

Prolomení ochrany osamělých 
enkláv (Kristiánov, Nová Louka) 
před výstavbou 

Koncept ÚP Bedřichov nenavrhuje v blízkosti těchto lokalit 
zastavitelné plochy. + 

Sociální pilíř 
Konkurence sousedních obcí 
z hlediska bydlení a nabídky 
požadovaných služeb 
souvisejících s trvalým 
bydlením, podpory / nabídky 
ploch a zařízení pro rekreaci a 
cestovní ruch zvláště těch, jež 
budou nabízet a 
umožňovat celoroční program / 
využití 

Byl navržen dostatečný počet různorodého bytového fondu 
s využitím pro rodinné bydlení v individuální zástavbě i bytových 
jednotkách hromadného bydlení, ploch pro individuální i 
hromadnou rekreaci a občanskou vybavenost. 

+ 

Nekoordinovaný přístup obcí 
Mikroregionu Jizerské hory, 
měst Liberce a Jablonce n/N, 
podnikatelských subjektů a 
orgánů státní správy zvyšující 
riziko nehospodárného využití 
investic a nevratné újmy na 
životním / přírodním / krajinném 
prostředí 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje rozvoj obce s ohledem na 
obecnou i zvláštní ochranu ŽP, zachování krajinných i 
kulturních hodnot území a udržitelný rozvoj území. 

+ 

Nízký počet celoročně 
přítomných (bydlících) obyvatel 
nesplňující svou velikostí 
prahové předpoklady pro 
existenci a udržitelnost mnoha 
základních zařízení veřejné 
vybavenosti 

Na základě dlouhodobého růstu počtu trvale bydlících obyvatel 
je v konceptu ÚP Bedřichov navrženo dostatek ploch pro 
výstavbu RD pro trvalé bydlení a s tím spojenou nutnost 
rozšíření ploch občanské vybavenosti. 

+ 

Rostoucí mobilita obyvatel a 
ostatních uživatelů území a 
jejich měnící se nároky, 
hodnoty, preference a životní 
styl týkající se vybavenosti a 
služeb 

Koncept ÚP Bedřichov zahrnuje rozvoj ploch dopravní 
infrastruktury i občanské vybavenosti a služeb. + 

Přílišná komercionalizace 
sportu, stoupající provozní a 
udržovací náklady, rostoucí 
ekonomická závislost 
provozovatelů lyžařských 
areálů (zimní sezóny / lyžování) 
na výrobě technického sněhu 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní. 0 

Nedostatečná podpora 
investičních a neinvestičních 
aktivit do infrastruktury 

V konceptu ÚP Bedřichov je navrženo mj . i rozšíření 
stávajícího stadionu, které svým uspořádáním poskytuje 
dostatek prostoru pro investiční a po realizaci i neinvestiční 

+ 
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související se sportem a 
tělovýchovou 

záměry v podobě pořádaných společenských akcí. 

Pokles zájmu trvalých obyvatel 
o kulturu a dění v obci Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní. 0 

Neudržitelná urbanizace volné 
krajiny 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje nové plochy pro bydlení a 
rekreaci, včetně stanovení prostorových a plošných regulativů 
zabraňujících nekontrolovatelnému zastavění volného území. 

+ 

Nedostatek finančních zdrojů 
na údržbu památek vedoucí 
k jejich degradaci 

Není v kompetenci ÚP řešit způsob financování konkrétních 
aktivit. 0 

Zvýšené riziko kriminality, 
vázané na cestovní ruch, 
v důsledku otevření hranic a 
volného pohybu osob po 
přistoupení k Schengenskému 
protokolu 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní; bezpečnost 
na území obce je řešena v součinnosti s Janovem nad Nisou 
(obecní policie společná pro obě území). 

+ 

Zvýšené riziko možných 
silničních havárií v souvislosti 
s nárůstem individuální dopravy 

Předmětem ÚP není stanovení konkrétních opatření pro snížení 
rizika havárií v souvislosti s nárůstem dopravního zatížení; ÚP 
řeší rozšíření ploch dopravní infrastruktury. 

0/+ 

Environmentální pilíř 

Zvýšení rizika záplav vlivem 
zvyšování podílu zastavěných 
ploch 

Předmětem ÚP není konkrétní stanovení opatření, která by 
zajistila eliminaci nebo minimalizaci změn v odtokových 
poměrech, toto je zohledněno a vyhodnoceno v SEA, jejíž 
navržená doporučená opatření by měly být v průběhu 
implementace ÚP zohledněna a naplňována. 

0/+ 

Nestabilní klima může vést ke 
kolísání ročního úhrnu srážek a 
vodního stavu na tocích, ke 
zranitelnosti nadzemních 
inženýrských sítí i dopravních 
zařízení 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní. 0 

Riziko kontaminace 
podzemních vod 

Předmětem konceptu ÚP Bedřichov není konkrétní stanovení 
opatření, toto je zohledněno a vyhodnoceno v SEA, jejíž 
navržená doporučená opatření by měly být v průběhu 
implementace ÚP zohledněna a naplňována. 

0/+ 

Možnost snížení významu 
Bedřichova jako střediska 
zimních sportů vlivem 
oteplování 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní. 0 

Pokračující trend opouštění 
zemědělské půdy, neřešení 
podmínek pro fungování drobné 
zemědělské prvovýroby a 
zpracovatelství, nebezpečí 
ruderalizace zemědělské půdy 
a vznik sukcesích jevů, 
stagnace údržby krajiny 

V řešeném území není zájem o zemědělskou výrobu; koncept 
navrhuje jiné využití dotčených ploch (běžecké a sjezdové trati, 
plochy pro bydlení), nesoucí s sebou i údržbu ploch a zabránění 
vzniku sukcese a ruderalizace. 

0/+ 

Zhoršení imisní situace 
v souvislosti s požadavky na 
rozvoj výstavby a rozvojem 
individuální dopravy 

Dopravní řešení navržené konceptem ÚP Bedřichov sleduje 
nárůst dopravních intenzit i stávající závady dopravní sítě – 
kapacity, technický stav, propojení lokalit i jejich nároky na 
plochy dopravy v klidu; koncept ÚP však nemůže řešit trendy 
nebo tendence vývoje dopravních nároků, pouze na ně územně 
reaguje vhodnými návrhy a opatřeními. 

0/+ 

Přechod občanů ke spalování 
směsného komunálního 
odpadu a následné produkci 
polutantů v souvislosti se 
zdražováním ušlechtilých 
topných medií 

Předmětem konceptu ÚP Bedřichov není konkrétní stanovení 
opatření, toto je zohledněno a vyhodnoceno v SEA, jejíž 
navržená doporučená opatření by měly být v průběhu 
implementace ÚP zohledněna a naplňována. 

0/+ 

Nedostatečné povědomí 
občanů obce o stavu a reálných 
potřebách řešení kvality 
životního prostředí v obci 

Není v konceptu ÚP Bedřichov komplexně řešeno – spíše 
předmětem strategie obce; v konceptu ÚP navržena 
naučná stezka přes biocentrum BC 54. 

0/+ 

Budování dalších technických 
zařízení sportovních areálů 
významně ovlivňujících krajinu 

Koncept ÚP Bedřichov obsahuje návrhové plochy pro rozšíření 
stávajících sportovních areálů, v případě akceptování opatření 
doporučených v SEA by potenciální hrozba mohla být 

-/0 
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významně eliminována. 

Nárůst negativních vlivů 
automobilové dopravy v centru 
obce 

Koncept ÚP Bedřichov nemůže řešit tendence vývoje 
dopravních nároků, pouze na ně územně reaguje vhodnými 
návrhy a opatřeními (např. izolační zeleň). 

0/+ 

Narušení krajiny nevhodnými 
stavbami a činnostmi 

Narušení krajiny a krajinného rázu lze eliminovat vhodnými 
plošnými a prostorovými regulačními opatřeními, která jsou 
součástí konceptu ÚP Bedřichov. 

0/+ 

Rostoucí tlak na krajinu a 
ekosystémy v CHKO Jizerské 
hory v důsledku 
předimenzovaného rozvoje 
rekreačních a turistických aktivit 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje plochy pro rozvoj rekreačních a 
turistických aktivit, avšak vyhýbá se cenným ekosystémům, tyto 
aktivity je nutno regulovat jak kapacitou, tak umístěním do 
vhodných lokalit ; koncept ÚP Bedřichov navrhuje měkčí formy 
cestovního ruchu při respektování environmentálních limitů 
území. 

-/+ 

Ohrožení cenných stanovišť, 
vzácných a ohrožených druhů 
rostlin a živočichů 

Koncept ÚP Bedřichov respektuje lokality s výskytem zvláště 
chráněných druhů rostlin, zonaci CHKO Jizerské hory, lokality 
NATURA 2000,… 

+ 

 

D.II. VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

+ potenciálním vlivem konceptu ÚP Bedřichov je přispění k minimalizaci nebo 
eliminaci slabé stránky 

- potenciálním vlivem konceptu ÚP Bedřichov je další zeslabení slabé stránky 

0 Koncept ÚP Bedřichov se slabé stránky nedotkne nebo je, vzhledem k charakteru 
ÚP, nerelevantní 

 

SLABÉ STRÁNKY PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY (na posílení slabých 
stránek) 

Komplexní 
vyhodnocení 

Hospodářský pilíř 
Destruovaná struktura 
zemědělské prvovýroby a 
zpracovatelství, absence 
živočišné výroby a absence 
hospodářských stavebních 
objektů pro chov 
hospodářských zvířat 

V řešeném území není zájem o zemědělskou výrobu; koncept 
navrhuje jiné využití dotčených ploch (běžecké a sjezdové 
trati, plochy pro bydlení). 

0/+ 

Nedostatečná základní 
občanská vybavenost pro trvale 
bydlící obyvatele 

Nároky obyvatel na školská, zdravotnická, sociální, kulturní 
a další zařízení jsou uspokojovány v blízkých městech 
Jablonci n/N a Liberci; koncept ÚP Bedřichov uvažuje v rámci 
občanského vybavení především s rozšířením ploch dopravní 
infrastruktury. 

+/- 

Jednostranné zaměření obce 
na cestovní ruch 

Území neobsahuje plochy výroby a skladování; vzhledem ke 
klimatickým podmínkám, členitosti obce a oblasti 
s ekologickými omezeními (LFA) není zájem o zemědělské 
využití území; oblast nabízí výborné podmínky pro 
provozování zimních i letních sportů, proto je zaměření na 
cestovní ruch hlavní prioritou konceptu ÚP Bedřichov. 

-/0 

Přetížení území cestovním 
ruchem 

Koncept ÚP Bedřichov respektuje maximální kapacitu a 
únosnost území; konkrétní opatření pro eliminaci nepříznivých 
vlivů jsou navržena v SEA a měla by být v průběhu 
implementace ÚP zohledněna a naplňována. 

+ 

Nerovnoměrné až nárazové 
využívání ubytovacích a jiných 
kapacit / zařízení cestovního 
ruchu a rekreace silně závislé 
na klimatických podmínkách 

Koncept ÚP Bedřichov nemůže řešit zvýšenou atraktivitu 
území pro návštěvníky v souvislosti s příznivou předpovědí 
počasí; návrhové plochy zahrnují rozvoj obce směrem od 
krátkodobých (jednodenních, víkendových) pobytů ke 
střednědobým (týdenní) a současně navrhuje možnosti 
celoročního využití. 

0/+ 

Absence ubytovacího zařízení 
vyššího standardu 

Jsou navrženy nové plochy pro individuální i hromadnou 
rekreaci; Koncept ÚP Bedřichov stanovuje plošné a 
prostorové regulativy, konkrétní nabídka služeb v rámci 
ubytování je v kompetenci investora. 

0/+ 
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Zvýšená dopravní zátěž 
obytného území přechodnými 
uživateli území 

Navrženo rozšíření ploch dopravní infrastruktury; dopravní 
zatížení území je zohledněno a vyhodnoceno v SEA, 
přičemž navržená doporučená opatření by měla být 
v průběhu implementace ÚP zohledněna a naplňována. 

+ 

Komunikační závady na trasách 
silnic III. třídy 

Závady na trasách silnic III. třídy (např. šířka, kvalita 
povrchu,…) je v konceptu ÚP Bedřichov řešena.  + 

Nevyhovující směrové i šířkové 
uspořádání místních 
komunikací, dopravní 
(ne)dostupnost kapacitních 
ploch v podmínkách členitého 
terénu a husté zástavby 

Řešení dopravní infrastruktury v konceptu ÚP Bedřichov 
částečně zahrnuto (především nové komunikace a parkovací 
plochy). 

-/+ 

Absence zálivů pro autobusy a 
prvků zvyšujících bezpečnost 
chodců v kontaktních úsecích 
autobusových zastávek 

V rámci zlepšení dopravní obslužnosti je v konceptu ÚP 
Bedřichov řešeno. + 

Nedostatečné parkovací 
kapacity v zimním období 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje rozšíření parkovacích ploch 
v okrajových částech obce i v blízkosti dolních stanic vleků. + 

Nedostatečné dopravní 
propojení na turistickou oblast 
Albrechtice v Jizerských horách 
- Tanvald 

Stávající dopravní síť zajišťuje relativně dobrou dostupnost 
směrem na Josefův Důl, Albrechtice v Jizerských horách a 
dále na Tanvald; její rozšíření (příp. zkapacitnění) není 
v konceptu ÚP Bedřichov řešeno. 

0 

Nízký stupeň segregace 
cyklistické a pěší dopravy, 
značný počet rizikových míst 
ve střetu s automobilovou 
dopravou, chybí pěší propojení 
jednotlivých částí obce, chybí 
chodníky podél hlavní 
komunikace 

V konceptu ÚP Bedřichov řešeno především v souvislosti s 
šířkovým uspořádáním komunikací; navržena tvorba chodníků 
včetně pruhu vyhrazeného pro cyklisty. 

+ 

Nákladnost úpravy a dodávky 
vody Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní. 0 

Nepřipojení některých částí na 
kanalizační systém 

V konceptu ÚP Bedřichov uvažováno rozšíření kanalizační 
sítě včetně napojení nových zastavěných ploch; kde není 
napojení technicky možné je nutno řešit likvidaci odpadních 
vod individuálně v souladu s platnou legislativou. 

+ 

Při přerušení dodávky 
elektrické energie není zde 
náhradní zdroj energií, mimo 
spalování dřeva v  topných 
systémech bez umělé cirkulace 
topné vody 

Koncept ÚP Bedřichov tuto slabou stránku neřeší. 0 

Území není plynofikováno Koncept ÚP Bedřichov neuvažuje s plynofikací území. - 

Naplněnost zastavěného území 
sevřeného svažitými lesními 
okraji 

Je navrženo rozšíření zastavitelných ploch se stanovenými 
regulačními opatřeními (plošnými i prostorovými), která by 
měla zaručit charakter stávající rozptýlené zástavby ve III. 
zóně CHKO a současně vyplnit proluky současně 
zastavěného území obce ve IV. zóně CHKO. 

+ 

Sociální pilíř 
Nízký počet trvale bydlících / 
trvale přítomných obyvatel 
neumožňující umístění a 
celoroční provozování 
(udržitelnost) mnoha zařízení a 
služeb veřejné vybavenosti 

Na základě dlouhodobého růstu počtu trvale bydlících 
obyvatel je v konceptu ÚP Bedřichov navrženo dostatek ploch 
pro výstavbu RD pro trvalé bydlení a s tím spojenou nutnost 
rozšíření ploch služeb občanské vybavenosti. 

+ 

Přetížení zejména zastavěného 
území přechodnými uživateli 
území (ubytovaní návštěvníci 
cca 1 500 + jednodenní 
návštěvníci cca 5 000 – 10 000 
špičky), konflikty se zájmy 
ochrany přírody a krajiny 

Návrhové plochy zahrnují nové prostory pro rekreační 
ubytování spolu s novými prostory pro sportovní využití; 
koncept ÚP Bedřichov dále směřuje rozvoj obce směrem od 
krátkodobých (jednodenních, víkendových) pobytů ke 
střednědobým (týdenní) a současně navrhuje možnosti 
celoročního využití, přičemž respektuje limity území 
stanovené obecnou i zvláštní ochranou přírody. 

+ 

Zvýšené provozní a udržovací 
náklady na domovní / bytový 
fond vlivem klimatických 
podmínek, stáří objektů 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní. 0 
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Vysoký podíl OIR 
Prioritou obce rozvoj sportovního a rekreačního využití území, 
což se odráží v konceptu ÚP Bedřichov a jsou zde navrženy 
plochy určené pro rekreaci jak hromadnou tak i individuální. 

-/0 

Výrazný vliv sezónnosti nabídky 
pracovních příležitostí a jejich 
závislost na klimatických a 
jiných nepředvídatelných 
vlivech, většina pracovních 
příležitostí je z oblasti 
cestovního ruchu a rekreace 

Jsou navrženy plochy smíšené obytné, které podporují mimo 
bytovou funkci i umístění služeb občanské vybavenosti, čímž 
vzroste poptávka po pracovní síle; sezónnost pracovních 
příležitostí v rámci těchto služeb není ÚP kompetentní řešit. 

0/+ 

Absence základních zařízení 
občanského vybavení, malý 
počet kulturních zařízení, chybí 
odpovídající shromažďovací 
prostory pro pořádání kulturních 
akcí a využití volného času 
mimo sportovní činnost 

Základní občanská vybavenost se odvíjí především od počtu 
trvale žijících obyvatel a potažmo ekonomičnosti provozu 
těchto zařízení; koncept ÚP Bedřichov navrhuje 
shromažďovací prostory např. u kostela sv. Antonína. 

0/+ 

Nedostatečné zázemí pro 
jednodenní návštěvníky a pro 
celoroční rekreační sportování 

V konceptu ÚP Bedřichov zahrnuto v podobě rozšířených 
ploch smíšených obytných poskytujících ubytovací kapacitu i 
služby spojené s rekreací. 

+ 

Nedostatečná památková 
ochrana místně tradičních 
objektů 

Koncept ÚP Bedřichov umístěním návrhových ploch 
respektuje výskyt architektonicky významných staveb; 
konkrétní opatření nejsou v kompetenci konceptu ÚP 
Bedřichov. 

0/+ 

Existující lokální rizika až 
IV. stupně ohrožení v důsledku 
přírodních i civilizačních vlivů 
(povodně, požáry, hromadné 
havárie na silnici, únik chlóru 
z úpravny vody aj.) 

V konceptu ÚP Bedřichov respektováno. + 

Riziko zvýšené (zejména 
majetkové) kriminality (krádeže 
automobilů, vykrádání 
rekreačních chat a chalup,...) 
v důsledku zvýšeného 
turistického ruchu 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní; 
bezpečnost na území obce je řešena v součinnosti s Janovem 
nad Nisou (obecní policie společná pro obě území). 

+ 

Environmentální pilíř 
Morfologická členitost území 
s množstvím nadstandardně 
chráněných prvků bránící 
vyššímu rekreačnímu využití 
krajiny 

Je v konceptu ÚP Bedřichov respektováno. + 

Vyšší nadmořská výška 
s sebou nese nevýhody 
v pěstování užitkových i 
okrasných rostlin, větších 
nákladů na zateplení objektů i 
údržbu silnic 

Řešení není v kompetenci konceptu ÚP Bedřichov ale 
jednotlivých investorů a vlastníků pozemků a nemovitostí 0/+ 

Klimatická nestabilita, silné 
větry, silné srážkové přívaly, 
snížená retence vody v krajině 

Koncept ÚP Bedřichov nemůže klimatické podmínky území 
ovlivnit; opatření pro zvýšení retence dešťové vody v území 
jsou navržena a doporučena v SEA. 

0/+ 

Vysoký podíl nevyužívaných 
pozemků TTP a travnatých 
ploch, s projevy sukcese 
lesních dřevin a křovin (vlivem 
destruovaného zemědělského 
hospodaření a výrobní a místní 
zpracovatelské struktury) 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje využití nevyužívaných 
zemědělských pozemků pro výstavbu RD nebo pro sportovní 
aktivity, v létě cyklostezky a v zimě běžecké trati; tyto plochy 
bude v budoucnu, vzhledem k navrhovanému využití, nutno 
udržovat (sekáním, spásáním). 

+ 

Tlak rekreace a sportu na 
způsoby využívání ZPF, 
zejména existence krajinářsky 
rušivých stabilních technických 
zařízení 

Prioritou obce je rozvoj cestovního ruchu a s tím spojená 
rekreační a sportovní funkce území. Koncept ÚP Bedřichov 
navrhuje využití jinak nevyužívaných ploch pro běžecké a 
sjezdové lyžování. Každoroční údržba pozemků eliminuje 
rozšíření invazních druhů rostlin a naopak podpoří zvýšení 
biodiverzity na lokalitě. Krajinný ráz je již stávajícími vleky 
v území dán, proto se nepředpokládá, že realizací nových 
vleků krajinný ráz významně nenaruší. 

0/+ 
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Stoupající emise polutantů 
ovzduší i akustického tlaku 
s rozvojem obce 

Koncept ÚP Bedřichov může pouze ovlivnit plynulost a řešení 
dopravní infrastruktury, ale neřeší dopravní zatížení a velikost 
emisního zatížení z dopravy; toto je zohledněno a 
vyhodnoceno v SEA, jejíž navržená doporučená opatření by 
měly být v průběhu implementace ÚP zohledněna a 
naplňována. 

-/+ 

Existence objektů 
vypouštějících nedostatečně 
přečištěné odpadní vody do 
vodotečí mimo kanalizační 
systém 

Koncept ÚP Bedřichov podporuje napojení nových 
zastavitelných ploch na kanalizační systém obce; řešení 
odkanalizování stávající zástavby není v kompetenci obce, 
nýbrž vlastníků jednotlivých objektů. 

+ 

Výrazně proměnlivý počet 
obyvatelů v souvislosti 
s rekreačními pobyty a tak i 
proměny zátěže prostředí, 
negativní vlivy na území CHKO 
Jizerské hory 

Území obce je z hlediska rekreačního a sportovního využití 
velice atraktivní, a tak je rozvoj obce koncipován převážně 
tímto směrem; návrhové plochy zahrnují rozvoj obce směrem 
od krátkodobých (jednodenních, víkendových) pobytů ke 
střednědobým (týdenní) a současně navrhuje možnosti 
celoročního využití. 

0/+ 

Část území Bedřichova podél 
silnic III. třídy je zasažena 
hlukem ze silniční dopravy 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje ochranná opatření především 
pro zástavbu podél komunikací III. třídy. + 

Vysoké radonové riziko 
pronikání radonu z podloží 

Koncept ÚP Bedřichov by měl zohlednit radonové riziko 
území a lokality obytných a pobytových budov přednostně 
navrhovat v zónách nižšího radonového rizika; radonové 
ohrožení se dá zmírnit např. technickými opatřeními při 
výstavbě, samotný koncept však nemá na tento jev vliv. 

0 

Absence ucelených 
koncepčních programů 
eliminujících střety sportovního 
a rekreačního využívání CHKO 
Jizerské hory 

Řešit spíše formou strategických dokumentů rozvoje obce 
(případně na krajské úrovni) v součinnosti s CHKO Jizerské 
hory; dohodnuté kompromisy později implementovat do ÚP 

0/+ 

Zvýšený tlak na novou 
lokalizaci stavebních aktivit do 
přírodně a krajinářsky cenných 
partií 

Plochy navržené v konceptu ÚP Bedřichov spadají do III. a IV. 
Zóny CHKO a respektují výskyt zvláště chráněných lokalit, 
ÚSES, VKP i dalších limitů území; v SEA navržená opatření 
eliminující negativní vliv na jednotlivé složky ŽP by měla být 
v ÚP zohledněna a naplňována 

+ 

 

D.III. VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

+ potenciálním vlivem konceptu ÚP Bedřichov je zachování, posílení / podpora 
silných stránek nebo příležitostí v území 

- potenciálním vlivem konceptu ÚP Bedřichov je narušení nebo ohrožení silné 
stránky nebo příležitosti 

0 Koncept ÚP Bedřichov se silné stránky nebo příležitosti nedotkne nebo je vzhledem 
k charakteru ÚP nerelevantní 

 

SILNÉ STRÁNKY PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY (na využití silných 
stránek a příležitostí) 

Komplexní 
vyhodnocení 

Hospodářský pilíř 
Značná lesnatost a rozloha lesů 
hospodářských, stabilizovaný 
systém lesnického hospodaření 

Koncept ÚP Bedřichov respektuje les jako VKP ze zákona a 
minimalizuje zásahy do lesních porostů i újmu na lesním 
hospodaření. 

+ 

Velmi dobrá přístupnost lesa 
sítí kvalitních účelových 
komunikací, vhodných pro 
lesnické hospodaření 
v souběhu s ostatními 
činnostmi (turistika, 
cykloturistika) 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje rozšíření těchto komunikací a 
jejich vzájemné propojení. + 

Velmi příznivé podmínky pro 
cestovní ruch (turistiku a 
rekreaci) 

Rozšíření a zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu je 
hlavním cílem konceptu ÚP Bedřichov. 

 
+ Obec střediskem cestovního 

ruchu nadmístního významu, 
rekreační středisko pro 150 tisíc 
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obyvatel liberecko-jablonecké 
aglomerace, nástupní centrum 
do Jizerských hor 
Rozvinuté zázemí pro cestovní 
ruch velký počet ubytovacích 
zařízení a jejich ubytovací 
kapacita jako významná 
základna pro cestovní ruch, 
zaměstnanost a ekonomickou 
prosperitu obce 
Dobré dopravní vazby na 
Liberec a Jablonec n/N V konceptu ÚP Bedřichov je navrženo posílení dopravních 

vazeb především podporou autobusového spojení z Jablonce 
nad Nisou i Liberce. 

+ Dobrá dopravní přístupnost 
silnicemi III. tříd s návazností 
na nadřazenou silniční síť  

Dobrá dopravní obslužnost 
(bus) včetně dostupnosti 
krajského města 

Viz.předchozí body. + 

Velký potenciál pro rozvoj 
zimních sportů 

Koncept ÜP Bedřichov řeší rozšíření ploch pro rozvoj 
především sjezdových a běžeckých tratí. + 

Dobrá úroveň lyžařských 
sportovních areálu pro sjezdové 
i běžecké lyžování Bedřichov je jedním z nejvýznamnějších turistických center 

s možností sportovního využití v zimní i letní sezóně, rozvoj 
obce i cíle konceptu ÚP Bedřichov jsou zaměřeny především 
na tuto oblast. 

+ Vyznačené turistické pěší, 
cyklistické a lyžařské trasy 
celostátního a regionálního 
významu, trasy pro vozíčkáře 
Kapacitní zdroje pitné vody, 
rozšířená veřejná vodovodní 
síť, vysoký podíl napojených 
domů na veřejný vodovod 

V souvislosti s plánovanou výstavbou je v konceptu ÚP 
Bedřichov upřednostňováno i napojení nových objektů na 
stávající vodovodní a kanalizační síť. 

+ 
Existence dostatečně kapacitní 
kanalizační sítě na téměř celém 
území 

Plošné pokrytí trafostanicemi 
Zásobování elektrickou energií je zajištěno z Jablonce 
nad Nisou i z Liberce a rozvodné sítě jsou v řešeném území 
dostačující; koncept ÚP Bedřichov rozšíření neuvažuje. 

+ 

Potenciál pro rozšíření využití 
spalování odpadového dřeva 

Obec není plynofikována (ani se o tom v budoucnu 
neuvažuje), a proto je nutnost řešit vytápění stávajících i 
plánovaných objektů elektrickými kotli nebo kotli na tuhá 
paliva; využitím tohoto potenciálu však může dojít ke zhoršení 
kvality ovzduší především při jarních a podzimních inverzích; 
konkrétní využití či opatření pro hospodaření s odpadovým 
dřevem koncept ÚP Bedřichov neřeší. 

-/+ 

Výroba elektrické energie 
z vodní síly 

Na území se nachází 3 malé vodní elektrárny; v konceptu ÚP 
Bedřichov není navržena žádná plocha pro stavbu MVE; 
záleží především na investorech, zda využijí tento zdroj 
energie. 

0/+ 

Provázanost funkčních ploch 
s krajinným zázemím 

Morfologie území předurčuje provázanost funkčnost ploch 
s krajinným zázemím; koncept ÚP Bedřichov tuto hodnotu ve 
svých cílech a záměrech podporuje. 

+ 

Sociální pilíř 
Rostoucí počet bydlících 
obyvatel a jejich příznivá 
věková struktura 

Zvyšující se poptávka po trvalém bydlení je posilována 
návrhem struktury bytového fondu odpovídajícímu 
současnému trendu poptávky, doplněny jsou i plochy 
občanského vybavení veřejného i komerčního. 

+ 
Atraktivní území pro trvalé 
bydlení 
Relativně vysoká a rostoucí 
nabídka pracovních příležitostí, 
nízká míra nezaměstnanosti Většina obyvatel je zaměstnána v odvětvích spojených 

s cestovním ruchem (ubytování, pohostinství,…), který je dále 
posilován návrhem nových funkčních ploch s potenciálem 
nových pracovních příležitostí; současně blízkost a 
jednoduchá dostupnost větších měst (Liberec, Jablonec nad 
Nisou) umožňuje dojíždění za pracovními příležitostmi. 

+ 
Dobrá dostupnost potřebných 
zařízení a poskytovatelů služeb 
v sousedních obcích (Janov 
n/N, Jablonec n/N a Liberec) 

Vliv významného počtu tzv. 
ostatních uživatelů území 
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umožňující existenci a 
udržitelnost některých zařízení 
veřejného vybavení v obci 
Nabídka ploch a zařízení pro 
sport, rekreaci a využití volného 
času 

V konceptu ÚP Bedřichov je rozšíření ploch pro rekreaci a 
sportovní využití jednou z priorit. + 

Jizerská lyžařská magistrála 
se 3 nástupními místy 
s možností celoročního využití 

Strategická poloha obce vůči Jizerské magistrále a morfologie 
okolního prostředí je ideální právě pro rozvoj zimních aktivit. + 

Areály pro sjezdové lyžování 
Nemovité kulturní památky, 
archeologická naleziště – staré 
sklárny, Muzeum sklářství 
Kristiánov 

Atraktivitu území zvyšují i nemovité kulturní památky a objekty 
lidové architektury, které jsou v konceptu ÚP Bedřichov plně 
respektovány. 

+ 

Zpracovaný a schválený 
aktuální Havarijní plán (2006) a 
Krizový plán Libereckého kraje 
(2004 – aktualizace 2007), 
Havarijní plán ORP Jablonec 
n/N a Havarijní plán obce 
Bedřichov (2007) 

V konceptu ÚP Bedřichov respektováno. + 

Omezené riziko vzniku havárií 
velkého rozsahu v důsledku 
minimálního výskytu 
nebezpečných provozů na 
území obce 

Na území se nachází pouze úpravna vody se stanovenou 
zónou ohrožení při úniku chlóru ve vzdálenosti 1 km; 
zpracovaný Havarijní plán obce Bedřichov i koncept ÚP 
Bedřichov obsahují bezpečnostní opatření při úniku chlóru. 

0/+ 

Lokalizace střediska Horské 
služby na území obce, 
spolupráce složek 
Integrovaného záchranného 
systému 

Koncept ÚP Bedřichov zahrnuje rozšíření ploch pro využití 
Horskou službou a to v podobě realizace heliportu. + 

Environmentální pilíř 
Krkonošsko-Jizerské 
krystalinikum je stabilní od 
prvohor, dobré základové 
podmínky 

V rámci konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní. 0/+ 

Území na náhorní parovině 
Jizerských hor je relativně málo 
členité a v dostatečné 
nadmořské výšce, vysoce 
hodnotné zejména pro běh na 
lyžích i horskou cyklistiku 

Poloha obce umožňuje využití území pro sportovní 
a rekreační aktivity se zaměřením především na zimní sporty, 
což je také největší potenciál obce pro rozvoj; koncept ÚP 
Bedřichov je zaměřen právě na podporu cestovního ruchu a 
nabídku dostatečného sportovního vyžití. 

+ 

Severní svahy údolí Bílé 
(Rýnovické) Nisy jsou hodnotné 
pro sjezdové lyžování 

Koncept ÚP Bedřichov rozvoj sjezdového a běžeckého 
lyžování zahrnuje. + 

Zdroje pitné vody nadmístního 
významu, celé území obce leží 
v CHOPAV Jizerské hory 

Koncept ÚP Bedřichov existenci CHOPAV plně respektuje. + 

V území jsou dostatečné srážky 
i zdroje pitné a užitkové vody V rámci konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní. + 

Vodní nádrže 
s protipovodňovou funkcí 

Existence i rozšíření ploch s protipovodňovou funkcí je 
v konceptu ÚP Bedřichov respektováno. + 

V území jsou výborné 
podmínky pro zimní i letní 
sportovně rekreační využití 

Koncept ÚP Bedřichov je zaměřen právě na podporu 
rekreačního i sportovního využití. + 

V území jsou rašeliniště, na 
kterých lze zjišťovat vývoj 
postglaciálního klimatu 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní 0/+ 

Vysoká lesnatost, dokončená 
stabilizace vlastnických vztahů 
k lesním pozemkům, převaha 
lesů ve vlastnictví ČR 

Koncept ÚP Bedřichov toto respektuje. 0/+ 

Uspokojivá kvalita povrchových 
vod mimo zastavěné území 
 

Koncept ÚP Bedřichov předpokládá a navrhuje rozšíření 
kanalizačního řadu v souvislosti s plánovanou výstavbou a 
současně tím bude umožněno i napojení dalších stávajících 
objektů, čímž jednoznačně dojde ke zlepšení kvality 

+ 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON               „Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na URÚ“ 
25 

 

povrchových vod uvnitř i vně zastavěné území. 

Uspokojivá kvalita ovzduší na 
území obce Bedřichov 

V důsledku rostoucího dopravního zatížení území a rozvoje 
ploch pro bydlení i rekreaci může dojít ke zhoršení kvality 
ovzduší v řešeném území; vyhodnocení SEA doporučuje 
opatření k eliminaci nebo minimalizaci zjištěných negativních 
vlivů, která by měla být v konceptu ÚP Bedřichov zohledněna. 

0/+ 

Třídění odpadů, dostatečné 
množství kontejnerů na tříděný 
odpad 

Systém nakládání s odpady koncept ÚP Bedřichov 
zohledňuje. + 

Existence krajinářsky 
hodnotných částí řešeného 
území tvořených význačnými 
krajinnými typy, krajinnými 
dominantami 

Koncept ÚP Bedřichov tyto lokality respektuje. 0/+ 

Množství ploch a prvků vzrostlé 
nelesní zeleně 

V konceptu ÚP Bedřichov je, i přes rozvoj zastavěných ploch, 
nelesní zeleň zohledněna a je navrženo i rozšíření těchto 
lokalit  

+ 

Nepřítomnost náletů invazních 
rostlin 

Údržbou ploch navržených pro běžecké a sjezdové trati bude 
možnost rozšíření invazních druhů rostlin výrazně 
minimalizována 

+ 

Pestré a kvalitní přírodní 
hodnoty v obci i jejím okolí, 
dostupné obyvatelům obce a 
návštěvníkům, jako prostor pro 
poznání, aktivní odpočinek, 
rekreaci a sport, oddech,,... 

Koncept ÚP Bedřichov respektuje stávající a navrhuje nové 
rekreační, sportovní i odpočinkové plochy pro obyvatele i 
návštěvníky. 

+ 

Velikost a množství ploch, 
území a prvků v zájmech 
ochrany přírody a krajiny (VKP, 
ÚSES, V-ZCHÚ,           m-
ZCHÚ, PO,...) 

Konceptem ÚP Bedřichov respektováno. + 

Existence funkčních prvků 
ÚSES bez nutnosti realizace 
prvků nových 

Obec je charakteristická velkou rozlohou a provázaností 
rozptýlené nelesní zeleně, která zčásti nahrazuje funkční 
prvky ÚSES; v konceptu ÚP Bedřichov respektováno. 

+ 

Vysoký koeficient ekologické 
stability 

V konceptu ÚP Bedřichov jsou navrženy plochy 
nezastavěného území, které přispějí k zachování (příp. 
posílení) vysokého KES. 

+ 

PŘÍLEŽITOSTI 
Hospodářský pilíř 

Rozvoj ekologického a 
energetického zemědělství a 
agroturistiky, využití stimulací 
pro rozvoj malých podniků 
v oblasti zemědělství 

V řešeném území není zájem o zemědělskou výrobu; koncept 
ÚP Bedřichov navrhuje jiné využití ploch (běžecké a sjezdové 
trati, plochy pro bydlení). 

0 

Existence vnějších finančních 
zdrojů a dotací pro údržbu 
krajiny zemědělskými (i 
nezemědělskými) způsoby 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní; ve 
vyhodnocení SEA jsou navrženy možnosti čerpání dotací 
v souvislosti s údržbou lokalit pro sjezdové a běžecké 
lyžování. 
 

0/+ 

Zvýšení kooperace mezi 
hospodářskými subjekty Koncept ÚP Bedřichov tuto otázku neřeší. -/0 
Vzájemná spolupráce s 
okolními obcemi zejména 
s městy Jablonec n/N a Liberec 
a s dalšími centry cestovního 
ruchu Janov n/N, Albrechtice 
v Jizerských horách 

V konceptu ÚP Bedřichov využito. + 

Zvýšení významu Bedřichova 
jako centra cestovního ruchu 
pro region Jizerských hor 

Je naplňováno navrženými zastavitelnými i nezastavěnými 
plochami různého funkčního využití s příslušnou prostorovou 
regulací. 

+ 

Rozšíření šetrných forem 
cestovního ruchu v obci 

V konceptu ÚP Bedřichov navrženo (turistika, 
cykloturistika,…). + 
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Podpora a rozvoj celoročních 
forem nabídky rekreace a 
využití volného času, 
organizace podniků a akcí 
v obdobích mimo hlavní sezóny 
návštěvnosti (rozvoj dalších 
aktivit v lyžařských areálech, 
prodloužení sezóny - kolečkové 
brusle, travní lyžování, 
fotbalové hřiště a jiné) 

V konceptu ÚP Bedřichov využito. + 

Rozvoj výkonnostního 
běžeckého lyžování (nové tratě, 
služby) 

V konceptu ÚP Bedřichov využito. + 

Zvýšení standardu 
poskytovaných služeb a rozvoj 
služeb 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje plochy pro rozvoj služeb a 
veřejné občanské vybavenosti; zvýšení standardu či úrovně 
poskytovaných služeb však není v kompetenci ÚP. 

0/+ 

Vytvoření produktu cestovního 
ruchu – místa starých skláren 
(Nová Louka, Kristiánov, 
Bedřichov) 

Není v kompetenci ÚP; řešit spíše ve strategických plánech 
rozvoje obce. 0/+ 

Propojení sjezdových 
lyžařských areálů Bedřichov a 
Severák 

V konceptu ÚP Bedřichov jsou zahrnuty rozvojové plochy, na 
kterých by v budoucnu mohly být realizovány další sjezdové 
trati. 

0/+ 

Rozšiřování úseků cyklostezek, 
zvyšování podpory 
cykloturistickým aktivitám 

V konceptu ÚP Bedřichov naplněno. + 

Propojení Liberce a Bedřichova 
prostředky nemotorové dopravy Nebude v budoucnu realizováno. 0 
Zajištění parkovacích ploch 
s vazbou na sjezdové a 
běžecké areály 

V konceptu ÚP Bedřichov naplněno. + 

Využití fondů EU pro 
dobudování kanalizační sítě, 
dokončení odkanalizování 
zastavěného území, napojení 
zastavitelných lokalit 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov je nerelevantní řešit 
způsob financování rozvoje technické infrastruktury. 0 

Rozvinutí programu úspor 
energií 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní; spíše se 
zaměřit na zvýšení informovanosti místních obyvatel a 
investorů ohledně technických opatření pro úsporu energií při 
rekonstrukcích či výstavbě nových objektů. 

0/+ 

Efektivní využití evropské, 
státní a krajské finanční 
podpory pro zavádění 
moderních technologií pro 
využívání alternativních zdrojů 
energie (rozvoj vytápění 
biomasou) 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov je nerelevantní řešit 
způsob financování jednotlivých aktivit. 0 

Možnost provedení plynofikace Obec Bedřichov v současnosti neuvažuje nad možností 
plynofikace území. - 

Vybudování horního centra 
obce V konceptu ÚP Bedřichov naplněno. + 
Vybudování obecních 
prostranství pro konání 
obecních akcí 

V konceptu ÚP Bedřichov naplněno. + 

Sociální pilíř 

Potenciál objektů pro přechod 
z druhého na trvalé bydlení V konceptu ÚP Bedřichov naplněno. + 

Růst počtu bydlících a 
celoročně přítomných uživatelů 
území překonávající prahovou 
velikost potřebnou pro existenci 
a ekonomickou udržitelnost 
některých zařízení veřejné 
vybavenosti území 

V konceptu ÚP Bedřichov zohledněno. + 

Rozvoj celoročně využitelných V intencích a možnostech konceptu ÚP je řešeno, není však 0/+ 
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forem rekreace, sportu, turistiky 
a cestovního ruchu umožňující 
existenci a ekonomickou 
udržitelnost některých zařízení 
vybavenosti a služeb s vyšší 
mírou celoroční zaměstnanosti 

náplní ÚP; bude spíše předmětem strategie obce (finanční, 
propagační apod.). 

Blízkost Jablonce n/N a Liberce 
jako center osídlení s nabídkou 
pracovních příležitostí, 
občanského vybavení 

V konceptu ÚP Bedřichov zahrnuto. + 

Realizace projektu „Rozvoj 
sportovního areálu lyžařského 
stadionu“ zahrnující vybudování 
a provozování nezbytného 
zázemí pro návštěvníky a 
celoroční využívání 

V konceptu ÚP Bedřichov naplněno. + 

Vybudování horního centra 
obce s novým objektem 
obecního úřadu a dalšími 
zařízeními občanského 
vybavení, úprava prostranství u 
kostela a hřbitova pro pořádání 
kulturně společenských akcí 

V konceptu ÚP Bedřichov naplněno. + 

Využití dotačních programů a 
grantů na zlepšování územně 
technické infrastruktury pro 
sportovně-rekreační funkce 
území a na obnovu památek 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov je nerelevantní řešit 
způsob financování jednotlivých aktivit. 0/+ 

Využití historie sklářství (bývalé 
sklárny Kristiánov, Nová Louka, 
Bedřichov), pro vytvoření 
produktu cestovního ruchu a 
propagaci obce 

Není v kompetenci konceptu ÚP Bedřichov; řešit spíše ve 
strategických plánech rozvoje obce. 0/+ 

Růst rodinných výdajů 
věnovaných na sport, 
tělovýchovu, rekreaci a volný 
čas 

Koresponduje s prioritním zaměřením rozvoje obce, ovšem ve 
vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov se jeví jako nerelevantní. 0/+ 

Koordinovaná spolupráce obcí 
a ostatních subjektů na území 
Mikroregionu Jizerské hory a 
přiléhajících obcí 

Není předmětem konceptu ÚP Bedřichov, spíše jiných 
strategických dokumentů. 0/+ 

Rozvoj spolupráce složek 
Integrovaného záchranného 
systému při řešení krizových 
situací na území obce 

Ve vztahu ke konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní. 0 

Využití programů EU pro 
zvýšení bezpečnosti území, 
prevence kriminality, snížení 
rizika povodní a dalších 
živelných pohrom s cílem 
zlepšení kvality života obyvatel 
obce Bedřichov 

Předmětem konceptu ÚP Bedřichov není stanovit konkrétní 
opatření pro zvýšení bezpečnosti území. 0 

Environmentální pilíř 
Využití geomorfologických 
poměrů pro sportovně 
rekreační účely 

Koncept ÚP Bedřichov zahrnuje. + 

Výstavba objektů na geologicky 
stabilním podloží Koncept ÚP Bedřichov zahrnuje. + 

Zvýšení záchytu vody v krajině 
vhodnými opatřeními 

Předmětem konceptu ÚP Bedřichov není konkrétní stanovení 
opatření, toto je zohledněno a vyhodnoceno v SEA, jejíž 
navržená doporučená opatření by měly být v průběhu 
implementace ÚP zohledněna a naplňována. 

+ 

Revitalizace vodních toků 
v zástavbě přírodě blízkým 
způsobem 

Koncept ÚP Bedřichov neřeší; převážná část vodních toků je 
přírodního charakteru. 0/+ 

Využití oteplování klimatu pro 
rozvoj ploch pro letní sporty 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje plochy pro lanové centrum a 
rozšíření a propojení cyklostezek 0/+ 
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Realizace opatření na 
vylepšení emisní situace u 
domovních topenišť 

Předmětem konceptu ÚP Bedřichov není konkrétní stanovení 
opatření, toto je zohledněno a vyhodnoceno v SEA, jejíž 
navržená doporučená opatření by měly být v průběhu 
implementace ÚP zohledněna a naplňována. 

0/+ 

Využití fondů EU pro dostavbu 
kanalizační sítě s ohledem na 
čistotu vodotečí 

Koncept ÚP Bedřichov řeší rozvoj kanalizační sítě; 
financování není v rámci konceptu ÚP Bedřichov relevantní. 0/+ 

Odstraňování rizika ohrožení 
radonem stavebními řešeními 

V rámci konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní; ochrana před 
negativním účinkem radonového záření jsou v kompetenci 
investorů. 

0/+ 

Omezením individuální 
automobilové dopravy do 
centra obce snížení celkové 
zátěže životního prostředí 
(emise, hluk) 

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje rozvoj ploch pro posílení 
autobusové dopravy. + 

Využití vnějších finančních 
zdrojů a dotací pro financování 
údržby krajiny 

V rámci konceptu ÚP Bedřichov nerelevantní; SEA 
doporučuje údržbu ploch sjezdových i běžeckých tratí 
způsobem, na který je možnost čerpat dotace (např. 
extenzivní pastva) 

0/+ 

Využití místně dlouhodobě 
nevyužívaných zemědělských 
pozemků, které jsou 
potencionálně vhodné pro 
alternativní způsoby 
zemědělského hospodaření a 
k alternativním ekologicky 
šetrným aktivitám v souladu se 
zájmy ochrany přírody a krajiny 

Koncept ÚP Bedřichov zahrnuje. + 

Posilování mimoprodukční 
funkce zemědělství a lesnictví s 
důrazem na údržbu a obnovu 
krajiny 

V souvislosti s údržbou ploch pro běžecké a sjezdové trati 
jsou v SEA doporučena opatření, které je vhodné do konceptu 
ÚP Bedřichov zahrnout. 

0/+ 

 

D.IV. VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

+ potenciální pozitivní vliv konceptu ÚP Bedřichov na hodnoty území 

- potenciální negativní vliv konceptu ÚP Bedřichov na hodnoty území 

0 Koncept ÚP Bedřichov se hodnot území nedotkne nebo je vzhledem k charakteru 
ÚP nerelevantní 

 

Hodnoty území Předpokládané vlivy konceptu ÚP Komplexní 
vyhodnocení 

KULTURNÍ HODNOTY 

dochovaná prostorová kompozice sídla s 
původními objekty lidové architektury tvořící 
krajinný ráz oblasti 

Prostorová kompozice je konceptem ÚP 
Bedřichov zohledňována, a to především 
příslušnými prostorovými, plošnými a funkčními 
regulacemi jednotlivých typů zástavby 
a lokalizací funkčních využití do prostoru sídla; 
zohledněno je i vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, jehož součástí je posouzení vlivů na 
krajinný ráz; novou výstavbou však dojde ke 
změně a velkému rozšíření urbanizovaného 
prostoru do nových, i exponovaných, lokalit. 

+/- 

architektonicky významné stavby Tyto stavby jsou konceptem ÚP Bedřichov 
respektovány. + 

evidované nemovité kulturní památky Kulturní památky obce jsou konceptem ÚP 
Bedřichov respektovány. + 

pomníčky jako vzpomínka na významnou 
událost 

Kulturní památky obce jsou konceptem ÚP 
Bedřichov respektovány. + 

PŘÍRODNÍ HODNOTY 
krajinný ráz celé řešené oblasti a jeho vazby 
na okolní území (přírodní krajinné dominanty, 
rozhledy, scény, pohledově výrazné prostory 

Krajinný ráz je respektován i s přírodními 
dominantami; budou však ovlivněny novými 
plochami bydlení a sjezdových tratí. 

+/- 
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se zachovalou strukturou zemědělské krajiny) 

CHKO Jizerské hory a jeho ochranné pásmo 

Všechny přírodně hodnotné, chráněné prvky 
v dotčeném území jsou respektovány, případně 
se návrhové lokality budou řídit doporučenými 
opatřeními vyplývajících z vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí a vyhodnocení Natura 2000. 

+ 

maloplošné ZCHÚ PR Klikvová louka 

maloplošné ZCHÚ PR Nová louka 

maloplošné ZCHÚ PR Černá hora 

NATURA 2000 na podstatné části území (PO 
Jizerské hory) 

lokality zvláště chráněných druhů rostlin 

regionální a lokální prvky ÚSES doplněné o 
interakční prvky 

vysoký stupeň ekologické stability celého 
území 

Výstavba bude většinou probíhat na plochách 
ZPF vyznačující se menší ekologickou stabilitou, 
ekologicky stabilní prvky ÚSES jsou konceptem 
ÚP Bedřichov respektovány. 

+ 

rozsáhlé lesní porosty 

 Lesní porosty nebudou konceptem ÚP 
Bedřichov narušeny, dojde k trvalému záboru 
menší výměry lesní půdy pro koridory zimního 
lyžování; koncept ÚP navrhuje zalesnění 
několika návrhových ploch. 

+/- 

významné krajinné prvky  VKP jsou respektovány. + 

nelesní zeleň dotvářející dochovaný krajinný 
ráz oblasti 

Je respektována, nové zastavitelné plochy nebo 
komunikace by měly být dotvářeny adekvátními 
plochami nebo liniemi zeleně. 

+ 

CHOPAV Jizerské hory, zdroje pitné vody  Jsou respektovány. + 
CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

vysoká ekonomická aktivita a atraktivita 
řešeného území 

Význam je posilován rozšiřováním služeb 
a podporou rekreačního potenciálu, 
konkurenceschopnost však nespadá do 
problematiky řešené v konceptu ÚP Bedřichov. 

0/+ 

nástupní centrum cestovního ruchu pro oblast 
centrální části Jizerských hor 

 Rekreační potenciál obce je posilován (návrhy 
koridorů zimního lyžování s doprovodnou 
technickou infrastrukturou, dopravní obslužnost a 
dostupnost území s novými kapacitami 
parkovacích stání atd.). 

+ silný sezónní způsob využití území tzv. 
uživateli území vlivem rekreační a turistické 
aktivity 

urbanistická struktura tvořená základní 
kompoziční osou – řekou Bílá Nisa 

 Význam vodního toku je posilován navrženými 
úpravami pobřežních linií toku (veřejná 
prostranství – zeleň). 

+ 

významné středisko sjezdového lyžování  
 Jsou navrhovány další rozšíření, napojení na 
dopravní i technickou infrastrukturu, včetně 
potřebných parkovacích stání. 

+ 

dopravní sítě a stavby  Jsou respektovány, navrženy nové sítě a 
zlepšení jejich technického stavu. + 

sítě technické infrastruktury 
 Jsou navržena napojení na stávající trasu 
vodovodní a kanalizační sítě i doplnění k novým 
rozvojovým lokalitám. 

+ 

malé vodní elektrárny Nejsou navrženy změny stávajících nebo nové 
MVE. 0 

 

Jak je patrné z předchozích dílčích kapitol, koncept ÚP Bedřichov ovlivňuje všechny stránky 
SWOT analýzy i stanovené hodnoty území. Na základě vyhodnocení lze konstatovat, že 
koncept ÚP hodnoty téměř v plné míře respektuje a stejně tak pozitivně přispívá i k vývoji 
jednotlivých stránek SWOT analýzy – odstraňuje hrozby, posiluje a respektuje silné stránky, 
zlepšuje nebo eliminuje slabé stránky a využívá příležitosti území. Na druhé straně, koncept 
ÚP nenavrhuje takové aktivity a funkční využití území, které by hodnoty území ohrožovaly 
a působily negativně na stav nebo vývoj území. Koncept ÚP tak dává prostor a vytváří dobré 
podmínky pro udržitelný rozvoj území. 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON               „Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na URÚ“ 
30 

 

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Cílem územního plánování, obecně podle stavebního zákona, je vytvářet předpoklady 
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území, který uspokojuje potřeby současné i budoucí generace. 

Priority územního plánování jsou v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2006) stanoveny 
rovněž k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Republikové priority 
jsou určeny ke konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování 
a požadavků na udržitelný rozvoj v návazných ÚPD krajů a obcí. Priority PÚR ČR jsou blíže 
stanoveny v podobě rozvojových oblastí a os, specifických oblastí, koridorů a ploch a dále 
také jednotlivými strategickými požadavky na určitý směr rozvoje celého území ČR. Mezi ně 
patří například: ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví; zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, osídlení, kulturní krajiny; stanovit podmínky 
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavitelného území 
a mnoho dalších. 

Koncept ÚP Bedřichov je v souladu s obecnými zásadami a prioritami Politiky územního 
rozvoje ČR a cíli územního plánování. Konkrétní požadavky s průmětem do území obce 
Bedřichov z pohledu PÚR ČR nevyplývají. 

Urbanistická koncepce rozvoje obce Bedřichov i další oblasti rozvoje stanovené v konceptu 
ÚP Bedřichov jsou rovněž v souladu s požadavky na využívání území vycházející 
z příslušných koncepcí vyšší úrovně jako je ÚPN VÚC Liberecké sídelní aglomerace, Zásady 
územního rozvoje Libereckého kraje, Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013, 
Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje, Regionální operační program NUTS II 
Severovýchod a jiné schválené koncepční dokumenty kraje jednotlivých resortů. Obec má 
zpracovaný Strategický plán rozvoje obce Bedřichov na léta 2008 - 2015, je členem 
dobrovolných sdružení obcí Svazek měst a obcí Jizerské hory a svazku obcí - mikroregionu 
Jizerské hory, mikroregionu Kamenice a Turistického regionu Jizerské hory. 

Mimo jiné, zmíněné priority a cíle územního plánování, včetně specifických požadavků 
pořizovatele, jsou zároveň obsahem schváleného návrhu zadání územního plánu obce 
Bedřichov. Z těchto požadavků zde uvádíme tyto, včetně vyhodnocení jejich zohlednění 
v navrhovaném konceptu ÚP: 

� Výsledně jsou naplňovány požadavky a podmínky pro rozvoj obce a požadavky 
na zohlednění historických, kulturních, urbanistických a přírodních hodnot území. 
Urbanistická koncepce navazuje na původní prostorové členění a urbanistickou strukturu 
sídla se zachováním a podpořením dochovaných hodnot. 

� Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, 
na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany ZPF, PUPFL) 
a na územní systémy ekologické stability jsou rovněž zohledněny, protože koncept ÚP 
Bedřichov koordinuje rozvojové aktivity s ohledem na zájmy a požadavky ochrany 
přírody. Dále podporuje směrování potřeby energie k využívání ekologicky přijatelnějších 
paliv včetně možnosti doplňkových zdrojů energie atd. 

� Hodnocený dokument rovněž splňuje požadavky na ochranu kulturních památek, 
památkově chráněných území a jejich ochranných pásem – plně jsou respektovány 
nemovité kulturní památky, dochované objekty lidové architektury, architektonicky cenné 
stavby aj. 
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� Požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení 
a nakládání s odpady stejně jako požadavky vyplývající z dalších právních předpisů 
(např. ochrany před povodněmi apod.) jsou naplňovány: navržený rozvoj silniční sítě řeší 
obsluhu celého území, dopravu v klidu a minimalizuje dopravní závady v území; rozvoj 
kapacit občanského vybavení je s ohledem na celkový počet uživatelů území situován 
v souvislosti s ostatními aktivitami v území do stávajícího centra ale i do nově 
navrhovaného horního centra obce; základní koncepce technické infrastruktury řeší 
kapacitní i nové územní nároky území. 

� Koncept ÚP Bedřichov respektuje vstupní podmínky řešeného území a v souladu s cíli 
územního plánování a požadavky na ochranu hodnot území řeší problémové okruhy 
vymezené v návrhu zadání ÚP a stanovuje zastavitelnost ploch, jejich funkční využití 
za podmínek udržitelného rozvoje území.  

Hlavním cílem konceptu ÚP Bedřichov je stanovení podmínek pro realizaci kontinuálního 
a vyváženého trvale udržitelného rozvoje území obce, tj. posilování hospodářské 
a společenské soudržnosti při zabezpečení trvalého souladu všech jeho přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot. 
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
- SHRNUTÍ 

F.I. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU 
PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ 
ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA 
ZJIŠTĚNA V ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. 

Na základě průzkumů a rozborů byla vyhodnocena i vyváženost územních podmínek 
pro příznivé prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 
a to jak v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, tak i v porovnání mezi nimi.   

Priority a zásady celkové koncepce rozvoje území obce Bedřichov jsou v konceptu ÚP 
Bedřichov stanoveny k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro soudržnost 
společenství obyvatel území, pro hospodářský rozvoj a pro příznivé životní prostředí: 
 

Příznivé životní prostředí 

Z rozboru udržitelného rozvoje vyplývá, že území obce spadá do oblasti s velmi příznivým 
životním prostředím, vykazujícím významné přírodní hodnoty. Území obce má tedy příznivé 
územní předpoklady a podmínky pro rozvoj environmentálního pilíře, pro zachování 
přírodních hodnot území, pro zachování kvality krajiny a jednotlivých složek životního 
prostředí.  

V konceptu ÚP Bedřichov jsou tyto skutečnosti zohledněny a respektovány a význam 
environmentálního pilíře v řešeném území je zachován, popř. posilován, a to i s ohledem 
na širší územní vazby. Základní urbanistická koncepce konceptu ÚP Bedřichov vytváří 
vhodné východisko pro specifický další rozvoj obce s orientací na environmentální hodnoty, 
jejichž přitažlivost a atraktivita v budoucnu dále poroste. Současně koncept ÚP řeší, snižuje 
a eliminuje nedostatky a slabé stránky životního prostředí a ohrožení environmentálních 
hodnot. 
 
Z konceptu ÚP vyplývá, že  
– zajišťuje soulad rozvoje urbanizačních aktivit s podmínkami ochrany přírody 

CHKO Jizerské hory a NATURA 2000,  
– zajišťuje územní předpoklady pro udržitelný rozvoj území a integrovaný přístup k ochraně 

a využívání přírodních zdrojů,  
– krajinná atraktivita území bude rozvojovými aktivitami respektována a využívána v zájmu 

jejího zachování pro budoucí generace,  
– bude využito uplatnění forem cestovního ruchu respektujících přírodní hodnoty, 
– přestavbou a dostavbou budou revitalizovány zanedbané části zastavěného území, 

budou revitalizovány zanedbané části krajiny, 
– ohrožení území povodněmi na plochách v kontaktu s tokem řeky Bílá Nisa bude 

eliminováno respektováním hranic stanovených záplavových zón při urbanizaci území 
a realizací preventivních opatření vedoucích ke snižování povodňových stavů,  

– rostoucí zatížení hlukem a znečištění ovzduší (NOx, prach) způsobené automobilovou 
dopravou bude eliminováno vhodnými technickými a přírodě blízkými opatřeními (trojskla 
u staveb v blízkosti silnic III. třídy, izolační zeleň,…) 

– je navrženo snižování rozsahu nevyužívaných zemědělských pozemků 
– vymezuje místní ÚSES, aby byla zajištěna jeho funkčnost, respektuje VKP ze zákona,  
– respektováním územních opatření zajišťuje ochranu vodohospodářsky významného 

území v systému CHOPAV, ochranu povrchových a podzemních vod s cílem zabezpečit 
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dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby 
území, 

– návrhem vhodného přístupu k využívání území, respektováním územních opatření, 
vhodným využitím zanedbaných území (např. chatová osada Šanghaj) a zamezením 
nežádoucích civilizačních projevů na kvalitu životního prostředí a obytné hodnoty území 
zajišťuje ochranu ovzduší, vod a půdy před znečištěním,  

– ekonomický rozvoj orientuje na zohledňování mimoprodukčních funkcí lesa a krajiny, 
na nenarušování a ochranu krajinného rázu apod., 

– a řada dalších návrhů, podporujících environmentální hodnoty území.   

 

V rámci hospodářského pilíře lze konstatovat, že obec Bedřichov má relativně dobré 
územní podmínky pro ekonomický rozvoj, a to i nadále zejména v oblasti rozvoje cestovního 
ruchu (především měkčí formy cestovního ruchu respektující environmentální limity území). 
Charakter území i jeho dosavadní vývoj umožňuje další příznivý rozvoj v tomto směru. 

Největší pozornost bude třeba věnovat problematice dopravní infrastruktury území (mj. šířka 
komunikací,…), zejména zlepšování dopravní dostupnosti obce a její účelné provázanosti 
na Jablonec n/N, Liberec a okolní střediska cestovního ruchu. 

Koncept ÚP podporuje možnosti a příležitosti ekonomického rozvoje s ohledem 
na stanovené limity a hodnoty území, zejména environmentální, a vytváří územní podmínky 
pro řešení stávajících závad, nepříznivých podmínek a ohrožení různých oblastí 
ekonomického rozvoje, např.: 

– rozvoj hospodářského potenciálu obce rozšířením možností sportovního využití území 
(např. lanové centrum, stadion), 

– rozvoj ubytovacích kapacit propojených s rozšířením nabídky služeb a občanské 
vybavenosti, 

– rozvoj ploch dopravní infrastruktury zajistí dostatečný počet parkovacích míst i dobrou 
prostupnost území 

– dosažený stupeň vybavenosti obce technickou infrastrukturou umožní další rozvoj obce, 
– založené systémy technické infrastruktury budou doplněny a rozvíjeny v souladu 

s realizací navržených rozvojových ploch, 
– a řada dalších.  

 

V rámci sociálního pilíře a zajištění soudržnosti společenství obyvatel území lze 
konstatovat, že obec Bedřichov má řadu příznivých územních podmínek pro sociální rozvoj, 
na druhé straně však vykazuje i řadu nedostatků. Dominantní vliv výrazně proměnlivého 
počtu sezónních uživatelů území a jednodenních návštěvníků ve skladbě uživatelů území 
přináší stále rostoucí nároky a požadavky na využití území. Pozitivně lze hodnotit rostoucí 
tendenci počtu trvale bydlících obyvatel. Negativním jevem je naopak vysoká zátěž 
přechodnými uživateli území. Území obce je dnes již velmi zatížené, až přetížené s velkým 
urbanizačním tlakem na zastavěné území. Rozvojovým limitem se tak stává únosnost území, 
jeho zatížení a do budoucna bude důležitá určitá regulace návštěvnosti (uživatelů území) 
s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny.  

Koncept ÚP Bedřichov navrhuje řešení vyhovující urbanistické struktury obce a zajištění 
dalšího urbanistického rozvoje v souladu s požadavky na dostatečnou kvalitu života, zajištění 
územních podmínek pro zlepšení nepříznivých demografických trendů (zlepšení věkové 
a vzdělanostní struktury obyvatelstva, zajištění sociálních služeb atd.), stabilizace podmínek 
pro trvalé bydlení apod. Jako konkrétní příklady, jak návrh ÚP přispívá k vyváženosti 
sociálního pilíře, posiluje jeho hodnoty a silné stránky a řeší nepříznivé podmínky 
a odstraňuje hrozby, je možno uvést např.:  

– úpravy silniční sítě zajistí kvalitní propojení obce s Libercem a Jabloncem nad Nisou, 
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– návrh ploch bydlení venkovského, využívající volných proluk ve stávající zástavbě 
bydlení venkovského a přilehlých volných ploch za hranicemi současně zastavěného 
území obce,  

– návrh ploch smíšených centrálních pro bydlení ve funkční spojitosti s občanskou 
vybaveností a službami, 

– návrh ploch smíšených obytných ve funkční spojitosti občanskou vybaveností 
a službami, 

– využití stávajících stabilizovaných a vyhovujících zařízení občanské vybavenosti,  
– návrh nových ploch občanské vybavenosti pro její rozvoj v odpovídající struktuře 

nabídky (kvalita, druhovost, dostupnost) a zajištění nových kapacit v kontextu 
stoupajících nároků, vyplývajících z dosaženého stupně hospodářského a sociálního 
rozvoje pro obyvatelstvo obce i přechodných uživatelů střediska rekreace a cestovního 
ruchu,  

– vhodná lokalizace složek základní vybavenosti zajistí její dostupnost v upřednostnění 
potřeb trvale bydlícího obyvatelstva, 

– využití volného času na úrovni kulturně společenské zhodnotí realizace odpočinkových 
zón u koupaliště a u kostela, 

– navrhuje rozvoj stávajícího stadionu do velikosti významné sportovně rekreační zóny 
a dalších aktivit, které pomohou zajistit širokou nabídku sportovně rekreačního vyžití 
a její celoroční využití, 

– navrhuje dopravní řešení s novými parkovacích ploch, zajišťujícími snadnější dostupnost 
specifických sportovně rekreačních aktivit všemi druhy osobní dopravy, 

– zajišťuje podmínky pro odpovídající péče o přírodní a kulturní hodnoty území – nedílné 
složky atraktivity území a odvozeného zájmu jeho uživatelů i návštěvníků, 

– zajišťuje podmínky pro vymezení pěších a cyklistických tras místního významu, 
– zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných 

prostranství k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem 
a účelem, 

– a další.  
 

Z pohledu porovnání tří pilířů udržitelného rozvoje na území obce je z hlediska hodnot území 
a dalšího rozvoje obce nejvýznamnější environmentální pilíř udržitelného rozvoje území, 
který výrazně převažuje nad ostatními dvěma pilíři. Jeho hodnoty, často chráněné 
legislativou, do jisté míry omezují a budou i nadále omezovat rozvoj ostatních dvou pilířů. 
Rozvoj zejména ekonomického pilíře, ale i sociálního pilíře musí respektovat omezení 
vyplývající z environmentálního pilíře udržitelného rozvoje území. 

Je však možné konstatovat, že koncept ÚP Bedřichov plně respektuje principy a hodnoty 
udržitelného rozvoje a maximální měrou přispívá k zajištění vyváženosti územních podmínek 
udržitelného rozvoje pro příznivé prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území. 

 

F.II. SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK 
PRO PŘEDCHÁZENÍ 

• zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel 
řešeného území 

Koncept ÚP Bedřichov v maximální míře eliminuje zjištěné slabé stránky a hrozby a rizika, 
ovlivňující potřeby života současné generace, zejména v následujících oblastech a ohledech:  

– navržená urbanistická koncepce rozvoje obce omezuje riziko živelného využití území 
s ohledem na respektování limitů a hodnot území, 
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– navrhuje řešení k eliminaci střetů a závad v oblasti dopravní infrastruktury, v oblasti 
nepřiměřených zásahů do cenných území nebo s rizikem znehodnocení přírodních, 
kulturních i civilizačních hodnot území,  

– vytváří územní i jiné předpoklady pro rozvoj bydlení, služeb i pro rozvoj občanské 
i technické vybavenosti, čímž vytváří předpoklady pro stabilizaci obyvatelstva, 
pro zlepšení věkové i vzdělanostní struktury obyvatelstva, pro dostatečnou nabídku 
pracovních příležitostí a pro kvalitní životní podmínky a pro zvyšování životní úrovně 
obyvatelstva  

– vymezením podmínek pro protipovodňová opatření eliminuje hrozbu záplav a obdobných 
přírodních katastrof a jevů, jež by jinak mohly ohrozit životy, zdraví nebo majetek 
obyvatel i návštěvníků území  

– zajišťuje podmínky pro omezení nadměrné hlukové zátěže území z dopravy navrženým 
dopravním řešením, soustředěním výrobních aktivit mimo intenzivně obydlená území  

– a další.  

• předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích. 

Koncept ÚP Bedřichov v maximální míře eliminuje předpokládaná rizika a ohrožení života 
budoucích generací zejména v následujících oblastech a ohledech:  

– vytváří podmínky pro stabilizaci obyvatel, jejich příznivou strukturu a sociální soudržnost,  

– vytváří podmínky pro udržitelný ekonomický i sociální rozvoj, pro dlouhodobou prosperitu 
území obce,  

– v maximální míře eliminuje možné zhoršení nebo ohrožení životního prostředí a zdravých 
životních podmínek v dlouhodobém horizontu, respektuje environmentální limity 
a hodnoty území,  

– zajišťuje územní podmínky pro dlouhodobý vyvážený udržitelný rozvoj území i trvale 
žijících obyvatel a přechodných uživatelů  

– vytváří podmínky pro eliminaci rizika ekonomických i přírodních ohrožení obyvatel 
(bezpečná dopravní a technická infrastruktura, protipovodňová opatření, opatření proti 
erozi apod.) 

– zajišťuje udržitelné a efektivní využívání přírodních zdrojů z pohledu jejich zachování 
i pro budoucí generace. 

 

Z pohledu porovnání všech pilířů udržitelného rozvoje na území obce je z hlediska hodnot 
území a dalšího rozvoje obce nejvýznamnější environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
území, který výrazně převažuje nad ostatními dvěma pilíři. Jeho hodnoty, často chráněné 
legislativou, do jisté míry omezují a budou i nadále omezovat rozvoj ostatních dvou pilířů. 
Rozvoj zejména ekonomického pilíře, ale i sociálního pilíře musí respektovat omezení 
vyplývající z environmentálního pilíře udržitelného rozvoje území. I přesto koncept ÚP 
rovnoměrně řeší, snižuje a eliminuje hrozby a slabé stránky a naopak podporuje zjištěné 
možnosti a příležitosti všech tří pilířů. 

Posuzovaný koncept ÚP Bedřichov bude mít pozitivní vliv na hospodářský rozvoj, soudržnost 
společenství obyvatel území a bude únosný i z hledisek dopadu na životní prostředí.
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SEZNAM ZKRATEK 

BPEJ  bonitované půdně ekologické jednotky 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČR  Česká republika  
DI   dopravní infrastruktura  
EIA  posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EU  Evropská Unie 
EVL   evropsky významné lokality (soustavy Natura 2000)  
CHKO  chráněná krajinná oblast 
CHLÚ  chráněné ložiskové území 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KES  koeficient ekologické stability 
KÚ  krajský úřad 
LBC  lokální biocentrum 
LFA  Less Favoured Areas (území s méně příznivými podmínkami) 
LK  Liberecký kraj 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 
NP  národní park 
NV  nařízení vlády 
OP  ochranné pásmo  
PHO  pásmo hygienické ochrany 
PLO  přírodní lesní oblast 
PM2,5  suspendované částice frakce PM2,5 
PM10 suspendované částice frakce PM10 
PO   ptačí oblasti (lokality soustavy Natura 2000) 
PPO  protipovodňová opatření 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
RURÚ   rozbor udržitelného rozvoje území  
SEA hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí (Strategic Environmental 

Assessment) 
SEZ  staré ekologické zátěže 
SWOT  analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb  
SZ   stavební zákon  
TI   technická infrastruktura  
TTP  trvalé travní porosty  
ÚAP   územně analytické podklady  
ÚP  územní plán obce 
ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru (návrh) 
ÚP VÚC územní plán velkého územního celku  
UR   udržitelný rozvoj  
URÚ   udržitelný rozvoj území  
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VKP  významný krajinný prvek 
VN  vodní nádrž  
VPO   veřejně prospěšná opatření  
VPS   veřejně prospěšné stavby  
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 1. ZADÁNÍ A CÍL POSOUZENÍ  

 
Koncepcí, pro kterou se posuzuje významnost vlivů na lokality soustavy Natura 2000 

podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je koncept  územního plánu 

obce, vypracovaný projekční kanceláří SAUL s.r.o. , Liberec, předloţený v květnu 2009. 
Území obce Bedřichov  leţí z části v  území, které bylo vzhledem ke kvalitě a významnému 

zastoupení druhů uvedených v příloze I směrnice Rady č. 79/409/EEC,  zařazena do české 

soustavy Natura 2000 na základě nařízení vlády č.605/2004 Sb. jako ptačí oblast. 
Předloţené  hodnocení musí proto stanovit,  zda hlavní předměty ochrany PO  mohou být 

realizací opatření a staveb obsaţených v ÚP  ovlivněny a jaká je míra a předpokládané 

důsledky tohoto ovlivnění pro předměty ochrany, integritu a zachovalost lokalit soustavy 
Natura 2000. 
 

 
 2. METODIKA 

 
V lokalitě byla provedena ( kromě jiných)  jedna časně ranní kontrola v době toku tetřívků za 

účelem ověření případného výskytu tokanišť v blízkosti míst některých konkretizovaných  

záměrů ÚP. 
Výsledky terénních pochůzek a literárních údajů  byly porovnány s předloţenou dokumentací 

a dále s dostupnými údaji o lokalitách  a biologii, event. ekologických nárocích  druhů, které 

jsou zde předmětem  ochrany . 
Pravděpodobné významné vlivy na předměty ochrany (negativní i pozitivní) byly  hodnoceny 

podle Tab. 1.  
 

Tab. 1  Hodnocení vlivů na předměty ochrany 

   Významnost vlivů bude hodnocena podle následující stupnice: 
 

 

Vliv 

 

Hodnota 

 

 

Popis 

Významný 

negativní  -2 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK 

Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je moţné realizovat pouze 

v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) 
Významný rušivý aţ likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její 

podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo 

druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 

Mírně negativní  -1 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
Nevylučuje realizaci záměru. 

Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo 

do přirozeného vývoje druhu. 
Je moţné jej minimalizovat navrţenými zmírňujícími opatřeními. 

Nulový  0 Záměr nemá ţádný vliv. 

Mírně pozitivní  +1 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu 

nebo do přirozeného vývoje druhu. 

Významný  

pozitivní  +2 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do 

biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
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Poznámka:   Vlivy na prioritní stanoviště či druhy nemohou být hodnoceny stejně jako u ostatních předmětů 

ochrany (viz § 45i, odst. 10).  Platí, ţe při identifikaci významného negativního vlivu na lokality s prioritními 

typy přírodních stanovišť a druhy je vţdy třeba prokázat převaţující důvody veřejného zájmu týkající se 

veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro ţivotní prostředí. 

V takovém případě je na Ministerstvu ţivotního prostředí, aby rozhodlo o odůvodněnosti realizace záměru, 

případně aby poţádalo o stanovisko Evropskou komisi. 
 

 

 

 

 3. POPIS KONCEPCE 

 
Záměr :      Koncept územního plánu obce Bedřichov 
                                                                                                  

    Katastrální území :    60136   Bedřichov 
                                          
    Obec :                         Bedřichov 
                                                          

Kraj :                          Liberecký    
 
 

Obec Bedřichov bude s ohledem na relativní stabilitu místního obyvatelstva a pozvolný 

demografický růst způsobený migrací rozvíjena jako stabilizovaný kompaktní sídelní útvar  
s rozvojovými plochami v prolukách a na okraji zastavěného území. 
Bude vyuţit revitalizační potenciál zanedbaných ploch v zastavěném území (osada Šanghaj) 

a dostavbový potenciál centrální zóny obce podél průtahu silnice III.třídy, pro jehoţ 

vymístění nejsou na území obce vytvořeny prostorové podmínky. 
Bude podporován sílící rekreační význam obce zaloţený na vyuţití mimořádně příznivých 

přírodních podmínek pro cestovní ruch – potenciál Jizerských hor, architektonická kvalita 

jednotlivých objektů i celková urbanistická struktura obce v propojení s příměstskou 

krajinou. 
K posílení nedostatečné infrastruktury základních i doplňkových sluţeb cestovního ruchu, 

podpoře vzdělávání, kulturního a sportovního vyţití obec vyuţije zařízení občanského 

vybavení zahrnutá do stávajících ploch smíšených obytných - centrálních (SC), ploch 

občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV), ploch občanského vybavení – sportu a 
tělovýchovy (OS) a ploch specifických - nezastavěného území (SN) i do nově navrţených 

ploch této kategorie s celkovou kapacitou cca 14 600 m2 CUP. 
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  4. OBECNÁ FYZICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA    

      ÚZEMÍ,  

      DOTČENÉ LOKALITY  A  PŘEDMĚTY OCHRANY N2000 

 
Území  obce Bedřichov  se nachází v silně zalesněném území západní, niţší části Jizerských 

hor, asi 5 km severovýchodně od Liberce. 
Severní část území obce Bedřichov leţí jiţ v PO Jizerské hory. Hranice této PO probíhají 

přes lokalitu Nová Louka, v jejíţ těsné blízkosti, ovšem vně hranic PO, je v konceptu 
navrhovaná nová pobytová (?) louka N38, uvedená jako nezastavěné území. Další 

navrhovanou plochou v konceptu je pobytová louka na ploše označené N39 u osady 
Kristiánov, nacházející se uvnitř hranic PO. 
Aktivity na těchto  plochách mohou proto přímo či nepřímo ovlivnit biotopy či populace 

druhů, které jsou v PO předmětem ochrany. 
                 
Lokality soustavy N2000 na území obce a jejich hlavní předměty ochrany  
ukazuje Tab. 2., dotčené předměty ochrany ukazuje Tab. 3 

 

Tab.2  

Ptačí oblast (PO) 

Kód 

lokality 
Název Hlavní předměty ochrany 

Rozloha 

  početnost 

CZ0511008 Jizerské 

hory 

sýc rousný (Aegolius funereus) 
 
 
tetřívek obecný (Tetrao tetrix)  

30-100 HP 
 
 
77-100 MM 
 
 

 
 
Tab.3 

 

Dotčené předměty ochrany 
 

Předmět ochrany 

Přítomnost 

předmětu 

ochrany 

Možnost 

ovlivnění 
Popis vlivu 

Sýc rousný 
(Aegolius funereus) 
 
 
Tetřívek obecný 
(Tetrao tetrix) 
 
 

+ 
 
 
+ 

ANO 
 
 
ANO 

zvýšení pohybu osob na pobytové 

louce (N. Louka)  a s tím 

související vyrušování v blízkosti 

potenciálních či skutečných 

hnízdišť ( nebo tokanišť) 

 

 

Oldřich Bušek
Čára

Oldřich Bušek
Čára
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Oba výše uvedené druhy ptáků jsou biotopově do značné míry vázány na horské jehličnaté 

lesy, případně jejich okraje, a dále na nelesní travinobylinná společenstva. Protoţe tyto typy 
stanovišť (horské třtinové smrčiny, event., rašelinné a podmáčené smrčiny, horské trojštětové 

louky) se vyskytují v okolí Nové Louky i Kristiánova, mohou být předměty ochrany PO 

realizací  koncepce potenciálně dotčeny. 
 
 
 
  5. VYHODNOCENÍ  VLIVŮ  ZÁMĚRŮ A OPATŘENÍ 

      KONCEPCE  NA  PO 

 
 
Vyhodnocení úplnosti podkladů : 

 

Jako podklad pro hodnocení byl  předloţen text  návrhu ÚP, k dispozici byl také koordinační  

mapový podklad návrhu. 
Informace o výskytu, distribuci a početnosti druhů, především ptáků, kteří jsou předmětem 

ochrany v EVL a PO, pocházejí z dostupné literatury a byly dále upřesněny údaji Mgr. M. 
Pudila , člena ČSO a zoologa muzea v Liberci. 
 
 
 Vlivy na druhy rostlin a živočichů 

 
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) : 
V nejbliţším okolí Nové Louky a Kristiánova nebyl výskyt tetřívka v době toku v roce 2009 
zjištěn (vlastní pozorování)  a toto území  ani není, především vzhledem k trvalé přítomnosti 

lidí ( a psů !), tetřívky pravidelně navštěvováno. 
Nejbliţší pravidelná tokaniště tetřívka leţí ve vzdálenosti cca 2 km od obou uvedených 
lokalit (Pudil ústně). 
Přestoţe charakter aktivit  na navrhovaných pobytových loukách není blíţe specifikován, lze 

předpokládat nejspíše lyţařské a rekreační aktivity, hlavně v zimní části roku. V době toku 

tetřívka (v Jizerských horách  duben – květen) nebudou pobytové louky pravděpodobně  
navštěvovány více  neţ v současné době. Pravidelná tokaniště tetřívků jsou pak od lokalit 
Nová Louka a Kristiánov v dostatečné vzdálenosti, aby rušení nemohlo dosáhnout  významné 
úrovně. 
Negativní vliv spočívající ve zvýšeném pohybu osob ( event. automobilů) v okolí nových 

pobytových luk  a s tím související rušení, event. hlukové  zatíţení biotopů   lokální populace  

tetřívka lze hodnotit maximálně jako mírně negativní (-1). 
 
Sýc rousný (Aegolius funereus) 
Sýc je nejhojnější sovou  Jizerských hor, v místech koncentrovaného výskytu ( lokality 

s vyvěšenými hnízdními budkami) se mohou vyjímečně vyskytovat aţ 2 HP/ 1 km
2 (9). 

Hnízdním biotopem druhu je výhradně les (vyšších věkových tříd – s výskytem hnízdních 

dutin), kvalita tohoto stanoviště v okolí Nové Louky a Kristiánova nebude aktivitami na  
pobytové louce  významně sníţena. Jako potenciální negativní vliv lze připustit pouze 

zhoršení kvality či rozlohy potravního biotopu, kterým mohou být i zmíněné louky N38 a 
N39. Vzhledem k celkové rozloze hnízdního a potravního biotopu druhu v PO lze tento vliv 
hodnotit jako nulový (0). 
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  Celkové vyhodnocení pravděpodobných významných  vlivů  

         na  lokalitu soustavy N2000 

 

Jedinými záměry, navrhovanými  v předloţeném konceptu ÚPO, které by mohly ovlivnit 
předměty ochrany PO Jizerské hory, je zřízení nových pobytových luk (nezastavitelné plochy 
N38 a N39) u Šámalovy chaty a Kristiánova. Přes nejednoznačné plánované aktivity lze 
případný negativní vliv těchto záměrů hodnotit pouze jako mírně negativní, tzn. nevylučující 

realizaci záměru. 
Další záměry ÚP jsou od lokalit soustavy N2000 tak vzdáleny a nebo mají takový charakter, 

ţe negativní ovlivnění předměrů ochrany lze vyloučit. 
 
Vyhodnocení kumulativních vlivů : 
V území nebyl zjištěn ţádný další záměr nebo opatření, které by v součinnosti s návrhy ÚP 
mohly  mít významné kumulativní   účinky  na   předměty ochrany. 
 
Vyhodnocení celistvosti lokality : 
Celistvost a ekologická integrita  PO v území nebude realizací ÚP narušena – potenciální 

negativní vlivy jsou vzhledem k celkové rozloze lokality PO Jizerské hory (více neţ 100 

km2) aţ minuciózní, navíc lokality záměrů leţí na samém okraji (N39), nebo dokonce vně 

(N38) ptačí oblasti. 
 
 
 
 
 6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

 
 
Realizací záměrů a opatření obsaţených v konceptu  územního plánu obce Bedřichov 
nedojde k závaţnému nebo nevratnému poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, 

k jejichţ ochraně je  PO  CZ0511008  Jizerské hory určena,  
ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichţ ochraně je toto 
území určeno ( § 45g zákona č. 114/1992 Sb.).  
 
 
 
 
 

V tomto ohledu 
 
 

hodnocený koncept  ÚP nebude mít významný negativní vliv  

na celistvost a předměty ochrany PO  . 
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 8. ZKRATKY 

 
ES – Evropské společenství 
EVL  – evropsky významná lokalita 
HP – hnízdní pár 
KO  – kriticky ohroţený druh, uvedený ve vyhlášce MŢP č.395/1992 Sb. 
MM – rozmnoţující se samci (vzhledem k polygamii druhu Tetrao tetrix) 
N2000 – soustava lokalit Natura 2000 
O – ohroţený druh, uvedený ve vyhlášce MŢP č.395/1992 Sb. 
OOP – orgán ochrany přírody 
PO – ptačí oblast 
SCI   –  (Sites of Community Importance)  

– evropsky významná lokalita 
SO – silně ohroţený druh, uvedený ve vyhlášce MŢP č.395/1992 Sb. 
SPA – (Special Protection Areas) – ptačí oblast 
ÚP(O) – územní plán (obce) 
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1 Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace 
k cílům ochrany životního prostředí přijatým 
na vnitrostátní úrovni 

1.1 Obsah a cíle konceptu ÚP 

Cílem konceptu ÚP Bedřichov je jeho upřesnění jako reakce na vnitřní rozvoj obce i změny 
v širším kontextu území. 

Hlavním důvodem pro vypracování konceptu ÚP Bedřichov je především návrh na rozšíření 
ploch pro funkci rekreace a bydlení a ploch obytných centrálních, jejichž využití nabízí mimo 
jiné možnost hromadného bydlení a umístění občanského vybavení. 

Koncept ÚP Bedřichov je zpracován ve smyslu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006, o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. 

Koncept ÚP Bedřichov zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným 
a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tímto 
účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Cílem této urbanistické koncepce je zachování dosavadního charakteru zástavby 
a funkčního využití dílčích území s napojením zastavitelných území na stávající strukturu 
osídlení; současně zahrnuje zvýšené požadavky na sportovně rekreační význam sídla 
s velkými kumulacemi návštěvnosti. 

Koncept ÚP Bedřichov řeší pouze dílčí změny a nevyvolá tedy potřebu úprav urbanistické 
koncepce a koncepce uspořádání krajiny oproti schválenému územnímu plánu obce. 
Konceptem se nemění celková koncepce rozvoje obce.  

Koncept ÚP Bedřichov nemá vliv na nemovité kulturní památky, na památkově chráněná 
území a jejich ochranná pásma, ani na architektonické hodnoty v řešeném území. Celé 
řešené území je vedeno jako území s možnými archeologickými nálezy, veškeré výkopové 
a zemní práce je nutno předem ohlásit archeologickému ústavu ÚAPPSČ. 

Ochrana přírodních hodnot v řešeném území, ÚSES, lokality s výskytem zvláště chráněných 
druhů rostlin a další hodnoty nebudou konceptem ÚP Bedřichov dotčeny. 

 

1.2 Zhodnocení vztahu územního plánu obce k cílům ochrany životního 
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni  

Posuzovaný koncept ÚP Bedřichov se nachází na území CHKO Jizerské hory, pro kterou je 
jako základní koncepční dokument zpracován Plán péče CHKO Jizerské hory, v němž jsou 
specifikovány dlouhodobé i krátkodobé cíle ochrany životního prostředí daného území. Dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, však tento dokument pro fyzické 
a právnické osoby není závazný. Správa CHKO má možnost se jako dotčený orgán vyjádřit 
v rámci správních řízení k veškerým plánovaným záměrům na území CHKO, a tím sledovat 
soulad s cíli ochrany životního prostředí. 

Pro dané území lze dále uvažovat obecné cíle ochrany životního prostředí, stanovené 
pro nespecifikovaná území ČR v relevantních koncepčních materiálech na různých úrovních, 
např. Státní politika životního prostředí, Akční plán zdraví a životního prostředí ČR, Státní 
program ochrany přírody a krajiny, Strategie udržitelného rozvoje ČR apod. Další sledovanou 
úrovní je krajská, jejíž strategické dokumenty by měly být harmonizovány s národními cíli 
v oblasti ochrany životního prostředí. Jako obecnější referenční cíle ochrany ŽP, 
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deklarované v národních dokumentech, je možno uvést ochranu zemědělského půdního 
fondu (ZPF), obecnou ochranu přírody a krajiny podle zákona č.114/1992 Sb. atd. 

Územními průměty ochrany životního prostředí jsou v posuzovaném území chráněná území, 
jejichž ochrana je stanovena a zaručena zvláštními právními předpisy, jejichž respektování je 
nutné při každé územně plánovací i stavební činnosti (území chráněná např. z hlediska 
ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, ochrany nerostného bohatství apod.). V oblasti 
ochrany přírody a krajiny jsou to jednak území se zvláštní ochranou (zvláště chráněná území 
– ZCHÚ), jež se řídí „Plány péče“, stanovenými příslušným orgánem ochrany přírody 
a krajiny, jednak území a fenomény s obecnou ochranou (např. VKP, ÚSES, přírodní parky, 
obecná ochrana rostlin a živočichů atd.). Zvláště chráněná území, stejně tak i prvky ÚSES 
regionálního významu jsou v posuzovaném konceptu ÚP Bedřichov zohledněny 
a respektovány. Ochrana dalších přírodních prvků, jako jsou VKP nebo lokality s výskytem 
zvláště chráněných druhů rostlin, je rovněž do územního plánu zahrnuta a jejich ochrana 
je upřesněna vymezením jednotlivých funkčních ploch a jejich regulací v závazné části ÚP. 

Cíle v oblasti životního prostředí jsou na národní a krajské úrovni stanoveny příslušnými 
strategickými dokumenty. 

Koncept ÚP Bedřichov je navrhován v souladu se stávajícími rozvojovými předpoklady obce. 
Změny respektují i požadavky kladené aktuálně platnými nebo rozpracovanými koncepcemi 
na vyšších úrovních, především Libereckého kraje. 

Koncept ÚP Bedřichov je návazným dokumentem na úrovni obce pro strategické cíle 
jednotlivých koncepcí: 

� Národní rozvojový plán 
� Politika územního rozvoje ČR 
� Státní politika životního prostředí 
� ÚP VÚC Liberecké sídelní regionální aglomerace 
� ÚP VÚC Libereckého kraje (Zásady územního rozvoje-ZÚR) 
� Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 
� Povodňový plán Libereckého kraje 
� Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje 
� Krajská koncepce zemědělství kraje 
� Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji 
� Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 
� Územní energetická koncepce Libereckého kraje 
� Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 

Obec Bedřichov je součástí mikroregionu Jizerské hory, který sdružuje celkem 8 obcí. 
Mikroregion má zpracovánu koncepci rozvoje výrobních ploch na území mikroregionu 
a koncepci rozvoje zařízení pro sport, tělovýchovu a rekreaci. Dalším závazným 
dokumentem je Strategický plán obce na období 2008 – 2015, v němž je ukotvena vize 
vybudování sídla jako dominantního centra cestovního ruchu ve spolupráci s okolními 
obcemi, zejména s Janovem nad Nisou. 

Koncepce, jejichž cíle se dotýkají území na národní úrovni, by měly být podle jednotlivých 
odvětví zapracovány do krajských a regionálních dokumentů, které řeší rozvoj daného 
regionu ve větší konkrétnosti. Obec by měla respektovat i podmínky kladené EU, pokud se 
jich územně nebo na úrovni počtu obyvatelstva dotýkají. 

Při posuzování vlivů na životní prostředí byly vzaty v úvahu především ÚP VÚC Libereckého 
kraje, Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje a Plán péče o CHKO Jizerské 
hory; rámcově byly zohledněny i ostatní výše vyjmenované dokumenty. Je možno 
konstatovat, že koncept ÚP Bedřichov není v rozporu s cíli ochrany životního prostředí, 
stanovených ve výše uvedených koncepčních dokumentech.  



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON                  „Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na ŽP (SEA)“ 
7 
 

2 Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném 
území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyl 
uplatněn ÚP 

2.1 Vymezení řešeného území a širší vazby 

Rámec řešeného území tvoří obec Bedřichov. Obec spadá do územní působnosti 
Libereckého kraje (viz. obrázek 1), okresu Jablonec nad Nisou a obce s rozšířenou 
působností Jablonec nad Nisou. 
 
Základní souhrnné informace obce 

Status: Obec 
Typ města: Ostatní obce 
ZUJ (kód obce): 563536 
NUTS5: CZ0512563536 
LAU 1 (NUTS 4): CZ0512 – Jablonec nad Nisou 
NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj 
NUTS2: CZ05 - Severovýchod 
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jablonec nad Nisou 
Obec s rozšířenou působností: Jablonec nad Nisou 
Katastrální plocha (ha): 2 425 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2008: 295 
Nadmořská výška (m n.m.): 707 
Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 15° 8' 33'' E , 50° 47' 28'' N 
První písemná zpráva (rok): 1 602 
Počet katastrů: 1 – k.ú. Bedřichov 
Počet územně technických jednotek: 1 
Počet částí obce: 1 
Zdroj: [3] 

Obrázek 1 Mapa Libereckého kraje 

 
Zdroj: [11, upraveno CityPlan] 

Obec Bedřichov se nachází v okrese Jablonec nad Nisou cca 10 km severně od centra 
města. Bedřichov sousedí s městem Liberec a obcemi Mníšek, Hejnice, Janov nad Nisou 
a Josefův Důl (viz. obrázek 2). Vymezení katastrálního území obce je zobrazeno 
na obrázku 3. 

Spádovostí lze území přiřadit především na významnější města v okolí, tj. Liberec 
a Jablonec nad Nisou. 
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Obrázek 2 Lokalizace obce Bedřichov – mapa širšího území   

 
Zdroj: [13] 
 

Obrázek 3 Katastrální území obce Bedřichov 

 
Zdroj: [10, upraveno CityPlan] 
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Obrázek 4 Letecký pohled na obec Bedřichov  

 
Zdroj: [11] 

Celé katastrální území obce Bedřichov patří do CHKO Jizerské hory, která byla vyhlášena 
výnosem Ministerstva kultury a informací pod č.j. 13853/67 ze dne 8.12.1967, s účinností 
od 1.1.1968. Současně je celé k.ú. součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) Jizerské hory, zřízené nařízením vlády č. 40/1978 Sb., jejíž hranice jsou shodné 
s hranicí CHKO. 

2.2 Ovzduší a klima 

2.2.1 Klimatická charakteristika 

Z větší části spadá, podle klimaticko-geografického členění dle Quitta (1971), řešené 
katastrální území do klimatické oblasti CH7, na SV zasahuje do oblasti CH6 (viz. obrázek 5). 
V souvislosti se zjištěnými kódy BPEJ lze oblast kategorizovat jako klimatický region CH 
s charakteristikami podle vyhlášky MZe č. 327/1998 Sb. Porovnání těchto základních 
klimatických charakteristik dané oblasti uvádí tabulka 1. 

Obrázek 5 Mapa klimatických oblastí  

   
* červené ohraničení zobrazuje lokalizaci posuzované oblasti 
Zdroj: [1, upraveno CityPlan]
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Tabulka 1 Základní klimatické charakteristiky dané oblasti 

Zdroj: [1,8] 

Z daných charakteristik vyplývá, že klima odpovídá horskému charakteru. Z klimatologického 
hlediska se jedná o oblast chladnou, podoblast méně chladnou s velmi krátkým až krátkým 
létem, mírně chladným a vlhkým, přechodné období je dlouhé, jaro je mírně chladné, podzim 
mírný. Zima je dlouhá mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou. 

 

2.2.2 Ovzduší  

Kvalita ovzduší 

Na základě hodnocení kvality ovzduší na území ČR jsou Ministerstvem životního prostředí 
vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Tyto oblasti se vymezují jako 
území, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více 
znečišťujících látek. Řešené území do OZKO nepatří, ovšem sousedí s městy Liberec 
a Jablonec nad Nisou, která dle podkladů MŽP do OZKO spadají, jelikož na jejich území 
došlo k překročení stanovených imisních limitů pro PM10 (frakce polétavého prachu 
o průměru pod 10 nm). Imisní limity PM10 pro ochranu zdraví lidí jsou 50 µg.m-3 24 hodinový 
limit a 40 µg.m-3 roční limit, přičemž v Liberci byly tyto limity překročeny na 18,9 % území 
a v Jablonci nad Nisou na 4 % území. 

Na území obce nejsou provozovány žádné zdroje znečišťování zařazené do Integrovaného 
registru znečišťování (IRZ). V širším okolí zájmového území se nachází několik velkých 
zdrojů znečišťování ovzduší Libereckého kraje, a tudíž potenciálních zdrojů znečišťování 
ovzduší v Bedřichově – Teplárna Liberec, a.s., Termizo a.s., Teplárna Brandl Jablonec 
nad Nisou atd.  

   základní klimatické charakteristiky 
klimatická oblast CH6 

(Quitt) 
klimatická oblast CH7 

(Quitt) 

počet letních dní 10 - 30 

počet dní s teplotou alespoň 10°C 120 - 140 

počet mrazových dní 140 - 160 

počet ledových dní 60 - 70 50 – 60 

průměrná teplota v lednu -4/-5 °C -3/-4 °C 

průměrná teplota v dubnu 2 - 4 4 – 6 

průměrná teplota v červenci 14 - 15 15 – 16 

průměrná teplota v říjnu 5 - 6 6 – 7 

počet dnů se srážkami alespoň 1 mm 140 - 160 120 – 130 

srážkový úhrn ve vegetačním období 600 - 700 500 – 600 

srážkový úhrn v zimním období 600 - 700 500 – 600 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 - 140 100 – 120 

počet dní jasných 150 - 160 

počet dní zatažených 40 - 50 

základní klimatické charakteristiky 
klimatický region CH 

(vyhláška č. 327/1998 Sb.) 
charakteristika regionu chladný, vlhký 

suma teplot nad 10°C pod 2000 

průměrná roční teplota < 5 °C 

průměrný roční úhrn srážek > 800 mm 

pravděpodobnost suchých vegetačních období 0 % 

vláhová jistota > 10 
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Do nedávné doby bylo území negativně ovlivňováno i emisemi ze vzdálených zahraničních 
zdrojů znečišťování, kterými jsou tepelné elektrárny v Německu a Polsku. Většina z nich byla 
již zavřena nebo odsířena, vyjma polskou elektrárnu Turów, která zůstává významným 
zdrojem znečišťování ovzduší v Libereckém kraji i přesto, že od r. 1994 došlo k významnému 
snížení produkovaných emisí tuhých znečišťujících látek, SO2 a NO2. 

Významný vliv na kvalitu ovzduší v obci Bedřichov mají především malé zdroje znečišťování 
v podobě lokálních topenišť (vytápění RD). Jako zdroje především drobného polétavého 
prachu se značně podílejí na imisních situacích během podzimních, zimních a jarních 
inverzí. 

Problémem je též automobilové zatížení obce, které zapříčiňuje vysoké koncentrace NOx 
a také emise tuhých znečišťujících látek, zvláště velikostních frakcí PM2,5 a PM10. K ovlivnění 
dochází vzhledem k rekreačnímu využití jako hlavního potenciálu obce především sezónně, 
tj. v zimních a letních měsících a ve dnech volna. 

Obrázek 6 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 v roce 2007 (imisní limit 

50 µg/m
3
) 

 
Zdroj: [8, upraveno CityPlan] 

Obrázek 7 Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2007 (imisní limit 40 µg/m
3
) 

 
Zdroj: [8, upraveno CityPlan] 

 
Blízké okolí dotčeného území se vyznačuje i zvýšeným množstvím benzo(a)pyrenu 
v ovzduší (obrázek 8), kdy pravidelně dochází k překročení cílového imisního limitu 
pro benzo(a)pyren (1 ng.m-3) na 49,5 % území Liberce a 20,6 % území Jablonce nad Nisou. 
Cílové imisní limity se nepodílejí na zařazení sledované oblasti do OZKO, ovšem jsou 
stanoveny jako dlouhodobý cíl snížení obsahu daných látek v ovzduší, a to do 31.12. 2012. 
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Obrázek 8 Pole průměrné roční koncentrace  benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2007 

 
Zdroj: [8, upraveno CityPlan] 

Na území obce Bedřichov se v současné době nenacházejí žádné stanice měřící stav 
ovzduší v dané lokalitě. Nejbližšími stanicemi jsou stanice Liberec – město a Jablonec – 
město. Obě stanice jsou ve správě ČHMÚ a jedná se o automatické stanice pozaďové, 
městské. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty koncentrací vybraných znečišťujících 
látek naměřené v r. 2007 na výše uvedených stanicích a jejich maximální povolené imisní 
limity. 

Tabulka 2 Hodnoty vybraných znečišťujících látek na stanicích Liberec - město 

a Jablonec - město za r. 2007 

Látka 
Liberec - město Jablonec - město 

roční LV 
X XG X XG 

Suspendované částice PM10 (µg/m3) 27,0 23,3 22,2 19,1 40 
Oxid dusičitý - NO2 (µg/m3) 24,9 23,3 20,3 19,0 40 
Oxid uhelnatý – CO (µg/m3) 453,5 435,3 - - - - - - 10 000 
Oxid siřičitý – SO2 (µg/m3) 5,6 4,4 4,8 3,9 125 
Benzen (µg/m3) 1,3 1,3 - - - - - - 5 
Olovo – Pb (µg/m3) 17,3 11,4 - - - - - - 0,5 
X – roční aritmetický průměr; XG – roční geometrický průměr; LV – stanovený roční limit; - - - data 
nejsou k dispozici 
Zdroj: [8, upraveno CityPlan] 

Vzhledem k charakteru stanic, jejich umístění v městské zástavbě a vzdálenosti 
od zájmového území se dá usuzovat, že průměrné roční hodnoty v šetřeném území katastru 
Bedřichov budou výrazně nižší. 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) jsou vyhlašovány na základě zákona 
č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, který rozděluje sledované oblasti 
na zóny aglomerace, kde je vyhodnocováno překročení stanovených imisních limitů jedné 
nebo více sledovaných znečišťujících látek v ovzduší. I přesto, že posuzované území není 
řazeno mezi oblasti s nadlimitními hodnotami pro ochranu zdraví, měly by být preferovány 
projekty, jež by svou realizací nepřinášely do území zvýšení emisí znečišťujících látek. 
Naopak by měla být v rámci realizace a naplňování krajského Programu snižování emisí 
a zlepšování kvality ovzduší prosazována taková opatření, jež by vedla ke snížení obsahu 
těchto škodlivin a zvyšovala kvalitu ovzduší, a tudíž i atraktivnost daného území z hlediska 
rekreace a trávení volného času. 
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2.3 Horninové prostředí a přírodní zdroje 

2.3.1 Morfologické a geologické poměry 

Geomorfologicky se řešené území řadí pod provincii Česká vysočina, subprovincii 
Krkonošsko-jesenická soustava, oblast Krkonošská oblast, celek Jizerské hory, podcelek 
Jizerská hornatina a okrsek Soušská hornatina.  

Podcelek Jizerská hornatina zahrnuje centrální část Jizerských hor. Má charakter ploché 
hornatiny. Tvořena je granitoidy krkonošsko – jizerského masivu, zčásti rumburského 
masivu, ojediněle hornin krystalinika. Charakteristický je nesouměrný kerný reliéf stupňovitě 
klesající od S k J s rozsáhlými vrcholovými klenbami, žulovými vrchy a suky, strukturně 
denudačními hřbety širokými třetihorními údolími a okrajovými svahy rozčleněnými 
hlubokými údolními zářezy. Jizerské hory tvoří mohutnou kru, která se mírně sklání k jihu. 
Vrcholové partie jsou členěny mělkými údolími, z nichž vystupují oblé hřbety a vrcholy často 
se skalními výstupy. Při okraji pohoří se naopak vyskytují hlubší údolní zářezy. S tímto 
mírným reliéfem kontrastuje až 600 m vysoký severní sráz, členěný roklemi s vodopády 
(Štolpich, Černý potok) a mohutnými skalními stěnami se sutěmi (Frýdlantské cimbuří). 

Jak je zřetelné z obrázku 9, není geologická stavba území nijak pestrá ani komplikovaná. 
Z geologického hlediska se zájmové území nachází v oblasti Krkonošsko-jizerského 
žulového plutonu, který je součástí vyššího geologického celku Krkonošsko-jizerského 
krystalinika. Převážná část hor je budována výrazně porfyrickou středně zrnitou biotitickou 
žulou, respektive hrubozrnnou, tzv. libereckou žulou. Vzácný je zde výskyt žilných hornin 
a pegmatitů s mohutnými krystaly živců, křemene (záhněda) a dalších minerálů. Žulový 
pluton byl na několika místech proražen třetihorními čedičovými vyvřelinami, z nichž 
nejznámější je strmý kužel Bukovce (1005 m n.m.). 

Tektonicky Jizerské hory podobně jako Krkonoše prodělaly v podstatě všechny horotvorné 
procesy, které postihly Český masív, a každý z těchto procesů, od assyntského přes 
kaledonské zvrásnění a účinky variské a saxonské tektoniky, vtiskl tomuto území určitý 
specifický rys. 

Obrázek 9 Geologická mapa 

 
Zdroj: [10] 
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2.3.2 Radonové riziko 

Z mapy radonového indexu je možné vyčíst radonový potenciál místního geologického 
podloží. Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je 
možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním 
zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie 
radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu 
nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (hodnota EOAR). Zároveň indikuje i míru pozornosti, 
kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání radonu z podloží u nové výstavby. 

Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitém typu hornin při měření 
radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového indexu. 
Obvyklým jevem je, že přibližně 20 % až 30 % měření spadá do jiné kategorie radonového 
indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch.  

Místně se vyskytují zástupci hornin s vysokým radonovým indexem (žuly). Na katastrálním 
území Bedřichova je převažující tzv. vysoká kategorie radonového indexu. Lokálně je území 
zasaženo průnikem oblastí s přechodným radonovým rizikem (mezi nízkým a středním 
radonovým rizikem). 

Je tedy zřejmé, že určení kategorie radonového indexu na stavebním pozemku není možné 
provádět odečtením z mapy jakéhokoliv měřítka, ale pouze měřením radonu v podloží 
na konkrétním místě pro zohlednění lokálních, často proměnlivých geologických podmínek.  

Obrázek 10 Mapa radonového indexu geologického podloží 

 
* modré ohraničení zobrazuje lokalizaci posuzované oblasti 
Zdroj: [13] 

 

2.3.3 Nerostné suroviny 

V zájmovém území se nevyskytují žádná těžená výhradní ani nevýhradní ložiska nebo 
chráněná ložisková území (obrázek 11).  

Platný koncept ÚP Bedřichov uvádí 4 lokality ložisek stavebních surovin – staré lomy 
na žulové horniny (štěpný kámen nebo stavební písek). Všechna ložiska jsou opuštěná. 
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Obrázek 11 Těžba nerostných surovin v okolí  

 
Zdroj: [10] 

Nejbližšími dobývacími prostory jsou těžené dobývací prostory Hraničná a Ruprechtice 
(v rámci chráněného ložiskového území Ruprechtice, č. 710180000) patřící liberecké 
společnosti Ligranit, kde se v současnosti těží žula. Na severním okraji řešeného 
katastrálního území se nejblíže nachází poddolované území Hejnice – Štolpich a Hejnice – 
Bílý Potok. 

Dle údajů z Geofondu ČR se na dotčeném území nevyskytují žádná další důlní díla, haldy 
nebo poddolovaná území náchylná k sesuvům. 
 

2.3.4 Odpady, skládky, SEZ 

V zájmovém území se nenacházejí žádné kontaminované plochy ani staré ekologické zátěže 
(SEZ).  

V řešeném území byly v minulosti 2 skládky tuhých komunálních odpadů (TKO) – skládky 
Bedřichov a Bedřichov V Zátiší, které byly na náklady obce rekultivovány a budou i nadále 
monitorovány. Obec nepřipravuje umístění nové skládky TKO, ovšem navrhuje 2 lokality pro 
umístění polního složiště hnoje. 

2.4 Podzemní a povrchové vody 

2.4.1 Hydrologická charakteristika 

Jizerské hory jsou srážkově velmi bohaté, přičemž povrchová voda je jedna ze základních 
složek formujících jejich reliéf. Hory patří mezi významnou pramennou oblast. Po hřebenech 
prochází evropské rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. 

Převážná část zájmového území spadá do povodí Odry a je odvodňována řekami Nisou 
a Smědou. Zbytek území patří do povodí Labe s hlavními toky Jizerou a Kamenicí. Mezi 
nejvýznamnější toky patří vodohospodářsky významné toky Bílá a Černá Nisa a Kamenice, 
tvořená Velkým a Malým Kamenickým potokem. Dalšími toky, které protékají řešeným 
územím, jsou Blatný potok, Červený potok a další drobné bezejmenné toky. Hlavním tokem 
je Bílá (Rýnovická) Nisa, která protéká terénní depresí uprostřed zastavěného území obce 
Bedřichov. Koryto je převážně přírodního charakteru. Na obrázku 12 jsou znázorněny vodní 
toky a plochy řešeného území a dále je v následující tabulce uveden přehled povodí v území. 
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Obrázek 12 Vodní toky a plochy v k.ú. Bedřichov 

 
 

Tabulka 3 Přehled povodí v k.ú. Bedřichov 

Název toku Č.  hydrologického 
pořadí (ČHP) 

Význam toku Správce 
toku 

Kamenice 1-05-01-058 vodohospodářsky významný tok Povodí Labe 
Blatný potok 1-05-01-059 - Povodí Labe 
Jelení potok 1-05-01-060 - Povodí Labe 
Bílá Nisa (Rýnovická) 2-04-07-006 vodohospodářsky významný tok Povodí Labe 
Harcovský potok 2-04-07-014 vodohospodářsky významný tok Povodí Labe 
Černá Nisa 2-04-07-016 vodohospodářsky významný tok Povodí Labe 
Jeřice 2-04-07-024 vodohospodářsky významný tok Povodí Labe 
Černý potok 2-04-10-004 - Povodí Labe 
Malý Sloupský potok (Bílý Štolpich) 2-04-10-009 - Povodí Labe 
Zdroj:[9] 

Všechny vodoteče mají charakter bystřin. Srážkové poměry v této oblasti spolu s konfigurací 
terénu podmiňují výskyt častých velkých vod. Na vodním toku Bílá (Rýnovická) Nisa je proto 
Krajským úřadem Libereckého kraje stanoveno záplavové území pro Q5, Q20 a současně 
aktivní zóna Qakt, a to usnesením zn. KULK 18072 ze dne 9. 4. 2008. Do řešeného území 
také zasahuje velmi malá část záplavového území Q100 stanoveného pro vodní nádrž 
Josefův Důl. Dále je stanoveno území zvláštní povodně pro celý vodní tok Černá Nisa 
pod vodním dílem Bedřichov, které však nezasahuje do zastavěného území obce. 

Katastrální území obce Bedřichov se vyznačuje také velkým množstvím vodních nádrží. 
Jedná se především o vodní nádrž Bedřichov, která byla vybudována pro zachycování 
povodňových průtoků, rekreaci a napájení turbíny v elektrárně Rudolfov. V zastavěné části 
obce u sportovního stadionu se nachází vodní nádrž Bedřichov II, ležící na Bílé (Rýnovické) 
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Nise, která slouží především k rekreačním účelům. Níže na Bílé (Rýnovické) Nise leží vodní 
nádrž Bedřichov III, která slouží i pro malou vodní elektrárnu. Další vodní nádrží je nádrž 
na Blatném potoce, která byla postavena pro pohon pily. V kontaktu s řešeným územím 
se nachází největší vodní nádrž v Jizerských horách – vodní nádrž Josefův Důl, 
vybudované na řece Kamenici. Jejím hlavním účelem je akumulace vody pro přípravu vody 
pitné a je zde vyhlášeno pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 1. a 2. stupně, které se 
nachází v katastru obce (viz. obrázek 13). Voda z přehrady je podzemní štolou přiváděna 
do úpravny vody Bedřichov. 

Obrázek 13 Ochranné pásmo I. a II. stupně vodní nádrže Josefův Důl 

 
Zdroj: [9] 

Celé k.ú. obce Bedřichov je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
Jizerské hory, zřízené nařízením vlády č. 40/1978 Sb. 

Tabulka 4 Data CHOPAV Jizerské hory 

Identifikátor CHOPAV 103 
Název CHOPAV Jizerské hory 
Název právního předpisu, 
kterým je CHOPAV vyhlášena 

Nařízení vlády č. 40/1978 Sb. 

Plocha CHOPAV 370,67 km2 

Slovní popis hranice CHOPAV Hranice je vymezena shodně s hranicí 
CHKO Jizerské hory. 

Typ CHOPAV povrchové vody 
Zdroj: [9] 

 

2.4.2 Hydrogeologické poměry 

Podle Hydroekologického informačního systému VÚV T.G.M. leží území katastru obce 
Bedřichov na rozhraní dvou hydrogeologických rajonů, jejichž základní charakteristika 
je uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka 5 Charakteristika hydrogeologických rajonů 

Název Krystalinikum Jizerských hor 
v povodí Lužické Nisy 

Krystalinikum Krkonoš 
a Jizerských hor v povodí Jizery 

ID 6413 6414 
Plocha 701,59 km2 899,62 km2 

Oblast povodí Horní a střední Labe Horní a střední Labe 
Hlavní povodí Odra Labe 
Skupina rajonů Krystalinikum Sudetské soustavy Krystalinikum Sudetské soustavy 
Geologická jednotka Horniny krystalinika, proterozoika 

a paleozoika 
Horniny krystalinika, proterozoika 
a paleozoika 

Zdroj: [9] 

Povodí Horního a středního Labe má charakter kotliny, v jejímž středu se rozkládá křídová 
pánev s pokryvem čtvrtohorních sedimentů. Kotlinu ohraničují horská pásma krystalinika, 
která při úpatí přecházejí v permokarbonské pánve zasahující pod křídu.  

V povrchové zóně rozpukání granitového masívu se uplatňuje puklinová propustnost 
s rychlým oběhem podzemních vod podle stupně rozevření puklin. V písčitém zvětralinovém 
plášti převažuje průlinová propustnost pokryvu a umožňuje dobrou infiltraci srážkových vod. 
Rajón je odvodňován především přítoky horních toků Labe, Jizery a Nisy. V krystaliniku 
dochází k přímé infiltraci srážek, zvláště v místech rozsáhlejšího výskytu písčitého eluvia. 

Glacifluviální uloženiny jsou velmi vhodným prostředím pro akumulaci podzemní vody. Jejich 
mocnost je ověřena do 90 m. Jde o štěrkopísky a písky s podřízenými vložkami jílů. Pozitivní 
faktory pro vznik významného kolektoru je plošné rozšíření, značná mocnost i dobrá 
průlinová propustnost sedimentů. 
 

Obrázek 14 Hydrogeologická mapa ČR  

 
Zdroj: [13] 

 

2.4.3 Ochrana podzemních a povrchových vod 

Jak již bylo uvedeno výše, zájmové území se nachází na území CHOPAV povrchových vod 
– Jizerské hory. 

Pro ochranu kvality povrchových a podzemních jsou na území vyhlášena ochranná pásma 
vodních zdrojů, a to: 

• ochranné pásmo 1. a 2. stupně vodního zdroje nádrž VD Josefův Důl (1. stupeň 
v okolí nádrže pod okružní cestou, 2. stupeň v povodí nad profilem hráze), rozhodnutí 
OP 1. a 2. stupně – SčKNV Ústí nad Labem, odbor VLHZ č.j. vod1434/85/K1/HK 
z 23.12.1985, rozhodnutí o změně OP 1. stupně v oblasti hrází – OkÚ Jablonec n/N, 
RŽP č.j. ŽP 2787/93 z 21.1.1994 
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• ochranné pásmo 1. a 2. stupně vodního zdroje Kristiánov (současně zahrnující území 
OP vodního zdroje nádrže VD Josefův Důl, podklad SČVaK, 11/2004, návrh 
na odstavení prameniště a zásobování Josefova Dolu z vodovodního řadu Souš) 

• ochranné pásmo 1. a 2.stupně vodního zdroje na svahu pod Maliníkem (objekt 
č.p.83) – rozhodnutí MNV Bedřichov č.j. 780099 z roku 1978 

• ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje (Urban), p.p.č.104/1 – rozhodnutí OkÚ 
Jablonec n/N. OVLHZ č.j.1525 z roku 1989 

Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování 
hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto 
oblastech, vymezuje v příloze č. 1 zranitelné oblasti. Z nařízení vyplývají podmínky 
pro používání dusíkatých hnojivých látek, stanovení aplikačních pásem a skupin půd 
ohrožených erozí. Toto nařízení se však řešeného území nedotýká. 

Dalším nařízením vlády, jež přispívá k determinaci charakteristik území, je 
NV 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. 
Dle tohoto nařízení se veškeré vodní toky na území katastru obce Bedřichov řadí mezi vody 
lososové. 
 

2.4.4 Znečištění povrchových toků 

Podle vyhodnocení jakosti vody ve vodních tocích podle „ČSN 75 7221 – Jakost vod – 
Klasifikace jakosti povrchových vod“ jsou hlavní toky, jež obklopují území obce Bedřichov, 
hodnoceny v daných úsecích jako 3. třída (Lužická Nisa) a 2. třída (Kamenice) jakosti vody 
za období 2005 - 2006. 3. třída jakosti značí znečištěnou vodu a 2. třída jakosti představuje 
vodu mírně znečištěnou. Klasifikace vychází z dlouhodobého monitoringu sledovaných 
ukazatelé jakosti vod. 
 

2.4.5 Odvodnění a zásobování vodou 

Zásobování pitnou vodou 

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje [19] je obec Bedřichov 
zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu Severočeské vodárenské společnosti a.s. 
(SVS a.s.). Voda je do obce přiváděna z místní úpravny vod, kde dochází k úpravě vody 
(ÚV) z vodní nádrže Josefův Důl. Z ÚV je voda dále vedena do vodojemu Bedřichov, který 
zásobuje střední a jižní část obce. Současně je odtud čerpána voda do vodojemu U lesa 
zásobujícího severní část obce. Lokality Kristiánov a Nová Louka mají vlastní zdroje. 

Vodovod je navržený pro celou plochu zástavby a jeho výstavba průběžně probíhá. 

Odvodnění území 

Obec Bedřichov má vybudovanou splaškovou kanalizační síť v celkové délce 3,230 km 
o DN 300. Kanalizace je ve vlastnictví SVS a.s. a je napojena na přepad ÚV Bedřichov, 
odkud je vodárenskou štolou odpadní voda odvedena do kanalizační sítě města Liberec. 
Štola se napojuje na kanalizační stoku VII v Harcově, která dále odvádí odpadní vody 
na ČOV Liberec. V lokalitě Nová Louka je nově vybudována průmyslová ČOV ve vlastnictví 
Lesů ČR s.p.. Lokalita Kristiánov není trvale obydlena, a proto se odvádění odpadních vod 
bude řešit v případě osídlení samostatně. 

Dešťové vody jsou z území svedeny systémem struh a příkopů do místních vodotečí nebo 
zasakovány. 
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2.5 Půda 

V centrální části CHKO se vyskytují zejména kambizemní podzoly, často zrašelinělé. 
Ve vrcholových partiích (nad 1000 m n.m.) jsou uváděny typické podzoly. Zastoupeny jsou 
též dystrické kambizemě. Na vrchovištních rašeliništích se vyskytují organozemě 
a organozemní gleje. Na severních skalnatých svazích se objevují litozemě a rankery. 
Výjimkou je např. čedičový Bukovec, kde se vytvořily eutrofní kambizemě.  

Z hlediska zrnitosti převažují v nižších polohách půdy zrnitojílové a jílovitohlinité. V horských 
polohách se nacházejí lehčí půdy, které obsahují méně jílovitých částic a větší podíl štěrku. 
Z hlediska půdní reakce se jedná o půdy silně kyselé až kyselé (pH 3,5 – 5,5) 
a co do obsahu humusu středně až silně humózní. [4] 

Obrázek 15  Pedologické poměry širšího zájmového území 

 
Zdroj: [10] 

 

2.5.1 Bilance půdy  

Obec Bedřichov je oblastí s minimálním zastoupením pozemků ZPF a absencí orné půdy, 
což dokazuje i struktura druhů pozemků daného území (tabulka 7). 

Tabulka 6 Struktura druhů pozemků území obce Bedřichov v roce 2008  

Druhy pozemků Výměra (ha) 
Orná půda - 
Chmelnice - 
Vinice - 
Zahrady 4 
Ovocné sady - 
Trvalé travní porosty 121 
Zemědělská půda 125 
Lesní půda 2 166 
Vodní plochy 58 
Zastavěné plochy 10 
Ostatní plochy 67 
Celková výměra pozemků  2 426 
Pozn. Údaje k 1.1.2008 
Zdroj: [7] 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že z celkového množství pozemků jednoznačně převládají 
pozemky lesní a současně převážná většina pozemků ZPF je tvořena trvalými travními 
porosty. 
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V řešeném území veškeré pozemky ZPF spadají do nižších tříd ochrany ZPF (III. – V. tř.). 
Konceptem ÚP Bedřichov jsou navrženy trvalé zábory ZPF o celkové ploše 38,1630 ha. 
Tento zábor je převážně určen k rozšíření ploch pro lyžařské využití (sjezdovky, běžecké 
trati), zástavbě pro bydlení a rekreaci a posílení dopravní infrastruktury převážně v podobě 
nových parkovacích ploch. 
 

2.5.2 Půdy posuzovaného území 

Základní vlastnosti půd jsou charakterizovány kódem BPEJ (bonitovaná půdně ekologická 
jednotka). V ní je obsažena informace o klimatickém regionu, expozici, skeletovitosti, 
hloubce, textuře a půdním druhu zájmové plochy. Hlavní determinantou je druhé a třetí číslo 
kódu definované jako hlavní půdní jednotka – HPJ. Půdy jsou dle kódu BPEJ řazeny 
do stanovených kategorií tříd ochrany, jejichž charakteristika je uvedena v následující 
tabulce. 

Tabulka 7 Charakteristika tříd ochrany ZPF  

Třída ochrany Charakteristika 
I. třída bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně 

v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF 
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické 
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu 

II. třída zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce 
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmíněně zastavitelné. 

III. třída půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností 
a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro 
event. výstavbu. 

IV. třída půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných 
klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

V. třída zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční 
schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až 
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro 
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd leze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou 
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany 
životního prostředí. 

Zdroj: [12] 

Na území obce Bedřichov se nenacházejí kvalitnější půdy vhodné pro intenzivní zemědělské 
využití. Současně se zde nachází velké množství pozemků LFA (Less Favourite Areas = 
méně příznivá území), kdy díky specifickým půdním a klimatickým podmínkám, absenci 
center zemědělské výroby a taktéž nezájmu o zemědělské hospodaření je tato oblast 
pro zemědělské využití značně neperspektivní.  

Na lokalitách učených k trvalému záboru ZPF v rámci Konceptu ÚP Bedřichov lze dotčenou 
oblast z pohledu výskytu a střídání jednotlivých BPEJ charakterizovat jako poměrně fádní, 
patřící do třídy ochrany III – V (viz tabulka 8).  
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Tabulka 8 Základní charakteristika půd dle jednotlivých BPEJ 

Kód BPEJ Třída ochrany ZPF Základní charakteristika půdy 

9.36.24 
9.36.44 
9.36.54 

III 
IV 
V 

kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě 
dystrické, případně i kambizem modální mezobazická, 
bez rozlišení matečných hornin, převážně středně těžké 
lehčí, s různou skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, 
vždy však v chladném klimatickém regionu 

9.40.68 
9.40.89 
9.40.99 

V 
V 
V 

půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, 
rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, 
hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, 
s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici 

9.50.14 
9.50.44 

IV 
V 

kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, 
rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 
48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně 
skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření 

Zdroj: [12, 15] 

Řešené území je význačné především vysokou lesnatostí, a tím i velkou rozlohou pozemků 
určených pro funkci lesa (PUPFL). Lesní pozemky zabírají celkem 2165,4775 ha, tj. 89,3 % 
území. Dle údajů typologických map platných Oblastních plánů rozvoje lesa patří 
do 6. smrkobukového, 7. bukosmrkového a 8. smrkového lesního vegetačního stupně (LVS). 
V následující tabulce jsou uvedeny základní skupiny půd (dle charakteristik lesních typů), 
které se vyskytují ve zdejších lesích. 
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Tabulka 9 Charakteristiky půdních podmínek PUPFL 

ŘADA KYSELÁ 
Základní 
kategorie „K“ 

kyselá: oligotrofní hnědozemě v průměrné poloze na kyselém podloží, horší vodní režim (menší 
zadržování vody a vysychání) 

Vedlejší 
kategorie „N“ 

kamenitá: kamenité, nevyvinuté půdy oligotrofních hnědozemí 

ŘADA ŽIVNÁ 
přechodová 
kategorie „S„ 

středně bohatá: tvoří přechod mezi živnou a kyselou řadou - přechod mezotrofní až oligotrofní 
hnědozemě, nejčastější humusová forma moder 

ŘADA EXTRÉMNÍ 
Základní 
kategorie „Z“ 

zakrslá: kyselé a středně bohaté extrémní stanoviště - oligotrofní hnědozemě i rankery, 
extrémnost podmíněna i reliéfem (vrchol, příkrý svah), i klimatickými vlivy a vlastnostmi půdy 
(mělké, kamenité), ale i podložím, časté vrcholové a hřebenové partie, exponované příkré svahy 

přechodová 
kategorie „Y“ 

skeletová: sdružuje ochranné lesy na balvanitých a kamenných "mořích" - nevyvinuté kamenité 
půdy s relativně příznivější půdní i vzdušnou vlhkostí vesměs chráněných polohách 

ŘADA OBOHACENÁ HUMUSEM 
přechodová 
kategorie „A“ 

kamenitá: kamenité (acerózní) nevyvinuté půdy na zahliněných sutích méně extrémních poloh, 
na svazích, hřebenech, i v roklích a stržích, nevyvinutá hnědozem až hnědý ranker nebo 
rendzina 

ŘADA OBOHACENÁ VODOU 
přechodová 
kategorie „V“ 

vlhká: vodou obohacené, podmáčené a bohaté půdy vesměs na oglejených táhlých 
podsvahových deluviích a bázích příkrých svahů i v okolí pramenišť 

ŘADAOGLEJENÁ 
přechodová 
kategorie „O“ 

středně bohatá: oglejená stanoviště většinou na přechodu do příznivějších forem do typu 
oglejené hnědozemě díky střídání půdní vlhkosti 

ŘADA PODMÁČENÁ 
Základní 
kategorie „G“ 

středně bohatá: trvalý a vysoký stav spodní vody vytváří zde glejové horizonty (pravý, hnědý, 
rašelinný, podzolový glej, semiglej) – minerálně středně bohaté, mírně kyselé půdy zamokřované 
nestagnující a mírně prosakující vodou (většinou v mělkých prohlubních), typická humusová 
forma  

Vedlejší 
kategorie „T“ 

chudá: na minerálně chudých a kyselých půdách trvale zamokřených nestagnující, nebo jen 
mírně pohyblivou půdní vodou, se sklonem k zrašelinění, většinou nepříznivé typy rašelinného 
gleje (většinou podzolovaného) až glejového podzolu – výskyt v úpadech plošin, v 
bezodtokových pánvích, popř. v okrajích vrchovišť, humusová forma rašelinný surový humus 

ŘADA RAŠELINNÁ 
Základní 
kategorie „R“ 

rašelinná: stanoviště charakterizovaná rašelinnou vrstvou o mocnosti min. 50 cm - oligotrofní 
rašelina přechodná a vrchovištní 

 Zdroj: [5] 

Realizací konceptu ÚP Bedřichov dojde k záboru 5,4921 ha lesních pozemků, tj. 0,25 % 
z celkové výměry PUPFL. Současně jsou v konceptu ÚP Bedřichov navrženy lokality, jejichž 
funkční využití bude změněno z ploch smíšených nezastavitelných na plochy lesní (uvažuje 
se převod do PUPFL a následné zalesnění), a to v celkové výměře 2,6667 ha. Toto opatření 
napomůže k zachování rovnováhy mezi hospodářským rozvojem obce z hlediska rekreace 
a sportovního využití území a celkovým příznivým stavem životního prostředí v obci. 
 

2.6 Fauna, flóra, ekosystémy 

2.6.1 Biogeografická charakteristika 

Podle biogeografického členění ČR leží katastrální území obce Bedřichov v biogeografickém 
regionu 1.67 Jizerský bioregion. 

Centrální část Jizerských hor (tvořená převážně žulami) s vrcholovými plošinami 
se smíšenými horskými bučinami, klimaxovými smrčinami a rašeliništi. Dále typická část 
bioregionu zahrnuje strmé okrajové svahy s jedlinami a smíšenými horskými bučinami; 
nereprezentativní část bioregionu zahrnuje nižší samostatné kopce a hřbety na jihu a západě 
bioregionu včetně Ještědského hřbetu, tvořené převážně metamorfity. 

Potenciální přirozenou vegetaci tvoří v nižších polohách bučiny asociací Dentario 
enneaphylli-Fagetum a jedliny Luzulo pilosae-Abietetum, ve vyšších polohách přecházející 
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do horských klenových bučin asociace Aceri-Fagetum. Pro prudké svahy jsou typické suťové 
lesy (Mercuriali-Fraxinetum, Arunco-Aceretum, Lunario-Aceretum), ve vyšších polohách 
bučiny přecházejí do přirozených smrčin svazu Piceion. Kolem vodních toků jsou vyvinuty 
nivní cenózy (Carici remotae-Fraxinetum, Piceo-Alnetum). Přirozenou náhradní vegetací jsou 
v nižších polohách louky svazu Polygono-Trisetion, které přecházejí na sušších místech 
do Violion caninae. V nejvyšších polohách se objevuje vegetace svazu Rumicion alpini. 

Fytogeograficky náleží do oblasti oreofytika fytogeografického okresu 92. Jizerské hory 
a podokresu 92a. Jizerské hory lesní. 
 

2.6.2 Flóra zájmového území 

Převažujícím vegetačním typem v řešeném území je les. Tato skutečnost společně 
s homogenním a chudým kyselým podložím předurčuje poměrně chudou diversitu květeny. 
Lesní a bylinná společenstva se skládají z malého počtu druhů. Bezlesí se vyskytuje pouze 
v extrémních polohách skalních výchozů, na sutích nejvyšších vrcholů, na některých 
mokřadech a živých rašeliništích. Relativní druhovou pestrost způsobuje především široká 
vertikální vegetační stupňovitost od společenstev listnatých lesů nižších a středních poloh – 
např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), svízel vonný 
(Galium odoratum), kopytník evropský (Asarum europaeum), až po klimaxové smrčiny 
na nejvyšších vrcholech – např. podbělice alpská (Homogyne alpina), sedmikvítek evropský 
(Trientalis europaea), papratka horská (Athyrium distentifolium). Na květnatých loukách 
můžeme ve vyšších polohách nalézt například upolín nejvyšší (Trollius altissimus), kropenáč 
vytrvalý (Swertia perennis) nebo prhu arniku (Arnica montana). Jedinečná společenstva se 
vyvinula na jizerskohorských rašeliništích. Volné plochy bezlesí se zde střídají s porosty 
kosodřeviny (Pinus mugo) a místně i jalovce obecného nízkého (Juniperus communis ssp. 
alpina). Na rašelinných loukách nacházíme severská tundrová společenstva s řadou 
glaciálních reliktů. Běžná je vlochyně (Vaccinium uliginosum), vzácně se vyskytuje rojovník 
bahenní (Ledum palustre) a pravidelně se vyskytují drobné keříky brusinky (Vaccinium vitis-
idaea), šichy černé (Empetrum nigrum), klikvy bahenní (Oxycoccus palustris) nebo kyhanky 
sivolisté (Andromeda polifolia) či vřesovce čtyřřadého (Erica tetralix). Mezi typické 
jednoděložné rostliny patří ostřice, např. ostřice chudokvětá (Carex pauciflora) nebo 
mokřadní (C. limosa), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), suchopýr úzkolistý 
(E. angustifolium) či suchopýrek trsnatý (Trichophorum caespitosum). Velmi hojná 
na otevřených plochách živých rašelinišť je masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera 
rotundifolia), na několika místech se setkáme i s kriticky ohroženou blatnicí bahenní 
(Scheuchzeria palustris). Podmáčené louky ve středních polohách jsou domovem 
vstavačovitých rostlin, například prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) nebo vemeníku 
zelenavého (Platanthera chlorantha), vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) nebo všivce 
bahenního (Pedicularis palustris). Zatímco ochrana rašeliništních ekosystémů spočívá 
především ve vyloučení jakýchkoliv zásahů, zachování bohatých lučních porostů vyžaduje 
aktivní citlivé hospodaření. [16] 

Správa CHKO Jizerské hory eviduje na území k.ú. Bedřichov 5 lokalit s výskytem zvláště 
chráněných druhů rostlin. Jejich seznam a grafické znázornění jsou uvedeny v tabulce 10 
a na obrázku 16. 
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Tabulka 10 Lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin v k.ú. Bedřichov 

Číslo lokality Název Popis 
1 Údolíčko pod chatami I suchá louka s výskytem prhy arniky (Arnica 

montana) 

2 Údolíčko pod chatami II mokřad s výskytem suchopýru úzkolistého 
(Eriophorum angustifolium) 

3 Louka pod chatovou 
osadou 

plynná louka s výskytem prhy arniky (Arnica 
montana) 

4 Mokřad pod 
koupalištěm 

lokalita drobného mokřadu s výskytem vstavače 
májového (Dactylorhiza majalis), violky bahenní 
(Viola palustris), ostřice prosové (Carex panicea), 
škarda bahenní (Crepis paludosa) 

5 Kristiánov drobný mokřad s výskytem vstavače májového 
(Dactylorhiza majalis), bradáčku vejčitého (Listera 
ovata), přesličky poříční (Equisetum fluviatile), 
suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium), 
ostřice (tuřice) ježaté (Vignea echinata), škarda 
bahenní (Crepis paludosa) 

Zdroj: [5] 
 

Obrázek 16 Znázornění lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin 

v k.ú. Bedřichov 

 
Zdroj: [5] 
 

Lesy a ostatní zeleň 

Lesy v katastrálním území obce Bedřichov jsou součástí Přírodní lesní oblasti 21a – Jizerské 
hory a Liberecká kotlina. Dle údajů typologických map platných Oblastních plánů rozvoje 
lesa patří do 6. smrkobukového, 7. bukosmrkového a 8. smrkového lesního vegetačního 
stupně (LVS). V organizační struktuře LČR, s. p., jsou začleněny v území Lesní správy 
Jablonec nad Nisou. Hospodaření v lesích je řízeno Lesním hospodářským plánem (LHP) 
vypracovaným pro stejnojmenný Lesní hospodářský celek, s platností 2003-2012. V plošném 
členění LHP/LHO jsou tvořeny tzv. porostní plochou a tzv. bezlesími. Vlastnicky zde 
naprosto plošně převládá stát (LČR, s.p.), část lesů v J části řešeného území vlastní obec 
Bedřichov a fyzické osoby. 

Lesní pozemky (PUPFL) tvoří vymezené tzv. plochy lesní (NL), v případě významového 
překryvu s územními zájmy ochrany přírody a krajiny i tzv. plochy přírodní lesní (PL), 
v krajinářském členění tvořící součást typu tzv. krajiny lesní příp. lesozemědělské. 
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Dle evidence KN zde zaujímají cca 2165 ha, tj. 89,3% z celkové výměry dotčeného 
katastrálního území (tento údaj je vysoko nad průměrem libereckého kraje i ČR). 

Funkce lesa jsou definovány v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích, v pozdějším znění, 
konkrétně v jejich kategorizaci, kde zejména v podmínkách řešeného území kromě 
hospodářských funkcí plní lesy další i tzv. mimoprodukční funkce, jako je např. ekologicko 
stabilizační, rekreační, půdoochranná, klimatická funkce, atp. Do kategorií lesa je zahrnuta 
pouze tzv. porostní plocha a nikoliv bezlesí, přestože je vymezené na v katastru nemovitostí 
evidovaných lesních pozemcích. 

Kategorizace lesů je v řešeném poměrně pestrá (viz. obrázek 17). Charakteristika 
jednotlivých kategorií zastoupených v katastru obce Bedřichov je dále shrnuta v tabulce 12. 
 

Obrázek 17 Kategorizace lesů v řešeném území 

 
Zdroj: [5] 
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Tabulka 11 Kategorizace lesů zastoupených v k.ú. Bedřichov 

lesy ochranné (§ 7) 

lesy na mimořádně nepříznivých 
stanovištích 

sutě, kamenná pole, prudké svahy, 
strže, nestabilizované náplavy a písky, 
rašeliniště, odvaly a výsypky, apod. 

vysokohorské lesy pod hranicí 
stromové vegetace chránící níže 
položené lesy a lesy na 
exponovaných hřebenech 

 

lesy zvláštního určení (§ 8) 

lesy zvláštního určení jsou lesy, 
které nejsou lesy ochrannými 

lesy v pásmech hygienické ochrany 
vodních zdrojů I. stupně 

lesy, u kterých veřejný zájem na 
zlepšení a ochraně životního 
prostředí nebo jiný oprávněný zájem 
na plnění mimoprodukčních funkcí 
lesa je nadřazen funkcím 
produkčním 

lesy v prvních zónách CHKO a lesy v 
přírodních rezervacích a přírodních 
památkách 
lesy se zvýšenou funkcí 
půdoochrannou, vodoochrannou, 
klimatickou nebo krajinotvornou 

lesy hospodářské (§ 9) 
lesy, které nejsou zařazeny 
v kategorii lesů ochranných nebo 
lesů zvláštního určení 

 

Zdroj: [20] 

Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, vymezuje pojem 
„dřeviny rostoucí mimo les“, kterými se rozumí „strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách 
ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond“, které spadají 
pod zvláštní ochranu podle tohoto zákona. Výskyt nelesní zeleně patří mezi významné 
krajinotvorné prvky místního významu. 

Na řešeném území byly identifikovány plochy nárostů a dřevin, rozšířených po celém území 
především v podobě nepěstěných náletů lesních dřevin na dlouhodobě nevyužívané 
pozemky, které jsou výsledkem probíhající sukcese. Dále jsou zde zřetelné plochy 
urbanizované zeleně (veřejná, soukromá, vyhrazená), tvořené např. zahradami 
a oddychovými parkově upravenými plochami. Významnými dominantními prvky jsou 
především solitéry a liniová zeleň (aleje, stromořadí), které se v území vyskytují poměrně 
často. Na plochách nelesní zeleně jsou zastoupeny především dřeviny jako např. bříza, 
jeřáb, jasan, javor, smrk, v případě uměle založené liniové doprovodné zeleně převažuje 
lípa, javor, jeřáb. 
 

2.6.3 Fauna zájmového území 

Jizerské hory jsou domovem relativně velkého počtu živočišných druhů, zejména ovšem 
těch, které jsou vázány na horské a lesní prostředí. Ze savců se zde vyskytují obvyklé druhy 
zvěře, především jelen evropský (Cervus elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus), 
prase divoké (Sus scrofa) a z introdukovaných druhů muflon (Ovis musimon) nebo daněk 
(Dama dama). Stavy zvěře jsou trvale velmi vysoké, což vede k poškozování lesních 
ekosystémů. Velké šelmy byly v minulosti vyhubeny člověkem, dnes se zde občas objevuje 
pouze rys ostrovid (Lynx lynx). Z drobných savců stojí za zmínku například rejsek horský 
(Sorex alpinus) nebo hrabošík podzemní (Pitymys subterraneus), na odlesněné náhorní 
plošině se vytvořily ideální podmínky pro množení hraboše mokřadního (Microtus agrestis), 
který se stal kalamitním škůdcem nově zakládaných lesních porostů. Významný je i výskyt 
dvanácti druhů netopýrů, kteří s oblibou zimují v opuštěných štolách u Nového Města pod 
Smrkem nebo v přepouštěcí štole Soušské přehrady, která byla proto vyhlášena evropsky 
významnou lokalitou. Ptáci jsou zastoupeni řadou vzácných druhů, k jejich ochraně byla také 
vyhlášena v rámci Natury 2000 ptačí oblast. Žijí zde velcí kurové, nejvýznamnější je silná 
populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix), jednotlivě se vyskytuje jeřábek lesní (Bonasa 
bonasia) a údajně i poslední zbytky populace kdysi hojného tetřeva hlušce (Tetrao 
urogallus). Typickou sovou Jizerských hor je sýc rousný (Aegolius funereus), v bučinách se 
vyskytuje výr velký (Bubo bubo) a také kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum). 
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Po desetiletích v severních svazích opět hnízdí sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 
a na horských rašeliništích jeřáb popelavý (Grus grus). Můžeme se setkat s čápem černým 
(Ciconia nigra), včelojedem lesním (Pernis apivorus), holubem doupňákem (Columba 
oenas), lejskem malým (Ficedula parva) nebo hýlem rudým (Carpodacus erythrinus). 
Dominantním druhem náhorní plošiny je dnes linduška luční (Anthus pratensis). Přirozeně 
kyselé vody jizerských toků a přehrad jsou chudé na život, z ryb se zde vyskytuje pouze 
pstruh potoční (Salmo trutta) a především rezistentní siven americký (Salvelinus fontinalis). 
Podhůří je na vodní živočichy značně bohatší a kromě kriticky ohrožené mihule potoční 
(Lampetra planeri) nebo střevle obecné (Phoxinus phoxinus) zde nalezneme třeba i raka 
říčního (Astacus fluviatilis). Nad očekávání je bohatá fauna bezobratlých, což potvrzují 
v posledních letech intenzivní inventarizační průzkumy. Prakticky ve všech skupinách 
bezobratlých živočichů se objevují druhy s novým výskytem v ČR, ale také druhy zcela nové 
pro vědu. Nápadné jsou velké druhy střevlíkovitých brouků, z motýlů například bělopásek 
topolový (Limenitis populi), batolec duhový (Apatura iris) nebo martináček bukový (Aglia tau), 
za pozornost rozhodně stojí velký pavouk slíďák popelavý (Arctosa cinerea), který se kromě 
Jizerské louky vyskytuje v ČR pouze na dalších dvou místech. [16] 
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2.7 Krajina, ÚSES, chráněná území 

2.7.1 Krajina a krajinný ráz 

Krajinný ráz je tvořen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou místa či oblasti a je 
chráněn zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu. Pro ochranu krajinného rázu je možné vyhlásit přírodní park. 

Podle ZÚR (koncept) je krajina řešeného území součástí základní oblasti krajinného rázu 
(OKR) 12. OKR – Jizerské hory, podoblast 12b – centrální část, jejíž charakteristika je 
uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 12 Charakteristika 12. OKR – Jizerské hory, podoblast 12b – centrální část 

Dominantní znaky 
krajinného rázu 

Přírodní a estetické hodnoty krajiny jsou na vysoké úrovni, jsou zde tvořené 
lesnatou centrální části Jizerských hor ve svažitém a členitém terénu s množstvím 
místních hřebenů, pohledových horizontů a kup. Součástí přírodních hodnot jsou i 
území v zájmech ochrany přírody (obecné, zejména pak zvláštní), ale i bezlesní 
enklávy obce Bedřichova, osady Kristiánova a prostor Šámalovy louky, ale i zdejší 
vodní plochy – vodní nádrž Bedřichov na Černé Nise a Blatný rybník. 

Hlavní znaky 
krajinného rázu 

Lesy tvořící oblast s vysokým podílem přírodních a přírodě blízkých struktur 
většinou mimoprodukčních funkcí, ale i funkcí hospodářských, diferencovaně dle 
vymezených kategorií lesa. 

Doplňující znaky 
krajinného rázu 

Způsoby obnovy lesů, charakter zástavby bezlesních enkláv a způsoby využívání 
pozemků. 

Celkové 
zhodnocení míry 
dochovanosti KR 

Dobře dochovaný krajinný ráz. 

Zdroj: [26] 
 

Dle Typologie české krajiny [27] je zdejší krajina členěna na jednotlivá teritoria, kde 1. místo 
kódu = hledisko osídlení, 2. místo = převažující způsob využití, 3. místo = typ reliéfu. 
V řešeném území jsou zastoupeny rámcové krajinné typy 6L8, 6R8, 6L13, 6L15 a 6M2, kde 
označení znamená: 

1.   z hlediska osídlení (1. místo kódu): 
6   novověká sídelní krajina Hercynica 

•   z hlediska způsobů využití (2. místo kódu): 
L   lesní krajina 
M   lesozemědělská krajina 

•   z hlediska reliéfu (3. místo kódu): 
2   krajina vrchovin Hercynica 
8   krajina vysoko položených plošin 
13  krajina výrazných svahů a skalnatých hřbetů 
15  krajina zaříznutých údolí 

Z hlediska vzácnosti patří k tzv. „význačným“ krajinným typům: 

6L8 -  krajina vysoko položených plošin: novověká sídelní krajina Hercynica, lesní krajina, krajina 
vysoko položených plošin, 

6R8 krajina vysoko položených plošin: novověká sídelní krajina Hercynica, krajina s vodními 
plochami (rybniční krajina), krajina vysoko položených plošin, 

6L13 krajina výrazných svahů a skalnatých hřbetů: novověká sídlení krajina Hercynica, krajina 
lesní, krajina výrazných svahů a skalnatých hřbetů. 

Ostatní krajina řešeného území náleží k tzv. „běžným“ krajinným typům (z hlediska unicity 
se zde nevyskytují typy jedinečné): 
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6M2  novověká sídlení krajina Hercynica, krajina lesozemědělská, krajina vrchovin Hercynica, 
6L15 novověká sídlení krajina Hercynica, krajina lesní, krajina zaříznutých údolí. 
Zdroj: [26, 27] 

Obrázek 18 Orientační znázornění vyhodnocení krajinářských aspektů 

 
Zdroj: [26, 27] 

Přírodní a estetické hodnoty krajiny jsou v řešeném území na vysoké úrovni, jsou tvořené 
lesnatou centrální části Jizerských hor ve svažitém a členitém terénu s množstvím místních 
hřebenů, pohledových horizontů a kup. Součástí přírodních hodnot jsou území v zájmech 
obecné i zvláštní ochrany přírody, ale i bezlesní enklávy obce Bedřichova, osady Kristiánov 
a prostoru Šámalovy louky. Významnými krajinářskými dominantami jsou masívy Černé hory 
a Maliníku, ale i zdejší vodní plochy – vodní nádrž Bedřichov na Černé Nise a Blatný rybník. 
Součástí krajinných hodnot jsou nadále drobné sakrální stavby (boží muka, pomníčky 
v lesích, křížky). 
 

2.7.2 NATURA 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytvářejí členské státy 
Evropské unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou 
navrhována podle přesně stanovených kriterií. Natura 2000 se nesnaží chránit jednotlivé 
druhy, ale především ohrožené typy prostředí. V České republice vláda vyhlašuje tzv. Ptačí 
oblasti (PO) a Evropsky významné lokality (EVL). 

Do katastrálního území obce Bedřichov zasahuje pouze Ptačí oblast Jizerské hory. Ptačí 
oblast byla vyhlášena nařízením vlády č. 605/2004 ze dne 27. 10. 2004. Její rozloha činí 
11 671,6796 ha a předmětem ochrany jsou populace tetřívka obecného (Tetryl tetrix), sýce 
rousného (Aegolius funereus) a jejich biotopy. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování 
a obnova ekosystémů významných pro uvedené druhy ptáků v jejich přirozeném areálu 
rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém 
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z hlediska ochrany. Území ptačí oblasti je v plošném překryvu s CHKO Jizerské hory, 
PR Nová Louka a Černá hora. Na následujícím obrázku je grafické vymezení Ptačí oblasti 
Jizerské hory a její zasažení do řešeného území. 

Obrázek 19 Ptačí oblast Jizerské hory v k.ú. Bedřichov 

 
Zdroj: [11] 

 

2.7.3 Zvláště chráněná území 

Podle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  se 
rozlišuje 6 kategorií zvláště chráněných území – národní park (NP), chráněná krajinná oblast 
(CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní 
památka (NP) a přírodní památka (PP).  

Celé katastrální území obce Bedřichov patří do velkoplošného zvláště chráněného území 
(ZCHÚ) CHKO Jizerské hory, která byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury a informací 
pod č.j. 13853/67 ze dne 8.12.1967, s účinností od 1.1.1968, s cílem uchovat nejcennější 
ekosystémy a zároveň věnovat maximální úsilí celkové revitalizaci poškozeného přírodního 
prostředí, s dostatečným prostorem pro společenský a hospodářský život obcí a ekologicky 
únosné rekreační a sportovní aktivity. CHKO je charakteristická vysokým zastoupením lesní 
půdy, vodoakumulačním systémem, existencí zbytků přirozených ekosystémů a harmonicky 
utvářenou zemědělskou krajinou, bohatou na nelesní zeleň a urbanistické hodnoty. 
Významnou součástí CHKO JH je nelesní krajina s převažujícími loukami a pastvinami 
a s dochovanými stavbami tradiční lidové architektury.[5] 

CHKO Jizerské hory je diferencována do 4 zón odstupňované ochrany (viz. tabulka 14). 
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Tabulka 13 Zonace CHKO Jizerské hory 

1. zóna – přírodní Cílem je uchování přírodních hodnot a obnova samořídících funkcí 
přírodních ekosystémů s omezením zásahů do přírodního prostředí. Patří 
sem PR Černá hora, PR Nová Louka a PR Kliková louka s ochranným 
pásmem. 

2. zóna – řízená polopřírodní Jsou zde zařazena území s významnými přírodními hodnotami, zejména 
lesní ekosystémy i s částečně změněnou druhovou skladbou, a území 
nezbytná pro zachování hodnot v 1. zóně a vybrané plochy luk a pastvin 
s hodnotnými objekty lidové architektury (např. Šámalova louka, okolí PR 
Klvikvová louka a PR Nová louka).  Cílem je uchování přírodních a kulturních 
hodnot a postupné přibližování přirozeným ekosystémům s vyšší 
ekologickou stabilitou s usměrňováním lidské činnosti. 

3. zóna – kompromisní Území značně pozměněná lidskou činností s místně uchovanými přírodními 
hodnotami, zejména méně stabilní lesní ekosystémy s pozměněnou 
druhovou skladbou, trvalé travní porosty. Cílem je ochrana dochovaných 
přírodních prvků a uchování krajinného rázu, dotvoření funkčního systému 
ekologické stability krajiny zvyšováním druhové a prostorové pestrosti 
ekosystémů. 

4. zóna - okrajová Zde je zařazeno hlavně urbanizované území obce, které zahrnuje 
současnou souvislou i zčásti rozptýlenou zástavbu centra obce. Cílem je 
zabezpečení dostatečného urbanizačního prostoru pro rozvoj obce při 
respektování základních ochranných podmínek krajinného rázu. 

Zdroj: [5, upraveno Cityplan] 

Jak je patrné z výše uvedené tabulky a textu, vyskytují se v řešeném území také významná 
maloplošně chráněná území, jejichž seznam a charakteristiky jsou uvedeny v následující 
tabulce. Dále je uvedeno grafické znázornění ZCHÚ v řešeném území. 

Tabulka 14 Maloplošná ZCHÚ v k.ú. Bedřichov 

PR Kliková louka (včetně ochranného pásma) 
Kód AOPK: 1565 
Rozloha: 13,39 ha 
Rok vyhlášení: 1992 
Předmět ochrany: část rozlehlého vrchoviště s fragmentem podmáčených smrčin 

PR Černá hora (v k.ú. Bedřichov pouze část) 
Kód AOPK: 2446 
Rozloha: 40,88 
Rok vyhlášení: 1960 
Předmět ochrany: horská smrčina a rašeliniště, tokaniště tetřevů 

PR Nová louka 
Kód AOPK: 276 
Rozloha: 31,69 ha 
Rok vyhlášení: 1960 
Předmět ochrany: ukázka všech vývojových typů rašelinišť v Jizerských horách 
Zdroj: [5, upraveno Cityplan] 
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Obrázek 20 Maloplošná ZCHÚ v k.ú. Bedřichov 

 
Zdroj: [11] 

 

2.7.4 Územní systém ekologické stability 

Zachování biodiverzity je jedním z hlavních strategických cílů ochrany přírody a krajiny a jako 
takové musí vycházet také z biogeografických poznatků. Jejich základem je biogeografické 
členění území, které je podkladem pro projektování územních systémů ekologické stability 
krajiny i pro tvorbu tzv. Evropské ekologické sítě (EECONET). 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č. 114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor 
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě 
blízkých ekosystémů, které jsou zdroji biodiverzity a udržují přírodní stabilitu. V rámci 
nadregionálních, regionálních a lokálních ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra propojená 
biokoridory v krajině, na lokální úrovni se připojují ještě interakční prvky. Předpokládá se, 
že v kulturní krajině funguje ÚSES jako ekologická síť. Zjednodušeně si lze představit, 
že biokoridory jsou využívány pro migraci a biocentra pro trvalou existenci druhů. 

V řešeném území jsou zastoupeny všechny prvky ÚSES (nadregionální, regionální i lokální). 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON                  „Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na ŽP (SEA)“ 
34 

 

Obrázek 21 Orientační znázornění ÚSES v k.ú. Bedřichov 

 
Zdroj: [23] 

V následujících tabulkách prvků jsou uvedeny údaje nutné pro identifikaci biocentra, včetně 
základních dat. 

Tabulka 15 Biocentra na území obce Bedřichov 

RBC 15 (v řešeném území část) 
Identifikace biocentra 601365/0015 
Název biocentra Černá hora 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Biocentrum prodělalo v 70. a 80. letech min. století velmi 
negativní průběh, vliv imisních zátěží byl umocněn nevhodnými 
holosečnými zásahy. Pro území byly zpracovány dílčí  projekty 
pro podsadby. Na úbočí Černé hory byly provedeny výsadby 
(jeřáb, klen, smrk). 
Biocentrum převážně nefunkční. 

Výměra v řešeném území [m2] 1076698 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky 

identifikace prvku dle OPRL 465 A,B, 466 A,C, 467 A, 468 B 

návrh opatření Dle Plánu péče pro m-ZCHÚ rekonstrukce druhové dřevinné 
skladby. 

LBC 1 
Identifikace biocentra 601365/0001 
Název biocentra U pramene 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 
Pravý břeh hlavního zdroje Bedřichovské přehrady Černá Nisa, 
převážně mladší porosty smrku. 
Biocentrum semifunkční. 

Výměra v řešeném území [m2] 53276 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky 

identifikace prvku dle OPRL 313 D 

návrh opatření 
Vylepšování smrkem ztepilým, v mladších porostních skupinách 
prořezávky, ve starších porostních skupinách pouze nahodilé 
těžby a zdravotní výběry. 
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LBC 3 
Identifikace biocentra 601365/0003 
Název biocentra Nad přehradou 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Mírný jižní svah, při ústí potoka do Bedřichovské přehrady 
mlaziny i kultury smrku ztepilého s příměsí smrku černého, buku 
lesního, smrku pichlavého a jeřábu, zbytek smrku ztepilého. 
Biocentrum funkční částečně. 

Výměra v řešeném území [m2] 122988 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky, vodní plocha 

identifikace prvku dle OPRL 326 B 

návrh opatření V mladších porostních skupinách prořezávky a výchovné těžby, 
ve starší porostní skupině zdravotní výběr. 

LBC 4 
Identifikace biocentra 601365/0004 
Název biocentra Pod přehradou 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 
Při pravém břehu Bedřichovské přehrady a Černé Nisy, 
kmenovina smrku ztepilého dobrého růstu ve střední části, v 
severní části kultury smrku ztepilého. 

Výměra v řešeném území [m2] 177611 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky, vodní plochy 

identifikace prvku dle OPRL 339 D 

návrh opatření V mladších porostních skupinách prořezávky a výchovné těžby, 
ve starší porostní skupině nahodilé těžby a zdravotní výběry. 

LBC 5 
Identifikace biocentra 601365/0005 
Název biocentra Klikvová louka 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku Porostní zbytky na podmáčeném stanovišti, přechod vrchoviště 
k rašeliništi. Biocentrum funkční částečně. 

Výměra v řešeném území [m2] 440585 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky 

identifikace prvku dle OPRL 447 B,C,D 

návrh opatření V mladších porostních skupinách prořezávky, ve starších 
porostních skupinách nahodilé těžby a zdravotní výběry. 

LBC 6 
Identifikace biocentra 601365/0006 
Název biocentra Elektrárenská cesta 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 
Příkrý kamenitý svah, porosty smrku ztepilého, kultury s příměsí 
modřínu opadavého, u smrku loupání zvěří. 
Biocentrum částečně funkční.  

Výměra v řešeném území [m2] 40086 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky, vodní plocha (tok) 

identifikace prvku dle OPRL 350 A 

návrh opatření V mladších porostních skupinách prořezávky, ve starších 
porostních skupinách nahodilé těžby a zdravotní výběry. 

LBC 7 
Identifikace biocentra 601365/0007 
Název biocentra Pod Mniškovým vrchem 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 
Skalnatý prudký balvanitý svah, úžlabí Černé Nisy a jejího 
levobřežního přítoku. 
Biocentrum funkční. 

Výměra v řešeném území [m2] 193843 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky, vodní plocha (tok) 

identifikace prvku dle OPRL 441 B 

návrh opatření 
V mladších porostních skupinách prořezávky a výchovné těžby, 
ve středněvěkých porostních skupinách výchovné těžby, v 
mýtných porostních skupinách postupně uvolňovat nálet. 

LBC 8 
Identifikace biocentra 601365/0008 
Název biocentra Vysoký hřbet 
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Stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Úžlabí s pramenem přítoku Harcovského potoka, turistická cesta 
na hřbetu, kultury smrku ztepilého s příměsí břízy, buku lesního a 
jeřábu ptačího. 
Biocentrum částečně funkční. 

Výměra v řešeném území [m2] 70552 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky 

identifikace prvku dle OPRL 436 A 

návrh opatření 
V mladších porostních skupinách prořezávky a výchovné těžby, 
ve středněvěkých porostních skupinách nahodilé těžby a 
zdravotní výběry. 

LBC 12 
Identifikace biocentra 601365/0013 
Název biocentra Blatný potok 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 
Údolí Blatného potoka, mladší a středněvěké porosty smrku 
ztepilého, svah k východu tvoří mlaziny, škody zvěří. 
Biocentrum částečně funkční. 

Výměra v řešeném území [m2] 104419 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky 

identifikace prvku dle OPRL 316 B 

návrh opatření 
V mladších porostních skupinách prořezávky a výchovné těžby, 
ve středněvěkých porostních skupinách nahodilé těžby a 
zdravotní výběry. 

LBC 13 
Identifikace biocentra 601365/0014 
Název biocentra Nová louka 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Rašeliniště na soutoku dvou ramen Blatného potoka tvořící 
pánev, různověké porosty smrku ztepilého, v kulturách jeřáb 
ptačí, kosodřevina, i smrk pichlavý. 
Biocentrum funkční. 

Výměra v řešeném území [m2] 341074 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky, vodní plocha (plocha i tok) 

identifikace prvku dle OPRL 449 A, 456 E, 459 E 
návrh opatření Prořezávky, nahodilé těžby a zdravotní výběry. 

LBC 14 
Identifikace biocentra 601365/0016 
Název biocentra Křižovatka pod Černou horou 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 
Údolí potoka, mlaziny, na levém břehu smrk ztepilý, v kulturách i 
smrk pichlavý a buk lesní. 
Biocentrum částečně funkční. 

Výměra v řešeném území [m2] 51383 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky, vodní plocha (tok) 

identifikace prvku dle OPRL 458 A 

návrh opatření 
V mladších porostních skupinách prořezávky a výchovné těžby, 
ve středněvěkých porostních skupinách nahodilé těžby a 
zdravotní výběry. 

LBC 15 
Identifikace biocentra 601365/0017 
Název biocentra Kristiánov 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Na levém břehu Velkého Kamenického potoka, PHO I. stupně, 
mladší porosty smrku ztepilého, kultury s příměsí smrku 
pichlavého, ojediněle výstavky buku lesního. 
Biocentrum částečně funkční. 

Výměra v řešeném území [m2] 96676 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky, vodní plocha (tok) 

identifikace prvku dle OPRL 458 E 

návrh opatření 
V mladších porostních skupinách prořezávky a výchovné těžby, 
ve středněvěkých porostních skupinách nahodilé těžby a 
zdravotní výběry. 

LBC 16 
Identifikace biocentra 601365/0018 
Název biocentra Studené údolí 
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Stručná charakteristika, funkčnost prvku 
Na pravém břehu Červeného potoka, odvodňovací kanály, mýtné 
porosty smrku ztepilého, v kulturách i smrk pichlavý. 
Biocentrum částečně funkční. 

Výměra v řešeném území [m2] 68366 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky 

identifikace prvku dle OPRL 445 E 

návrh opatření V mladších porostních skupinách prořezávky, ve středněvěkých 
porostních skupinách nahodilé těžby, výběr souší. 

LBC 18 
Identifikace biocentra 601365/0020 
Název biocentra Nad úpravnou 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Balvanitý až skalnatý prudší svah k jihozápadu, etážové porosty, 
horní etáž kmenovina buku lesního a smrku ztepilého s mladším 
porostem smrku ztepilého, buku lesního, klenu, jeřábu ptačího i 
jedle bělokoré, charakter ochranného lesa. 
Biocentrum funkční. 

Výměra v řešeném území [m2] 159411 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky 

identifikace prvku dle OPRL 443 B,C 

návrh opatření V mladších porostních skupinách prořezávky a výchovné těžby, v 
mýtných porostních  skupinách postupně uvolňovat nálet. 

LBC 24 (v řešeném území část) 
Identifikace biocentra 601365/0004 
Název biocentra Svahy Jeleního potoka 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 
Vymezeno na pravém břehu Jeleního potoka, území 
smrkobukových lesů. 
Biocentrum semifunkční. 

Výměra v řešeném území [m2] 46671 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky 

identifikace prvku dle OPRL 502 A 

návrh opatření 
V severní části perspektivně redukovat SMP prořezávkou, v 
ostatních částech BC provádět jen nahodilé těžby a zdravotní 
výběry. 

LBC 26 
Identifikace biocentra 601365/0002 
Název biocentra K přítoku (u Čihadla) 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 

Vymezené v částečně chráněném údolí toku Jedlové, 
středněvěké porostní skupiny jsou vesměs smrkové, z části 
bukové výstavky ve smrkové kultuře. 
Biocentrum semifunkční. 

Výměra v řešeném území [m2] 208236 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) lesní pozemky, vodní plocha (tok) 

identifikace prvku dle OPRL 327 A 

návrh opatření 
V mladších porostech do 40 let prořezávky a výchovné těžby v 
hustých částech, ve starších porostních skupinách provádět 
nahodilé těžby a zdravotní výběry. 

LBC 54 
Identifikace biocentra 601365/0022 
Název biocentra Bedřichov 

Stručná charakteristika, funkčnost prvku 
Rákosina přítoku Bílé Nisy s rozptýlenou zelení, rozptýlená zeleň 
- smrk, jeřáb ptačí, olše lepkavá, bříza, javor klen. 
Biocentrum v systému izolované, bez propojení. 

Výměra v řešeném území [m2] 39049 
Současný charakter druhů pozemků 
v řešené části území (dle evidence KN) TTP, ostatní plochy, vodní plocha 

identifikace prvku dle OPRL 

Vyloučit meliorační opatření (odvodnění), zákaz stavební činnosti, 
občasné odstraňování náletu. 
Pozn.: hranice biocentra jsou upraveny pomocí návrhových lokalit 
N25 a N26. 

návrh opatření 
Rákosina přítoku Bílé Nisy s rozptýlenou zelení, rozptýlená zeleň 
- smrk, jeřáb ptačí, olše lepkavá, bříza, javor klen. 
Biocentrum v systému izolované, bez propojení. 

Zdroj: [5, 18, upraveno Cityplan] 
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Po vyhodnocení vymezeného systému lze konstatovat, že území obce tvoří součást okolní 
krajiny s vymezeným systémem ekologické stability, kde prvky pokrývají reprezentativní 
i unikátní společenstva dostatečným způsobem, a že systém v řešeném území obce plně 
navazuje na území sousední. Systém je v naprosté většině funkční, snížená funkčnost je 
u některých lesních společenstev způsobena pouze místně neadekvátní aktuální dřevinnou 
skladbou rozdílnou od skladby přirozené dle stanovištních podmínek, či narušenou věkovou 
strukturou porostu. 
 

2.7.5 Významné krajinné prvky 

Významné krajinné prvky (VKP) jsou chráněné segmenty krajiny, jež mají pro dané území 
specifický význam nebo jsou jinak přírodně cenné. VKP rozdělujeme na registrované a ty, 
jejichž ochrana automaticky vyplývá ze zákona. 

Mezi VKP ze zákona patří lesy, lesní plochy, mokřady, rašeliniště, vodní toky a vodní plochy 
atd., z nichž se na řešeném území vyskytují např. lesní plochy a porosty, vodní tok 
a slatiniště. Ze zákona a podle územního plánu obce se v rámci katastru vyznačuje několik 
významných krajinných prvků. Podle schválené Koncepce ochrany přírody a krajiny 
Libereckého kraje se na katastrálním území Bedřichova nevyskytuje žádný registrovaný 
VKP. 
 

2.7.6 Ekologická stabilita krajiny 

Ze způsobu využití území, respektive vzájemného poměru druhů pozemků na území 
základní sídelní jednotky Bedřichov  (viz tabulka 7 v kapitole 2.5.1.) lze odvodit stupeň 
ekologické stability daného území a jeho změnu po realizaci změny využití území podle 
konceptu ÚP Bedřichov.  

Koeficient ekologické stability (dále též KES) je hodnota, která vyjadřuje ve zkoumaném 
území poměr stabilních ploch ku plochám nestabilním, avšak neodráží druhovou skladbu 
porostů ani aktuální stav vegetace. Za stabilní plochy jsou považovány: lesní pozemky, trvalé 
travní porosty, vodní plochy a toky, sady, vybrané stabilní položky z kategorie ostatní plochy; 
za nestabilní jsou považovány: orná půda, zastavěné plochy, chmelnice, vinice, vybrané 
nestabilní položky z kategorie ostatní plochy. Obecně lze konstatovat, že čím vyšší je 
hodnota KES, tím řešené území vykazuje vyšší ekologickou stabilitu. 

Koeficient ekologické stability pro katastrální území Bedřichov má dle úhrnných hodnot druhů 
pozemků evidovaných ke konci roku 2007 hodnotu 230,35, přičemž stupnice hodnocení 
dle Míchala (1985) má následující charakteristiku: 

Tabulka 16 Rozmezí hodnot koeficientu ekologické stability  

Rozmezí hodnot KES Charakteristika 
KES ≤ 0,10 území s maximálním narušením přírodních struktur 
0,10 < KES ≤ 0,30 území se zřetelným narušením přírodních struktur 
0,30 < KES ≤1,00 území intenzivně využívané 
1,00 < KES < 3,00 území relativně vyvážené 
KES ≥ 3,00 území přírodní a přírodě blízká 
Zdroj: [24] 
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Obrázek 22 Koeficient ekologické stability obce Bedřichov a okolí 

 
Zdroj: [19] 

Výsledná hodnota řadí řešené území výrazně do typu C – krajina relativně přírodní, 
s dominantním až výlučným výskytem přírodních prvků, při ojedinělém výskytu agrárních, 
minimu sídelních a absenci industriálních prvků. Krajina katastru obce Bedřichov se tedy 
dá charakterizovat jako území s minimálním narušením přírodních struktur.  

2.8 Obyvatelstvo  

Počet obyvatel obce má rostoucí tendenci, přičemž na růstu počtu (bydlících) obyvatel má 
hlavní podíl stěhování. Stávající počet obyvatel obce je 298 (154 muži, 144 ženy; počet 
k 31.12.2008). Tabulka 19 dokumentuje dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obci (v letech 
1971 – 2007). Lze konstatovat, že především v posledních letech docházelo k postupnému 
nárůstu počtu obyvatel v obci, jenž je patrný především z tabulky 20. 

Tabulka 17 Základní demografické ukazatele obce Bedřichov 

Obyvatelstvo Muži ženy celkem 
Počet bydlících obyvatel (k 31.12. 2008) 154 144 298 
Živě narození (rok 2008) 1 0 1 
Zemřelí (rok 2008) 0 2 2 
Přirozený přírůstek (rok 2008) 1 -2 -1 
Přistěhovalí (rok 2008) 7 6 13 
Vystěhovalí (rok 2008) 4 5 9 
Saldo migrace (rok 2008) 3 1 4 
Přírůstek/úbytek (rok 2008) 4 -1 3 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let (k 31.12. 2008) 27 26 53 
Počet obyvatel ve věku 15-64 let (k 31.12. 2008) 99 102 201 
Počet obyvatel ve věku 65 a více let (k 31.12. 2008) 14 9 23 
Zdroj: [7] 

Tabulka 18 Vývoj počtu obyvatel v obci Bedřichov v období 1971 - 2007 

 Počet obyvatel 
1971 173 
1980 164 
1991 164 
2000 209 
2005 267 
2007 (k 31.12.2007) 295 
Zdroj: [7] 

Tabulka 19 Vývoj počtu obyvatel v obci Bedřichov v období 2001 - 2007 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Počet obyvatel 250 253 271 263 267 285 295 
Zdroj: [7] 
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Významným činitelem z hlediska míry využívání řešeného území jsou však potenciální 
uživatelé. Jedná se především o sezónní návštěvníky a vlastníky rekreačních objektů 
v území. Vycházíme-li z údajů o potenciálních uživatelích území (viz. [5]) je v obci 2 580 
potenciálních uživatelů území. Jejich počet vztažený na zastavěné území řadí Bedřichov 
k nejvíce zatíženým prostorům v Libereckém kraji. 

Z tohoto hlediska je nutno na obec Bedřichov pohlížet, na rozdíl od počtu trvale bydlících 
obyvatel, jako na území s násobně vyššími počty uživatelů území, kterým odpovídají také 
výrazně vyšší a naprosto jiné územní nároky a potřeby. 
 

2.9 Hmotný majetek, kulturní, historické, archeologické a jiné památky  

2.9.1 Historický vývoj obce a osídlení území 

První obyvatelé se zabydleli na území dnešní obce Bedřichov kolem roku 1558, kdy zde byla 
založena rozsáhlá sklářská huť a okolo ní ves, která dostala jméno po otci zakladatele obce 
a majiteli panství Melchiorovi z Rederu. Bedřichovská huť patřila postupně různým majitelům. 
Wanderové ji prodali a roku 1620 ji vlastnil již horský sklář Kittel a na konci od roku 1769 
rodina Riedelova. Roku 1807 huť prodali majiteli panství a byla zbourána. Na místě Lesní 
chaty bývala kdysi Bedřichovská rychta a majitel huti byl zároveň i rychtářem. V druhé 
polovině 19. století rychta vyhořela a byla místo ní postavena dnešní Lesní chata. 

Sklárna poskytovala obyvatelům práci a i po jejím zániku většina obyvatel byla zaměstnána 
v drobných brusírnách a mačkárnách skla, které zanikly až po 2. světové válce s odchodem 
německého obyvatelstva. Vyrobené zboží se dopravovalo do nedalekého Jablonce nad 
Nisou. Uživit se v tomto kraji nebylo lehké, protože zde dlouho ležel sníh a i půda byla 
kamenitá a těžko obdělavatelná. Proto se obyvatelstvo zabývalo i využitím přírodního 
bohatství – těžbou dřeva, žuly, rašeliny a pastevectvím. 

První škola byla postavena roku 1864, další již čtyřtřídní v roce 1887. Poštovní úřad byl 
zřízen v roce 1894 a telefonní ústředna zde fungovala od roku 1923. 

Horním Bedřichovem vedla Hutní cesta z Kristiánova do Rýnovic, která sloužila sklářským 
hutím stojícím uprostřed hor. Silnice z Janova n/N do Bedřichova byla postavena až koncem 
19.století. Do té doby byl Bedřichov jen zapadlou, vysoko v horách položenou obcí s nepříliš 
kvalitní vozovou cestou. 

Kristiánov patřil od zrodu až do konce rodu sklářů Riedlů. 1.června 1775 uzavřel Johann 
Leopold Riedel s Kristiánem hrabětem Clam–Gallasem smlouvu o využívání pozemků, lesů 
a všech dalších náležitostech. Roku 1780 byl vysvěcen hřbitov a v osadě žil katolický páter 
Starý, který byl i proslulým lidovým léčitelem. Od roku 1846 byla v Kristiánově škola. Sklo se 
v huti vyrábělo do roku 1882. 7. srpna 1887 Kristiánov vyhořel, shořela huť, škola i chalupy. 
Panský dům, který sloužil pro ozdravné rekreace chudých dětí, shořel při mobilizaci v roce 
1938. Místo něj vyrostly tři kasárenské objekty, z nichž 2 stojí dodnes a hyzdí tvář staré 
osady. Bývalá sklářská hospoda přežila požár a od roku 1964 je v ní muzeum sklářství 
a přírody Jizerských hor (dnešní Liščí chata). 

Nová Louka vznikla již před rokem 1630, když Albrecht z Valdštejna nechal vykácet velký kus 
lesa na pravém břehu Blatného potoka, aby získal dřevo na stavbu jičínských a libereckých 
domů. Sklářská huť na Nové Louce byla postavena roku 1756 známým sklářem Kittelem 
a roku 1769 ji koupil Riedel. Roku 1817 pece sklárny vyhasly a opuštěná huť byla o 20 let 
později stržena. Stát zůstal jen panský dům majitele sklárny. Koupil ho roku 1844 hrabě 
Clam–Gallas a nechal ho přestavět na lovecký zámeček. 

2.9.2 Kulturní památky 

Na území obce Bedřichov se nachází 3 historicky cenné objekty, které byly dle zákona 
o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. prohlášeny za kulturní památky a zapsány 
do Ústředního seznamu nemovitých a movitých kulturních památek (viz. tabulka 20). 
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Tabulka 20 Nemovité kulturní památky v k. ú. Bedřichov 

číslo rejstříku název 
okresu 

sídelní útvar čp. Památka umístění 

35397 / 5-4783 Jablonec n/N Bedřichov  hřbitov lesní Kristiánov 
17533 / 5-6 Jablonec n/N Bedřichov 48 zámek – lovecký zámeček Nová Louka 
21598 / 5-4784 Jablonec n/N Bedřichov 52 venkovská usedlost zv. Fuchsloch 

– památník sklářství 
Kristiánov 

Zdroj: [22] 

Dotčený katastr se nalézá na území s archeologickými nálezy. Celé území obce Bedřichov 
patří do území s archeologickými nálezy (ÚAN) III. Pouze prostor staré sklárny v Bedřichově 
patří do ÚAN I a staré sklárny na Nové louce a Kristiánova leží v ÚAN II. 

Vzhledem k tomu by, při změnách funkčního využití území spojených s výstavbou, mělo být 
postupováno a dodržovány povinnosti vyplývající ze zákona č.20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění. Stavebníci jsou proto již od přípravy stavby povinni tento 
záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (ZAV). Je-li stavebníkem 
právnická nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného 
archeologického výzkumu, hradí náklady ZAV tento stavebník; jinak hradí náklady 
organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém 
území provádět činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. 
Je nutné respektovat § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění, tzn. týká se záměrů provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být učiněn 
archeologický nález. 

Kulturní hodnota obce Bedřichov je dále dotvářena významnými architektonickými stavbami, 
které sice nejsou památkově chráněné, ale z pohledu jejich charakteru nebo umístění tvoří 
výrazné dominanty k.ú. Bedřichov. Jedná se především o unikátní vodní dílo horské 
přehrady Bedřichov a kostel sv. Antonína, umístěného spolu s místním hřbitovem 
na vyvýšeném místě v blízkosti centra obce. 

Neopomenutelnou součástí kulturní hodnoty jsou dále stavby lidové architektury v podobě 
dochovaných roubených ale i zděných domů dokladujících stavební vývoj obce 
(např. ev. č. 1612, 1723, 1580, 1642, 1720). Jizerské hory jsou také známy ojedinělým 
fenoménem, a to pomníčky umístěnými po celých horách jako vzpomínka na významnou 
událost, výročí nebo naopak tragický osud.
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Pravděpodobný vývoj ŽP bez realizace územního plánu  

Složky ŽP nebudou realizací konceptu ÚP Bedřichov výrazně dotčeny nebo narušeny. 
Naopak neřízeným rozvojem obce by mohly některé složky ŽP být dotčeny ještě hůře než 
v konceptu ÚP Bedřichov a mít závažnější negativní vlivy na životní prostředí, protože 
koncept ÚP Bedřichov je koncipován s ohledem na ochranu ŽP a jeho jednotlivých složek 
a jeho souběžné vyhodnocení vlivů na životní prostředí koriguje tvorbu ÚP a eliminuje návrhy 
s významnými nepříznivými vlivy na ŽP a obyvatelstvo. 

Bez provedení konceptu ÚP Bedřichov by mohl nastat následující scénář rozvoje území: 

� Rozvoj území ve všech částech obce by byl nerovnoměrný, nesouběžný 
a nekontrolovaný, chyběla by celková koordinace rozvoje a využití území obce 
s ohledem na obecní nebo veřejné a celospolečenské zájmy. 

� Nová funkční využití a nové zábory ploch by probíhaly pouze na základě jednotlivých 
územních řízení odděleně a ne v souladu a koordinovaně s ostatními plánovanými 
rozvojovými aktivitami. Absence regulativů výstavby, určená konceptem 
ÚP Bedřichov, by mohla znamenat riziko významného narušení dochovaného 
krajinného rázu.  

� Lze předpokládat nedostatek ploch pro individuální a rekreační výstavbu – aktuální 
zájem o individuální i rekreační bydlení v obci koresponduje se stále se 
zvyšující atraktivností území z pohledu rekreačního využití. 

� Jednotlivá řešení by byla pouze investičního zaměření, byly by potlačovány veřejně 
prospěšné stavby a veřejné zájmy, přičemž celková koncepce konceptu 
ÚP Bedřichov plně respektuje nutnost rozvoje řešeného území v korelaci 
se zachováním příznivého stavu životního prostředí (výskyt zvláště chráněných druhů 
rostlin, maloplošně, velkoplošně a zvláště chráněná území, ÚSES, VKP). 

� Nedošlo by k záboru ZPF pro výstavbu (nebo jen v omezené míře či naopak 
nekoordinovaná celoplošná výstavba) a ZPF (trvalé travní porosty) by byly zřejmě 
nevyužité pro zemědělské obhospodařování. To by mohlo vést k ruderalizaci těchto 
ploch, invazi neofytních a alergenních druhů, k postupné devastaci těchto ploch, 
neboť majitelé pozemku by nadále čekali, aby je mohli přeměnit na plochy pro 
výstavbu. 

� Koordinovaně by rovněž neprobíhalo řešení dopravní obslužnosti a rekonstrukce 
(včetně napojení stávající zástavby na novou kanalizaci) a návaznost inženýrských 
sítí do rozvojových ploch, což by mohlo mít za následek např. nedostatečné čištění 
odpadních vod a zvýšené riziko kontaminace prostředí odpadními vodami. 

� Nebylo by řešeno zvýšení retence dešťových vod v území, což by mělo za následek 
rychlý povrchový odtok a riziko lokálních záplav především v obcích položených níže 
na toku. 

� Nerealizací konceptu ÚP Bedřichov by nedošlo k záboru PUPFL pro rozšíření 
sjezdových tratí a zastavěných ploch, ovšem mohlo by dojít šíření náletových dřevin 
na sousední nevyužívané pozemky ZPF a tím k jejich znehodnocování. 

� Pravděpodobně by nebyla navýšena rozloha nezastavitelných, přírodních ploch, což 
se týká nově navrhovaných lesních ploch, pásů zeleně podél Bílé Nisy a další veřejné 
zeleně, čímž by byl znemožněn jednoznačně pozitivní efekt pro ochranu přírody 
a krajiny. 
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3 Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být 
uplatněním ÚP významně ovlivněny   

Realizací konceptu ÚP Bedřichov budou kromě sídelní struktury a obyvatelstva dotčeny 
především tyto složky životního prostředí: 

� Ovzduší  
� Hluková situace 
� Zemědělská půda 
� Lesní půda 
� Vodní režim  
� Fauna a flóra  
� Krajinný ráz  

Nejrozsáhlejší změny nastanou v zemědělském půdním fondu, jenž bude ovlivněn 
převážnou většinou navrhovaných lokalit, které mění funkční využití zemědělské půdy 
a nárokují tak zábor ploch v současně nezastavitelném území obce. Plochy budou sloužit 
především k výstavbě nových stavebních objektů různého typu (rodinné domy, domy pro 
hromadnou rekreaci,..), případně ploch pro sportovní využití. Zábor ZPF se týká půd s nižší 
třídou ochrany (III. - V.třída). Realizací nových sjezdových tratí dojde také k záboru lesní 
půdy (PUPFL). 

Odtokové poměry a retenční schopnost krajiny nebudou realizací konceptu ÚP Bedřichov 
ovlivněny za předpokladu dodržení navrhovaných opatření (upřednostnění zásaku 
dešťových vod na jednotlivých pozemcích, aj.) a respektování příslušné platné legislativy 
v rámci nové výstavby. 

Ovzduší a hluková situace bude nejvíce ovlivněna rozšířením a budováním nových 
rekreačních a rodinných domů. Nové zdroje znečišťování ovzduší mohou představovat nová 
lokální topeniště (obec výhledově neplánuje plynofikaci). Nezanedbatelným producentem 
hlukových emisí a emisí ovlivňujících kvalitu ovzduší v obci se může stát vyšší intenzita 
dopravy v obci spojená s rozšířením rekreačního a sportovního využívání území, a tím 
i vyšší atraktivností území pro dlouhodobé i krátkodobé rekreanty.  

Jakákoli výstavba nových objektů může ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod. 
Avšak za předpokladu dodržování platné legislativy v rámci nové výstavby nelze očekávat 
významné ovlivnění kvality místní vodoteče (Bílá Nisa).  

Vlivy na stávající faunu a floru lze předpokládat především v důsledku záboru ploch 
pro výstavbu (obytných objektů, vybavenosti, dopravních ploch apod.), kdy bude narušen 
či likvidován současný povrch a porost pozemků, a dále i v důsledku zvýšeného pohybu 
osob a vozidel v důsledku zvýšeného počtu obyvatel i návštěvníků.  

V důsledku nové výstavby (obytné a rekreační objekty, objekty sportovních zařízení, 
dopravní objekty atd. ….) bude změněn charakter dosud nezastavěných (event. lesních) 
ploch, krajinné a přírodní charakteristiky území, budou ovlivněny znaky a hodnoty krajinného 
rázu (např. estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy apod.). Je proto třeba v konceptu 
ÚP Bedřichov stanovit regulativy (charakter a velikost zástavby, typ zástavby, uspořádání 
ploch apod.), aby dochovaný a hodnotný krajinný ráz byl realizací konceptu ÚP Bedřichov 
ovlivněn nepříznivě co nejméně.  
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4 Současné problémy a jevy životního prostředí, které by 
mohly být uplatněním ÚP významně ovlivněny, zejména 
s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti 

4.1 Současné problémy životního prostředí v řešeném území 

V současné době se dá stav životního prostředí hodnotit jako velmi dobrý. 

Problematické může být především vyšší imisní a hlukové zatížení oblasti, zapříčiněné 
celoročním využíváním oblasti jako rekreačního střediska (běžecké a sjezdové lyžování, 
cykloturistika, turistika). Jelikož obec není plynofikována, ovlivňuje kvalitu ovzduší v obci 
vysoký výskyt lokálních topenišť, což se projevuje především v jarním a podzimním 
inverzním charakteru počasí. 

Dalším problémem se jeví nedostatečné odkanalizování zastavěného území. V obci se sice 
nachází splašková kanalizace svedená přes Harcov na ČOV v Liberci, ovšem na tuto 
kanalizaci je dle Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací napojeno pouze 48% obyvatel. Ostatní 
rozvolněná zástavba řeší likvidaci odpadních vod individuálně, především ve starých jímkách 
(leckdy nesplňujících požadovanou nepropustnost) či septicích, z nichž jsou nedostatečně 
přečištěné odpadní vody odváděny systémem trativodů do vodního toku, případně 
zasakovány. Likvidace odpadních vod tímto způsobem ovlivňuje kvalitu podzemních 
i povrchových vod v území a v současné době je i v rozporu s platnou legislativou (zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách). 

Koncept ÚP Bedřichov současné problémy životního prostředí respektuje a navrhuje 
opatření pro zlepšení (např. rekonstrukce stávající a stavba nové kanalizace, trojitá okna 
u budov podél hlavních komunikací, izolační zeleň,…). 

Další výrazné nedostatky v oblasti životního prostředí nebyly při průběžných průzkumech 
zjištěny. 

4.2 Oblasti se zvláštním významem pro životní prostředí 

Zvláště chráněná území 

Jak je již zmíněno v kapitole o stavu životního prostředí, celé řešené území spadá 
do velkoplošného chráněného území CHKO Jizerské hory. Současně se zde vyskytují 
3 maloplošná chráněná území, a to PR Klikvová louka, PR Nová louka a částečně 
do k.ú. Bedřichov zasahuje i PR Černá hora, jejichž podrobnější charakteristika je uvedena 
v kapitole 2.7 Krajina, ÚSES, chráněná území. 

Vzhledem k tomu, že koncept ÚP Bedřichov respektuje cíle uvedené v Plánu péče o CHKO 
Jizerské hory, neměla by jeho realizace významně negativně ovlivnit výše uvedená 
maloplošná ani velkoplošné chráněné území. 

Významné krajinné prvky 

Na území obce se nevyskytuje žádný registrovaný VKP, ovšem je zde zastoupeno velké 
množství VKP ze zákona – vodní toky, les, …. 

Nejvýznamnějším VKP je vodní tok Bílá (Rýnovická) Nisa, který protéká údolím zastavěné 
části obce a dělí ji na dvě v podstatě rovnoměrné části. Do konfliktu může přijít především 
s lokalitou Z40, kdy bude v případě realizace konceptu ÚP Bedřichov nutné vybudovat 
přechod přes Nisu. 

Řešené území je dále specifické výskytem velkého množství lesních porostů. Jich 
se dotknou především změny funkčního využití u ploch N1, N2, N5, N8, Z1, Z5, Z6, Z47 
a Z59, v rámci kterých bude nutné zmíněné lokality odlesnit. V tomto případě mohou být 
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ohroženy exponované části lesních porostů, ovšem negativní dopady se dají významně 
zmírnit ochrannými opatřeními (např. zapěstováním okrajů).  

Potenciálně jsou ohroženy i porosty, s nimiž sousedí další navrhované lokality, 
a to především nešetrným jednáním při výstavbě (např. lokality Z50 a Z72). 

Prvky ÚSES 

V centrální části obce se nachází lokální biocentrum BC 54, které je jednoznačně vymezeno 
dle Katastru nemovitostí (KN). Konceptem ÚP Bedřichov je biocentrum plně respektováno, 
přičemž je současně navrženo jeho rozšíření a upravení hranic v rámci lokalit N25 a N26. 
Na severovýchodním okraji zastavěné části obce se dále nachází lokální biocentrum BC 18.  

Jedním z cílů konceptu ÚP Bedřichov musí být rovněž zachování a respektování všech 
prvků ÚSES místního, regionálního i nadregionálního významu v území. Týká se to lokalit 
Z16, Z17 a Z59, které s biocentry přímo sousedí, a především lokality Z18, která 
do stávajícího biocentra BC 54 přímo zasahuje. 

I přes to, že je vyžadováno jejich respektování a ochrana, jsou potenciálně ohroženy 
nedostatečnou péčí či nerespektováním při výstavbě, kdy bude použita těžká technika 
a další specifické mechanismy, jež mohou vegetaci biocenter poškodit. Ovlivněním vodního 
režimu mohou být tyto prvky rovněž následně negativně ovlivněny. 

Ostatní přírodně cenné předměty ochrany 

Na ploše posuzovaného území je evidováno 5 lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů 
rostlin podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění. Jedná 
se o lokality Údolíčko pod chatami I., Údolíčko pod chatami II., Louka pod chatovou osadou, 
Mokřad pod koupalištěm a Kristiánov. Podrobnější popis těchto území je uveden v kapitole 
2.6 Fauna, flóra, ekosystémy. 

SV část katastrálního území obce náleží do Ptačí oblasti CZ0511008 Jizerské hory (lokalita 
soustavy NATURA 2000). Dle zpracovaného Hodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy 
NATURA 2000 však lze vyloučit vliv realizace konceptu ÚP Bedřichov samostatně 
i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené 
příslušnými vládními nařízeními (viz. příloha č. 1 – Hodnocení vlivu koncepce na lokality 
soustavy NATURA 2000, zpracované RNDr. Oldřichem Buškem). 
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5 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů 
navrhovaného konceptu ÚP Bedřichov 

5.1 Vlivy jednotlivých lokalit a jejich funkčního využití na stanovené složky 
životního prostředí 

Koncept ÚP Bedřichov vyjadřuje záměry obce a soukromých investorů v oblastech vymezení 
nových rozvojových ploch pro bydlení, sport, rekreaci a cestovní ruch, občanskou 
vybavenost a dopravní a technickou infrastrukturu. 

Níže je vyhodnoceno pravděpodobné působení funkčního využití území a jednotlivých lokalit 
při uplatnění konceptu ÚP Bedřichov na stanovené složky životního prostředí. Dále je zde 
zmíněno upřesnění vymezení, vazeb a účelu jednotlivých lokalit a funkčních ploch. 

K vyhodnocení bylo přistupováno z pohledu funkčního využití a z pohledu jednotlivých lokalit 
s důrazem na umístění, koordinaci a vazby navrhovaných funkcí dané lokality. 

Pro potřeby posouzení byla stanovena stupnice hodnocení vlivů, jež vychází ze standardních 
požadavků SEA. Pro významnost vlivů byla zvolena stupnice s 5 úrovněmi – významný 
negativní vliv, málo významný negativní vliv, neutrální či nerelevantní vliv, mírně pozitivní 
vliv, velmi pozitivní vliv. Souhrn těchto vlivů je vyjádřen ukazatelem „celková významnost“ 
v posledním sloupci tabulky, s přihlédnutím k důležitosti, specifickým podmínkám, 
současným problémům životního prostředí a lokalizaci posuzovaných ploch v řešeném 
území. 

Posouzení vlivů je vztahováno na stanovené složky prostředí, mezi něž jsou řazeny kromě 
přírodních složek i další, jako jsou např. kulturní hodnoty území. Složky byly stanoveny 
v souladu s platnou legislativou a souvisejícími právními předpisy, zejména s vyhláškou 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, 
a dále byly doplněny na základě zkušenosti zpracovatele SEA. 

Současně byl zhodnocen charakter působení vlivů na životní prostředí z hlediska primárního 
či sekundárního působení. Téměř všechny zásahy do území vyvolané realizací konceptem 
ÚP Bedřichov budou však současně působit primárně i sekundárně. Proto bylo hodnocení 
charakteru zahrnuto současně v jedné tabulce s vlivy na jednotlivé složky prostředí, kde byly 
barevně rozlišeny složky, které budou pravděpodobně zasaženy přímo (oranžová barva 
pole) nebo sekundárně (žlutá barva pole). Odděleně nebylo provedeno ani zhodnocení 
časového trvání vlivu ve smyslu krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého působení. 
Důvodem je předpoklad, že všechny posuzované lokality jsou funkčním využitím území 
nastiňujícím směr rozvoje obce, u kterého se předpokládá výhradně dlouhodobé či trvalé 
působení, a tudíž trvalé ovlivnění příslušné plochy v území. Krátkodobé negativní ovlivnění 
území lze uvažovat v případě fáze výstavby jakýchkoli stavebních objektů. Dále byla 
posouzena možnost a míra kumulace vlivů na životní prostředí, tj. z pohledu možného 
synergického či kumulativního působení realizace využití jednotlivých funkčních ploch 
na stanovené složky prostředí. 
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Obrázek 23 Koncept ÚP Bedřichov – severní část (hlavní výkres) 

 
Zdroj: [23] 
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Obrázek 24 Koncept ÚP Bedřichov – střední část (hlavní výkres) 

 
Zdroj: [23] 
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Obrázek 25 Koncept ÚP Bedřichov – jižní část a lokality Nová Louka a Kristiánov (hlavní výkres) 

 
Zdroj: [23] 
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Tabulka 21 Lokality Konceptu ÚP Bedřichov 

NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Lokalita Využití v současném 
stavu Využití navržené dle ÚP Výměra 

(m2) Poznámka / maximální kapacita 

Z1 Plochy lesní DV - Plochy dopravní 
infrastruktury – vybavení 

1357 parkoviště, otočka BUS na 
Maliníku 

Z2 Plochy nevyužité SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 2549 

obslužné centrum u lávky na 
Maliníku - 2000m2  celkové užitné 
plochy (CUP) 

Z3 Plochy dopravní 
infrastruktury – vybavení 

SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 

5591 
obslužné centrum vč. veřejného 
parkoviště na Maliníku - 5000m2 
CUP 

Z4 Plochy nevyužité OS - Plochy občanského 
vybavení – sport a tělových. 3963 lanové centrum v lomu pod 

Maliníkem 

Z5 Plochy lesní SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 175 rozhledna na Webrově chatě 

Z6 Plochy lesní 
PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 2235 

účelová komunikace - obchvat 
vrcholu Maliníku 

Z7 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

DV - Plochy dopravní 
infrastruktury – vybavení 1088 parkoviště pro lyžařskou louku 

pod Rajtrem 

Z8 Plochy zemědělské PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 782 protažení Vládní cesty přes silnici 

III.třídy 

Z9 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 

6235 bydlení + rekreace pod silnicí 
III.třídy - 4 RD 

Z10 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 2753 bydlení + rekreace pod silnicí 

III.třídy - 2 RD 

Z11 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 1750 bydlení + rekreace pod silnicí 

III.třídy - 1 RD 

Z12 Plochy zemědělské, plochy 
přírodní nelesní 

PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 

951 spojení obslužných cest nad 
biocentrem 

Z13 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 15209 bydlení + rekreace pod 

biocentrem - 7 RD 

Z14 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 2442 bydlení + rekreace pod Maliníkem 

- 2 RD 

Z15 Plochy specifické – 
nezastavěného území 

SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 2436 dolní stanice nových vleků - 

2000m2 CUP 

Z16 Plochy přírodní nelesní SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 1155 obslužné centrum u dolní stanice 

nových vleků - 900m2 CUP 

Z17 Plochy zemědělské SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 686 smíšená zóna za hotelem Jelínek 

- 600m2 CUP 

Z18 Plochy zemědělské, plochy 
přírodní nelesní 

PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 430 pěší spojka - haťový chodník - 

naučná stezka v biocentru 

Z19 Plochy zemědělské SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 2004 smíšená zóna pod hotelem 

Jelínek - 1800m2 CUP 

Z20 Plochy zemědělské SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 2251 smíšená zóna pod hotelem 

Jelínek - 2000m2 CUP 

Z21 Plochy zemědělské SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 1131 smíšená zóna u obecního úřadu - 

1000m2 CUP 

Z22 Plochy zemědělské 
BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 9876 

bydlení + rekreace pod 
sjezdovkami - 5 RD 

Z23 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 1300 bydlení + rekreace pod 

sjezdovkami - 1 RD 
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Z24 Plochy občanského 
vybavení - komerční 

PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 

809 spojení obslužných cest u kravína 

Z25 Plochy specifické – 
nezastavěného území 

SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 2204 dolní stanice nových vleků - 

2000m2 CUP 

Z26 Plochy dopravní 
infrastruktury – vybavení 

SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 2850 obslužné centrum vč. veřejného 

parkoviště u Nisy - 1500m2 CUP 

Z27 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

BS - Plochy smíšené obytné 2774 bydlení + rekreace u Nisy - 2 RD 

Z28 Plochy smíšené 
nezastavěného území BS - Plochy smíšené obytné 2796 bydlení + rekreace u hřiště - 2 RD 

Z29 Plochy nevyužité OS - Plochy občanského 
vybavení – sport a tělových. 3348 hřiště vč. veřejného parkoviště 

Z30 Plochy nevyužité BS - Plochy smíšené obytné 5561 bydlení + rekreace u hřiště - 4 RD 

Z31 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

BS - Plochy smíšené obytné 1920 bydlení + rekreace u hřiště - 2 RD 

Z32 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 1182 bydlení + rekreace pod 

sjezdovkami - 1 RD 

Z33 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 3054 bydlení + rekreace pod 

sjezdovkami - 2 RD 

Z34 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 

3027 bydlení + rekreace pod 
sjezdovkami - 2 RD 

Z35 Plochy specifické – 
nezastavěného území 

BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 3766 bydlení + rekreace pod 

sjezdovkami - 3 RD 

Z36 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 9877 bydlení + rekreace k Hraničné - 

5 RD 

Z37 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 8713 bydlení + rekreace k Hraničné - 

4 RD 

Z38 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 1331 bydlení + rekreace k Hraničné - 

1 RD 

Z39 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 1549 bydlení + rekreace k Hraničné - 

1 RD 

Z40 
Plochy lesní, plochy 
smíšené nezastavěného 
území 

PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 

746 pěší spojka přes Nisu 

Z41 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 1101 smíšená zóna nad vodárnou - 

1000m2 CUP 

Z42 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 617 spojení obslužných cest nad 

vodárnou 

Z43 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

DV - Plochy dopravní 
infrastruktury – vybavení 4043 veřejné parkoviště proti vodárně 

Z44 Plochy zemědělské SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 2313 centrum vč. veř. parkoviště pod 

Janov. sjezdovkou - 2000m2 CUP 

Z45 Plochy dopravní 
infrastruktury – vybavení 

SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 1547 obslužné centrum vč. veřejného 

parkoviště u Elišky - 800m2 CUP 

Z46 Plochy zemědělské BS - Plochy smíšené obytné 906 bydlení + rekreace na hranici 
Janova n/N - 1 RD 

Z47 

Plochy technické 
infrastruktury, plochy 
smíšené nezastavěného 
území 

PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 1368 pěší spojka nad vodárnou do 

Hrabětic 

Z48 Plochy smíšené 
nezastavěného území BS - Plochy smíšené obytné 832 

bydlení + rekreace nad vodárnou 
- 1 RD 
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Z49 Plochy zemědělské SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 

1614 smíšená zóna nad vodárnou - 
1000m2 CUP 

Z50 Plochy smíšené 
nezastavěného území BS - Plochy smíšené obytné 906 bydlení + rekreace na křižovatce 

do Hrabětic - 2 RD 

Z51 Plochy smíšené 
nezastavěného území BS - Plochy smíšené obytné 1424 bydlení + rekreace na křižovatce 

do Hrabětic - 1 RD 

Z52 Plochy zemědělské SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 

2613 smíšená zóna u staré školy - 
2000m2 CUP 

Z53 Plochy smíšené 
nezastavěného území BS - Plochy smíšené obytné 1435 bydlení + rekreace nad 

vodojemem - 1 RD 

Z54 
Plochy technické 
infrastruktury, plochy 
zemědělské 

BS - Plochy smíšené obytné 2716 bydlení + rekreace nad 
vodojemem - 1 RD 

Z55 Plochy zemědělské 
SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 572 smíšená zóna u staré školy 

Z56 Plochy zemědělské PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 372 pěší spojka k vodojemu 

Z57 Plochy zemědělské SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 2670 smíšená zóna pod hřbitovem - 

2000m2 CUP 

Z58 Plochy zemědělské 
OH - Plochy občanského 
vybavení – hřbitovy 1295 rozšíření hřbitova 

Z59 Plochy lesní PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 1253 pěší spojka ke Královce 

Z60 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 449 bydlení + rekreace u Hřbitova 

Z61 Plochy zemědělské BS - Plochy smíšené obytné 6854 
bydlení + rekreace naproti hotelu 
Jelínek - 4 RD 

Z62 Plochy zemědělské SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 727 smíšená zóna naproti hotelu 

Jelínek - 500m2 CUP 

Z63 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 1712 smíšená zóna naproti hotelu 

Jelínek - 1000m2 CUP 

Z64 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

BS - Plochy smíšené obytné 12348 bydlení + rekreace nad Horskou 
službou - 8 RD 

Z65 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 26964 bydlení + rekreace nad Horskou 

službou - 14 RD 

Z66 Plochy zemědělské SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 5436 smíšená zóna za Horskou 

službou - 3200m2 CUP 

Z67 Plochy zemědělské PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 

3029 obslužná komunikace nad 
Horskou službou 

Z68 Plochy zemědělské PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 2696 přístupová cesta do lyžařského 

areálu, otočka BUS 

Z69 Plochy zemědělské OS - Plochy občanského 
vybavení – sport a tělových. 11867 rozvoj lyžařského stadionu - 

10000m2 CUP 

Z70 Plochy zemědělské DV - Plochy dopravní 
infrastruktury – vybavení 

3918 heliport 

Z72* Plochy zemědělské SC - Plochy smíšené 
obytné – centrální 2492 rekreační středisko Lesů ČR nad 

Lesní chatou - 1500m2 CUP 

Z73 Plochy zemědělské BS - Plochy smíšené obytné 1120 bydlení + rekreace nad silnicí 
III.třídy - 1 RD 

Z74 Plochy zemědělské BS - Plochy smíšené obytné 1714 bydlení + rekreace nad silnicí 
III.třídy - 1 RD 

Z75 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 8843 bydlení + rekreace pod Šanghají - 

4 RD 
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Z76 
Plochy smíš. 
nezastavěného území, 
zemědělské 

PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 1963 pěší spojka k lyžařským tratím 

Z77 
Plochy smíšené 
nezastavěného území, 
plochy zemědělské 

PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 738 pěší spojka z Maliníku 

Z78 Plochy zemědělské 
BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 2354 

bydlení + rekreace pod Šanghají - 
1 RD 

Z79 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 855 bydlení + rekreace pod Šanghají - 

1 RD 

Z80 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 8208 bydlení + rekreace pod Šanghají - 

4 RD 

Z81 Plochy zemědělské 
BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 4698 

bydlení + rekreace pod Šanghají - 
2 RD 

Z82 Plochy zemědělské BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 7896 bydlení + rekreace pod Šanghají - 

4 RD 

Z83 Plochy zemědělské PK - Plochy veřejných 
prostranství – komunikace 833 pěší spojka z Maliníku 

NÁVRH PLOCH PŘESTAVBY 

Lokalita 
Využití v současném 
stavu Využití navržené dle ÚP 

Výměra 
(m2) Poznámka / maximální kapacita 

P1 Plochy rekreace 
individuální 

BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 11972 bydlení + rekreace na místě 

chatové osady Šanghaj - 5 RD 

P2 Plochy rekreace 
individuální 

BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 8151 bydlení + rekreace na místě 

chatové osady Šanghaj - 4 RD 

P3 Plochy rekreace 
individuální 

BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 13579 

bydlení + rekreace na místě 
chatové osady Šanghaj - 6 RD 

P4 Plochy rekreace 
individuální 

BV - Plochy smíšené obytné 
– venkovské 1454 bydlení + rekreace na místě 

chatové osady Šanghaj - 1 RD 

NÁVRH NEZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Lokalita Využití v současném 
stavu Využití navržené dle ÚP Výměra 

(m2) Poznámka / maximální kapacita 

N1 Plochy lesní, plochy 
zemědělské 

SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 10449 

nová přibližovací sjezdovka s 
vlekem k Maliníku 

N2 Plochy lesní SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 1217 nová přibližovací sjezdovka 

s vlekem k Maliníku 

N3 Plochy zemědělské SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 18993 nová lyžařská louka pod Rastrem 

N4 Plochy smíšené 
nezastavěného území NL - Plochy lesní 816 převod do PUPFL a zalesnění 

N5 Plochy lesní, zemědělské, 
smíšené nezastav. území 

SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 16667 rozšíření – propojení sjezdovek 

N6 Plochy smíšené 
nezastavěného území NL - Plochy lesní 4798 převod do PUPFL a zalesnění 

N7 Plochy specifické – 
nezastavěného území 

NL - Plochy lesní 300 zkrácení vleku v křížení 
s běžeckou tratí – zalesnění 

N8 Plochy lesní, plochy 
zemědělské 

SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 24348 rozšíření – propojení sjezdovek 

N9 Plochy smíšené 
nezastavěného území NL - Plochy lesní 14544 převod do PUPFL a zalesnění 

N10 Plochy zemědělské SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 

2522 dojezd sjezdovek v Janově n/N 
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N11 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 

1249 parkový pás podél Nisy 

N12 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 1059 parkový pás podél Nisy 

N13 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 846 parkový pás podél Nisy 

N14 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 

787 parkový pás podél Nisy 

N15 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 1324 parkový pás podél Nisy 

N16 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 5981 parkový pás podél Nisy 

N17 Plochy dopravní 
infrastruktury – vybavení 

PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 1111 parkový pás podél Nisy 

N18 Plochy zemědělské PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 610 parkový pás podél Nisy 

N19 Plochy smíšené obytné PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 386 parkový pás podél Nisy 

N20 Plochy smíšené obytné – 
centrální 

PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 578 parkový pás podél Nisy 

N21 Plochy zemědělské PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 1348 parkový pás podél Nisy 

N22 Plochy zemědělské PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 466 parkový pás podél Nisy 

N23 Plochy zemědělské PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 376 parkový pás podél Nisy 

N24 Plochy zemědělské 
PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 2580 parkový pás podél Nisy 

N25 Plochy zemědělské PN - Plochy přírodní nelesní 325 rozšíření biocentra 

N26 Plochy zemědělské PN - Plochy přírodní nelesní 833 rozšíření biocentra 

N27 
Plochy, zemědělské, 
plochy smíšené nezastav. 
území 

PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 7104 parkový pás u centrálního 

parkoviště 

N28 
Plochy, zemědělské, 
plochy smíšené nezastav. 
území 

PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 10639 parkový pás u centrálního 

parkoviště 

N29 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 5794 nová pobytová louka pod 

Šanghají 

N30 Plochy zemědělské 
PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 4955 park u koupaliště 

N31 Plochy lesní, zemědělské, 
smíšené nezastav. území 

SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 23076 nová pobytová louka s běžeckými 

tratěmi za koupalištěm 

N32 Plochy zemědělské, plochy 
smíšené nezastav. území 

SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 19985 nová pobytová louka s běžeckými 

tratěmi za stadionem 

N33 Plochy zemědělské, plochy 
smíšené nezastav. území 

SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 

15204 nová pobytová louka s běžeckými 
tratěmi nad Lesní chatou 

N34 Plochy zemědělské SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 24416 nová pobytová louka s běžeckými 

tratěmi u vodojemu 

N35 Plochy smíšené 
nezastavěného území NL - Plochy lesní 6209 převod do PUPFL a zalesnění 

N36 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 

14889 park u hřbitova 
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N37 Plochy zemědělské PZ - Plochy veřejných 
prostranství – zeleň 

4691 park u hřbitova 

N38 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 10553 nová pobytová louka u Šámalovy 

chaty 

N39 Plochy smíšené 
nezastavěného území 

SN - Plochy specifické – 
nezastavěného území 3379 nová pobytová louka v Kristiánově 

Pozn: Původní využití plochy je označeno tak, jak bylo identifikováno terénním šetřením P+R s názvoslovím 
přizpůsobeným metodice konceptu ÚP s výjimkou kategorií, které nejsou v konceptu ÚP používány 
* Číslování je posunuto o jednu hodnotu, jelikož lokalita č. Z71 byla dodatečně z konceptu  ÚP vypuštěna 

Zdroj: [23] 

 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Níže je uvedena specifikace funkčních využití území, jak je definována konceptem ÚP 
Bedřichov.  Kompletní seznam a popis všech funkčních využití, které se vyskytují v řešeném 
území, je uveden v textové části konceptu ÚP Bedřichov; zde jsou uváděny pouze ta funkční 
využití, jichž se dotýká změna územního plánu (ty, jež jsou v souladu s původním 
a v současnosti platným ÚP Bedřichov ponechány beze změn, zde vyjmenovány nejsou). 
 
Zastavitelné území a přestavbové plochy: 

1) Plochy smíšené obytné - soustředěné – BS (plochy č. Z27, Z28, Z30, Z31, Z46, Z48, 
Z50, Z51, Z53, Z54, Z61, Z64, Z73, Z74) 

přípustné využití 

promíšené bydlení, ubytování a občanské vybavení zajišťující individuální bydlení v 
kvalitním prostředí, nerušený a bezpečný pobyt na veřejných prostranstvích, každodenní i 
sezónní rekreaci obyvatel i návštěvníků obce a dostupnost občanského vybavení 

pozemky staveb pro individuální bydlení – rodinné domy předměstského typu 

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci – chalupy, stavby charakteru rodinného domu 
předměstského typu 

pozemky staveb pro komerční ubytování – chalupy, stavby charakteru rodinného domu 
předměstského typu 

pozemky staveb občanského vybavení místního významu – stavby charakteru rodinného 
domu předměstského typu 

podmíněně 
přípustné využití 

samostatné stavby doplňkové ke stavbám hlavního využití sloužící pro občanské vybavení, 
služby a drobnou výrobu nerušící ve smyslu hygienických předpisů hlavní využití dané 
plochy s rozdílným způsobem využití 

liniové stavby a plošně nenáročná (do 100m2) zařízení technického vybavení nadřazených 
systémů související s provozem obce 

2) Plochy smíšené obytné – venkovské – BV (plochy č. Z9, Z10, Z11, Z13, Z14, Z22, 
Z23, Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z60, Z65, Z75, Z78, Z79, Z80, Z81, Z82, 
P1, P2, P3, P4) 

přípustné využití 

pozemky staveb pro individuální bydlení – rodinné domy venkovského typu 

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci – chalupy, stavby charakteru rodinného domu 
venkovského typu 

pozemky staveb pro přechodné ubytování – chalupy, stavby charakteru rodinného domu 
venkovského typu - penziony 

podmíněně 
přípustné využití 

samostatné pozemky staveb občanského vybavení – stavby charakteru rodinného domu 
venkovského typu, sloužící jak potřebám obyvatel vymezené plochy tak návštěvníkům 
obce, pokud svým charakterem a kapacitou nezatěžují nadměrně komunikace, inženýrské 
sítě a nenaruší ve smyslu hygienických předpisů hlavní využití dané plochy s rozdílným 
způsobem využití - bydlení a rekreaci 

samostatné doplňkové stavby na pozemcích staveb hlavního využití určené pro občanské 
vybavení, výrobu a samozásobitelskou pěstitelskou nebo chovatelskou činnost, sloužící jak 
potřebám obyvatel vymezené plochy tak návštěvníkům obce, pokud svým charakterem a 
kapacitou nezatěžují nadměrně komunikace, inženýrské sítě a nenaruší ve smyslu 
hygienických předpisů hlavní využití dané plochy s rozdílným způsobem využití - bydlení a 
rekreaci 
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samostatné pozemky pro sportovní činnost na lyžařských běžeckých tratích, tratích pro 
cykloturistiku (singletreck) a hypoturistiku využívajících stávajících nebo nově budovaných 
účelových cest, pokud budou splněny požadavky na funkčnost smíšených obytných ploch 

liniové stavby a plošně nenáročná (do 100 m2) zařízení technického vybavení nadřazených 
systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce 

3) Plochy smíšené obytné – centrální – SC (plochy č. Z2, Z3, Z5, Z15, Z16, Z17, Z19, 
Z20, Z21, Z25, Z26, Z41, Z44, Z45, Z49, Z52, Z55, Z57, Z62, Z63, Z66, Z72) 

přípustné využití 

promíšené bydlení, ubytování a občanské vybavení zajišťující individuální i hromadné 
bydlení v atraktivním prostředí, nerušený a bezpečný pobyt na veřejných prostranstvích a 
obslužnost obyvatel i návštěvníků obce občanským vybavením 

pozemky staveb občanského vybavení místního i regionálního významu – stavby 
individuálního charakteru 

podmíněně 
přípustné využití 

pozemky staveb pro individuální bydlení – rodinné domy městského typu za podmínky 
využití min.50% plochy přízemí pro veřejně přístupné občanské vybavení 

pozemky staveb pro komerční ubytování – stavby individuálního charakteru za podmínky 
využití min.50% plochy přízemí pro veřejně přístupné občanské vybavení 

pozemky staveb pro hromadné bydlení – bytové domy (stavby individuálního charakteru) za 
podmínky využití min.50% plochy přízemí pro veřejně přístupné občanské vybavení 

samostatné stavby doplňkové ke stavbám hlavního využití sloužící pro občanské vybavení, 
služby a drobnou výrobu nerušící ve smyslu hygienických předpisů hlavní využití dané 
plochy s rozdílným způsobem využití 

pozemky staveb kapacitních veřejných parkovišť s kapacitou specifikovanou v grafické části 
ÚP, pokud nenaruší ve smyslu hygienických předpisů hlavní využití dané plochy s rozdílným 
způsobem využití 

liniové stavby a plošně nenáročná (do 100m2) zařízení technického vybavení nadřazených 
systémů související s provozem obce 

4) Plochy občanského vybavení – sport – OS (plochy č. Z4, Z29, Z69) 

přípustné využití 

občanské vybavení zajišťující sportovně rekreační funkce obce ve specifickém atraktivním 
prostředí, nerušený a bezpečný pobyt na veřejných prostranstvích a obslužnost obyvatel i 
návštěvníků obce 

pozemky staveb pro sport a rekreaci místního i regionálního významu – stavby 
individuálního charakteru 

podmíněně 
přípustné využití 

pozemky staveb pro komerční ubytování – stavby individuálního charakteru za podmínky 
provozní provázanosti se stavbami hlavního využití 

samostatné stavby doplňkové ke stavbám hlavního využití sloužící pro občanské vybavení, 
služby a drobnou výrobu nerušící ve smyslu hygienických předpisů hlavní využití dané 
plochy s rozdílným způsobem využití 

liniové stavby a plošně nenáročná (do 100m2) zařízení technického vybavení nadřazených 
systémů související s provozem obce 

5) Plochy občanského vybavení – hřbitovy – OH (plocha č. Z58) 

přípustné využití 

pozemky staveb pro pietní činnosti místního i regionálního významu intenzivně parkově 
upravené s převládajícím podílem upraveného zpevněného povrchu – kaple, márnice, 
hroby, urnové háje 

pozemky parkových úprav 

pozemky staveb provozního zázemí 

podmíněně 
přípustné využití 

pozemky staveb smutečních síní, krematorií v přímé vazbě na pohřebiště 

stavby a pozemky pro odstavování vozidel návštěvníků, pokud nebude narušena pietní 
funkce 

liniové stavby technického vybavení nadřazených systémů související s provozem obce 

6) Plochy dopravní infrastruktury – vybavení – DV (plochy č. Z1, Z7, Z43, Z70) 

přípustné využití 

pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení s dopravně obslužnou funkcí 
místního i regionálního významu – jejichž charakter, intenzita dopravy a negativních vlivů 
vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití –  

autobusová nádraží, stanice, zastávky, odstavné plochy, vozovny, terminály MHD, 
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překladiště, přístaviště (v řešeném území nejsou), komerční heliporty (v řešeném území 
nejsou), areály údržby komunikací, čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní garáže, 
parkovací plochy a stavby 

podmíněně 
přípustné využití 

samostatné stavby doplňkové ke stavbám hlavního využití sloužící pro občanské vybavení, 
služby a drobnou výrobu neomezující ve smyslu hygienických předpisů hlavní využití dané 
plochy s rozdílným způsobem využití 

liniové stavby a plošně nenáročná (do 100m2) zařízení technického vybavení nadřazených 
systémů související s provozem obce 

7) Plochy veřejných prostranství – komunikace – PK (plochy č. Z6, Z8, Z12, Z18, Z24, 
Z40, Z42, Z47, Z56, Z59, Z67, Z68, Z76, Z77, Z83) 

přípustné využití 

pozemky staveb s funkcí dopravních koridorů silniční sítě místního významu – místní 
komunikace I., II. a výjimečně III. třídy, jejichž vymezení mimo plochy jiného způsobu využití 
je nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti dalších ploch jiného způsobu využití 

pozemky staveb vymezené za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a 
dostupnost veřejných prostranství s funkcí základní prostorové kostry obce – ulice, náměstí, 
na nichž veškeré činnosti směřují k bezúplatnému využívání veřejností pro krátkodobý 
oddech a rekreaci, běžné i slavnostní shromažďování 

pozemky plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter 
případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k navýšení estetických a rekreačních 
hodnot veřejných prostranství 

podmíněně 
přípustné využití 

pozemky staveb drobného občanského vybavení bezprostředně související s využitím 
veřejného prostranství – tržnice, scény, amfiteátry,... 

pozemky staveb městského mobiliáře, zastávek, odpočívek, pohotovostních parkovišť, 
technického zabezpečení a informačních systémů, ochranných bezpečnostních a 
protihlukových opatření, pokud nebude narušena plynulost a bezpečnost silničního provozu 
a hygienické podmínky 

liniové stavby a plošně nenáročná (do 100m2) zařízení technického vybavení nadřazených 
systémů související s provozem obce 

 
Nezastavitelné území: 

1) Plochy lesní – NL (plochy č. N4, N6, N7, N9, N35) 

přípustné využití pozemky vymezené za účelem zajištění podmínek pro využití pozemků pro les – pozemky 
určené k plnění funkcí lesa – s určením hospodářským, ochranným na mimořádně 
nepříznivých stanovištích a zvláštním v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů 
I.stupně 

podmíněně 
přípustné využití 

pozemky staveb pro zajištění bezprostřední údržby lesních ploch, které nelze odůvodněně 
umístit v příslušných zastavitelných plochách, pokud budou splněny požadavky na ochranu 
lesních ploch a jejich funkčnost, nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a 
ekologické funkce ploch 

pozemky staveb pro zajišťování lesnického hospodaření a myslivosti, staveb 
vodohospodářských na vodních tocích na evidovaných lesních pozemcích, pokud budou 
splněny požadavky na ochranu lesních ploch a jejich funkčnost, nebude narušen krajinný 
ráz, protierozní ochrana a ekologické funkce ploch 

pozemky pro sportovní činnost na lyžařských běžeckých tratích, tratích pro cykloturistiku 
(singletreck) a hipoturistiku využívajících na základě zvláštního povolení stávajících nebo 
nově budovaných lesních účelových cest, staveb doplňujících zařízení sportu a rekreace – 
odpočívky, rozhledny,... pokud budou splněny požadavky na ochranu lesních ploch a jejich 
funkčnost, nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a ekologické funkce ploch 

liniové stavby a plošně nenáročná (do 100m2) zařízení technického vybavení nadřazených 
systémů související s provozem obce 

2) Plochy přírodní – nelesní – PN (plochy č. N25, N26) 

přípustné využití 

pozemky vymezené za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny – území 
národních parků a evropsky významných lokalit (v řešeném území nejsou), I.a II. zóny 
CHKO, přírodních rezervací, biocenter ÚSES 

pozemky různých kultur, extenzivně využívané zemědělské půdy a lesa s hospodařením 
v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny s vyloučením umísťování dominantních 
technických objektů v pohledově výrazných horizontech, s uvážlivými zásahy do lesních 
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porostů obnovnými prvky, s ochranou členitosti okrajů lesa, lučních enkláv, niv vodotečí, se 
zajištěním agrodesignu v pestrosti a střídání zemědělských kultur 

EVL –  pozemky využívané v přechodném období (do doby zapracování EVL do Českého 
právního systému) v souladu s ustanoveními příslušného vládního nařízení 

podmíněně 
přípustné využití 

pozemky staveb pro bezprostřední zajištění údržby ploch přírodních, které nelze 
odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách, pokud budou splněny požadavky 
na ochranu přírodních ploch a jejich funkčnost, nebude narušen krajinný ráz a protierozní 
ochrana 

pozemky staveb směřujících k navýšení veřejného povědomí o přírodních hodnotách ploch 
a lokalit zájmů ochrany přírody a krajiny (naučné stezky s doprovodnými informačními 
prvky), pokud budou splněny požadavky na ochranu přírodních ploch a jejich funkčnost, 
nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana 

liniové stavby a plošně nenáročná (do 100m2) zařízení technického vybavení nadřazených 
systémů související s provozem obce, pokud budou splněny požadavky na ochranu 
přírodních ploch a jejich funkčnost, nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana 

3) Plochy specifické nezastavěného území –SN (plochy č. N1, N2, N3, N5, N8, N10, 
N29, N31, N32, N33, N34, N38, N39) 

přípustné využití 

pozemky intenzivně upravené městské i krajinné zeleně – lyžařské a cyklistické sjezdové 
svahy, jezdecké areály, přírodní tábořiště a koupaliště, pobytové louky a jiné extenzivně 
využívané přírodní rekreační plochy (ne golfová hřiště) 

pozemky pro sportovní činnost na lyžařských běžeckých tratích, tratích pro cykloturistiku 
(singletrack) a hipoturistiku využívajících stávajících nebo nově budovaných účelových cest 

pozemky plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter 
případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k eliminaci případného negativního 
vlivu a k navýšení estetických a rekreačních hodnot daných ploch 

podmíněně 
přípustné využití 

samostatné pozemky staveb pro bezprostřední zajištění údržby veřejných prostranství – 
zeleně, pokud je nelze odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách, budou 
splněny požadavky na celistvost a funkčnost veřejných prostranství – rekreační zeleně, 
nebude narušen krajinný ráz a protierozní ochrana 

samostatné pozemky technologických staveb bezprostředně zajišťujících provoz daných 
ploch – lyžařské lanové dráhy a vleky, zasněžovací, startovací a cílové zařízení, osvětlení, 
mimoúrovňová křížení běžeckých tratí apod., pokud budou splněny požadavky na celistvost 
a funkčnost veřejných prostranství – rekreační zeleně, nebude narušen krajinný ráz a 
protierozní ochrana 

liniové stavby a plošně nenáročná (do 100m2) zařízení technického vybavení nadřazených 
systémů, pokud bezprostředně souvisí s provozem obce, budou splněny požadavky na 
celistvost a funkčnost veřejných prostranství – rekreační zeleně, nebude tím narušen 
krajinný ráz a protierozní ochrana  

4) Plochy veřejných prostranství – zeleň – PZ (plochy č. N11, N12, N13, N14, N15, N16, 
N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24, N27, N28, N30, N36, N37) 

přípustné využití 

pozemky vymezené za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a 
dostupnost veřejných prostranství, na nichž veškeré činnosti směřují k bezúplatnému 
využívání veřejností pro krátkodobý oddech a rekreaci, běžné i slavnostní shromažďování a 
k zajištění či udržení estetických funkcí – parky a parkově upravená městská zeleň 

pozemky plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter 
případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k navýšení estetických a rekreačních 
hodnot veřejných prostranství 

podmíněně 
přípustné využití 

pozemky staveb pro bezprostřední zajištění údržby ploch veřejných prostranství – zeleně, 
které nelze odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách 

pozemky staveb městského mobiliáře, zastávek, pohotovostních parkovišť, technického 
zabezpečení, informačních systémů, pokud budou splněny požadavky na ochranu ploch 
zeleně a jejich funkčnost, nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana, ekologická a 
estetická funkce 

pozemky pro sportovní činnost na lyžařských běžeckých tratích, tratích pro cykloturistiku 
(singletrack) a hipoturistiku, pozemky staveb doplňujících zařízení sportu a rekreace – 
odpočívky, rozhledny,... pokud budou splněny požadavky na ochranu ploch zeleně a jejich 
funkčnost, nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana, ekologická a estetická funkce 

liniové stavby a plošně nenáročná (do 100m2) zařízení technického vybavení nadřazených 
systémů související s provozem obce 
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URBANISTICKÁ KONCEPCE  

V urbanistické koncepci jsou popsané jednotlivé lokality a jejich potenciální vliv na složky ŽP. 
Fotografie jsou pouze ilustrativní, nevymezují přesné hranice řešené lokality, ale zahrnují 
lokalitu včetně jejího nejbližšího okolí. 

Vzhledem k tomu, že se všechny dotčené lokality nacházejí v III. a IV. zóně (v případě 
lokality N38 se jedná o II. zónu) CHKO Jizerské hory, je při realizaci veškerých záměrů 
potřeba souhlasného vyjádření Správy CHKO Jizerské hory. 

V případě, že lokalita leží v ochranném pásmu (např. ochranné pásmo lesa), je při realizaci 
konkrétního záměru nutné souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy. 
 
1) Z1 – nachází se na západním okraji obce podél komunikace na Liberec. U této lokality je 

navržena změna funkčního využití z plochy lesní na plochy dopravní infrastruktury (DV). 
Předpokládané využití: parkoviště, otočka autobusu na Maliníku 

   
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Dle KN leží lokalita na lesním pozemku. V případě změny funkčního využití je třeba 
požádat příslušný orgán státní správy lesů o vyjmutí pozemku z PUPFL. 
Realizace bude mít vliv na lesní porost, jelikož dojde k odlesnění cca 1400 m2, dále 
na zábor lesní půdy v souvislosti s vytvořením zpevněné plochy, která změní vlastnosti 
půdy a odtokové poměry v dané lokalitě a zlikviduje stávající porost. Využíváním lokality 
dále vznikne nová kumulace emisí a hluku z dopravy. 
I přes výše uvedené se však nepředpokládá velmi významný vliv lokality na jednotlivé 
složky ŽP a lze proto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
2) Z2 – umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z1, navržena změna funkce z ploch nevyužitých (dle KN neplodná půda) 
na plochy smíšené obytné – centrální (SC). 
Předpokládané využití: obslužné centrum u lávky na Maliníku 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se však významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska 
vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
3) Z3 – umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z1, navržena změna funkce z ploch dopravní infrastruktury na plochy smíšené 
obytné - centrální (SC). 
Předpokládané využití: obslužné centrum u lávky na Maliníku 

   
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Nepředpokládá se však významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska 
vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
4) Z4 – navržena změna funkčního využití z ploch nevyužitých (dle KN se jedná o pozemek 

lesní) na plochy občanského vybavení – sport (OS). 
Předpokládané využití: lanové centrum v lomu pod lesem 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita dle KN leží na lesním pozemku. V případě změny funkčního využití je třeba 
požádat příslušný orgán státní správy lesů o vyjmutí pozemku z PUPFL. 
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Realizací lanového centra se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé 
složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov 
akceptovat. 

 
5) Z5 – jedná se o plochu v bezprostřední blízkosti Weberovy chaty, navržena změna 

využití z ploch lesních na plochy smíšené obytné – centrální (SC). 
Předpokládané využití: rozhledna na Weberově chatě 

   
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita dle KN leží na lesním pozemku. V případě změny funkčního využití je třeba 
požádat příslušný orgán státní správy lesů o vyjmutí pozemku z PUPFL. 
Realizací stavby rozhledny dojde k odlesnění cca 200 m2. V těsném okolí Weberovy chaty 
spadá míra poškození lesů do středního až velmi silného stupně. Nepředpokládá se tak 
významný vliv realizace na lesní porost ani na ostatní složky ŽP. Z hlediska vlivů na ŽP 
lze proto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
6) Z6 – navrženo funkční využití z ploch lesních na plochy veřejných prostranství - 

komunikací (PK). 
Předpokládané využití: účelová komunikace – obchvat vrcholu Maliníku 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 
Výstavbou zpevněné účelové komunikace se nelze vyhnout typickým negativním vlivům – 
záboru lesní půdy a likvidace porostu a půdního pokryvu na ní, změny jejích vlastností 
a vodního režimu v důsledku nově zpevněné plochy. Do dané lokality bude provozem 
přiveden nový zdroj imisí a hluku, jehož míra se bude odvíjet od míry využívání 
komunikace. V období výstavby dojde ke krátkodobým negativním vlivům typickým pro 
výstavbu komunikace – zvýšení nákladní dopravy, emisí, prašnosti, hlukového zatížení 
apod. 
I přes výše uvedené se však lokalita dá z hlediska vlivu na ŽP v rámci konceptu 
ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
7) Z7 – lokalita se nachází podél místní komunikace vedoucí z komunikace na Liberec 

ke statku U Rajtrů, je navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy dopravní infrastruktury (DV). 
Předpokládané využití: parkoviště pro lyžařskou louku pod Rajtrem 

 
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita je určena pro výstavbu parkoviště. Realizací dojde k ovlivnění stejných složek ŽP 
jako u ostatních zpevněných ploch (komunikace,…). Dojde k ovlivnění především půdy, 
v podobě záboru a změny jejích vlastností, a také bude ovlivněn vodní režim v dané 
lokalitě a stávající fauna a flóra na lokalitě. Ovšem při realizaci navrhovaných opatření 
(např. použití zatravňovací dlažby příp. zatravňovacích panelů, výsadba či ponechání 
stávající doprovodné zeleně,…) dojde k minimalizaci negativních vlivů. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
8) Z8 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z7, navrhuje se změna funkce z ploch zemědělských na plochy veřejných 
prostranství - komunikací (PK). 
Předpokládané využití: protažení Vládní cesty přes silnici III. třídy 

  
Zdroj: [Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 
Zpevněná komunikace bude mít stejně jako u všech komunikací negativní dopad na zábor 
půdy, změnu jejích vlastností a na vodní režim, na stávající půdní pokryv na lokalitě. Pro 
zmírnění negativních vlivů na vodní režim a plánovanou výstavbu 4 RD na lokalitě Z9 lze 
doporučit výsadbu doprovodné zeleně, event. zachování části stávající vegetace, jako 
izolační zeleně, která zmírní dopady spojené s užíváním komunikace (hlučnost, prašnost, 
odtok povrchových vod,…) a přispěje k zachování pohody bydlení v plánovaných 
i stávajících RD. 
 

9) Z9 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 
u plochy Z7, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené obytné 
- venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení a rekreace pod silnicí III. třídy – 4 RD 

   
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Při vlastní realizaci se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé 
složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov. 

 
10) Z10 – u této lokality je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené 

obytné - venkovské (BV). Jižní část lokality přímo sousedí s biocentrem BC 54. 
Předpokládané využití: bydlení a rekreace pod silnicí III. třídy – 2 RD 

 

  
Zdroj: [23,Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita se nachází v těsné blízkosti lokálního biocentra BC 54. Zástavba by se neměla 
přímo dotýkat a narušit svou existencí vztahy ekosystémů se stávajícím lokálním 
biocentrem BC 54. Z tohoto důvodu musí být plocha využita tak, aby v žádném případě 
nedošlo k narušení nebo ohrožení stávajícího biocentra a aby byla zachována jeho 
dostatečná ochranná vzdálenost. 
V případě, že budou dodržena tato doporučení, respektovány příslušné právní předpisy 
a aspekty trvale udržitelného rozvoje obce, nepředpokládá se významný vliv dané lokality 
na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov akceptovat. 

 
11) Z 11 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z10, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné (BV). Lokalita se po severovýchodní hranici dotýká biocentra BC 54. 
Předpokládané využití: bydlení a rekreace pod silnicí III. třídy – 1 RD 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita se nachází v blízkosti lokálního biocentra BC 54 a svou východní stranou s ním 
přímo sousedí. Zástavba by se neměla přímo dotýkat a narušit svou existencí vztahy 
ekosystémů se stávajícím lokálním biocentrem BC 54. Z tohoto důvodu musí být plocha 
využita tak, aby v žádném případě nedošlo k narušení nebo ohrožení stávajícího 
biocentra a aby byla zachována jeho dostatečná ochranná vzdálenost. 
V případě, že budou dodržena tato doporučení, respektovány příslušné právní předpisy 
a aspekty trvale udržitelného rozvoje obce, nepředpokládá se významný vliv dané lokality 
na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov akceptovat. 

 
12) Z12 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z10, navrhuje se změna funkce z plochy přírodní nelesní na plochu veřejných 
prostranství – komunikace (PK). Lokalita je z východní strany ohraničena biocentrem 
BC 54. 
Předpokládané využití: spojení obslužných cest nad biocentrem 

 
Zdroj: [Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 
Zpevněná komunikace bude mít stejně jako u všech zpevněných ploch negativní dopad 
na zábor půdy, změnu jejích vlastností a vodního režimu a stávající půdní pokryv. Lokalita 
přímo sousedí s biocentrem BC 54. Realizace by se neměla hranice biocentra přímo 
dotýkat a narušit svou existencí vztahy ekosystémů se stávajícím biocentrem BC 54. 
Realizací nesmí dojít k narušení nebo ohrožení stávajícího biocentra, a proto by měla být 
zachována jeho dostatečná ochranná vzdálenost. 
V případě, že budou dodržena tato doporučení, nepředpokládá se významný vliv dané 
lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci 
konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 
 

13) Z13 – u této lokality je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod biocentrem – 7 RD 

 

  
Zdroj: [23,Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita se nachází v blízkosti lokálního biocentra BC 54 a svým východním cípem s ním 
přímo sousedí. Zástavba by se neměla přímo dotýkat a narušit svou existencí vztahy 
ekosystémů se stávajícím lokálním biocentrem BC 54. Z tohoto důvodu musí být plocha 
využita tak, aby v žádném případě nedošlo k narušení nebo ohrožení stávajícího 
biocentra a aby byla zachována jeho dostatečná ochranná vzdálenost. 
V případě, že budou dodržena tato doporučení, respektovány příslušné právní předpisy 
a aspekty trvale udržitelného rozvoje obce, nepředpokládá se významný vliv dané lokality 
na jednotlivé ložky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov akceptovat. 

 
14) Z14 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z13, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod biocentrem – 2 RD 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Při vlastní realizaci se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé 
složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov. 

 
15) Z15 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z13, je navržena změna funkce z ploch specifických – nezastavěného území 
na plochy smíšené obytné – centrální (SC). 
Předpokládané využití: dolní stanice nových vleků – 2000 m2 celkové užitné plochy 
(CUP) 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Realizací se dá předpokládat pouze zvýšení hlukové zátěže v nejbližším okolí dané 
lokality. Vzhledem k tomu, že lokalita se nachází v klidné části obce bez žádného 
významného zdroje hlukových emisí, nedojde s největší pravděpodobností k překročení 
stanovených limitů pro hluk.  
Jiné významné vlivy dané lokality na jednotlivé složky ŽP se nepředpokládají. Z hlediska 
vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
16) Z16 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z13, je navržena změna funkce z ploch přírodních nelesních na plochy smíšené 
obytné – centrální (SC). Plocha po své severní hraně sousedí s biocentrem BC 54. 
Předpokládané využití: obslužné centrum u dolní stanice nových vleků – 900 m2 CUP 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita svou severní hranicí přímo sousedí s lokálním biocentrem BC 54. Realizace 
obslužného centra by se neměla přímo dotýkat a narušit svou existencí vztahy 
ekosystémů se stávajícím lokálním biocentrem BC 54. Z tohoto důvodu musí být plocha 
využita tak, aby v žádném případě nedošlo k narušení nebo ohrožení stávajícího 
biocentra a aby byla zachována jeho dostatečná ochranná vzdálenost. 
V případě, že budou dodržena tato doporučení, respektovány příslušné právní předpisy 
a aspekty trvale udržitelného rozvoje obce, nepředpokládá se významný vliv dané lokality 
na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov akceptovat. 

 
17) Z17 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z13, navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené obytné – 
centrální (SC). Lokalita je ze západní a jižní strany ohraničena biocentrem BC 54. 
Předpokládané využití: smíšená zóna pod hotelem Jelínek – 600 m2 CUP 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita svou přímo sousedí s lokálním biocentrem BC 54. Realizace smíšené zóny by se 
nemělo přímo dotýkat a narušit svou existencí vztahy ekosystémů se stávajícím lokálním 
biocentrem BC 54. Z tohoto důvodu musí být plocha využita tak, aby v žádném případě 
nedošlo k narušení nebo ohrožení stávajícího biocentra a aby byla zachována jeho 
dostatečná ochranná vzdálenost. 
V případě, že budou dodržena tato doporučení, respektovány příslušné právní předpisy 
a aspekty trvale udržitelného rozvoje obce, nepředpokládá se významný vliv dané lokality 
na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov akceptovat. 
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18) Z18 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 
u plochy Z13, navržena změna využití z ploch zemědělských a ploch přírodních 
nelesních na plochy veřejných prostranství – komunikace (PK). Navržená lokalita přímo 
zasahuje do biocentra BC 54. 
Předpokládané využití: pěší spojka (haťový chodník) – naučná stezka v biocentru 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Dotčená plocha zasahuje do biocentra BC 54 výstavbou haťového chodníku a naučné 
stezky skrz biocentrum. V průběhu realizace nesmí být narušena ani ohrožena existence 
a funkčnost biocentra. 
Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
19) Z19 – je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené obytné – 

centrální (SC). 
Předpokládané využití: smíšená zóna pod hotelem Jelínek – 1800 m2 CUP 

 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON                  „Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na ŽP (SEA)“ 
69 

 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
20) Z20 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z19, navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené obytné 
– centrální (SC). 
Předpokládané využití: smíšená zóna pod hotelem Jelínek – 2000 m2 CUP 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
21) Z21 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z19, navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené obytné 
– centrální (SC). 
Předpokládané využití: smíšená zóna u obecního úřadu – 1000 m2 CUP 

   
Zdroj: [Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
22) Z22 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z19, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod sjezdovkami – 5 RD 

   
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Při realizaci se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
23) Z23 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z19, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod sjezdovkami – 1 RD 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Při realizaci se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
24) Z24 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z19, je navržena změna využití z ploch občanského vybavení - komerční 
na plochy veřejných prostranství – komunikace (PK). 
Předpokládané využití: spojení obslužných cest u kravína 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
25) Z25 – je navržena změna z ploch specifických na plochy smíšené obytné – centrální 

(SC). 
Předpokládané využití: dolní stanice nových vleků – 2000 m2 CUP 

 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON                  „Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na ŽP (SEA)“ 
72 

 

26) Z26 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 
u plochy Z25, je navržena změna využití z ploch dopravní infrastruktury - vybavení 
na plochy smíšené obytné – centrální (SC). 
Předpokládané využití: obslužné centrum včetně veřejného parkoviště u Nisy – 1500 m2 
CUP 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
27) Z27 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z25, je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy smíšené obytné – soustředěné (BS). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace u Nisy – 2 RD 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
28) Z28 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z25, je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy smíšené obytné – soustředěné (BS). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace u hřiště – 2 RD 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita sousedí s navrhovaným nezastavitelným územím N16. Při realizaci výstavby 
se bude postupovat tak, aby nedošlo k narušení a poškození stávající zeleně podél Nisy. 
Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá významný vliv dané lokality 
na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci 
konceptu ÚP Bedřichov. 

 
29) Z29 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z25, je navržena změna využití z ploch nevyužitých na plochy občanského 
vybavení – sport (OS). 
Předpokládané využití: hřiště včetně veřejného parkoviště 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Realizace bude mít vliv na zábor půdy v souvislosti s vytvořením zpevněné plochy, která 
změní vlastnosti půdy a odtokové poměry v dané lokalitě a zlikviduje stávající půdní 
pokryv. Využíváním lokality dále vznikne nový zdroj emisí a hluku z dopravy. 
I přes výše uvedené se však nepředpokládá velmi významný vliv lokality na jednotlivé 
složky ŽP a lze proto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
30) Z30 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z25, je navržena změna funkce z ploch nevyužitých na plochy smíšené obytné 
– soustředěné (BS). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace u hřiště – 4 RD 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita sousedí s navrhovaným nezastavitelným územím N16. Při realizaci výstavby 
se bude postupovat tak, aby nedošlo k narušení a poškození stávající zeleně podél Nisy. 
Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá významný vliv dané lokality 
na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov akceptovat. 

 
31) Z31 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z25, je navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy smíšené obytné – soustředěné (BS). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace u hřiště – 2 RD 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Při realizaci se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
32) Z32 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z25, je navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy smíšené obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod sjezdovkami – 1 RD 

  
Zdroj: [Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se proto významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska 
vlivu na ŽP lze proto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
33) Z33 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z25, je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy smíšené obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod sjezdovkami – 2 RD 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se proto významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska 
vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
34) Z34 - je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území na plochy 

smíšené obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod sjezdovkami – 2 RD 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se proto významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska 
vlivu na ŽP lze proto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
35) Z35 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z34, je navržena změna využití z ploch specifických nezastavěného území 
na plochy smíšené obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod sjezdovkami – 3 RD 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Při realizaci se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
36) Z36 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z34, je navržena změna využití z ploch specifických nezastavěného území 
na plochy smíšené obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace k Hraničné – 5 RD 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Při vlastní realizaci se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé 
složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov. 

 
37) Z37 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z34, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace k Hraničné – 4 RD; foto viz. lokalita Z36 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Při vlastní realizaci se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé 
složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov. 
 

38) Z38 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 
u plochy Z34, je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy smíšené obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace k Hraničné – 1 RD 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací výstavby se  nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
39) Z39 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z34, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace k Hraničné – 1 RD 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací výstavby se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé 
složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov. 

 
40) Z40 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z34, je navržena změna funkce z ploch lesních a ploch smíšených 
nezastavěného území na plochy veřejných prostranství – komunikace (PK). 
Předpokládané využití: pěší spojka přes Nisu 

 
Zdroj: [Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita dle KN leží na lesním pozemku. V případě změny funkčního využití je třeba 
požádat příslušný orgán státní správy lesů o vyjmutí pozemku z PUPFL. 
Realizací pěší spojky se, kromě odlesnění plochy cca 750 m2, nepředpokládá významný 
vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu v rámci 
konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
41) Z41 - je navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území na plochy 

smíšené obytné – centrální (SC). 
Předpokládané využití: smíšená zóna nad vodárnou – 1000 m2 CUP 

 
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
42) Z42 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z41, je navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy veřejných prostranství – komunikace (PK). 
Předpokládané využití: spojení obslužných cest nad vodárnou 

 
Zdroj: [Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací výstavby se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé 
složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov. 
 

43) Z43 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 
u plochy Z41, je navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy dopravní infrastruktury – vybavení (DV). 
Předpokládané využití: veřejné parkoviště proti vodárně 

    
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Realizace bude mít vliv na zábor půdy v souvislosti s vytvořením zpevněné plochy, která 
změní vlastnosti půdy a odtokové poměry v dané lokalitě a zlikviduje stávající půdní 
pokryv. Využíváním lokality dále vznikne nový zdroj emisí a hluku z dopravy, který bude 
umístěn v návaznosti na silnici III/29022 a jejich vlivy se budou kumulovat. 
I přes výše uvedené se však nepředpokládá velmi významný vliv lokality na jednotlivé 
složky ŽP a lze proto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
44) Z44 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z41, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné - centrální (SC). 
Předpokládané využití: centrum vč. veřejného parkoviště pod Janov. sjezdovkou – 
2000 m2 CUP 

   
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Realizace bude mít vliv na zábor půdy v souvislosti s vytvořením zpevněné plochy, která 
změní vlastnosti půdy a odtokové poměry v dané lokalitě a zlikviduje stávající půdní 
pokryv. Využíváním lokality dále vznikne nový zdroj emisí a hluku z dopravy, který bude 
umístěn v návaznosti na silnici III/29022 a jejich vlivy se budou kumulovat. 
I přes výše uvedené se však nepředpokládá velmi významný vliv lokality na jednotlivé 
složky ŽP a lze proto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
45) Z45 - je navržena změna využití z ploch dopravní infrastruktury – vybavení na plochy 

smíšené obytné – centrální (SC). 
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Předpokládané využití: obslužné centrum vč. veřejného parkoviště u Elišky – 800 m2 
CUP 

   
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Realizace bude mít vliv na zábor půdy v souvislosti s vytvořením zpevněné plochy, která 
změní vlastnosti půdy a odtokové poměry v dané lokalitě a zlikviduje stávající půdní 
pokryv. Využíváním lokality dále vznikne nový zdroj emisí a hluku z dopravy, který bude 
umístěn v návaznosti na silnici III/29022 a jejich vlivy se budou kumulovat. Při výstavbě 
a provozu bude třeba zamezit možnému znečištění povrchové vody v přilehlé nádrži 
a vodním toku ropnými a jinými látkami. 
I přes výše uvedené se však nepředpokládá velmi významný vliv lokality na jednotlivé 
složky ŽP a lze proto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
46) Z46 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z45, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné - soustředěné (BS). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace na hranici Janova n/N – 1 RD 

 
Pozn.: Modré ohraničení vyznačuje lokalitu Z46. 
Zdroj: [11, upraveno Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokalita navazuje na zastavěný intravilán obce. Výstavbou 1 RD se nepředpokládá 
významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto 
lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
47) Z47 - je navržena změna funkce z ploch technické infrastruktury a ploch smíšených 

nezastavěného území na plochy veřejných prostranství – komunikace (PK). 
Předpokládané využití: pěší spojka nad vodárnou do Hrabětic 
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Zdroj: [11, 23] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací výstavby se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé 
složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov. 

 
48) Z48 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z47, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné - soustředěné (BS). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace nad vodárnou – 1 RD 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací výstavby se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé 
složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov. 

 
49) Z49 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z47, je navržena změna využití z ploch smíšených na plochy smíšené obytné - 
centrální (SC). 
Předpokládané využití: smíšená zóna nad vodárnou – 1000 m2 CUP 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Realizace parkoviště bude mít vliv na zábor půdy v souvislosti s vytvořením zpevněné 
plochy, která změní vlastnosti půdy a odtokové poměry v dané lokalitě a zlikviduje 
stávající půdní pokryv. Využíváním lokality dále vznikne nový zdroj emisí a hluku 
z dopravy. 
I přes výše uvedené se však nepředpokládá velmi významný vliv lokality na jednotlivé 
složky ŽP a lze proto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
50) Z50 - je navržena změna využití z ploch smíšených na plochy smíšené obytné - 

soustředěné (BS). Dotčená plocha se po celé severovýchodní straně dotýká biocentra 
BC18.  
Předpokládané využití: bydlení + rekreace na křižovatce do Hrabětic – 2 RD 

 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Dotčená lokalita navazuje na zastavěný intravilán obce. Výstavbou RD dojde k vyplnění 
proluky mezi stávající zástavbou a komunikací na Hrabětice. Zástavba by se neměla 
přímo dotýkat a narušit vztahy ekosystémů se stávajícím lokálním biocentrem BC 18, se 
kterým lokalita na severovýchodní straně přímo sousedí. Z tohoto důvodu plochy musí být 
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využity tak, aby v žádném případě nedošlo k narušení nebo ohrožení biokoridoru 
a navrhovaného biocentra, a aby byla zachována dostatečná ochranná vzdálenost. 
Realizací se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
51) Z51 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z50, je navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy smíšené obytné - soustředěné (BS). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace na křižovatce do Hrabětic – 1 RD 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
52) Z52 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z50, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné - centrální (SC). 
Předpokládané využití: smíšená zóna u staré školy – 2000 m2 CUP 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
53) Z53 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z50, je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy smíšené obytné - soustředěné (BS). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace nad vodojemem – 1 RD 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv řešené lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
54) Z54 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z50, je navržena změna využití z ploch technické infrastruktury a ploch 
zemědělských na plochy smíšené obytné - soustředěné (BS). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace nad vodojemem – 1 RD 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
55) Z55 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z50, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné - centrální (SC). 
Předpokládané využití: smíšená zóna u staré školy 

 
Zdroj: [Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
56) Z56 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z50, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy veřejných 
prostranství – komunikace (PK). 
Předpokládané využití: smíšená zóna u staré školy; foto viz. lokalita Z55 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
57) Z57 - je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené obytné - 

centrální (SC). 
Předpokládané využití: smíšená zóna pod hřbitovem – 2000 m2 CUP 

 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Dotčená lokalita leží v ochranném pásmu stávajícího hřbitova, proto stavební úřad, 
dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, může zakázat nebo omezit provádění staveb 
nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly 
ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost. 
Realizací se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 
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58) Z58 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 
u plochy Z57, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy občanského 
vybavení – hřbitovy (OH). 
Předpokládané využití: rozšíření hřbitova 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Dotčená lokalita leží v ochranném pásmu hřbitova. Rozšířením veřejného pohřebiště se 
nepředpokládá významný vliv lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze 
proto tuto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
59) Z59 - je navržena změna využití z ploch lesních na plochy veřejných prostranství – 

komunikace (PK). Navržená lokalita vede podél hranice biocentra BC 18. 
Předpokládané využití: pěší spojka ke Královce 

 

  
Zdroj: [11, 23] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita přímo sousedí s lokálním biocentrem BC 18, proto nesmí realizací dojít 
k narušení nebo ohrožení stávajícího biocentra. Plocha se dále nachází v ochranném 
pásmu lesa (50 m od hranice lesa), a proto je v případě realizace výstavby potřeba 
požádat příslušný orgán státní správy lesů o souhlasné stanovisko.  
Realizací se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
60) Z60 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z57, je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy smíšené obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace u hřbitova 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto tuto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
61) Z61 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z57, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – soustředěné (BS). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace naproti hotelu Jelínek – 4 RD 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
62) Z62 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z57, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – centrální (SC). 
Předpokládané využití: smíšená zóna naproti hotelu Jelínek – 400 m2 CUP 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv řešené lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 
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63) Z63 - je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území na plochy 

smíšené obytné – centrální (SC). 
Předpokládané využití: smíšená zóna naproti hotelu Jelínek – 1000 m2 CUP 

 
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto tuto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
64) Z64 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov u 

plochy Z63, je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavitelného území 
na plochy smíšené obytné – soustředěné (BS). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace nad Horskou službou – 8 RD 

   
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto tuto lokalitu v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
65) Z65 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z63, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace nad Horskou službou – 14 RD 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Výstavbou 14 RD se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto tuto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 
 

66) Z66 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 
u plochy Z63, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – centrální (SC). 
Předpokládané využití: smíšená zóna za Horskou službou – 3200 m2 CUP 

   
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto tuto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
67) Z67 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z63, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy veřejných 
prostranství – komunikace (PK). 
Předpokládané využití: obslužná komunikace nad Horskou službou; foto viz. lokalita Z66 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto tuto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
68) Z68 - je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy veřejných prostranství 

– komunikace (PK). 
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Předpokládané využití: přístupová cesta do lyžařského areálu, otočka autobusu 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
V průběhu realizace nesmí být ohrožena kvalita povrchové vody v nádrži. 
Realizací se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
69) Z69 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z67, navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy občanského 
vybavení – sport (OS). 
Předpokládané využití: rozvoj lyžařského stadionu – 10 000 m2 CUP 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

V případě, že budou na dané lokalitě vytvořeny zpevněné komunikace (cyklostezky) 
a drobné stavby, bude ovlivnění ŽP stejné jako u ostatních zpevněných ploch. Jiný 
významný vliv se nepředpokládá a lokalitu lze v rámci zadání ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
70) Z70 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z67, navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy dopravní 
infrastruktury – vybavení (DV). 
Předpokládané využití: heliport 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

V případě, že bude na dané lokalitě vytvořena zpevněná plocha, bude ovlivnění ŽP stejné 
jako u ostatních zpevněných ploch. Při výstavbě heliportu je nutno navrhnout dostatečná 
protihluková opatření tak, aby při provozu heliportu bylo zajištěno, že budou dodrženy 
stanovené hygienické limity hluku. Jiný významný vliv se nepředpokládá a lokalitu lze 
v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
71) Z72 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z67, navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené obytné 
– centrální (SC). 
Předpokládané využití: rekreační středisko Lesů ČR nad Lesní chatou – 1500 m2 CUP 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
72) Z73 – je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené obytné – 

soustředěné (BS). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace nad silnicí III. třídy – 1 RD 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 

Nepředpokládá se významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. Z hlediska vlivu 
na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
73) Z74 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z73, navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené obytné 
– soustředěné (BS). Řešená plocha se dotýká lokality s výskytem zvláště chráněných 
druhů rostlin – Louka pod chatovou osadou (výskyt Arnica montana) 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace nad silnicí III. třídy – 1 RD 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Dotčená lokalita leží v zastavěném intravilánu obce. Výstavbou RD dojde k vyplnění 
proluky mezi stávající zástavbou. Plocha se svým severozápadním cípem dotýká oblasti 
s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (Údolíčko pod chatami II.). Zástavba by se 
proto měla umístit v dostatečné vzdálenosti a nenarušit tak vztahy ekosystémů s touto 
oblastí. Z tohoto důvodu lokalita musí být využívána tak, aby v žádném případě nedošlo 
k narušení nebo ohrožení oblasti výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, a aby byla 
zachována dostatečná ochranná vzdálenost.  

V případě, že budou dodržena doporučovaná opatření, nepředpokládá se významný vliv 
dané lokality na jednotlivé složky ŽP ani na lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů 
rostlin. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov. 

 
74) Z75 – je navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území na plochy 

smíšené obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod Šanghají – 4 RD 
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Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
75) Z76 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z75, navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území a ploch 
zemědělských na plochy veřejných prostranství – komunikace (PK). 
Předpokládané využití: pěší spojka k lyžařským tratím, viz. foto lokality Z75 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
76) Z77 – je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území a ploch 

zemědělských na plochy veřejných prostranství – komunikace (PK). 
Předpokládané využití: pěší spojka z Maliníku 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
77) Z78 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z77, navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené obytné – 
venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod Šanghají – 1 RD 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
78) Z79 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z77, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod Šanghají – 1 RD 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
79) Z80 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z77, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod Šanghají – 4 RD 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 
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80) Z81 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z77, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod Šanghají – 2 RD 

   
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
81) Z82 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z77, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy smíšené 
obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace pod Šanghají – 4 RD; foto viz. lokalita Z81 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
82) Z83 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy Z77, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy veřejných 
prostranství -  komunikace (PK). 
Předpokládané využití: pěší spojka k Maliníku; foto viz. lokalita Z81 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Realizací se však nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
83) P1, P2, P3, P4 - je navržena změna využití z ploch rekreace individuální na plochy 

smíšené obytné – venkovské (BV). 
Předpokládané využití: bydlení + rekreace na místě chatové osady Šanghaj – celkem 
16 RD 
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Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Realizací se nepředpokládá významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 
 

84) N1 - je navržena změna využití z ploch lesních a zemědělských na plochy specifické 
nezastavěného území (SN). 
Předpokládané využití: nová přibližovací sjezdovka s vlekem k Maliníku 

  

  
Zdroj: [23, Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita se nachází z převážné části na lesním pozemku. Při realizaci záměru dojde 
k odlesnění části lokality pro sjezdovou trať a ke stavbě nového lyžařského vleku. 
Realizací sjezdové trati bude proveden zřetelný průsek stávajícím lesním porostem, který 
však bude poměrně úzký, tudíž se dá předpokládat, že nebude znamenat výraznou 
fragmentaci lesního ekosystému, která by významně narušila vztahy v ekosystému. Ta je 
v současnosti již částečně ovlivněna asfaltovou komunikací vedoucí k Weberově chatě. 
Možným nebezpečím je však expozice porostní stěny vůči bořivým větrům. Při dodržení 
doporučených ochranných opatření lze však tento negativní vliv minimalizovat. Stavbou 
lyžařského vleku a pohybem lyžařů dojde také ke zvýšení hluku v řešené lokalitě, ovšem 
pouze v zimních měsících a během denní doby, čímž by nemělo dojít ani k neúměrnému 
rušení lesní zvěře. Současně lze vyloučit překročení stanovených limitů pro hluk. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze i přes výše uvedené lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov. 
Pozn.: S realizací této lokality nesouhlasí Lesy ČR, s.p. ve svém stanovisku č.j.: 2008/936/73/312,4 
ze dne 31. 7. 2008. 

 
85) N2 - je navržena změna využití z ploch lesních na plochy specifické nezastavěného 

území (SN). 
Předpokládané využití: nová přibližovací sjezdovka s vlekem k Maliníku 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Podmínky lokality jsou prakticky totožné s lokalitou N1, a proto jsou vlivy i opatření stejná. 
Pozn.: S realizací této lokality nesouhlasí Lesy ČR, s.p. ve svém stanovisku č.j.: 2008/936/73/312,4 
ze dne 31. 7. 2008. 
 

86) N3 - je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy specifické 
nezastavěného území (SN). 
Předpokládané využití: nová lyžařská louka pod Rajtrem 
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Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

V případě realizace nového vleku dojde především k navýšení emisí hluku provozem 
vleku. Jiný významný vliv dané lokality na jednotlivé složky ŽP se nepředpokládá. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
87) N4 - navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území na plochy lesní 

(NL). 
Předpokládané využití: převod do PUPFL a zalesnění 

  
Pozn.: Modré ohraničení vymezuje lokalitu N4. 
Zdroj: [11, 23] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita je navržena pro převod do PUPFL a následné zalesnění. Předpokládá 
se jednoznačně pozitivní vliv na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 
 

88) N5 – je navržena změna funkce z ploch lesních, zemědělských a smíšených 
nezastavěného území na plochy specifické nezastavěného území (SN). 
Předpokládané využití: rozšíření – propojení sjezdovek 
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Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Navržená lokalita leží z části na lesním pozemku. V případě změny funkčního využití je 
třeba požádat příslušný orgán státní správy lesů o vyjmutí pozemku z PUPFL. Odlesnění 
části pozemku ovlivní půdu, jelikož by mohla být náchylná k vodním erozím. Vzniku eroze 
půd lze však zabránit ponecháním humózního a travního krytu a jeho důslednou údržbou. 
Až na výše uvedené se nepředpokládá jiný významný vliv dané lokality na jednotlivé 
složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov. 

 
89) N6 - je navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území na plochy lesní 

(NL). 
Předpokládané využití: převod do PUPFL a zalesnění 

  
Pozn.: Červené ohraničení vymezuje lokality N6 a N7. 
Zdroj: [11, 23] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita je navržena pro převod do PUPFL a následné zalesnění. Předpokládá 
se jednoznačně pozitivní vliv na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 
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90) N7 - je navržena změna funkce z ploch specifických nezastavěného území na plochy 

lesní (NL). 
Předpokládané využití: zkrácení vleku v křížení s běžeckou tratí – zalesnění; foto 
viz. lokalita N6 

Předpokládaný vliv na ŽP: 

Lokalita je navržena pro převod do PUPFL a následné zalesnění. Předpokládá 
se jednoznačně pozitivní vliv na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
91) N8 - je navržena změna využití z ploch lesních a zemědělských na plochy specifické 

nezastavěného území (SN). 
Předpokládané využití: rozšíření – propojení sjezdovek 

 

 
Zdroj: [11, 23, upraveno Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Navržená lokalita leží z části na lesním pozemku. V případě změny funkčního využití je 
třeba požádat příslušný orgán státní správy lesů o vyjmutí pozemku z PUPFL. Odlesnění 
části pozemku ovlivní půdu, jelikož by mohla být náchylná k vodním erozím. Vzniku eroze 
půd lze však zabránit ponecháním humózního a travního krytu a jeho důslednou údržbou. 
Exponované části lesa budou vystaveny riziku bořivých větrů, ovšem zapěstováním okrajů 
a následnou vhodnou výchovou lze postupně vypěstovat odolnost proti bořivému větru. 
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Až na výše uvedené se nepředpokládá jiný významný vliv dané lokality na jednotlivé 
složky ŽP. Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov. 
 

92) N9 - je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území na plochy lesní 
(NL). 
Předpokládané využití: převod do PUPFL a zalesnění; foto viz. lokalita N8 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita je navržena pro převod do PUPFL a následné zalesnění. Předpokládá 
se jednoznačně pozitivní vliv na jednotlivé složky ŽP. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
93) N10 - je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy specifické 

nezastavěného území (SN). 
Předpokládané využití: dojezd sjezdovek v Janově nad Nisou 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Vzhledem k tomu, že při realizaci bude pro zpřístupnění dané lokality potřeba přemostění 
vodního toku, je třeba dbát takových opatření, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové 
vody v toku a dále stabilita břehových porostů a břehů jako takových. 
Dále se nepředpokládá jiný významný vliv na jednotlivé složky ŽP a lze tuto lokalitu 
v rámci konceptu ÚP Bedřichov akceptovat. 

 
94) N11 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N10, je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON                  „Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na ŽP (SEA)“ 
102 

 

povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. 
Přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
95) N12 - je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území na plochy 

veřejných prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 
povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. 
Přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
96) N13 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N12, je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 
povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. 
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Přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
97) N14 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N12, je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 
povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. 
Přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
98) N15 - je navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území na plochy 

veřejných prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
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erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 
povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. Dále 
přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
99) N16 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N15, je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 
povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. 
Přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
100) N17 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N15, je navržena změna využití z ploch dopravní infrastruktury - vybavení 
na plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 
povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. 
Přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. 
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Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 
 

101) N18 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 
u plochy N15, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy veřejných 
prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 
povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. 
Přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
102) N19 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N15, je navržena změna využití z ploch smíšených obytných na plochy 
veřejných prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 
povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. 
Přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
103) N20+N21 - je navržena změna funkce z ploch smíšených obytných a zemědělských 

na plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ). 
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Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 
povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. 
Přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
104) N22 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N20, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy veřejných 
prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 
povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. 
Přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
105) N23 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N20, je navržena změna využití z ploch zemědělských na plochy veřejných 
prostranství – zeleň (PZ). 
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Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 
povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. 
Přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
106) N24 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N20, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy veřejných 
prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: parkový pás podél Nisy 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož bude zachována 
niva podél vodního toku Bílá (Rýnovická) Nisa a tím mimo jiné ochrání koryto toku před 
erozí způsobenou vymíláním břehů prouděním. Současně dojde ke snížení odtoku 
povrchových vod a k jejich retenci (a tím i dotaci podzemních vod) v daném území. 
Přispěje k udržení příznivého mikroklimatu a pohody bydlení v zastavěném území 
kopírujícím vodní tok. Dále bude lokalita působit jako ochrana před možným narušením 
okrajové části stávajícího biocentra BC 54. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
107) N25 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N20, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy přírodní 
nelesní (PN). 
Předpokládané využití: rozšíření biocentra BC 54 
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Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita je navrhována za účelem rozšíření stávajícího lokálního BC 54. Funkční využití 
bude výrazně příznivé, bude tak umožněn vznik ucelenějšího biocentra. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
108) N26 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N20, je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy přírodní 
nelesní (PN). 
Předpokládané využití: rozšíření biocentra BC 54 

 
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita je navrhována za účelem rozšíření stávajícího lokálního BC 54. Funkční využití 
bude výrazně příznivé, bude tak umožněn vznik ucelenějšího biocentra. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
109) N27 - je navržena změna využití z ploch zemědělských a smíšených nezastavěného 

území na plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ). Dotčená lokalita na svém 
jihozápadním okraji navazuje na biocentrum BC 54. 
Předpokládané využití: parkový pás u centrálního parkoviště 

   
Zdroj: [23, Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož tvoří přírodní 
clonu mezi komunikací III. třídy, stávajícím centrálním parkovištěm a zastavěnou plochou, 
a tím zmírňuje důsledky hluku i emisí z dopravy. Současně pro obyvatele i návštěvníky 
zatraktivňuje okolí pěší cesty k BC 54 a vytváří příjemné odpočinkové místo. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 
 

110) N28 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP 
Bedřichov u plochy N27, je navržena změna funkce z ploch zemědělských a smíšených 
nezastavěného území na plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ). Stejně jako N27 
navazuje i tato lokalita na biocentrum BC 54. 

Předpokládané využití: parkový pás u centrálního parkoviště 

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož tvoří přírodní 
clonu mezi komunikací III. třídy, stávajícím centrálním parkovištěm a zastavěnou plochou, 
a tím zmírňuje důsledky hluku i emisí z dopravy. Současně pro obyvatele i návštěvníky 
zatraktivňuje okolí pěší cesty k BC 54 a vytváří příjemné odpočinkové místo. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
111) N29 - je navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území na plochy 

specifické nezastavěného území (SN). 
Předpokládané využití: nová pobytová louka pod Šanghají 

  
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Na této lokalitě se plánuje využití v podobě nezpevněného hřiště. Z pohledu vlivu na ŽP 
se nedá předpokládat významný negativní vliv, i přesto, že sportoviště je spojeno s vyšší 
kumulací návštěvníků a tím i zvýšení hlukového zatížení (které se však bude vyskytovat 
sezónně, především v letním období). Kumulace návštěvníků dále obnáší zvýšenou 
produkci odpadů, jejichž sběr (odpadkové koše apod.) a likvidaci je třeba v daném místě 
zajistit. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 
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112) N30 - je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy veřejných 

prostranství – zeleň (PZ). V této lokalitě je zahrnuto území s výskytem zvláště 
chráněných druhů rostlin – Mokřad pod koupalištěm (výskyt Dactylorhiza majalis, Viola 
palustris, Carex panicea, Crepis paludosa). 
Předpokládané využití: park u koupaliště 

   
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož vhodně vyplňuje 
prostor mezi koupalištěm a zástavbou a vytváří tak příjemné odpočinkové místo 
pro obyvatele i návštěvníky Bedřichova. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
113) N31 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N30, je navržena změna funkce z ploch zemědělských, lesních a smíšených 
nezastavěného území na plochy specifické nezastavěného území (SN). 
Předpokládané využití: nová pobytová louka s běžeckými tratěmi za koupalištěm 

   
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Řešená lokalita částečně leží na lesním pozemku. V případě změny funkčního využití je 
třeba požádat příslušný orgán státní správy lesů o vyjmutí pozemku z PUPFL. Realizace 
běžeckých tratí, příp. cyklostezek, nebude mít významný vliv na jednotlivé složky ŽP. 
K zatížení lokality dojde opět především díky kumulaci návštěvníků (větší hlukové emise, 
produkce odpadů,…).Dodržováním návštěvního řádu mohou být nepříznivé vlivy sníženy 
na minimum.  
Z hlediska vlivu na ŽP lze lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
114) N32 - je navržena změna využití z ploch zemědělských a smíšených nezastavěného 

území na plochy specifické nezastavěného území (SN). 
Předpokládané využití: nová pobytová louka s běžeckými tratěmi za stadionem 
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Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Realizace běžeckých tratí, příp. cyklostezek, nebude mít významný vliv na jednotlivé 
složky ŽP. K zatížení lokality dojde opět především díky kumulaci návštěvníků (větší 
hlukové emise, produkce odpadů,…). Dodržováním návštěvního řádu mohou být 
nepříznivé vlivy sníženy na minimum.  
Z hlediska vlivu na ŽP lze lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
115) N33 - je navržena změna využití z ploch zemědělských a smíšených nezastavěného 

území na plochy specifické nezastavěného území (SN). 
Předpokládané využití: nová pobytová louka s běžeckými tratěmi nad Lesní chatou 

   
Zdroj: [23, Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 
Realizace běžeckých tratí, příp. cyklostezek, nebude mít významný vliv na jednotlivé 
složky ŽP. K zatížení lokality dojde opět především díky kumulaci návštěvníků (větší 
hlukové emise, produkce odpadů,…). Dodržováním návštěvního řádu mohou být 
nepříznivé vlivy sníženy na minimum.  
Z hlediska vlivu na ŽP lze lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
116) N34 - je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy specifické 

nezastavěného území (SN). 
Předpokládané využití: nová pobytová louka s běžeckými tratěmi u vodojemu 

   
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Realizace běžeckých tratí, příp. cyklostezek, nebude mít významný vliv na jednotlivé 
složky ŽP. K zatížení lokality dojde opět především díky kumulaci návštěvníků (větší 
hlukové emise, produkce odpadů,…). Dodržováním návštěvního řádu mohou být 
nepříznivé vlivy sníženy na minimum.  
Z hlediska vlivu na ŽP lze lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
117) N35 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N34, je navržena změna funkce z ploch smíšených na plochy lesní (NL). Tato 
lokalita se dotýká biocentra BC 18. 
Předpokládané využití: převod do PUPFL a zalesnění 

 
Zdroj: [11, upraveno Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 
Lokalita je navržena na převod do PUPFL a následné zalesnění vhodnou druhovou 
skladbou. Přímo navazuje na stávající biocentrum BC 18, tudíž po vytvoření zápoje bude 
sloužit jako ochranná bariéra. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
118) N36 - umístění lokality je znázorněno na výřezu z grafické části konceptu ÚP Bedřichov 

u plochy N34, je navržena změna funkce z ploch smíšených nezastavěného území 
na plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: park u hřbitova 

  

  
Zdroj: [Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Navržená lokalita má sloužit jako park u hřbitova. Vytvoří se tak příjemná zóna pro oddych 
u místní dominanty – kostela sv. Antonína. 
Z hlediska vlivu na ŽP lze proto lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
119) N37 - je navržena změna funkce z ploch zemědělských na plochy veřejných 

prostranství – zeleň (PZ). 
Předpokládané využití: park u hřbitova 

   
Zdroj: [23, Cityplan] 
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Předpokládaný vliv na ŽP: 
Navržená lokalita leží v ochranném pásmu hřbitova a v budoucnu má sloužit jako park 
u hřbitova, čímž se zde vytvoří zóna pro oddych u místní dominanty – kostela 
sv. Antonína. 
Realizace konceptu ÚP Bedřichov nepředpokládá činnosti narušující provoz veřejného 
pohřebiště (dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví). I z hlediska vlivu na ŽP lze tuto 
lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
120) N38 - je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území na plochy 

specifické nezastavěného území (SN). Lokalita se nachází v 2. zóně CHKO Jizerské 
hory. 
Předpokládané využití: nová pobytová louka u Šámalovy chaty 

   
Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Řešená lokalita hraničí s Ptačí oblastí Jizerské hory. Dle Hodnocení vlivu koncepce 
na lokality soustavy NATURA 2000 (RNDr. Bušek, červen 2009) nebude mít využití 
lokality jako pobytové louky významný negativní vliv na předmět ochrany, tj. tetřívka 
obecného (Tetrao tetrix) a sýce rousného (Aegolius funereus). Rušivým elementem by 
mohl být zvýšený pohyb lidí, příp. i automobilů. Dodržováním návštěvního řádu mohou být 
nepříznivé vlivy sníženy na minimum.  
Z hlediska vlivu na ŽP lze lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 

 
121) N39 - je navržena změna využití z ploch smíšených nezastavěného území na plochy 

specifické nezastavěného území (SN). Lokalita spadá do území s archeologickými 
nálezy. 
Předpokládané využití: nová pobytová louka v Kristiánově 
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Zdroj: [23, Cityplan] 

Předpokládaný vliv na ŽP: 
Řešená lokalita spadá do Ptačí oblastí Jizerské hory. Dle Hodnocení vlivu koncepce 
na lokality soustavy NATURA 2000 (RNDr. Bušek, červen 2009) však nebude mít využití 
lokality jako pobytové louky významný negativní vliv na předmět ochrany, tj. tetřívka 
obecného (Tetrao tetrix) a sýce rousného (Aegolius funereus). Rušivým elementem by 
mohl být zvýšený výskyt lidí, kteří využijí prostory k odpočinku. Dodržováním návštěvního 
řádu mohou být nepříznivé vlivy sníženy na minimum.  
Z hlediska vlivu na ŽP lze lokalitu akceptovat v rámci konceptu ÚP Bedřichov. 
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Jednotlivé lokality změny konceptu ÚP 

V další tabulce je zpracováno vyhodnocení potenciálních vlivů na stanovené složky prostředí 
podle jednotlivých lokalit navržených v konceptu ÚP Bedřichov. 

Dále je provedeno upřesnění vymezení jednotlivých lokalit a jejich funkčního využití; 
kompletní zobrazení členění lokalit je součástí grafické části konceptu ÚP Bedřichov. SEA 
zpracovatel z těchto podkladů vycházel, použitá čísla lokalit se proto s konceptem ÚP 
Bedřichov shodují. 

 

Tabulka 22 Stupnice hodnocení vlivů lokalit 

Charakter vlivu Symbol Popis 

významnost vlivu - - významný, jednoznačný negativní vliv 
  - málo významný, mírný negativní vliv 
  0 nemá žádný vliv, popř. je irelevantní 

  + mírně pozitivní vliv 
  + + velmi pozitivní vliv 

  … /… 

v této fázi nelze detailně vliv definovat, působení a významnost 
vlivu se bude odvíjet od konkrétní realizace záměru, ve 
vyhodnocení je vymezen možný interval působení v rámci 
stanovené stupnice 

Zdroj: [CityPlan] 
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Tabulka 23 Vyhodnocení vlivů lokalit na jednotlivé složky prostředí 

Číslo 
lokality Funkční využití 

Složka životního prostředí 
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Z1 DV – dopravní infrastruktura – 
vybavení 

- - - - - - - - 0 -/0 - -/0 - 0/- 0/- - 

Z2 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- - - - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/+ 

Z3 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- - - - 0 0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z4 OS – občanské vybavení – sport a 
tělovýchova 

0 +/- 0 -/0 0 0 -/0 -/0 0 0 ++ -/+ -/+ 

Z5 SC – smíšené obytné - centrální 0 +/- 0 0/- 0/- 0 0/- 0/- +/0 0 + + 0/+ 

Z6 PK – veřejná prostranství – 
komunikace 

-/0 - 0/- - - 0 - - -/0 - + 0 -/0 

Z7 DV – dopravní infrastruktura – 
vybavení 

- - - - - - - 0 0 -/0 -/0 -/0 - - 0/+ 0 - 

Z8 PK – veřejná prostranství – 
komunikace 

-/0 - 0/- - 0 0 -/0 -/0 -/0 -/0 0/+ 0 0/- 

Z9 BV – smíšené obytné - venkovské - +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z10 BV – smíšené obytné - venkovské - +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z11 BV – smíšené obytné - venkovské - +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z12 PK – veřejná prostranství – 
komunikace 

-/0 - 0/- - 0 0 -/0 -/0 -/0 - + 0 0/- 

Z13 BV – smíšené obytné - venkovské - +/- 0/- - - 0 0 - - - /+ -/0 0/++ -/+ -/+ 

Z14 BV – smíšené obytné - venkovské - +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/+ -/+ 0/+ 

Z15 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z16 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/0 - 0/+ -/+ 0/- 

Z17 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- - - 0 0 -/0 -/0 -/0 - 0/+ -/+ 0/- 
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Číslo 
lokality Funkční využití 

Složka životního prostředí 
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Z18 PK – veřejná prostranství - 
komunikace 

0 0/- 0 -/0 0 0 0/- 0/- 0 0 + 0 0/+ 

Z19 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z20 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z21 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z22 BV – smíšené obytné - venkovské - +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z23 BV – smíšené obytné - venkovské - +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z24 PK – veřejná prostranství - 
komunikace 

0 - 0/- - 0 0 -/0 -/0 0 -/0 + -/+ 0/- 

Z25 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z26 SC – smíšené obytné - centrální - - - - - 0 0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z27 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z28 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z29 OS – občanské vybavení – sport a 
tělovýchova 

-/0 -/0 0/- - 0 0 -/0 -/0 -/0 -/0 ++ -/+ +/- 

Z30 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z31 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z32 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z33 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z34 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z35 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 
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Z36 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z37 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z38 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z39 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z40 PK – veřejná prostranství - 
komunikace 

-/0 - 0/- - - 0 -/0 -/0 - - + -/+ -/0 

Z41 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/0 - 0/+ -/+ 0/- 

Z42 PK – veřejná prostranství - 
komunikace 

-/0 - 0/- - 0 0 -/0 -/0 - - + -/+ -/0 

Z43 DV – dopravní infrastruktura - 
vybavení 

- - - - - - -/0 0 -/0 -/0 -/0 - 0/+ 0 - 

Z44 SC – smíšené obytné - centrální - - - - - -/0 0 -/0 -/0 -/0 - 0/+ 0 - 

Z45 SC – smíšené obytné - centrální - - - - - -/0 0 -/0 -/0 -/0 - 0/+ 0 - 

Z46 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z47 PK – veřejná prostranství - 
komunikace 

0 +/- 0 - - 0 0/- 0/- 0 0 + 0 0/+ 

Z48 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 0/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z49 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z50 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z51 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z52 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z53 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 
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Z54 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z55 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/+ -/+ 0/+ 

Z56 PK – veřejná prostranství - 
komunikace 

0 0/- 0 - - 0 0/- 0/- 0 0 + 0 0/+ 

Z57 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z58 OH – občanské vybavení - hřbitovy 0 0 0 0 0 0 -/+ -/+ 0 0 0 0 0 

Z59 PK – veřejná prostranství - 
komunikace 

0 -/0 0/- - - - 0 -/0 -/0 - -/0 ++ -/+ -/0 

Z60 BV – smíšené obytné - venkovské - +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z61 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z62 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z63 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z64 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z65 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z66 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/- 

Z67 PK – veřejná prostranství - 
komunikace 

-/0 - 0/- - 0 0 -/0 -/0 -/0 - + -/+ -/0 

Z68 PK – veřejná prostranství - 
komunikace 

-/0 - 0/- - - 0 0 -/0 -/0 - - - + -/+ - 

Z69 OS – občanské vybavení – sport a 
tělovýchova 

-/0 -/0 0/- -/0 0/- 0 -/0 -/0 -/0 0/- ++ -/++ +/- 

Z70 DV – dopravní infrastruktura - 
vybavení 

-/0 -/0 -/0 -/0 0 0 -/0 -/0 -/0 - 0/+ 0/- 0/- 

Z72 SC – smíšené obytné - centrální -/0 +/- -/0 -/0 -/0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 0 -/+ 0/- 
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Z73 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z74 BS – smíšené obytné - soustředěné -/0 +/- 0/- - 0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z75 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z76 PK – veřejná prostranství - 
komunikace 

0 0/- 0 - 0 0 0/- 0/- 0 0 + 0 0/+ 

Z77 PK – veřejná prostranství - 
komunikace 

0 0/- 0 - 0 0 0/- 0/- 0 0 + 0 0/+ 

Z78 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z79 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z80 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z81 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z82 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

Z83 PK – veřejná prostranství - 
komunikace 

0 0/- 0 - 0/- 0 0/- 0/- 0 0 + 0 0/+ 

P1 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

P2 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

P3 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

P4 BV – smíšené obytné - venkovské -/0 +/- 0/- - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/++ -/+ 0/+ 

N1 SN – specifické nezastavěného území -/0 - -/0 0/- - - 0 - - - - -/+ -/+ - 

N2 SN – specifické nezastavěného území -/0 - -/0 0/- - - 0 - - - - -/+ -/+ - 

N3 SN – specifické nezastavěného území -/0 0/- -/0 0/- 0 0 - - - - -/+ -/+ 0/- 
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N4 NL – plochy lesní ++ ++ ++ + ++ 0 ++ +/++ ++ +/++ ++ 0/+ ++ 

N5 SN – specifické nezastavěného území 0 - -/0 0/- - - 0 - - - - -/+ -/+ - 

N6 NL – plochy lesní ++ ++ ++/+ + ++ 0 ++ +/++ ++ +/++ ++ 0/+ ++ 

N7 NL – plochy lesní ++ ++ ++/+ + ++ 0 ++ +/++ ++ +/++ ++ 0/+ ++ 

N8 SN – specifické nezastavěného území 0 - -/0 - - - 0 - - - - -/+ -/+ - 

N9 NL – plochy lesní ++ ++ ++/+ + ++ 0 ++ +/++ ++ +/++ ++ 0/+ ++ 

N10 SN – specifické nezastavěného území 0 -/0 -/0 0/- 0 0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/+ -/+ -/0 

N11 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N12 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N13 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N14 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N15 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N16 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N17 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N18 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N19 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N20 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N21 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N22 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 
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N23 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N24 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N25 PN – plochy přírodní - nelesní ++ ++ ++/+ ++ ++ 0 ++ +/++ ++ +/++ ++ 0/+ ++ 

N26 PN – plochy přírodní - nelesní ++ ++ ++/+ ++ ++ 0 ++ +/++ ++ +/++ ++ 0/+ ++ 

N27 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N28 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N29 SN – specifické nezastavěného území 0 0 0 0 0 0 0/- 0/- 0 0/- ++ + 0/+ 

N30 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N31 SN – specifické nezastavěného území 0 0/- 0 0/- 0/- 0 0/- 0/- 0/- 0 ++ + 0 

N32 SN – specifické nezastavěného území 0 0/- 0 0/- 0/- 0 0/- 0/- 0/- 0 ++ + 0 

N33 SN – specifické nezastavěného území 0 0/- 0 0/- 0/- 0 0/- 0/- 0/- 0 ++ + 0 

N34 SN – specifické nezastavěného území 0 0/- 0 0/- 0/- 0 0/- 0/- 0/- 0 ++ + 0 

N35 NL – plochy lesní ++ ++ ++/+ + ++ 0 ++ +/++ ++ +/++ ++ 0/+ ++ 

N36 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N37 PZ – veřejná prostranství - zeleň + + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

N38 SN – specifické nezastavěného území 0 0 0 0 0/- 0 0/- 0/- 0 - ++ + 0/+ 

N39 SN – specifické nezastavěného území 0 0 0 0 0/- 0 0/- 0/- 0 - ++ + 0/+ 

Zdroj: [CityPlan]
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Vyhodnocení vlivů navrhovaných funkčních využití rozvojových lokalit konceptu ÚP 

Tabulka 24 poukazuje na typy funkčních využití, která jsou navrhována v rámci konceptu ÚP 
Bedřichov, a jejich potenciální vlivy na stanovené složky prostředí, s přihlédnutím na určitý 
předpokládaný účel a způsob využití daných ploch. 

Rozhodujícím faktorem pro určení charakteru vlivu je často cizorodost prvku v dané oblasti, 
která je v rámci urbanistického rozvoje území logická a pochopitelná, ale která do určité míry 
narušuje původní charakter území a mění jeho prostupnost a vazby na další segmenty 
krajiny i venkovského osídlení. V konkrétních situacích je navíc rozhodujícím faktorem míry 
negativního ovlivnění rozsah ploch a způsob realizace konkrétních záměrů, kde lze často 
minimalizovat negativní vlivy na přijatelnou mez pro jinak nezadržitelný rozvoj území 
dodržením striktních opatření. 

Z tabulky vyhodnocení vlivů funkčních využití je patrné, že potenciálně nejvíce negativní 
dopady na stanovené složky prostředí může vyvolat realizace ploch dopravní infrastruktury. 
Tyto dopady jsou definovány především sekundárním působením, jelikož s rozvojem 
komunikací a parkovacích ploch dojde k vyššímu využívání daného území motoristy, a tudíž 
k nárůstu hlukových emisí i emisí škodlivých látek produkovaných do ovzduší provozem 
motorových vozidel (CO2, NO, PM10,…). 

Nejvýraznějším důsledkem konceptu ÚP Bedřichov je rozšíření lyžařských aktivit (a s tím 
spojené vyšší dopravní zatížení území i zatížení území větším pohybem vyššího počtu osob) 
a zastavitelných ploch v území. Ty budou mít určitý vliv na všechny složky životního 
prostředí, z nichž nejviditelnější bude zábor zemědělské a lesní půdy. 
 

Tabulka 24 Stupnice vyhodnocení vlivů funkčních využití 

Charakter vlivu Symbol Popis 

významnost vlivu - - významný, jednoznačný negativní vliv 
  - málo významný, mírný negativní vliv 
  0 nemá žádný vliv, popř. je irelevantní 

  + mírně pozitivní vliv 
  + + velmi pozitivní vliv 

  … /… 

v této fázi nelze detailně vliv definovat, působení a 
významnost vlivu se bude odvíjet od konkrétní realizace 
záměru, ve vyhodnocení je vymezen možný interval působení 
v rámci stanovené stupnice 

působení  
  

 primární (přímé působení) 

 sekundární (nepřímé působení) 

 jednoznačně až mírně negativní celková významnost vlivů 
 jednoznačně až mírně pozitivní celková významnost vlivů 

Zdroj: [CityPlan] 
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Tabulka 25 Vyhodnocení vlivů jednotlivých funkčních využití na stanovené složky životního prostředí 

Funkční využití Číslo lokality 
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PLOCHY SMÍŠENÉ 
OBYTNÉ – 
SOUSTŘEDĚNÉ (BS) 

Z27, Z28, Z30, Z31, Z46, Z48, Z50, 
Z51, Z53, Z54, Z61, Z64, Z73, Z74 

- +/- 0/- - - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/+ -/+ -/0 

Plochy smíšené obytné – 
venkovské (BV)  

Z9, Z10, Z11, Z13, Z14, Z22, Z23, 
Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, 
Z39, Z60, Z65, Z75, Z78, Z79, Z80, 

Z81, Z82, P1, P2, P3, P4 

- +/- 0/- - - -/0 0 -/0 -/0 - /+ -/0 0/+ -/+ -/0 

Plochy smíšené obytné – 
centrální (SC) 

Z2, Z3, Z5, Z15, Z16, Z17, Z19, Z20, 
Z21, Z25, Z26, Z41, Z44, Z45, Z49, 
Z52, Z55, Z57, Z62, Z63, Z66, Z72 

-/0 +/- - - - 0 0 -/0 -/0 -/+ -/0 -/+ -/+ 0/+ 

Plochy občanského 
vybavení – sport (OS) Z4, Z29, Z69 -/0 -/0 0/- - 0 0 -/0 -/0 -/0 0/- ++ -/++ +/- 

Plochy občanského 
vybavení – hřbitovy (OH) Z58 0 0 0 0 0 0 -/+ -/+ 0 0 0/+ 0 0 

Plochy dopravní 
infrastruktury – vybavení 
(DV) 

Z1, Z7, Z43, Z70 - - - - - - 0 0 -/0 -/0 -/0 - + 0/- - 

Plochy veřejných 
prostranství – 
komunikace (PK) 

Z6, Z8, Z12, Z18, Z24, Z40, Z42, 
Z47, Z56, Z59, Z67, Z68, Z76, Z77, 

Z83 
- - 0/- - -/0 0 -/0 -/0 -/0 - - + -/+ -/0 

Plochy lesní (NL) N4, N6, N7, N9, N35 ++ ++ ++/+ + ++ 0 ++ +/++ ++ +/++ ++ 0/+ ++ 

Plochy přírodní – nelesní 
(PN) N25, N26 ++ ++ ++/+ ++ ++ 0 ++ +/++ ++ +/++ ++ 0/+ ++ 
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Funkční využití Číslo lokality 

Složka životního prostředí 
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Plochy specifické 
nezastavěného území 
(SN) 

N1, N2, N3, N5, N8, N10, N29, N31, 
N32, N33, N34, N38, N39 

0/+ 0/+ + + -/0 0 0/+ 0/+ +/- 0 ++ + 0/+ 

Plochy veřejných 
prostranství – zeleň (PZ) 

N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, 
N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24, 

N27, N28, N30, N36, N37 
+ + + + 0 0 0/+ 0/+ ++ 0 ++ + ++ 

Zdroj: [CityPlan] 

Označení funkčních využití se shodují s grafickou i textovou částí konceptu ÚP Bedřichov. K hodnocení bylo přistupováno ze širšího pohledu, 
např. u kategorie „půda“ je přihlíženo nejen k rozsahu záborů, ale i ke změnám vlastností a kvality půdy, její trvalé degradaci a nevratným 
změnám; při ovlivnění vodní složky je uvažováno možné ovlivnění kvality povrchových vod, podzemních vod, změna vodního režimu 
i odtokových poměrů (v souvislosti s navýšením zastavěných a zpevněných ploch území a řešením jejich odvodnění a zadržení vody v krajině), 
apod.
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5.2 Kumulace vlivů a charakter působení funkčního využití území 
na jednotlivé složky prostředí 

Vlivy na ovzduší 

Uplatnění  konceptu ÚP Bedřichov se bude vyznačovat vlivy na kvalitu ovzduší. Ta bude 
ovlivněna novými zdroji znečišťování v podobě především mobilních zdrojů znečišťování: 

� zvýšená intenzita dopravy a prašnost po dobu výstavby RD, veřejných parkovišť atd. 
(výkopové práce, odvoz zeminy k trvalému uložení, skládky stavebního materiálu 
apod.) 

� zvýšení intenzity individuální automobilové dopravy k nově zastavěným lokalitám 
a veřejným parkovištím 

� nové malé stacionární zdroje znečišťování – lokální topeniště v nově zastavěném 
území  

Vzhledem k tomu, že obec Bedřichov není plynofikována, je třeba řešit vytápění stávajících 
i nových RD individuálně. Doporučuje se volit ekologicky šetrné technologie pro zásobování 
energií RD v zastavitelných územích, případně zvážení možnosti využití obnovitelných zdrojů 
energie (OZE). 

Během vlastní výstavby výše zmíněných objektů bude docházet k víření polétavého prachu 
a šíření nečistot. Dobu trvání ani míru znečištění nelze přesně stanovit, oba faktory závisejí 
na způsobu provádění zemních a stavebních prací.  

Celkově lze shrnout, že kumulací všech faktorů může dojít ve sledovaném území k  mírnému 
zhoršení kvality ovzduší, ovšem nemělo by docházet k překračování stanovených imisních 
limitů. Riziko výrazně zhoršené kvality ovzduší představuje především inverzní charakter 
počasí. 

Dodržení stanovených limitních hodnot koncentrací sledovaných látek způsobujících imisní 
zatížení území podle platné legislativy je podmínkou realizace všech navrhovaných záměrů 
v rámci uplatňování konceptu územního plánu se zahrnutím kumulace vlivů s ostatními 
záměry v šetřeném území a jeho okolí. 
 

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Dešťové vody z obce jsou povrchovými příkopy sváděny do místních vodotečí (především 
do Bílé Nisy). K zachycení dešťových vod jsou plně využívány nezastavěné a nezpevněné 
plochy obce, jež významně přispívají k retenční kapacitě území. Odvodnění nově 
zastavěných a zpevněných ploch musí být proto řešeno již v přípravných projektových 
fázích, přičemž by mělo být v maximální možné míře využito zasakování dešťových vod 
přímo na pozemcích. Dešťové vody z ploch střech jednotlivých RD budou vsakovány v rámci 
soukromých pozemků, případně budou využívány stávající stoky pro odvedení dešťových 
vod do místní vodoteče. 

Pro omezení možnosti znečištění povrchové i podzemní vody doporučujeme při realizaci 
lokalit Z43, Z44 a Z45 (veřejná parkoviště) odvádět dešťové vody dešťovou kanalizací 
zaústěnou přes odlučovač ropných látek do vodoteče. 

Komunální splaškové vody z obytné výstavby budou v místech, kde bude technicky možné 
napojení, odváděny stokovou sítí na ČOV v Liberci. Ostatní výstavba musí řešit 
odkanalizování individuálně v souladu s platnou legislativou (zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách, a související předpisy). 

Uplatněním všech navrhovaných funkčních využití konceptu ÚP Bedřichov nedojde 
na katastrálním území Bedřichova ke kumulaci negativního ovlivnění hydrologického režimu 
území za předpokladu dodržení navrhovaných opatření a respektování příslušných právních 
předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce v rámci nové výstavby. 
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Vlivy na klima 

Vzhledem k poměru zastavěných a nezastavitelných ploch se nepředpokládá významný 
negativní vliv na mikroklima. 
 

Vlivy na ZPF, PUPFL 

Realizací konceptu ÚP Bedřichov dojde k trvalému záboru ZPF o celkové ploše 38,1630 ha. 
Tento zábor je určen především k rozšíření běžeckých a sjezdových tratí a dále k zástavbě 
pro bydlení. Předpokládaný zábor ZPF na jednotlivých lokalitách je podrobně popisován 
v příloze textové části konceptu ÚP Bedřichov. Následující tabulka shrnuje zábor ZPF, 
ke kterému dojde díky realizaci konceptu ÚP Bedřichov. 

Tabulka 26 Koncept ÚP Bedřichov - zábor ZPF  

Druh plochy Zábor (ha) 

Zastavitelné plochy (Z) 20,9596 

Nezastavitelné plochy (N) 14,3618 

Přestavbové plochy 2,8416 

Celkem 38,1630 
Zdroj: [23, upraveno Cityplan] 

Tabulka 27 Koncept ÚP Bedřichov - zábor PUPFL 

Druh plochy Výměra (ha) 

Zastavitelné plochy (Z) 0,8651 

Nezastavitelné plochy (N) 4,5911 

Přestavbové plochy 0,0359 

Celkem 5,4921 
Zdroj: [23, upraveno Cityplan] 

Konceptem ÚP Bedřichov se nepředpokládá významné narušení ZPF ani PUPFL. V rámci 
k.ú. Bedřichov považujeme rozsah a umístění záborů ZPF a PUPFL za přijatelné. Pozitivní 
dopad na PUPFL mohou mít v dlouhodobém horizontu navrhované plochy lesních porostů, 
pokud bude dosaženo jejich plné funkčnosti a zapojení při vhodně zvolené druhové skladbě. 
 

Vlivy na horninové prostředí 

Konceptem ÚP Bedřichov nebude významně ovlivněno horninové prostředí. 
 

Vlivy na ekosystémy (fauna, flóra, biologická rozmanitost) 

Realizace konceptu ÚP Bedřichov bude mít určitý negativní vliv na stávající biotop (flóru 
a faunu) na dotčených lokalitách, přinejmenším zničením stávajícího porostu nebo půdního 
pokryvu a v nich se vyskytujících živočichů (převážně bezobratlí) a následnou výstavbou 
a terénními úpravami (platí pro všechny uvažované plochy). 

Uvažované lokality v rámci konceptu ÚP Bedřichov musí respektovat vymezení prvků 
lokálního ÚSES. Tato skutečnost se týká především lokalit Z11, Z12, Z16, Z17, Z18, Z50, 
Z59, které mají hranici se stávajícími lokálními biocentry BC 54 a BC 18. Realizace výstavby 
musí být v souladu s příslušnými právními předpisy především v oblasti ochrany přírody 
a krajiny. 

Určitý negativní vliv především na flóru a lesní pozemky se předpokládá v případě lokalit N1, 
N2, N5 a N8, kdy dojde díky rozšíření sjezdových tratí k zásahu do lesního porostu. 
Na vykácených plochách dojde po odtěžení porostů ke  změně světelných, vlhkostních 
a teplotních poměrů. Tyto nové podmínky budou provázeny expanzním rozvojem 
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světlomilných rostlin. Doporučujeme udržovat odlesněné plochy sečením pro eliminaci 
expanzivních druhů a pro zvýšení druhové diverzity a celkové ekologické stability bezlesních 
společenstev. Dalším dopadem by mohla být snížená odolnost proti bořivým větrům 
u exponovaných částí lesního porostu. Tento vliv by se dal minimalizovat zapěstováním 
okrajů a vhodnou výchovou. Hustá výsadba stromů a křovin na okrajích sjezdovek bude 
sloužit nejen jako lesní lem, ale také znemožní volný pohyb lyžařů v lesním porostu. 

Změna funkčního využití u lokalit N38 a N39 nebude mít, dle Hodnocení vlivu koncepce 
na lokality soustavy NATURA 2000, zpracované RNDr. Oldřichem Buškem v červnu 2009, 
negativní vliv na Ptačí oblast Jizerské hory. 

Při respektování navrhovaných opatření nedojde k významnému ovlivnění či změně 
mikroklimatu a podmínek daných ekosystémů. 
 

Vlivy na krajinný ráz 

Krajinný ráz (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), kterým je zejména 
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před 
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou byt prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

Krajinný ráz může být v řešeném území dotčen především rostoucím zastoupením 
zastavitelných ploch souvisejících s plánovanou výstavbou objektů určených k bydlení 
a rekreaci. Základní podmínky prostorového uspořádání jsou nastaveny v souladu s Plánem 
péče o CHKO Jizerské hory a dalšími platnými dokumenty a dotčené plochy mají charakter 
převážně bydlení venkovského, čímž respektují stávající rozvolněnou zástavbu a dochovaný 
krajinný ráz. V případě, že plánovaná zástavba bude dodržovat regulativy stanovené 
konceptem ÚP Bedřichov (zejména harmonické měřítko a vztahy v krajině), doporučení 
Správy CHKO Jizerské hory, regulativy obsažené v Plánu péče CHKO Jizerské hory a 
podmínky z vyjádření dotčených orgánů státní správy, nedá se předpokládat významný 
negativní vliv zastavitelných ploch na krajinný ráz. 

Dalším zásahem do charakteru krajinného rázu území je realizace nových sjezdových tratí 
(lokality N1, N2, N3, N5 a N8), kdy dojde k odlesnění některých pozemků, přičemž se 
současně jedná o zásah do VKP, a v případě lokalit N1, N2 a N3 i k výstavbě nových vleků. 
Lesní porosty budou narušeny jen mírně (rozšíření sjezdových tratí, zalesnění 
nepoužívaných či nahrazených částí sjezdových tratí). V místě je již dnes charakteristickým 
znakem krajinného rázu jeho využití pro zimní sporty, proto úpravy areálu nezpůsobí 
celkovou změnu ani narušení krajinného rázu oblasti nebo významné snížení jeho hodnot.  
Stávající mozaikovitost lesa, luk a rozptýlené zeleně zůstane i přes tyto úpravy zachována. 

V souvislosti s existencí vleků, a tím i daností charakteru krajinného rázu v území, se ani 
v případě nových vleků, pokud se typově a prostorově přizpůsobí stávajícím stanicím 
a tratím vleků, nepředpokládá významný negativní vliv na krajinný ráz. 
 

Vlivy na hlukovou situaci, světelné znečištění 

Zvýšení hlukové intenzity nastane nejdříve v době výstavby dopravní infrastruktury, dále 
výstavbou nových RD, obslužných center a vleků, a následně i provozem nových vleků 
a komunikací. 

Hluk z dopravy se v současnosti v řešeném území jeví jako nejvýznamnější zdroj hlukových 
emisí, který na rozdíl od stacionárních zdrojů (lyžařské vleky) působí v širokém pásu v okolí 
komunikací a v prostoru křižovatek a parkovacích ploch dochází ke kumulaci jeho účinků. 

Realizací konceptu ÚP Bedřichov dojde k rozšíření ploch pro rekreační bydlení, ploch pro 
sportovní využití (včetně sjezdových a běžeckých tratí), množství poskytovaných služeb, aj. 
a tím i k růstu možností využití řešeného území potenciálními obyvateli (střednědobí 
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a krátkodobí návštěvníci) a dopravního zatížení území. Zvýšení hladin hluku z mobilních 
zdrojů bude patrné především v denní době, zatímco u stacionárních zdrojů se může jednat 
i o dobu noční (možné večerní lyžování, případně zasněžování tratí). I přesto se však dá 
vyloučit překročení limitních hodnot akustického tlaku. Pro zmírnění dopadů akustického 
tlaku se především u obytných objektů podél hlavních komunikací se doporučují úpravy 
různými technickými protihlukovými opatřeními a v případě nových parkovacích ploch 
a komunikací ozelenit přilehlé plochy a osázet je střední zelení (keře), čímž se docílí 
zlepšení akustické pohody ve venkovním prostředí. 

Pokud se u nově vytvořených sjezdových tratí a lyžařských vleků uvažuje možnost večerního 
lyžování, bude přilehlé území negativně ovlivněno i tzv. světelným znečištěním. Světelným 
znečištěním je označováno světlo vytvořené člověkem s nežádoucími účinky jako je 
např. oslnění a pronikání světla do blízkých obytných objektů. Rušivým světlem je nejčastěji 
myšlen rozptyl světla v rozsáhlejších městských aglomeracích pocházející z veřejného 
osvětlení, intenzivního nasvícení reklamních ploch, nešetrného architektonického řešení 
osvětlení, velkých sportovišť apod. Oblast světelného znečištění a jeho vlivu na ŽP 
a obyvatelstvo však v našich podmínkách není doposud dostatečně prozkoumána a stávající 
impaktní studie řeší především vliv světelného znečištění na bezobratlé a na ně vázané 
živočichy. Proto se nedá relevantně posoudit významnost negativního vlivu na vyšší 
obratlovce. Doporučujeme proto při realizaci konceptu ÚP Bedřichov realizovat dostatečná 
technická a organizační opatření (např. výběr typu a charakteru svítidel, doba provozu, jejich 
umístění atd.), aby vlivy světelného znečištění na okolí byly co nejmenší.  

Vlivy na obyvatelstvo  

Obyvatelstvo a veřejné zdraví bude nejvíce ovlivněno navýšením imisního a hlukového 
zatížení území, spojeného především s předpokládaným nárůstem dopravních intenzit, 
množstvím lokálních topenišť a provozem vleků a zasněžovacích zařízení. Kvalita ovzduší je 
v řešeném území dobrá a nedá se předpokládat, že by realizace konceptu ÚP Bedřichov 
významně zhoršila kvalitu ovzduší nad přípustné limity. Stacionární zdroje hluku musí 
při provozu dodržet stanovené hlukové limity, rovněž tak nepředpokládáme, že zvýšení 
dopravy by bylo tak markantní, že by hluk z dopravy překračoval stanovené hygienické limity.   

Pozitivním přínosem konceptu ÚP Bedřichov jsou také nová sportoviště (lokalita Z4, Z29 
a Z69) včetně pobytových luk s běžeckými tratěmi, která zabezpečí kvalitnější služby v obci 
a rozšíří nabídku volnočasových aktivit, a dále relaxační zóny (lokality N30, N36 a N37) 
či rozšíření biocentra a s ním spojená naučná stezka (lokalita N25, N26 a Z18), což rovněž 
přispěje k lepší psychické pohodě obyvatel.   
 

Vlivy na kulturní hodnoty území, hmotné statky 

V rámci ploch určených v konceptu ÚP Bedřichov nebudou dotčeny žádné stávající ani 
navržené kulturní památky. Výstavbou je možné potenciální ohrožení archeologicky cenného 
území, jelikož toto území spadá do oblastí s častými archeologickými nálezy. Při změnách 
funkčního využití území spojených s výstavbou by proto mělo být postupováno a dodržovány 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 
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Tabulka 28 Trvalé a dočasné vlivy realizace Konceptu ÚP Bedřichov  

TRVALÉ VLIVY 
Negativní pozitivní 

zábor zemědělské a lesní půdy nárůst obyvatel obce 

ovlivnění krajinného rázu výstavbou objektů pro 
bydlení a vybavenost a nových sjezdových tratí 

výstavba nových domů – kvalitní moderní 
bydlení venkovského typu 

nárůst znečištění ovzduší a hlukového zatížení 
(doprava, topeniště, aj.) 

zlepšení občanského vybavení – např. nová 
sportoviště, rozšíření veřejných ploch a 
prostranství  

nárůst spotřeby energií možnost nabídky pracovních míst pro místní 
obyvatele 

nárůst spotřeby vody a produkce odpadních 
vod, včetně dešťových - ovlivnění kvality 
vodního prostředí, nárůst produkce odpadů 

rozšíření ploch pro oddych a relaxaci – park u 
koupaliště, parkové pásy u centrálního 
parkoviště, park u kostela 

nebezpečí možných změn půdních vlastností, 
vodního, odtokového režimu a retenční 
schopnosti krajiny 

Zlepšení ochrany říční nivy Nisy vytvořením 
parkového pásu podél Nisy 

 
Zatraktivnění obce pro návštěvníky a rekreanty, 
zlepšení ekonomické situace obyvatel a obce 
zvýšenými příjmy z cestovního ruchu  

DOČASNÉ VLIVY (PŘI VÝSTAVBĚ) 
Negativní pozitivní 

zvýšená prašnost 

možnost pracovních příležitostí při výstavbě 
pro místní obyvatele 

zhoršení hlukového situace 

možnost černých skládek, vznik dočasných 
deponií zeminy 

specifická spotřeba vody a možné 
znečištění povrchových a podzemních vod a 
půdy 

Zdroj: [CityPlan] 
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6 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných 
a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a 
jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod 
vyhodnocení včetně jejich omezení 

Varianty 

Posuzovaný koncept ÚP Bedřichov je navržen v jedné variantě.  

V rámci vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí byla vzata do úvahy u každé 
lokality varianta nulová představovaná nerealizací této změny využití území.  

Při porovnání s variantou nulovou pro celé území bychom dospěli k tomu, že nerealizace 
konceptu ÚP Bedřichov by byla příznivější z hlediska dopadu na ZPF a lesní půdy (zábory). 
Nerealizace záměrů na většině lokalit konceptu ÚP Bedřichov by byla též vhodnější pro 
stávající biotu, jelikož by nedošlo k narušení nebo likvidaci stávajícího pokryvu, porostů nebo 
biotopu na dané lokalitě. Nerealizací konceptu ÚP Bedřichov by se nezvýšil podíl 
zastavěných ploch a nebyly by ovlivněny odtokové poměry v území. Nedošlo by ke zvýšení 
počtu obyvatel a návštěvníků a s tím spojených mírně nepříznivých vlivů (zvýšení dopravy, 
zvýšení počtu zdrojů hluku a znečišťování ovzduší /mobilní i stacionární/, nedošlo by k žádné 
změně hodnot krajinného rázu.  

Na druhé straně je však potřeba uvést, že nepřijetím a nerealizací konceptu ÚP Bedřichov 
by naopak mohlo dojít k nekontrolovanému a živelnému rozvoji obce i dalších aktivit, které by 
mohly být bez regulace směřovány do podstatně citlivějších nebo hodnotnějších území než 
navrhuje koncept ÚP Bedřichov, a ve svém důsledku by takové neregulované aktivity mohly 
mít podstatně horší a nepříznivější dopady na jednotlivé složky životního prostředí 
i obyvatelstvo v daném území.      

Tato předložená varianta konceptu ÚP Bedřichov je koncipována s ohledem na ochranu 
složek životního prostředí a minimalizaci nepříznivých zásahů do stávajícího prostředí 
a území. Předložená varianta bude mít příznivý vliv na ekonomický i sociální pilíř 
udržitelného rozvoje i na celkový rozvoj obce. V případě nerealizace jednotlivých záměrů 
na vybraných lokalitách konceptu ÚP Bedřichov by nevznikly pozitivní vlivy na obyvatelstvo.  

Celkové porovnání pozitivních a negativních vlivů konceptu ÚP Bedřichov lze vyhodnotit 
na základě tabulek č. 24, 26 a 29. Z celkového posouzení jednotlivých lokalit vyplývá, že 
budou převažovat mírně pozitivní vlivy a realizace konceptu ÚP Bedřichov umožní sociálně-
ekonomický rozvoj daného území při zajištění ochrany životního prostředí. Výše zmiňované 
negativní vlivy se vzhledem k velikosti jednotlivých lokalit nepředpokládají závažné a budou 
se zmírňovat nebo kompenzovat navrženými opatřeními v kapitole 7. Za předpokladu 
dodržení navrhovaných opatření a respektování příslušných právních předpisů a aspektů 
trvale udržitelného rozvoje obce lze koncept ÚP Bedřichov doporučit ke schválení.  

Popis použitých metod 

Úroveň zpracování vyhodnocení vlivu konceptu ÚP Bedřichov je strategická, nikoliv 
projektová. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je přizpůsobeno této 
skutečnosti. Zabývá se především vyhodnocením pravděpodobných vlivů v důsledku 
navrženého využití navržených lokalit, a to v rozmezí přípustných, event. podmíněně 
přípustných způsobů využití území a důsledků realizace takového budoucího využití území 
(lokalit).  

Výpočet KES byl proveden podle Míchala (1985). Koeficient ekologické stability je hodnota, 
která vyjadřuje ve zkoumaném území poměr stabilních ploch k plochám nestabilním, avšak 
neodráží druhovou skladbu porostů ani aktuální stav vegetace. Například zahrady jsou zde 
hodnoceny jako plochy stabilní (oproti orné půdě), přičemž není rozlišováno, jedná-li se 
o zahradu o výměře 2000 m² nebo 200 m² (obě mají pravděpodobně jiné předpoklady 
z hlediska biologické rozmanitosti těchto porostů v závislosti na pestrosti mikrohabitatů). 
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Podkladem pro posuzování byla metodika MŽP posuzování vlivů koncepcí na životní 
prostředí. K posouzení bylo využito stanovení základních témat životního prostředí 
relevantních pro hodnocení konceptu na základě analýzy stavu životního prostředí a cílů 
strategických dokumentů vztahujících se na řešené území. Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí bylo zpracováno metodou ex-ante v koordinaci s tvorbou konceptu ÚP Bedřichov. 

V průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly takové problémy při shromažďování 
požadovaných údajů resp. nedostatky ve znalostech, které by znemožňovaly jednoznačnou 
formulaci závěrů. Dostupné informace jsou pro účely vyhodnocení konceptu ÚP Bedřichov 
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dostatečné. 
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7 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení 
nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní 
prostředí 

7.1 Opatření zahrnutá v  územním plánu 

V posuzovaném konceptu ÚP Bedřichov jsou definovány zásady funkční a prostorové 
regulace, společně s obecnými zásadami využívání území; přičemž v kapitole 5 jsou 
zmíněny a zohledněny aktuální regulace vybraných ploch území. 

V popisu jednotlivých funkčních využití je specifikováno přípustné a nepřípustné využití, které 
je navrhováno ve vztahu k dotčeným lokalitám v území a je možné ho částečně považovat 
za preventivní opatření pro usměrnění rozvoje obce, ale spíše pro minimalizaci dopadu 
negativních vlivů na životní prostředí. 

Metodika konceptu ÚP Bedřichov požaduje nedělit ucelené plochy s rozdílným způsobem 
využití na jednotlivé parcely, připouští na těchto plochách předem nespecifikované členění 
veřejnými prostranstvími s umístěním veřejné zeleně, přístupových komunikací 
a inženýrských sítí. Aby nedošlo k nekoordinovanému postupu výstavby, byla v konceptu ÚP 
Bedřichov doporučena forma územní studie, která umožní stanovit podrobné prostorové 
regulativy obdobně jako regulační plán, ovšem nevyžaduje složitý proces projednávání, který 
v dnešních podmínkách vede často k ukončení prací před schválením RP nebo jeho 
převedení právě do územní studie. 

V konceptu ÚP Bedřichov je zmíněna nutnost dodržení požadavků kladených platnými 
právními předpisy týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví, regulativy rovněž 
požadují dodržení stanovených limitů pro kvalitu ovzduší a hluku. 
 

7.2 Navržená opatření ke snížení dočasných negativních vlivů na životní 
prostředí 

Doporučená opatření pro zmírnění dočasných negativních vlivů jsou členěna podle 
jednotlivých složek prostředí, jež mohou být potenciálně ovlivněna. Základním předpokladem 
navržených opatření je, že k dočasným vlivům může, v případě posouzení funkčního využití 
území, docházet pouze v období výstavby nebo realizace objektů naplňujících určité funkční 
využití území. 

Ovzduší 

Dodavatel stavebních prací (pro RD, dopravní infrastrukturu a další stavby) zajistí účinnou 
techniku pro čištění vozovek, především v průběhu zemních prací. V průběhu prací je dále 
doporučováno přísné dodržování opatření ke snížení prašnosti – omývání vozidel, postřik 
komunikací, zabezpečení nákladních vozidel při transportu zeminy a jiných materiálů 
způsobujících prašnost atd. Při výstavbě se minimalizují zásoby sypkých stavebních 
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch. 

Voda 

Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Stání vozidel 
a mechanismů musí být na zabezpečených zpevněných plochách. V případě používání 
dalších látek závadných vodám musí manipulace s nimi probíhat v prostorách a na plochách 
dostatečně zabezpečených proti jakýmkoliv únikům. V případě výstavby v bezprostřední 
blízkosti vodního toku bude postupováno tak, aby nebyla narušena funkce daného 
významného krajinného prvku. 
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Půda 

Při realizaci využití území podle konceptu ÚP Bedřichov by mělo být preferováno stavební 
a technické řešení, které bude minimalizovat zábory ZPF. Výkopové zeminy budou v co 
největší míře využity přímo na staveništích (pro terénní úpravy, násypy, podsypy atd.). 
Humózní horizonty budou skrývány zvlášť, zajištěny proti znehodnocení a využity především 
jako překryvné úrodné vrstvy pro vegetační úpravy.  Případný přebytek výkopových zemin 
bude v maximální míře využit na okolních stavbách (nutno zajistit dostatečnou koordinaci), 
případně pro jiné účely. Pokud zemina nebude moci být využita (např. kvůli kontaminaci 
nebo z hlediska obsahu sledovaných prvků), bude s ní nakládáno odpovídajícím způsobem 
podle platné legislativy. Při výstavbě musí být realizována a dodržována opatření proti 
havarijní kontaminaci půdy závadnými látkami. 

Krajina, ekosystémy, biota, chráněná území  

I během výstavby budou respektována ochranná pásma, ochranné podmínky a předměty 
ochrany prvků ÚSES, VKP, ZCHÚ, chráněných druhů i dalších přírodních prvků. Při výstavbě 
budou minimalizovány zásahy do zeleně a stávající zeleň, která nebude výstavbou 
likvidována, bude dostatečně ochráněna proti poškození podle příslušných norem. Výstavba 
bude organizována tak, aby nedocházelo k nadměrnému rušení nebo úhynu druhů 
na staveništi a v jeho okolí (např. mimo hnízdní období ptáků nebo období rozmnožování 
obojživelníků, rušení v noci apod.) 

Hluková situace 

Celý proces výstavby bude technicky a organizačně zajištěn tak, aby v maximální míře 
omezil hlučnost šířící se ze stavenišť a dopravních tras do okolí a omezil možnost narušení 
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. Podmínkou 
realizace stavebních objektů je dodržení limitů akustického tlaku pro výstavbu definovaných 
v příslušné legislativě, případně konkrétně stanovené limity požadované příslušnou 
hygienickou stanicí. 

Odpady 

Odpady vznikající v souvislosti s výstavbou budou separovány a prioritně využity nebo 
recyklovány, v případě nemožnosti využití budou likvidovány podle platných právních 
předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, příslušné prováděcí vyhlášky). Případně 
vzniklé černé skládky stavebního odpadu musí být zneškodněny původcem ve lhůtě 
stanovené příslušným úřadem. 
 

7.3 Navržená opatření k možné prevenci vzniku, minimalizaci a kompenzaci 
trvalých negativních vlivů na životní prostředí 

Doporučená opatření k prevenci vzniku, minimalizaci, případně ke kompenzaci potenciálních 
negativních vlivů na stanovené složky prostředí jsou definovány nejčastěji v podobě 
podmínek pro realizaci daných funkčních využití podle jednotlivých lokalit, jež s sebou nesou 
specifické podmínky dotčeného území. 

Pro minimalizaci a prevenci vzniku negativních vlivů na sledované složky prostředí SEA 
zpracovatel předpokládá, že budou prioritně dodržovány beze zbytku všechny právní 
předpisy a jimi stanovené limity nebo ochranné podmínky. V posuzované oblasti se jedná 
především o dodržení imisních limitů pro ochranu zdraví, pro ochranu vegetace 
a ekosystémů, limitů znečištění pro ochranu vod a půdy a limitní hodnoty akustického tlaku 
pro daná prostředí. Pro oblasti a lokality, kde lze očekávat dosažení hranic nebo překročení 
limitu, je nutné realizovat doporučená opatření pro minimalizaci vlivu. Veškerá nová výstavba 
by měla co nejméně narušovat dochovaný krajinný ráz a měla by respektovat měřítko 
a harmonické vztahy v krajině. 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON                  „Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na ŽP (SEA)“ 
136 

 

Navrhovaná následující opatření se týkají lokalit konceptu ÚP Bedřichov, jejichž mírný 
negativní vliv je určen z tabulky 17.  
 

Území smíšené obytné – soustředěné (BS) (plochy Z27, Z28, Z30, Z31, Z46, Z48, Z50, 

Z51, Z53, Z54, Z61, Z64, Z73, Z74) 

Pro zmírnění vlivu na krajinný ráz je nutná podrobná prostorová a plošná regulace, která by 
zaručovala venkovský charakter výstavby typický pro dané sídlo, návaznost na urbanistickou 
strukturu, uliční profil, velikost pozemků i maximální podíl zastavěných ploch. 

Doporučeným zmírňujícím opatřením pro minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví je preference využití obnovitelných zdrojů energie jako zdroje energie pro nové malé 
stacionární zdroje znečišťování ovzduší (lokální topeniště), stejně tak i napojení na další 
inženýrské sítě zajišťující bezpečné zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod. 
Dalším alternativou je využití způsobů úspor energie již při vlastní výstavbě nových domů 
(situování ke světovým stranám, použití vhodných materiálů, izolace, pasivní domy apod.). 

U všech nových objektů bude v dostatečném předstihu a kapacitě řešeno zásobování pitnou 
vodou a především pak čištění odpadních vod, a to napojením na stávající trasy stokových 
sítí nebo alternativním řešením u individuálních stavebních objektů v souladu s platnou 
legislativou. Pokud to bude technicky možné, budou nové stavební objekty prioritně napojeny 
na veřejný vodovod a na stokovou síť ústící do ČOV v Liberci. 

U všech nových zpevněných ploch bude zajištěn odvod dešťových vod, který bude řešen 
zásakem do nezpevněných částí pozemků. 

Při výsadbě zeleně a ozelenění veřejných prostor lze využít i parkové dřeviny a kultivary 
rostlin, ve venkovské zástavbě se doporučuje výběr dřevin a zeleně typické pro venkovské 
osídlení a vhodné pro dané stanoviště. 

Zástavba na lokalitě Z50 by se neměla přímo dotýkat a narušit vztahy ekosystémů v lokálním 
biocentru BC 18 v severovýchodní části zájmového území. Z tohoto důvodu musí být plocha 
využita tak, aby v žádném případě nedošlo k narušení nebo ohrožení biocentra a aby byla 
zachována dostatečná ochranná vzdálenost. Za zmírňující a preventivní opatření lze 
doporučit situovat RD blíže k západní hraně pozemku (tj. dále od území vymezeného ÚSES) 
a plochu dotýkající se biocentra využít k vytvoření určité „nárazníkové zóny“ mezi obytnou 
zónou a prvkem ÚSES (zahrady, živé ploty, aj.). 

Zástavba na lokalitě Z74 by se neměla přímo dotýkat lokality s výskytem zvláště chráněného 
druhu - Louka pod chatovou osadou. Z tohoto důvodu plochy musí být opět využity tak, aby 
v žádném případě nedošlo k narušení nebo ohrožení této lokality, a aby byla zachována 
dostatečná ochranná vzdálenost. Opět lze za zmírňující a preventivní opatření doporučit 
situování výstavby RD k jižní hraně pozemku, čímž vznikne prostor pro vytvoření určité 
„nárazníkové zóny“ mezi obytnou zónou a lokalitou s výskytem zvláště chráněného druhu 
(zahrady, živé ploty, aj.). 

Území smíšené obytné – venkovské (BV) (plochy Z9, Z10, Z11, Z13, Z14, Z22, Z23, Z32, 

Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z60, Z65, Z75, Z78, Z79, Z80, Z81, Z82, P1, P2, P3, P4) 

Stejně jako u všech lokalit určených pro území smíšené obytné je pro zmírnění vlivu 
na krajinný ráz nutná podrobná prostorová a plošná regulace, která by zaručovala venkovský 
charakter výstavby typický pro dané sídlo, návaznost na urbanistickou strukturu, uliční profil, 
velikost pozemků i maximální podíl zastavěných ploch. 

Doporučeným zmírňujícím opatření pro minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví je preference využití obnovitelných zdrojů energie jako zdroje energie pro nové malé 
stacionární zdroje znečišťování ovzduší (lokální topeniště), stejně tak i napojení na další 
inženýrské sítě zajišťující bezpečné zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod. 
Dalším alternativou je využití způsobů úspor energie již při vlastní výstavbě nových domů 
(situování ke světovým stranám, použití vhodných materiálů, izolace, pasivní domy apod.). 
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U všech nových objektů bude v dostatečném předstihu a kapacitě řešeno zásobování pitnou 
vodou a především pak čištění odpadních vod, a to napojením na stávající trasy stokových 
sítí nebo alternativním řešením u individuálních stavebních objektů v souladu s platnou 
legislativou. Pokud to bude technicky možné, budou nové stavební objekty prioritně napojeny 
na veřejný vodovod a na stokovou síť ústící do ČOV v Liberci. 

U všech nových zpevněných ploch bude zajištěn odvod dešťových vod, který bude řešen 
zásakem do nezpevněných částí pozemků. V případě možné kontaminace zpevněných 
ploch je nutno zajistit předčištění odváděných vod.  

Při výsadbě zeleně a ozelenění veřejných prostor lze využít i parkové dřeviny a kultivary 
rostlin, ve venkovské zástavbě se doporučuje výběr dřevin a zeleně typické pro venkovské 
osídlení a vhodné pro dané stanoviště. 

Pro lokality Z11 a Z13. které přímo sousedí s lokálním biocentrem BC 54, je třeba, aby 
zástavba nenarušila vztahy ekosystémů v tomto biocentru. Doporučuje se provést výstavbu 
v dostatečné vzdálenosti od biocentra a plochy bezprostředně přiléhající k hranici biocentra 
využít jako zahrady. 

Území smíšené obytné – centrální (SC) (plochy Z2, Z3, Z5, Z15, Z16, Z17, Z19, Z20, Z20, 

Z21, Z25, Z26, Z41, Z44, Z45, Z49, Z52, Z55, Z57, Z62, Z63, Z66, Z72) 

Stejně jako u všech lokalit určených pro území smíšené obytné je pro zmírnění vlivu 
na krajinný ráz nutná podrobná prostorová a plošná regulace, která by zaručovala venkovský 
charakter výstavby typický pro dané sídlo, návaznost na urbanistickou strukturu, uliční profil, 
velikost pozemků i maximální podíl zastavěných ploch. 

Doporučeným zmírňujícím opatření pro minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví je preference využití obnovitelných zdrojů energie jako zdroje energie pro nové malé 
stacionární zdroje znečišťování ovzduší (lokální topeniště), stejně tak i napojení na další 
inženýrské sítě zajišťující bezpečné zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod. 
Dalším alternativou je využití způsobů úspor energie již při vlastní výstavbě nových domů 
(situování ke světovým stranám, použití vhodných materiálů, izolace, pasivní domy apod.). 

U všech nových objektů bude v dostatečném předstihu a kapacitě řešeno zásobování pitnou 
vodou a především pak čištění odpadních vod, a to napojením na stávající trasy stokových 
sítí nebo alternativním řešením u individuálních stavebních objektů v souladu s platnou 
legislativou. Pokud to bude technicky možné, budou nové stavební objekty prioritně napojeny 
na veřejný vodovod a na stokovou síť ústící do ČOV v Liberci. 

U všech nových zpevněných ploch bude zajištěn odvod dešťových vod, který bude řešen 
zásakem do nezpevněných částí pozemků. V případě možné kontaminace zpevněných 
ploch je nutno zajistit předčištění odváděných vod. 

Při výsadbě zeleně a ozelenění veřejných prostor lze využít i parkové dřeviny a kultivary 
rostlin, ve venkovské zástavbě se doporučuje výběr dřevin a zeleně typické pro venkovské 
osídlení a vhodné pro dané stanoviště. 

Opět u lokalit Z16 a Z17 doporučuje SEA zpracovatel rozložení využití plochy tak, aby 
nedošlo k přímému ani nepřímému ohrožení biocentra BC 54. 

Území občanského vybavení – sport (OS) (plochy Z4, Z29, Z69) 

U lokalit Z4 a Z29 nejsou navrhována zmírňující, ochranná nebo kompenzační opatření. 
Pouze při realizaci lanového centra u lokality Z4 je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození 
okolního lesního porostu a kořenového systému okrajových dřevin. 

V případě lokality Z69 se jedná o rozšíření centrálního stadionu, jehož součástí budou 
např. organizační zázemí sportovních podniků, občerstvení, veřejné sociální zařízení, aj. 
Veškerá zástavba musí být plošně a prostorově regulována tak, aby nedošlo k narušení 
krajinného rázu a koncepčního uspořádání zástavby v dané oblasti. Dále musí být kapacitně 
vyřešeno zásobení pitnou vodou a odvádění odpadních vod, a to v souladu s platnou 
legislativou. Odvádění dešťových vod bude prioritně řešeno zásakem na nezpevněných 
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částech pozemku. V případě možné kontaminace zpevněných ploch je nutno zajistit 
předčištění odváděných vod. 

Území občanského vybavení – hřbitovy (OH) (plocha Z58) 

Nejsou navrhována zmírňující, ochranná nebo kompenzační opatření. 

Území dopravní infrastruktury – vybavení (DV) (plochy Z1, Z7, Z43, Z70) 

Realizace parkovacích míst je spojena vytvořením zpevněných ploch, které ovlivní jak půdní 
tak odtokové poměry v řešené lokalitě, současně dojde ke zvýšení hlukového a emisního 
zatížení. Pro zmírnění negativního vlivu na vodní a odtokový režim oblasti je doporučeno 
použití vhodných materiálů pro výstavbu kapacitního parkoviště a jeho bezpečné odvodnění. 
Dále SEA zpracovatel doporučuje ponechání stávající, event. výsadbu nové izolační zeleně 
nižšího vzrůstu (keře) jako opatření ke zmírnění vlivu kumulace akustického tlaku, emisního 
a prachového zatížení. 

U lokality Z1 je třeba odlesnit pouze plochu nezbytně nutnou k výstavbě parkoviště a dále 
zajistit ochranu exponované části lesního porostu před poničením během výstavby 
a následně nepříznivými vlivy větru a emisí z dopravy, např. zapěstováním okrajů a vhodnou 
výchovou lesního lemu. 

Území veřejných prostranství – komunikace (PK) (plochy Z6, Z8, Z12, Z18, Z24, Z40, 

Z42, Z47, Z56, Z59, Z67, Z68, Z76, Z77, Z83) 

V případě výstavby zpevněných komunikací dochází k ovlivnění stejných složek ŽP jako 
u výstavby parkovacích ploch, proto se dají doporučit stejná zmírňující opatření. Při realizaci 
komunikací pro pěší doporučujeme upřednostnit nezpevněné povrchy, event. využít 
dostupných technologií v podobě zatravňovacích dlaždic případně zatravňovacích panelů. 

U lokality Z6 je třeba odlesnit pouze plochu nezbytně nutnou k výstavbě komunikace, zajistit 
ochranu exponované části lesního porostu před poničením během výstavby a následně 
nepříznivými vlivy větru a emisí z dopravy. 

Při realizaci a následném provozu komunikací na lokalitách Z12, Z18 a Z59 nesmí být 
narušeny vztahy ekosystémů v  lokálním biocentru BC 18. Z tohoto důvodu musí být plocha 
využita tak, aby v žádném případě nedošlo k narušení nebo ohrožení biocentra 

Plochy lesní (NL) (plochy N4, N6, N7, N9, N35) 

Pro výsadbu lesních porostů je nutné zvolit druhovou skladbu odpovídající danému 
bioregionu a stanovišti. 

Plochy přírodní – nelesní (PN) (plochy N25, N26) 

V případě výsadby a realizace přírodních ploch nebo prvků ÚSES je doporučeno respektovat 
skladbu původních rostlinných druhů a společenstev typických pro daný bioregion. Dále 
je nutné navázat na stanovištní podmínky daného biocentra, do kterého je plocha začleněna. 

Plochy specifické nezastavěného území (SN) (plochy N1, N2, N3, N5, N8, N10, N29, 

N31, N32, N33, N34, N38, N39) 

Realizace u lokalit N1, N2, N5 a N8 bude znamenat, díky rozšíření sjezdových tratí, zásah 
do lesního porostu. Na vykácených plochách dojde po odtěžení porostů ke  změně 
světelných, vlhkostních a teplotních poměrů. Tyto nové podmínky budou provázeny 
expanzním rozvojem světlomilných rostlin. 

Dalším dopadem by mohla být snížená odolnost proti bořivým větrům u exponovaných částí 
lesního porostu. Tento vliv by se dal minimalizovat zapěstováním okrajů a vhodnou 
výchovou, případně realizací podsadeb rychlerostoucích dřevin v prosvětlených okrajích 
lesního porostu. Hustá výsadba stromů a křovin na okrajích sjezdovek bude sloužit nejen 
jako lesní lem, ale také znemožní volný pohyb lyžařů v lesním porostu. Pro zaručení brzké 
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funkčnosti výsadby je v průběhu prvních let nutné pravidelně pečovat o jejich rozvoj 
a doplňovat uhynulé sazenice. 

Po vytěžení porostu SEA zpracovatel doporučuje rychlé zatravnění exponovaných ploch, 
a to travní směsí, která se vyznačuje rychlým počátečním růstem a dobrým odnožováním,  
odolností proti přímému oslunění a suchu a také nenáročností na živiny. Údržbu odlesněné 
plochy doporučujeme pravidelným doséváním vydřených ploch a sečením, případně 
spásáním, pro eliminaci expanzivních druhů a pro zvýšení druhové diverzity a celkové 
ekologické stability bezlesních společenstev. 

Odlesněná plocha může být zpočátku citlivá na půdní a vodní erozi. Následky se dají 
minimalizovat již výše zmíněným rychlým osetím exponovaných ploch a při následné údržbě 
kosením ponecháním pokosené trávy na místě, čímž vznikne částečná ochrana před 
erozivními účinky deště i větru. Toto opatření je dobré provádět do té doby, než vznikne 
souvislý drn. 

V případě, že se na sjezdových tratích uvažuje s umělým osvětlením, zpracovatel SEA 
doporučuje takové osvětlení, při kterém bude světelný kužel dopadat pouze na sjezdovku 
a omezí tak přímé světelné znečištění blízkého okolí. 

Při realizaci lokalit s uvažovaným využitím jako pobytová louka (s běžeckými tratěmi i bez) 
se doporučuje minimalizovat zásah do dřevin rostoucích mimo les a tím zachovat trend 
rozptýlené zeleně charakteristický pro krajinný ráz obce Bedřichov. Současně se doporučuje 
údržba ploch kosením, event. spásáním, čímž bude podporováno zvýšení druhové 
biodiverzity. Případnou realizaci účelových cest včetně cyklostezek doporučuje zpracovatel 
SEA s nezpevněným povrchem. 

Údržbu travních společenstev kosením nebo pasením je možné provádět v součinnosti 
se Správou CHKO Jizerské hory nebo Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Liberci, 
přičemž existuje možnost financování této údržby formou dotací např. z Operačního 
programu životního prostředí v rámci Prioritní osy 6. 

Plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ) (plochy N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, 

N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24, N27, N28, N30, N36, N37) 

Opět je doporučeno respektovat skladbu původních rostlinných druhů a společenstev. 
Při výsadbě zeleně a ozelenění veřejných prostor by měly být využity především autochtonní 
druhy dřevin (např. javor, jeřáb, jasan, lípa,…). Po výsadbě je nutno zajistit následnou 
odpovídající péči o vysázenou zeleň.  
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8 Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů 
ochrany životního prostředí do ÚP a jejich zohlednění při 
výběru variant řešení 

S ohledem na invariantní řešení konceptu ÚP Bedřichov nebylo možné cíle ochrany 
životního prostředí pro výběr variant použít. V návrhu změny zastavitelného území 
v jednotlivých funkčních využitích  jsou zohledněny cíle ochrany životního prostředí 
na vnitrostátní úrovni. 

Vnitrostátní cíle ochrany životního prostředí, které se zaměřují na zvýšení ekologické stability 
území, zlepšení dostupnosti a rozvoje environmentální infrastruktury, zvýšení a zajištění 
podílu čištěných odpadních vod apod., jsou v konceptu ÚP Bedřichov zohledněny v podobě 
územního respektování zvláště chráněných území, oblast NATURA 2000, lokalit s výskytem 
zvláště chráněných druhů rostlin, ekologicky stabilních prvků ÚSES a dále při řešení 
napojení nově navrhovaných rozvojových lokalit na technickou i dopravní infrastrukturu, 
event. stanovením přípustného a nepřípustného využití lokalit. Při zohlednění souladu s cíli 
životního prostředí byly vzaty v úvahu především cíle Národního rozvojového plánu, Zásad 
územního rozvoje Libereckého kraje a Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého 
kraje, rámcově i další koncepční dokumenty v oblasti životního prostředí.. 

Výstavba ploch bydlení a rekreace však i přes navržená opatření nepřispěje významnou 
měrou ke zvýšení retence vody v území, která je specifikována v rámci uplatňování principů 
udržitelného rozvoje území v Programu rozvoje Libereckého kraje. 
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9 Návrh ukazatelů pro sledování vlivu ÚP na životní 
prostředí  

Pro včasné podchycení případných nepříznivých vlivů na životní prostředí, plynoucích 
z realizace a provozu navržených rozvojových lokalit a záměrů v rámci přípustného využití 
území, navrhujeme zajistit sledování dalších jevů, aby byl zajištěn žádoucí rozvoj 
katastrálního území a případně mohly být včas objeveny a řešeny nežádoucí tendence.  

Tento návrh sledování vychází z vyhodnocení stávajícího stavu životního prostředí 
v zájmovém území a z vyhodnocení předpokládaných vlivů změn využití území (kapitola 7) 
a navržených opatření (kapitola 8). 

Také po následné realizaci výstavby v  lokalitách, kde jsou navrhována zmírňující 
a kompenzační opatření (viz kapitola 7), je doporučeno sledovat vliv realizace konceptu 
ÚP Bedřichov na relevantní složky ŽP – tj. například sledovat stav a funkčnost biocentra 
dotýkajících se rozvojových lokalit, kvalitu vypouštěných odpadních vod, kvalitu vody 
v recipientech vypouštěných odpadních vod, hlukovou zátěž apod.  

Kvůli možnosti kumulace dopadů na kvalitu ovzduší i hlukovou situaci území s postupnou 
výstavbou objektů pro individuální i hromadné bydlení i plánovaných okolních záměrů 
(realizace sjezdových tratí a vleků) doporučujeme průběžné sledování rizikových faktorů 
a látek (akustickou zátěž lokalit pro obytnou výstavbu, vývoj koncentrací imisí a emisí 
v území) v závislosti na posloupnosti výstavby jednotlivých záměrů, pro které bude 
zpracováno podrobné posouzení EIA pokud budou posouzení podléhat).  

Přehled sledovaných jevů, jež indikují udržitelnost rozvoje území a jsou nutné pro získání 
informací o stavu životního prostředí a vývoji území, vychází z platné legislativy a je součástí 
vyhlášky č.500/2006 Sb., Příloha č.1 část A.   

Další doporučené monitorovací indikátory životního prostředí byly stanoveny jako měřitelné 
ukazatele s průmětem do území, který je pro územní plán zásadní charakteristikou. Většina 
z nich byla definována na základě zmíněné vyhlášky. 

Tabulka 29  Indikátory – ukazatele životního prostředí 

indikátor -ukazatel životního prostředí jednotka 

podíl plochy zastavěného území % 

podíl zemědělské půdy % 

podíl zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany % 

podíl pozemků určených k plnění funkce lesa (lesnatost) % 

podíl ploch výroby a skladů % 

podíl ploch ÚSES % 

podíl ploch veřejné a soukromé zeleně v zastavěném území % 

podíl domácností napojených na veřejnou vodovodní síť % 

podíl domácností napojených na kanalizační síť % 

podíl domácností využívající CZT nebo alternativní zdroje energie % 

podíl ploch s překročenými emisními a imisními limity % 

podíl obytných ploch ohrožených nadlimitním hlukovým zatížením % 
Zdroj:[vyhláška č.500/2006 Sb., CityPlan] 

V průběhu uplatňování a realizace konceptu ÚP Bedřichov je možno doporučené indikátory 
doplnit o adekvátní ukazatele, které budou poukazovat na významné změny nebo odchylky 
od dlouhodobých tendencí vývoje a stavu jednotlivých složek životního prostředí. 
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10  Netechnické shrnutí výše uvedených údajů  

Koncept ÚP Bedřichov je předkládán jako dlouhodobá koncepce funkčního využití území 
vymezením zastavěného, zastavitelného a nezastavitelného území. Koncept ÚP Bedřichov 
zajišťuje územní ochranu ploch ve veřejném zájmu a specifikuje základní principy řešení 
systémů technické i dopravní infrastruktury.  

V posouzení jsou vyhodnoceny jak jednotlivé požadavky na změnu zastavitelného území 
a další funkce v území, tak to, jakým způsobem mohou změny v území ovlivnit jednotlivé 
složky životního prostředí a zdraví obyvatel (např. zábor lesní a zemědělské půdy, vliv 
na akustické prostředí, apod.). 

Ochrana životního prostředí má z hlediska prevence k dispozici dva základní nástroje. 
Konkrétní záměry jsou na úrovni projektů před územním řízením posuzovány procesem EIA. 
Zjednodušeně řečeno jsou vyhodnocovány předpokládané parametry vlivu připravované 
investice na jednotlivé složky životního prostředí. Druhý nástroj představuje posuzování 
koncepcí z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. Speciálním druhem posuzovaných 
koncepcí je ÚPD.  Nový stavební zákon začlenil od 1.1.2007 do postupů tvorby a pořizování 
ÚPD posuzování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj území. Cílem posouzení je vyhodnotit 
vyváženost územních podmínek pro tři pilíře udržitelného rozvoje, tj. pilíř životního prostředí, 
hospodářského rozvoje a sociálního rozvoje (soudržnost společenství obyvatel území). Toto 
předložené vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na životní prostředí představuje 
de facto vyhodnocení environmentálního pilíře, tj. hodnocení vlivu ÚPD na životního 
prostředí (část A podle přílohy stavebního zákona). Jednotlivé navržené změny využití území 
v konceptu ÚP Bedřichov jsou přehledně vyhodnoceny jak podle jednotlivých lokalit a druhů 
funkčního využití, tak podle jednotlivých složek ŽP, následuje souhrnné vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí a případně doporučení zmírňujících a kompenzačních opatření.   

Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že předložený koncept ÚP Bedřichov může mít 
v některých případech mírné negativní vlivy na vybrané složky ŽP jako je půda, biota (flóra 
a fauna, příp. biologická rozmanitost), krajinný ráz, voda, ovzduší a mikroklima, hluková 
zátěž, naopak pozitivní vlivy lze očekávat zejména pro obyvatelstvo a hmotné statky 
(hodnoty území).  

Z hlediska vlivů na ŽP lze nejvýznamnější vlivy (i když relativně malé) předpokládat zejména 
u využití lokalit N1 a N2 plánovaných pro realizaci sjezdových tratí a vleků a u lokalit 
spojených s plánovanou výstavbou parkovacích ploch. Tyto záměry budou před realizací 
podrobněji posouzeny z hlediska svých vlivů v procesu EIA a stanoveny podmínky pro jejich 
realizaci z hlediska minimalizace nepříznivých vlivů.  

Závěrem lze konstatovat, že požadavky na rozšíření zastavitelného území a další 
změny v území oproti současnému stavu podle konceptu ÚP Bedřichov jsou 
realizovatelné. Z celkového posouzení jednotlivých lokalit konceptu ÚP Bedřichov 
vyplývá, že budou převažovat mírně pozitivní vlivy nad případnými negativními vlivy. 
Výše zmiňované negativní vlivy se ale vzhledem k velikosti a charakteru jednotlivých 
lokalit nepředpokládají závažné a budou se zmírňovat, event. kompenzovat 
navrženými opatřeními, která jsou specifikována v kapitole 7. 

Za předpokladu dodržení navrhovaných opatření a respektování příslušných právních 
předpisů a aspektů trvale udržitelného rozvoje obce lze koncept ÚP Bedřichov 
doporučit ke schválení.  
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Seznam zkratek 

AV ČR  Akademie věd České republiky 
BaP  benz(a)pyren 
BPEJ  bonitované půdně ekologické jednotky 
CO  oxid uhelnatý 
CUP  celková užitná plocha 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČGS   Česká geologická služba  
ČSÚ  Český statistický úřad 
EIA   posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EO  ekvivalentní obyvatel 
EU  Evropská Unie 
HPJ   hlavní půdní jednotka 
CHKO  chráněná krajinná oblast 
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IRZ   integrovaný registr znečišťování 
KES   koeficient ekologické stability  
KÚ   krajský úřad  
LBC  lokální biocentrum 
MŽP   Ministerstvo životního prostředí České republiky 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
MZe  Ministerstvo zemědělství České republiky 
NO2  oxid dusičitý 
NP  národní park 
NPP  národní přírodní památka 
NPR  národní přírodní rezervace 
NUTS  Klasifikace územních statistických jednotek  
OP   ochranné pásmo 
OZE  obnovitelné zdroje energie 
OZKO   oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PM10 suspendované částice frakce PM10 

PM2,5 suspendované částice frakce PM2,5 

PHO  pásmo hygienické ochrany    
PP  přírodní památka 
PR  přírodní rezervace 
PUPFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa  
RBK  regionální biokoridor 
RBC  regionální biocentrum 
RD   rodinné domy 
SEA hodnocení vlivů koncepcí na ŽP (Strategic Environmental Assessment) 
SO2  oxid siřičitý 
TKO  tuhý komunální odpad 
TTP   trvalé travní porosty  
ÚAPPSČ Ústav archeologické památkové péče středních Čech 
ÚHÚL  Ústav hospodářské úpravy lesa 
ÚP   územní plán 
ÚP VÚC územní plán velkého územního celku 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VKP  významný krajinný prvek 
VÚV TGM  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 
ZCHÚ  zvláště chráněné území 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ŽP   životní prostředí 
 



Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON                  „Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Bedřichov na ŽP (SEA)“ 
146 

 

Seznam osob podílejících se na posouzení 

CityPlan, spol. s r.o. 
Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 
IČO: 47307218 
 
Ing. Lucie Dalecká (lucie.dalecka@cityplan.cz) 
Ing. Hana Koryntová (hana.koryntová@cityplan.cz) 
 

Ing. Zuzana Toniková – ENVI-TON, autorizovaná osoba dle § 19 zákona č. 100/2001 
Sb., zuzana.tonikova@seznam.cz, osvědčení odborné způsobilosti č.j. 2826/316/OPVŽP/94 
ze dne 31.5.1994, autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., č.j. 4532/OPVŽP/02, ze dne 
18.9.2002, prodloužení autorizace č.j. 45585/ENV/06, ze dne 7.7.2006, Nám. Interbrigády 3, 
160 00  Praha 6, IČO: 40827526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, srpen 2009 
 

 




