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O B S A H  Ú A P  D L E  V Y H L Á Š K Y  

Struktura aktualizovaných ÚAP je dána stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou a dále vychází 

ze struktury předchozích ÚAP. Vyhláška č. 500/2006 Sb. specifikuje požadavky na obsah ÚAP v odst. 1 

§ 4, kde je uveden obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, obsah rozboru udržitelného 

rozvoje území a obsah údajů o území, zjištění vyplývající z průzkumů území, další důležité dostupné 

informace a případně data vzniklá analýzou shromážděných informací. 

Textová i grafická část PRURÚ i RURÚ je členěna do tří pilířů udržitelného rozvoje území 

(URÚ). Pilíře se dále člení na jednotlivé tematické okruhy URÚ.  
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P R U R Ú  

1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ, JEHO HODNOT 

A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

1.1 ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

1.1.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Tanvald (dále jen ORP Tanvald) se rozkládá ve 

východní části Libereckého kraje při hranici s Polskem. 

Svou celkovou rozlohou 191 km2 (třetí nejmenší v rámci kraje) a počtem obyvatel (druhý 

nejmenší) patří v rámci Libereckého kraje i v celé ČR mezi malé správní obvody ORP. Podíly 

zemědělské půdy (nejméně v LK) a lesních ploch (nejvíce v LK) ukazují to, že se jedná o typickou 

podhorskou a horskou oblast s min. využitím zemědělských ploch. 

Tanvaldský správní obvod v rámci Libereckého kraje s několika dalšími správními obvody s 

rozšířenou působností – Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Semily a Jilemnice. Na 

severovýchodě svého území hraničí s Polskou republikou, se kterou bylo v roce 1959 vyměněno území 

Kacířské skály za dnešní část obce Harrachov – Mýtiny. V oblasti Harrachova se pak rozprostírá 

západní část Krkonoš a samotné město Harrachov je nejznámějším turistickým a sportovním střediskem 

tohoto regionu. Tradice lyžování se zde začala psát brzy poté, co první lyže do Čech přivezl hrabě 

Harrach. K vrcholům harrachovského lyžařského dění jistě patří pořádání mezinárodních lyžařských 

závodů a letů na lyžích na můstku Mamut, jenž je jedním z pěti na celém světě. Za hranicemi České 

republiky se Harrachov proslavil také uměním zdejších sklářů. K zajímavostem města Desná a 

Albrechtice v Jizerských horách bezesporu patří „Protržená přehrada“, jejíž sypaná hráz se v roce 1916 

protrhla. Kromě věže a zbytků hráze se zachovala i podzemní štola, která je známým zimovištěm 

netopýrů. Stejně jako Harrachov se stává i Desná, Kořenov, Albrechtice v Jizerských horách včetně 

Tanvaldského Špičáku v zimním období rájem lyžařů, kterým nabízí i večerní lyžování za umělého 

osvětlení. Chloubou a výraznou dominantou správního obvodu je soustava rozhleden spolu se skalními 

vyhlídkami – za všechny jmenujme rozhlednu na vrcholu hory Špičák, rozhlednu Štěpánka na vrchu 

Hvězda a rozhlednu na vrchu Černá Studnice. 

 

Správní obvod ORP leží mimo významných evropských či republikových dopravních a 

rozvojových koridorů a os. V rámci regionálních os a koridorů je zde ze západu silná návaznost na 

regionální centrum Jablonec nad Nisou a nadregionální centrum Liberec. Z jihu pak na regionální 

centrum Turnov a na východ přeshraniční osou vedoucí na polské nadregionální centrum Jelenia Góra – 

blíže viz. schéma níže.  

Spojení po železnici je vedeno regionálními tratěmi, kde podstatné nejen pro rozvoj cestovního 

ruchu je znovuobnovení přeshraničního propojení pravidelnou přímou linkou do Szklarské Poreby. 

Silniční síť je vytvářena zejména komunikacemi I/10 a I/14 s přeshraničním napojením do Polska 

v Harrachově a navazujícími napojeními na komunikace R 35 a D10 (mimo zemí ORP Tanvald). Další 

významnou komunikací je silnice II/290, která spojuje území ORP Tanvald s Frýdlantskem. Přes zimu 

je však tato komunikace vzhledem k ochraně vodního zdroje Souš uzavřena. 

Specifikou správního území ORP Tanvald je vysoký podíl území zařazených do CHKO Jizerské 

hory a KRNAP. Do nejvýznamnějšího odvětví z hlediska využití území se proto i do budoucna bude 

řadit cestovní ruch a rekreace. 

Postavení ORP Tanvald v administrativním členění a ve srovnání s ostatními ORP z hlediska 

základních statistických ukazatelů charakterizuje následující schéma a tabulka. 

 

Schéma postavení ORP Tanvald v administrativním členění Libereckého kraje 
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1.1.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

Tanvaldský správní obvod se rozkládá v severovýchodní části Libereckého kraje a v rámci něj 

hraničí s několika dalšími správními obvody s rozšířenou působností – Frýdlant, Jablonec nad Nisou, 

Železný Brod, Semily a Jilemnice. Na severovýchodě svého území hraničí s Polskou republikou, se 

kterou bylo v roce 1959 vyměněno území Kacířské skály za dnešní část obce Harrachov – Mýtiny. V 

oblasti Harrachova se pak rozprostírá západní část Krkonoš a samotné město Harrachov je 

nejznámějším turistickým a sportovním střediskem tohoto regionu. Tradice lyžování se zde začala psát 

brzy poté, co první lyže do Čech přivezl hrabě Harrach. K vrcholům harrachovského lyžařského dění 

jistě patří pořádání mezinárodních lyžařských závodů a letů na lyžích na můstku Mamut, jenž je jedním 

z pěti na celém světě. Za hranicemi České republiky se Harrachov proslavil také uměním zdejších 

sklářů. K zajímavostem města Desná a Albrechtice v Jizerských horách bezesporu patří „Protržená 

přehrada“, jejíž sypaná hráz se v roce 1916 protrhla. Kromě věže a zbytků hráze se zachovala i 

podzemní štola, která je známým zimovištěm netopýrů. Stejně jako Harrachov se stává i Desná, 

Kořenov, Albrechtice v Jizerských horách včetně Tanvaldského Špičáku v zimním období rájem lyžařů, 

kterým nabízí i večerní lyžování za umělého osvětlení. Chloubou a výraznou dominantou správního 

obvodu je soustava rozhleden spolu se skalními vyhlídkami – za všechny jmenujme rozhlednu na 

vrcholu hory Špičák, rozhlednu Štěpánka na vrchu Hvězda a rozhlednu na vrchu Černá Studnice. 

1.1.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V rámci Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, která zahrnuje právní stav 

po Aktualizaci č. 3 PÚR ČR, schválené Usnesením vlády ČR ze dne 2. září 2019  č. 630 (dále jen „PÚR 

ČR“),  je pro území ORP Tanvald vymezena rozvojová oblast Liberec OB7 (zahrnuje území obcí 

Tanvald a Smržovka), která zahrnuje obce ovlivněné rozvojovou dynamikou centra nadregionálního 

významu - krajského města Liberec, při spolupůsobení vedlejších center osídlení. V rámci  PÚR ČR je 

též na severní části území ORP Tanvald vymezena specifická oblast Krkonoše-Jizerské hory SOB 7 

(zahrnuje území obcí Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách, Kořenov, Desná a 

Harrachov), kde se dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území - blíže viz. 

schéma níže. 
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 V rámci návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a dle zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a 

rozvojových os vymezených v PÚR ČR a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, 

které svým významem přesahují území více obcí, je pro území ORP Tanvald vymezena/upřesněna: 

• Rozvojová oblast republikového významu OB7 Liberec (zahrnuje obce Smržovka a Tanvald)  

Pozn. Rozvojové oblasti jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit 

mezinárodního, republikového nebo nadmístního významu existují zvýšené požadavky na změny v 

území a kde lze z těchto důvodů očekávat vyšší dynamiku rozvojových trendů než je obvyklé ve 

stabilizovaných územích s přirozeným rozvojem. 

• Specifická oblast republikového významu SOB7a Jizerské hory (zahrnuje obce Albrechtice v 

Jizerských horách, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov a Desná) 

• Specifická oblast republikového významu SOB7b Západní Krkonoše (zahrnuje obce Harrachov) 

 

Pozn. Všechny specifické oblasti se specifickými hodnotami nebo se specifickými problémy 

mezinárodního, republikového nebo nadmístního významu jsou vymezené pro nejnaléhavější řešení 

problémů z hlediska disparit udržitelného rozvoje území a svým významem přesahují území kraje - 

pokračují na území sousedního kraje nebo sousedního státu a vyžadují přeshraniční spolupráci a 

zvýšenou potřebu koordinace a podpory plánovacích a rozvojových aktivit při rozhodování o změnách v 

území. 

 

PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1-Vztah rozvojový oblastí, os a specifických oblastí 
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Uspořádání území dle návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK 06/2015 

 
 

1.1 PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

1.1.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

Správní území ORP Tanvald je charakterizováno svým podhorským až horským reliéfem a 

sevřenými údolími. Obce správního obvodu se prakticky soustředí okolo přirozeného centra Tanvald a 

podél silnic I/10 a I/14.  

Z hlediska uspořádání zástavby v území převažuje soustředěná struktura zástavby v údolnicové 

poloze podél stávajících hlavních dopravních koridorů silnic I/10, I/14 a regionální železnice, kde se i 

soustřeďuje občanská vybavenost obcí respektive smíšené využití ploch. V údolnicové poloze byly 

historicky při vodních tocích založeny i velké výrobní textilní a sklářské areály. Dalším typickým 

znakem uspořádání zástavby mimo její soustředění v údolích je i její přecházení do rozvolněné struktury 

zástavby, která se dále rozšiřuje do okolních svahů. Ve svazích nad údolími převažuje struktura 

zástavby pro rodinné/rekreační bydlení – netypické urbanistické založení hromadného bydlení ve formě 

výškových panelových domů je však např. sídliště Výšina v Tanvaldu. V jednotlivých obcí území ORP 

Tanvald mnohdy chybí i přirozené centrum typicky tvořené veřejným prostorem náměstí jako např. v 

Tanvaldě, které je i centrem osídlení. 

Obce správního obvodu se prakticky soustředí okolo přirozeného centra Tanvald a vytvářejí tak 

prakticky souvislý pás osídlení, který vytváří tzv. Tanvaldskou aglomeraci. Zástavba v této aglomeraci 

se lineárně soustředí zejména okolo silnic I/10a I/14 a zahrnuje obce Tanvald, Smržovka, Jiřetín pod 

Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách, Velké Hamry, Plavy a Desná. Již poněkud ve větší odstupu 

od této aglomerace a to ve vzdálenosti cca 8-15 km leží obce Kořenov, Zlatá Olešnice a město 

Harrachov.  



 

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ | ÚAP ORP Tanvald 2020 
 

9 

Souvislá zastavěná území okolo Tanvaldu prakticky plynule a bez známky toho, že jste již v jiné 

obci, přechází přes hranice obcí – jedná se zejména o území okolo vrcholu Špičáku t.j. zastavěná území 

Tanvaldu, Smržovky, Desné, Albrechtic v Jizerských horách a Jiřetína pod Bukovou. Další souvislý pás 

zastavěného území je mezi Velkými Hamry a Plavy. Již samostatné celky zastavěných území tvoří 

jednotlivá sídla Zlaté Olešnice a Kořenova, která jsou svým uspořádáním poměrně rozlehlá. Poslední 

souvislý samostatný celek zastavěného území tvoří zástavba Harrachova, která je již v území západní 

části Krkonošského národního parku. 

V rámci funkčního využití ploch převládají lesní plochy - Správní obvod ORP Tanvald se 

vyznačuje nejvyšším podílem lesní půdy ze všech správních obvodů kraje – v roce 2014 dosáhl 72,0 %. 

Z toho pak vyplývá velmi nízký podíl zemědělské půdy (19,5 %) a především orné půdy (3,1 %).  

Území z hlediska reliéfu a vymezenými rozsáhlými chráněnými území není příliš vhodné pro 

vytváření nových větších průmyslových zón, tzv. greenfields. Zároveň s tímto bude však třeba postupně 

provádět revitalizaci starých průmyslových areálů (brownfields) z 19. století jako například již 

nevyužitých objektů společnosti SEBA T. Jediná vhodná větší plocha pro výstavbu průmyslové zóny 

(greenfields) zůstala v západní části k.ú.Smržovka blízko hranice s obcí Nová Ves na Nisou. 

 

Schéma terénního reliéfu území ORP Tanvald 
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1.1.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

Dle sledovaných jevů byly v rámci tematického okruhu na území ORP Tanvald zjištěny 

následující hodnoty území: 

- č. jevu 1 Zastavěné území   

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Zastavěné území je u všech obcí ORP Tanvald vymezeno 

platnou územně plánovací dokumentací, a to postupem dle stavebního zákona. Pro území 

Smržovky bylo zastavěné území vymezeno ÚPnSÚ, který byl schválen/vydán dne 

14.12.1999 (v současné době se pořizuje nový ÚP Smržovka).  

- č. jevu 1a Plochy s rozdílným způsobem využití 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny 

jednotlivými vydanými územně plánovacími dokumentacemi dle stávajícího způsobu 

využití. Pro území Smržovky, jejichž ÚPnSÚ nebyl vypracován ve strojově čitelném formátu 

(prostorová data ve vektorové formě/podobě nejsou z ÚPnSÚ Smržovka k dispozici).  

1.1.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

- č.jevu 1b Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Zastavitelné plochy jsou vymezeny dle platné/vydané 

územně plánovací dokumentace u všech obcí ORP Tanvald, kde převažují vymezené 

zastavitelné plochy ve funkčním využití bydlení. Samotné vymezení zastavitelných ploch 

navazuje převážně na stávající strukturu zástavby a je dále omezeno prvky ochrany přírody a 

krajiny – je zde vysoký podíl území zařazených do CHKO Jizerské hory, KRNAP a lesní 

půdy. 

- Plochy přestavby vymezené v územních plánech zahrnují převážně plochy ke změně 

stávající zástavby. Jedná se zejména o plochy zahrnující stavby/objekty bývalých a v dnešní 

době stále mnohdy nevyužitých výrobních areálů (zejména textilní výroby) a jsou vymezeny 

ve všech obcích ORP Tanvald vyjma Zlaté Olešnice. 

- Plochy změn v krajině vymezené v územních plánech jsou evidovány ve všech obcích ORP 

Tanvald vyjma Velkých Hamrů a Zlaté Olešnice a kde se převážně jedná o změny pro účely 

rozšiřování sjezdových tratí v rámci stávajících ski areálů. 

- č.jevu 114 Jiná ochranná pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: V rámci tohoto jevu jsou sledovaná bezpečností pásma z 

bývalých důlních činností a jam vydaná Obvodním báňským úřadem a stavebním úřadem, 

MěÚ Desná, a to na území obcí Tanvald, Kořenov a Harrachov. Mírné omezení z hlediska 

povolování nové výstavby se týká 0,72 ha ploch, a to na území Kořenova. 

1.2 STRUKTURA OSÍDLENÍ 

1.2.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

Přirozeným centrem správního území ORP je centrum osídlení mikroregionálního významu 

vyššího stupně Tanvald, na který mají přímou vazbu centra mikroregionálního významu nižšího stupně 

Smržovka, Desná, Velké Hamry a Harrachov. Ostatní obce t.j. Kořenov, Plavy, Jiřetín pod Bukovou, 

Albrechtice v Jizerských a Zlatá Olešnice horách a to vzhledem k významu a počtu obyvatel, již neplní 

funkce center osídlení. 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Tanvald zahrnuje tedy území 10 obcí, které jsou 

situovány na území dvou okresů a to Jablonec nad Nisou a Semily. V rámci všech správních území ORP 

patří Tanvald mezi správní obvody s nejmenším počtem obcí a to 10-ti.  
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Patří mezi ně: Tanvald, Desná, Smržovka, Velké Hamry, Plavy, Kořenov, Jiřetín pod Bukovou, 

Zlatá Olešnice, Albrechtice v Jizerských horách (vše okres Jablonec nad Nisou) a Harrachov (okres 

Semily). 

Celé území správního obvodu se dělí na 21 katastrů: Tanvald a Šumburk nad Desnou (Tanvald); 

Desná I, Desná II a Desná III (Desná); Smržovka (Smržovka); Velké Hamry a Bohdalovice (Velké 

Hamry); Harrachov (Harrachov); Plavy a Haratice (Plavy); Jizerka, Polubný, Příchovice u Kořenova a 

Rejdice (Kořenov); Jiřetín pod Bukovou (Jiřetín pod Bukovou); Zlatá Olešnice Semilská, Zlatá Olešnice 

Navarovská, Lhotka u Zlaté Olešnice a Stanový (Zlatá Olešnice); Albrechtice v Jizerských horách 

(Albrechtice v Jizerských horách). 

 

Schéma území správního obvod ORP Tanvald - přehled obcí a jednotlivých katastrů 
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Přehled obcí v ORP Tanvald 

 

 

Základní historická charakteristika obcí ORP Tanvald 

Tanvald 

Tanvald i jeho městské části Šumburk a Žďár zasahují vysoko do protilehlých strání hlubokého 

údolí, sevřeného lesy Jizerských hor. Obec Tanvald vznikla již v 16. století při soutoku řek Kamenice a 

Desná z původní dřevařské osady. Jméno obce je převzaté z němčiny (die Tanne znamená německy 

jedle, Wald je les). V hustě zalesněné krajině získávali osadníci prostor pro svá políčka a své domovy 

vypalováním porostů, tzv. žďářením. V druhé polovině 17. století postupně vznikala osada Žďár s 

chalupami malorolníků postavenými roztroušeně uprostřed pozemků patřících k hospodářství. Okolo 

roku 1700 se osada osamostatnila a roku 1772 bylo dáno Žďáru svolení k vlastnímu očíslování domů. V 

roce 1895 byl Tanvald povýšen na městys, v červnu roku 1905 na město. Zatímco Tanvald byl 

rozhodnutím císaře v roce 1905 povýšen na město, Šumburk nad Desnou se stal o rok později pouze 

městysem a městský statut získal až v roce 1925. V roce 1942 byl sloučen s Tanvaldem. V prvních 

letech 20. století se dočkal školy, okresního soudu i nové budovy radnice. 

Smržovka 

Údolí Smržovského potoka a řeky Kamenice začalo být osidlováno v 1. polovině 16. století v 

souvislosti s kolonizací Jizerských hor. První zmínka o Smržovce pochází z roku 1568. Původní 

staročeské jméno je odvozeno od hub smržů, které zde hojně rostly. Obyvatelé si vzhledem k malému 

výnosu půdy museli přilepšovat na živobytí vykonáváním řemesel, především tkalcovstvím. Smržovka 

se stala díky velkému rozmachu v 17. a 18. století střediskem textilního a sklářského průmyslu, v 19. 

století již byla plně průmyslovou obcí s řadou továren a dílen. V roce 1868 byla povýšena na městys a 

23. května 1905 se stala městem. Dnes žije bohatým kulturním, sportovním i společenským životem. 

Velké Hamry 

Město Velké Hamry se rozkládá na březích řeky Kamenice a na obou přilehlých kopcích. Jeho 

částí jsou osady „Hamrska“ (Velké Hamry II) a Bohdalovice. Dřívější pojmenování obce Hamersko 

(Velké Hamry II, jež byly původní obcí a starým střediskem) a název Dolení a Hoření Hamr pocházejí 

od železných hamrů, které zde stávaly pravděpodobně ve 13. a 14. století. Název Velké Hamry se užívá 

od roku 1914, kdy byly sloučeny osady Hoření a Dolení Hamr v jednu obec a ta byla v roce 1926 

povýšena na městys. V roce 1947 byly k Velkým Hamrům připojeny osady Bohdalovice a Svárov, 
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městem se Velké Hamry staly v roce 1968 a mají zejména textilní tradici. S výstavbou továrny na 

Svárově se začalo již v roce 1847. 

Plavy 

Obec v Krkonošském podhůří při úpatí Mikšovy hory byla založena roku 1627. Prvními obyvateli 

zde byly spolu s dřevaři a uhlíři, pálícími dřevěné uhlí, také hutníci. Ve východních stráních mezi 

Velkými Hamry a Plavy se těžila ruda, z níž se zpracovávalo železo. Jméno Plavy může také souviset s 

tím, že zde býval splav pro zadržování dříví plaveného z hor. V roce 1908-9 byla postavena velká 

moderní železobetonová přádelna fy. F.Brůna na „Poříčí“. V roce 1921 se stává dřívější místní obec 

Plavy, patřící katastru držkovskému, samostatnou obcí. 

Zlatá Olešnice 

Jedno z nejstarších lidských sídel v nejjihovýchodnějším podhůří Jizerských hor, dál k severu už 

se prostíraly jenom lesy. Potok Zlatník, který ústí do Kamenice pod Navarovem, dělil obec na semilskou 

část na levém břehu a navarovskou na břehu pravém. Břehy potoka jsou lemovány olšemi, které daly 

obci název. První zmínky o obci jsou z roku 1033, kdy podle některých zpráv byl vybudován první 

křesťanský kostelík. Svědčí o tom zachovalý protokol, sepsaný při komisionelním šetření o jeho stavu, 

ze dne 13. 4. 1776. Domněnku potvrzuje ještě jiný nález. Při bourání staré budovy byl nalezen trám s 

vyrytým letopočtem MXXXIII. Historické záznamy o něm mluví v roce 1384. Kostelík údajně založili 

sv. Cyril a Metoděj, když tudy šli po stezce od Semil přes Bozkov, Stanový, po levém břehu Zlatníka k 

Bílé skále, Buchštejnu a dále přes Hranice. Dnes na jeho místě stojí římskokatolický kostel sv. Martina, 

chráněná památka barokní architektury, která se stala dominantou obce. V roce 1775 byla blízko kostela 

vystavěna první škola. 

Desná 

Osada Desná byla založena při říčce Bílé Desné v roce 1691 hrabětem Albrechtem Maxmiliánem 

Desfoursem II. a po něm byla pojmenována Desfoursdorf. Horalé jí však začali podle říčky nazývat 

Dessendorf. Dnešní podoba města vznikla spojením několika osad, z nichž nejvýznamnější jsou Desná – 

dnes Desná I, Potočná – dnes Desná II, Dolní Polubný a Černá Říčka – dnes Desná III. Kromě toho 

zahrnuje i bývalé osady Pustiny, Merklov, Novinu, Nýčovy Domky a Souš. Městský statut získala 

Desná roku 1968. 

Kořenov 

Obec Kořenov vznikla v roce 1960 sloučením do té doby samostatných obcí Polubný a Příchovice 

a osad Rejdice a Jizerka. Jméno dostala podle místní části Kořenov (Wurzeldorf). Nejstarší písemná 

zmínka z této oblasti pochází z roku 1577, kdy byla založena první sklářská huť v osadě Rejdice. Obec 

protíná hranice Jizerských hor a Krkonoš. S rozlohou 55,87 km2 je největší horskou obcí v Čechách. 

Původní zástavba se rozkládala na obou březích Kořenovského potoka, který přitéká zpod Štěpánky a 

vlévá se do Jizery, tzv. Horní Kořenov. Spodní část obce v údolí Jizery je nazývaná Dolní Kořenov. Její 

dominantou je bývalá Riedelova přádelna – dnes továrna Cutisin. Ke Kořenovu patří i Martinské údolí 

nazývané podle zdejšího poustevníka Martina, který po lesích sbíral byliny a léčil jimi horaly. 

Harrachov 

Do ORP Tanvald patří také Harrachov, jedno z nejvýznamnějších turistických center Krkonoš. 

Dělí se na čtyři části, které dříve bývaly samostatné – Rýžoviště, Harrachov, Nový Svět a Mýtiny. 

Spojeny v jednu obec byly v roce 1726. Městem se Harrachov stal v roce 1965. Nejstarší částí 

Harrachova je Rýžoviště. První obyvatelé, horníci a dřevaři, ji již v předhusitských dobách pojmenovali 

Dörfl, Vesnička. Tak jako téměř na všech horských potocích i zde se nalézala drobná zrnka zlata a jeho 

rýžování dalo osadě nové jméno. Začátkem 17. století zde byla postavena sklárna. Když bylo v blízkém 

okolí vykáceno dříví, byl v roce 1712 provoz sklárny zastaven. 
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Jiřetín pod Bukovou 

Nejstarší zmínka o osadě pochází z roku 1654. Rozkládá se na východním úpatí Bukové hory na 

lučnatých svazích, které se zvedají z údolí řeky Kamenice. Jméno má patrně po prvním osadníkovi 

Georgu Krezczingerovi (Georgthal, česky Jiřetín). Od roku 1850 byl Jiřetín formálně přičleněn ke 

Smržovce, samosprávnou obcí se stal až roku 1992. 

Albrechtice v Jizerských horách 

Obec byla založena v roce 1670 a pojmenována po majiteli panství Albrechtu Desfoursovi, lidově 

však byla nazývána Lichtenberk, tedy Světlá hora. První obyvatelé se totiž usazovali ve vyšších 

polohách na svazích Světlé hory a Špičáku a teprve odtud se osídlení šířilo dolů do údolí. Vzniklo zde 

mnoho domácích brusíren skla poháněných potůčky, s jejichž vodou se pečlivě hospodařilo. Připomíná 

to řada staveb lidové architektury v zářezech několika potoků, tekoucích do Kamenice. 

1.2.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

- č.jevu 11 Urbanistické a krajinné hodnoty 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: V rámci sledovaného jevu a předmětného okruhu jsou 

zjištěny regiony lidové architektury, významné stavební dominanty, vyhlídkové body či 

historické hodnoty krajinné struktury. 

- V rámci dochovaných enkláv regionů lidové architektury, které jsou zastoupeny prakticky ve 

všech obcích, jsou největší soubory těchto staveb na území CHKO Jizerské hory a to v části 

Mariánská hora v Albrechticích v Jizerských horách, Černá Říčka v Desné a Polubný 

v Kořenově. Chloubou a výraznou stavební dominantou správního obvodu je i soustava 

rozhleden spolu se skalními vyhlídkami – za všechny je nutné zmínit zejména rozhlednu na 

vrcholu hory Špičák, rozhlednu Štěpánka na vrchu Hvězda a rozhlednu na vrchu Černá 

Studnice. Z hlediska krajinné struktury je jsou významnými prvky Černostudniční hřeben, 

údolí Ježkrabce a Rejdického potoka, ve Zlaté Olešnici jsou v lokalitě Na Vrších dochované 

a zemědělsky využívané plochy náhorních lánů a luk. V Harrachově je na Ćertově kopci 

významná dominanta (hodnota osídlení a infrastruktury) areálu skokanských můstků, která 

bohužel již dlouhodobě chátrá. Významná kulturně historická hodnota na území Kořenova je 

osada Jizerka, která Jizerská oblast tmavé oblohy (zkráceně JOTO) je první mezinárodní 

park tmavé oblohy na světě. V území ORP Tanvald jsou stavebními dominanty i komíny 

bývalých i současných výrobních areálu (zejména textilních a sklářských). 

- č.jevu 11a Struktura a výška zástavby 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Sledovaný jev je zásadně provázán s údaji/jevy v rámci 

tematického okruhu Prostorového a funkčního uspořádání území, kde lze opakovaně 

zhodnotiti funkční a prostorové uspořádání území t.j. že v jednotlivých obcích ORP Tanvald 

převažuje soustředěná struktura zástavby v údolnicové poloze podél stávajících hlavních 

dopravních koridorů silnic I/10, I/14 a regionální železnice, kde se i soustřeďuje občanská 

vybavenost obcí respektive smíšené využití ploch. V těchto polohách jsou tedy založeny i 

jádrová zastavěná území obcí. V údolnicové poloze byly historicky při vodních tocích 

založeny i velké výrobní textilní a sklářské areály. Dalším typickým znakem uspořádání 

zástavby mimo její soustředění v údolích je i její přecházení do rozvolněné struktury 

zástavby, která se dále rozšiřuje do okolních svahů. Ve svazích nad údolími převažuje 

struktura zástavby pro rodinné/rekreační bydlení. Netypické urbanistické založení 

hromadného bydlení ve formě výškových panelových domů je však např. sídliště Výšina v 

Tanvaldu. Vysokopodlažní zástavba hromadného bydlení tvořená panelovými domy je tedy 

založena na sídlišti Výšina a Šumburku nad Desnou v Tanvaldu, v jádrovém území ve 

Velkých Hamrech, Desné, Jiřetíně pod Bukovou a Harrachově. V Harrachově je 

vysokopodlažní zástavba t.j. nad 3 nadzemní podlaží. tvořena i ubytovacími objekty 
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občanské vybavenosti či apartmánovými komplexy budov. Jinak v dotčených obcích 

převládá nízkopodlažní zástavba ve výškové hladině 1-3 nadzemní podlaží. V jednotlivých 

obcí území ORP Tanvald mnohdy chybí i přirozené centrum typicky tvořené veřejným 

prostorem náměstí (vyjma Smržovky) jako např. v Tanvaldě, které je i centrem osídlení.  

1.2.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

- č.jevu 118a Vymezení správních územních celků 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Sledovaný jev je podrobněji popsán a znázorněn dle Registru 

územní identifikace adres a nemovitostí v Kap. 1.2.1 

1.3 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

1.3.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

Obce správního obvodu se prakticky soustředí okolo přirozeného centra Tanvald a vytvářejí tak 

prakticky souvislý pás osídlení, který vytváří tzv. Tanvaldskou aglomeraci. Zástavba v této aglomeraci 

se soustředí zejména okolo silnic I/10, III/29042 a III/29022 a zahrnuje obce Tanvald, Smržovka, Jiřetín 

pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách, Velké Hamry, Plavy a Desná. Již poněkud ve větší 

vzdálenosti od této aglomerace leží obce Kořenov, Harrachov a Zlatá Olešnice. Hustotou osídlení 107 

obyvatel na km2 se řadí k méně zalidněným správním obvodům 

Ze sociodemografického hlediska lze řešené území hodnotit jako stabilizované. Na vývoj počtu 

obyvatel mají zásadní vliv dva základní faktory: 

- migrace obyvatelstva: zde proti sobě stojí dva vlivy, a to emigrace obyvatel z řešeného území do 

regionů s širší nabídkou pracovních příležitostí a imigrace obyvatelstva z regionů s méně 

kvalitním životním prostředím 

- přirozená měna obyvatelstva: zde je patrný všeobecný trend stárnutí populace, kdy je 

dlouhodobě počet úmrtí vyšší, než počet nově narozených 

V současné době je saldo migrace ve většině sídel negativní, což v kombinaci s nízkým 

přirozeným přírůstkem obyvatel (vyjma Smržovky) a stárnutím populace představuje do budoucna 

závažnou problém. 

Ve správním obvodu Tanvald k 31.12.2019 žilo 20 412 obyvatel což znamenalo cca 4,6 % 

obyvatel Libereckého kraje. Podobně jako v ostatních správních obvodech také v ORP Tanvald je podíl 

žen (50,3 %) poněkud vyšší než podíl mužů (49,7 %). Průměrný věk obyvatel tohoto správního obvodu 

byl 43,5 let (rok 2019). Nejmladší obyvatelstvo má obec Smržovka, ve které průměrný věk v roce 2019 

dosáhl 40,7 let. Obyvatelé s nejvyšším průměrným věkem žijí v obci Jiřetín pod Bukovou (49 let). 

1.3.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

- č.jevu 5a Památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: V řešeném území se nachází vesnická památková rezervace 

Kořenov – Jizerka, vyhlášena nařízením vlády č. 127/1995 Sb. Jedná se o horské sídlo s 

nepravidelným řádkovým půdorysem pozdně středověkého původu, se souborem lidové 

architektury-roubenými stavbami převážně z 18. a 19. století, ovlivněnými specifickým 

způsobem obživy obyvatel. Stabilizované plochy v památkové rezervaci slouží zejména 

bydlení, rodinné rekreaci a občanskému vybavení komerčního i veřejného charakteru. 

Ochranné pásmo této vesnické památkové rezervace nebylo orgánem státní památkové péče 

vydáno. 
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- č.jevu 8a Nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná 

pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Na území ORP Tanvald převažují nemovité kulturní 

památky jako např. církevní stavby kostelů, kaplí, soch a dále i historické venkovské 

usedlosti. Významnou technickou památkou je ozubnicová železniční trať mezi Tanvaldem a 

Harrachovem, která zahrnuje i provozní objekty či tunely. Na území Harrachova je 

evidována jediná nemovitá národní kulturní památka, a to Brusírna Harrachovské sklárny se 

strojním vybavením, kde jsou dále památkově chráněny i další objekty v areálu sklárny.  

- č.jevu 13a Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky 

významné stavby, místa nebo soubory staveb 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: V rámci tohoto jevu jsou zahrnuty architektonicky cenné 

stavby a jejich soubory či historicky významné stavby, které nejsou zapsány v Ústředním 

seznamu kulturních památek. Dále jsou zde evidovány i místa významných událostí jako 

např. místo protržení přehrady na Bílé Desné v roce 1916 na území Albrechtic v Jizerských 

horách, místo 1. zkušebního televizního vysílán, které se uskutečnilo v roce 1947 v Tanvaldě 

a místo Svárovské stávky (rok 1870) ve Velkých Hamrech. 

1.3.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

- č.jevu 16 Území s archeologickými nálezy 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Na správním území ORP Tanvald jsou evidována i 

území/lokality s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 

archeologických nálezů, které zasahují do zastavěných území v k.ú. Jizerka, Harrachov, 

Rejdice, Stanový, Lhotka u Zlaté Olešnice a Zlatá Olešnice Navarovská. 

- č.jevu 121 Plochy bydlení 

- V rámci tohoto sledovaného jevu jsou evidovány veškeré stabilizované plochy bydlení 

zahrnující plochy vymezené ve vydaných územně plánovacích dokumentací, které zahrnují 

veškeré plochy individuálního a hromadného bydlení, která jsou dále v atributech členěny na 

nízkopodlažní bydlení, vysokopodlažní bydlení a na plochy smíšené obytné. Další 

podrobnější popis je uveden i v Komentáři vyhodnocení jevu 11a v rámci struktury zástavby.  

1.4 PŘÍRODA A KRAJINA 

1.4.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

Z geografického hlediska do správního obvodu zasahují Jizerské hory, které byly v roce 1967 

prohlášeny za Chráněnou krajinnou oblast a západní Krkonoše. Chráněné území tvoří téměř 78% z 

celkové výměry území ORP Tanvald. V území je vymezena též soustava NATURA 2000. Do evropsky 

významných lokalit NATURA 2000 patří území Krkonoš, Smědavy, Rašeliniště Jizerky, Bukovce, 

Rašeliniště Jizery a Údolí Jizery a Kamenice. Do ptačích oblastí NATURY 2000 patří část území 

Krkonoš a Jizerských hor. Území Natury 2000 tvoří téměř 39% z celkové výměry území ORP Tanvald. 

Mezi maloplošná zvláště chráněná území patří národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery a Jizerky, 

přírodní rezervace Černá jezírka, Jedlový Důl, Rybí loučky, Bukovec a přírodní památky Anenské údolí, 

Černá Desná a Tesařov.   

1.4.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

- č.jevu 17a Krajinný ráz 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Řešení krajinného rázu v ÚAP bylo původně převzato ze 

studie Vymezení oblastí krajinného rázu LK zhotovené Ing. arch. Brychtovou v roce 2009 

(dále jen Studie). Ačkoliv byla tato Studie primárně zaměřena na řešení oblasti mimo 

velkoplošně chráněných území, zapracovává bezešvě i výsledky jejich preventivních 
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hodnocení krajinného rázu. Tato studie překonala původní řešení obsažené v Koncepci 

ochrany přírody a krajiny LK z roku 2004. 

- Pro každou oblast krajinného rázu jsou ve výše zmíněné Studii k dispozici přírodní 

charakteristiky, kulturní a historické charakteristiky, typické znaky krajinného rázu, základní 

znaky a jejich možné ovlivnění investičním záměry a vyhodnocení zachovalosti krajinného 

rázu a určení způsobu jeho ochrany. 

- Z této Studie vycházel i zpracovatel Návrhu ZÚR LK, který dopracoval zejména oblasti 

krajinného rázu, které Studie zpracovávala nedostatečně. Toto řešení bylo přejato i do ÚAP 

2010. Vydáním ZÚR LK roku 2011 se toto řešení stává pro potřeby územního plánování 

obcí závazné. 

- Vlastním obsahem krajinného rázu v ÚAP je jednak vymezení oblastí a podoblastí 

krajinného rázu, hlavní a vedlejší prostorové předěly (hřbety, hřebeny, hrany) a přírodní 

krajinné dominanty. 

- č.jevu 17b Krajiny a krajinné okrsky 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Problematika krajin a krajinných okrsků vychází z Evropské 

úmluvy o krajině přijaté roku 2000 ve Florencii (oficiální opravený překlad sbírka 

mezinárodních smluv č. 12/2017 Sb.). 

- Krajina znamená část území, tak jak je vnímána lidmi, jejíž charakter je výsledkem činnosti a 

vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů. Cílová kvalita krajiny pak 

znamená vyjádření požadavků a přání lidí na charakter prostředí, v němž žijí. Krajiny nejsou 

chápány jako jednotky vymezované podle typologického hodnocení krajiny jako krajinné 

typy.  

- Krajiny jsou v ČR vymezovány v zásadách územního rozvoje. Přestože existuje k vymezení 

krajin metodická pomůcka z roku 2014, tak je nutno i přes snahy o sjednocení pracovních 

postupů pokládat jejich multikriteriální vymezení za ryze expertní činnost. 

- Krajinné okrsky jsou dílčí části krajiny vymezované v rámci územního plánování v 

územních studiích krajiny podle místních podmínek. 

- Krajinné celky jsou specifická (neopakovatelná) území tvořená několika podobnými 

krajinami. 

- č.jevu 21 Územní systém ekologické stability 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je 

institut obecné ochrany přírody a krajiny, který stanoví územně plánovací dokumentace. 

Jedná se o síť přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu pro zachování 

biodiverzity a ekologické stability území. ÚSES na území ORP Tanvald je rozlišen na 

nadregionální, který vymezuje a hodnotí MŽP ČR, regionální, který vymezuje a hodnotí 

krajský úřad, Správa CHKO Jizerské hory a Správa KRNAP a místní (lokální). Veškeré typy 

ÚSES byly v rámci pořízených ÚPD upřesněny/závazně vymezeny vyjma území Smržovky, 

kde se pořizuje nový územní plán. Vzhledem k hodnotnému přírodnímu prostředí území 

ORP Tanvald je vymezená síť ÚSES plošně poměrně rozsáhlá a zasahující i do zastavěných 

území obcí (zejména místní/lokální ÚSES). 

- č.jevu 23a Významné krajinné prvky 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: V území ORP Tanvald jsou registrovány (mimo významné 

krajinné prvky ze zákona) registrovány MěÚ Tanvald, odborem životního prostředí zejména 

prvky mimo území CHKO Jizerské hory a KRNAPu. Jedná se registrované prvky Květnaté 

louky Nová Mýtiny na území Smržovky, Smrkodubového lesa a podmáčené horské louky ve 

Zbytcích na území Velkých Hamrů, nivu potoka Zlatník, lokality V bahništích (potok Zlatník 

a bučiny) a Dračího a Mlýnského potoka (olšiny, louky) vše na území Zlaté Olešnice. 

Z hlediska omezení zasahuje pouze částečně do zastavěného území VKP Dračí a Mlýnský 

potok. 
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- č.jevu 25a Velkoplošná zvláště chráněná území, jejich zóny a ochranná pásma a klidové zóny 

národních parků 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Území CHKO Jizerské hory je vymezeno převážně v severní 

části ORP Tanvald, kde zastavěné území obcí jsou převážně ve IV: a III. zóně odstupňované 

ochrany přírody. Nejpřísnější režim ochrany t.j. I. zóna odstupňované ochrany zasahuje do 

k.ú. Jizerka a Albrechtic v Jizerských horách, kde jsou vymezeny i maloplošně zvláště 

chráněná území. Vymezení CHKO Jizerské hory prakticky nezasahuje a neomezuje využití 

území obcí Velkých Hamrů (vyjma 1 pozemku o výměře 17 361 m2) a Plavů. 

- Na území Harrachova a částečně Kořenova, kde zároveň dochází v místě okolo vrcholu 

Hvězda i k překryvu s územím CHKO Jizerské hory, je vymezeno území Krkonošského 

národního parku a jeho ochranného pásma. Převážná část zastavěného území Harrachova se 

nachází v ochranném pásmu KRNAPu, kde z hlediska posuzování záměrů 

(stanoviska/vyjádření) na provedení změn v území se dále rozlišuje území na hranice 

původního intravilánu a území mimo tento intravilán. 

- č.jevu 27a Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Maloplošná zvláště chráněná území jsou na území ORP 

Tanvald zastoupena národní přírodní rezervací Rašeliniště Jizery a Jizerky v k.ú. Jizerka, 

přírodními rezervacemi Černá jezírka v k.ú. Jizerka, Jedlový Důl v k.ú. Albrechtice 

v Jizerských horách, Rybí loučky v k.ú. Jizerka, Bukovec v k.ú. Jizerka a Polubný a 

přírodními památkami Anenské údolí v k.ú. Harrachov, Černá Desná v k.ú. Desná III a 

přírodní památkou Tesařov v k.ú. Polubný. 

- č.jevu 32 Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Mimořádně významné stromy či jejich skupiny/stromořadí 

jsou vyhlášeny na území všech obcí ORP Tanvald vyjma území Desné a Jiřetína pod 

Bukovou. Většinou se jedná o solitérní dřeviny nacházející se při okrajích jádrových 

zastavěných území obcí. 

- č.jevu 33 Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: V dotčeném území a to pouze ve správním obvodě 

Harrachova a částečně Kořenova je evidována Biosférická rezervace UNESCO Krkonoše, 

která kopíruje i vymezené území KRNAPu a jeho ochranného pásma. Hlavními funkcemi 

biosférických rezervací UNESCO jsou ochrana přírodní a kulturní různorodosti, podpora a 

zajištění udržitelného rozvoje místních obyvatel a podpora vědy, výzkumu a výchovy. 

- č.jevu 34 NATURA 2000 – evropsky významné lokality 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Evropsky významné lokality tvoří spolu s ptačími oblastmi v 

České republice soustavu Natura 2000, jejímž cílem je umožnit zachovat typy evropských 

stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve 

stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. 

- Jako evropsky významné lokality (dále jen EVL) jsou do národního seznamu zařazeny 

lokality EVL Krkonoše na území Harrachova a částečně Kořenova, EVL Údolí Jizery a 

Kamenice v jihozápadní části Zlaté Olešnice, EVL Rašeliniště Jizery a Jizerky, Bukovec a 

Smědava v severní části Kořenova (k.ú. Jizerka) a EVL Bílá Desná – kanál protržené 

přehrady v severní části území obce Albrechtice v Jizerských horách a Desné. 

- č.jevu 35 NATURA 2000 – ptačí oblasti 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Ptačí oblasti tvoří spolu s evropsky významnými lokalitami 

v České republice soustavu Natura 2000, jejímž cílem je umožnit zachovat typy evropských 

stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve 

stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. 

- Ptačí oblasti jsou území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti 

populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a stanovených 

právními předpisy Evropských společenství, které stanoví vláda nařízením. Cílem vymezení 
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ptačích oblastí je cílem zajistit přežití druhů ptáků, které tvoří předmět jejich ochrany a 

rozmnožování v jejich areálu rozšíření. 

- Jako evropsky významné lokality (dále jen PO) jsou do národního seznamu zařazeny lokality 

PO Krkonoše, která kopíruje území KRNAPu vyjma jeho ochranného pásma a PO Jizerské 

hory, která je vymezená v severní části ORP Tanvald na území Kořenova, Desné a 

Albrechtic v Jizerských horách. 

- č.jevu 36a Mokřady dle Ramsarské úmluvy 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Ochrana lokalit dle Ramsarské úmluvy je na národní úrovni 

zajištěna formou národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo prostřednictvím 

maloplošných zvláště chráněných území, a to zcela nebo zčásti. 

- Mokřady se v této úmluvě rozumí území s močály, slatinami, rašeliništi a vodami 

přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, 

brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu 

nepřesahuje 6 metrů. Vodním ptactvem se v této Úmluvě rozumí ptactvo ekologicky vázané 

na mokřady. Na území ORP Tanvald se jedná zejména o lokalitu Jizera Headwaters – Horní 

Jizera v k.ú. Jizerka a o okrajově zasahující (2,85 ha) v k.ú. Harrachov lokalitu Krkonošská 

rašeliniště (Pod Kamiennikiem). 

- č.jevu 36b Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Problematika průchodnosti krajiny pro velké savce je do 

územního plánování zapracovávána z důvodu, že dosavadní obvyklé pojetí, jehož nástrojem 

je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES), se ukazuje jako nedostatečné. Jev 

dálkové migrační koridory, byl zpracován pro umožnění zohlednění nových úkolů z 

Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 2014, Koncepce ochrany přírody a krajiny 

Libereckého kraje 2014 a Strategické migrační studie pro Liberecký kraj 2014 v územně 

plánovacích dokumentacích. Koncepce ochrany migrační propustnosti krajiny je založena na 

3 základních hierarchických nástrojích: migračně významných územích, dálkových 

migračních koridorech a migračních trasách. 

- V rámci sledovaného jevu jsou dále evidována i migračně významná území. Migračně 

významná území MVÚ jsou široká území, která zahrnují oblasti jak pro trvalý výskyt 

zájmových druhů, tak pro zajištění migrační propustnosti. V rámci MVÚ je třeba zajistit 

ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla vždy zajištěna dostatečná 

kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího celkového kontextu krajiny. V 

těchto územích by měla být problematika fragmentace krajiny zařazována jako jedno z 

rozhodovacích hledisek v rámci územního plánování a investiční přípravy. 

- Konfliktní/kritické místo je evidováno na území ORP Tanvald pouze jedno. Konfliktní místa 

DMK jsou místa, kde je z důvodu nějaké bariéry snížena průchodnost krajiny pro velké 

savce. Podle stupně snížení průchodnosti se rozlišují problémová místa a kritická místa. 

Migrační bariéry jsou přírodní a antropogenní struktury v krajině, které brání volnému 

pohybu živočichů. Hlavními objekty krajiny s bariérovým efektem jsou: silnice a dálnice, 

železnice, vodní toky a plochy, ploty a ohradníky, osídlení a bezlesí. 

- č.jevu 120 Zvláště chráněné druhy a botanické lokality 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Jedná se o jev, který je na území ORP Tanvald evidován a 

sledován nad rámec povinných jevů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. V rámci 

tohoto jevu jsou na základě mapování NATURA 2000, které provedla Správa CHKO 

Jizerské hory, sledovány botanické lokality (hodnotné biotopy) s výskytem zvláště 

chráněných druhů.  
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1.4.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Zjištěné hodnoty území v rámci tematického okruhu Příroda krajina jsou zároveň z hlediska 

samotné povahy jevů i limity využití území. 

1.5 VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

1.5.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

Celé území je bohaté na vodní toky. Z hlediska vodního hospodářství je řešené území 

významným zdrojem pitné vody nadmístního významu (zejména vodní nádrž Souš). Dlouhodobým 

využíváním vodních zdrojů v území pro zásobování sídel pitnou vodou je kvalita vod udržována 

preventivními opatřeními na vysoké úrovni. 

Řešené území je z geologického hlediska poměrně homogenní. Nacházejí se zde pouze 

lokální/nevýznamná a již netěžená ložiska nerostných surovin lokálního významu, jejichž hospodářské 

využití je problematické. Přes značně členitý reliéf je v důsledku vysokého podílu zalesnění a poměrně 

nízkému půdnímu profilu na skalním podloží výskyt sesuvných území pouze sporadický. V území jsou 

evidována plošná i bodová poddolovaná území, lokalizovaná převážně mimo urbanizované území. 

1.5.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

- č.jevu 47 Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma 

- Významnými povrchovými vodními útvary povrchových vod tvoří vodní toky Kamenice, 

Jizera, Černá a Bílá Desná, Desná a Mumlava s mnohačetnými přítoky potoků, které na 

území ORP Tanvald většinou i pramení. 

- V dotčeném území se nachází jediná, ale o to významná, vodní nádrž Souš (Soušská 

přehrada) postavená v letech 1911–1915 na Černé Desné leží nad městem Desná v 

Jizerských horách. Objem nádrže, který je 7 561 000 m³, slouží pro zásobování pitnou vodou 

pro Jablonecko a Tanvaldsko. Okolo této vodní nádrže je vyhlášeno poměrně rozsáhlé 

ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupně, které má zejména vliv na dopravní obsluhu 

v zimním období, kde je silnice II. třídy spojující Tanvaldsko s Frýdlantskem uzavřena. 

- Na území jsou důležití a další podzemní zdroje pitné vody pro veřejnou potřebu jako např. 

pro území obce Zlaté Olešnice a Kořenova, které nevyužívají zásobování z vodní nádrže 

Souš. 

- Převážná část území ORP Tanvald patří do vodního útvaru podzemních vod Krystalinikum 

Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš. 

- č.jevu 49 Povodí vodního toku, rozvodnice 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká 

sítí vodních toků a případně i jezer do moře v jediném vyústění, ústí nebo deltě vodního tok. 

Prakticky celé území náleží do povodí Labe vyjma malé západní části v k.ú. Smržovka, které 

patří do povodí Odry. 

- Poskytovány rozvodnice povodí IV. řádu pro jednotlivé pojmenované vodní toky. 

1.5.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

- č.jevu 45 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Chráněné oblasti přirozené akumulace vod jsou oblasti, které 

pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. Jsou vyhlašovány 

nařízením vlády. Vyhlášenými chráněnými oblastmi přirozené akumulace vod jsou na území 

ORP Tanvald CHOPAV Jizerské hory a Krkonoše, které kopírují hranice CHKO Jizerské 

hory a KRNAPu vyjma jeho ochranného pásma. 
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- č.jevu 52b Kritické body a jejich povodí 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Kritické body slouží k identifikaci míst povodňového 

nebezpečí přívalových srážek ve vazbě na zastavěná území obcí. Stanoví se v místech, kde 

linie drah soustředěného odtoku vnikají do zastavěných částí obcí. V dotčeném území se 

nenachází žádný kritický bod – pouze okrajově, a to v k.ú. Smržovka a Velké Hamr,y 

(včetně zásahu do zastavěného území lokality Zbytky) zasahuje plocha povodí kritického 

bodu. 

- č.jevu 58 Chráněná ložisková území 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení 

jeho dobývání se zajišťuje stanovením chráněného ložiskového území. Chráněné ložiskové 

území je v dotčeném území vymezeno na hranici k.ú. Tanvald a Velké Hamry (surovina 

Kámen pro hrubou a ušlechtilou Kamenickou výrobu) a nepatrně při hranici k.ú. Lhotka u 

Zlaté Olešnice s k.ú. Jesenný (ORP Semily) pro dobývání suroviny Dolomitu. Vymezení 

těchto chráněných ložiskových území nezasahuje do využití stávajících staveb. 

- č.jevu 60 Ložiska nerostných surovin 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Ložiska nerostných surovin jsou vymezeny pouze ve dvou 

případech, a to na území k.ú. Velké Hamry (surovina stavební kámen) a na hranici k.ú. 

Tanvald a Velké Hamry (surovina Kámen pro hrubou a ušlechtilou Kamenickou výrobu). 

Obě dvě ložiska jsou netěžená a nevyužívaná. 

- č.jevu 61 Poddolovaná území 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Pod pojmem poddolované území se rozumí evidované 

plochy s ověřeným nebo předpokládaným výskytem hlubinných důlních děl, vzniklých za 

účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Důlní díla mohou být rozložena v rámci 

poddolovaného území nepravidelně, v různých hloubkách a mohou zde být i zcela nedotčené 

plochy. V území jsou evidována plošná i bodová poddolovaná území, lokalizovaná převážně 

mimo urbanizované území. Z hlediska plošného vymezení jsou největší poddolovaná území 

v k.ú. Příchovice u Kořenova a v k.ú Harrachov, která i částečně zasahují do urbanizovaného 

území. 

- č.jevu 62 Sesuvná území a území jiných geologických rizik 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Přes značně členitý reliéf je v důsledku vysokého podílu 

zalesnění a poměrně nízkému půdnímu profilu na skalním podloží výskyt sesuvných území 

pouze sporadický a označený jako bodový a z hlediska stupně aktivity jako potencionální. 

- Převážnou část území zasahuje vysoká či střední kategorie radonového indexu. 

- č.jevu 63 Stará důlní díla 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Starým důlním dílem se podle zákona rozumí důlní dílo v 

podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje 

nebo není znám. 

- Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní 

provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Ministerstvo životního 

prostředí zabezpečuje zjišťování starých důlních děl a vedením jejich registru pověřilo ČGS. 

- Staré důlní dílo je evidováno a vymezeno v k.ú. Harrachov a to v návaznosti na sledovaný 

jev č. 61 (štola Oldřich – Fluorit-baritovaná surovina) a na území k.ú. Lhotka u Zlaté 

Olešnice a Haratice (surovina železné rudy). 
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1.6 KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

1.6.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

V celorepublikovém měřítku je řešené území z hlediska hygieny životního prostředí 

nadprůměrně kvalitní. Díky značnému útlumu průmyslové výroby v území a postupnému přechodu na 

ekologické zdroje vytápění došlo k výraznému snížení statických emisních zdrojů. Velká část území leží 

v CHKO Jizerské hory a KRNAP podléhající zpřísněným podmínkám ochrany životního prostředí. 

Problémem zůstává zatížení území hlukem a emisemi ze silniční dopravy a emisními vlivy z přilehlých 

regionů mimo hranice ČR včetně koncentrace kadmia a arsenu v půdě. Evidované bývalé malé skládky 

z průmyslových a zemědělských provozů nepředstavuji závažnější zdravotní riziko. 

1.6.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

Dle sledovaných jevů byly v rámci tematického okruhu na území ORP Tanvald zjištěny hodnoty 

území, které souvisí s tematickým okruhem Příroda a krajina, a které jsou dále jsou dále podrobněji 

vyhodnoceny v rámci Kap. 1.4.2. 

1.6.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

- č.jevu 64 Staré zátěže území a kontaminované plochy 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Na území obcí ORP Tanvald nejsou známy a evidovány 

staré ekologické zátěže, za které se považuje závažná kontaminace horninového prostředí, 

podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými 

látkami v minulosti. 

- Zároveň jsou ale v dotčeném území obcí ORP Tanvald (vyjma obce Jiřetín pod Bukovou a 

města Velké Hamry) evidovány staré drobné zátěže území rozmanitého charakteru – jedná se 

většinou o bývalé a již nevyužívané skládky odpadů z průmyslových a zemědělských 

provozů, které nepředstavující závažná rizika. 

- č.jevu 65  Oblasti s překročenými imisními limity 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Ministerstvo životního prostředí každoročně zveřejňuje 

mapy pětiletých průměrů úrovně znečištění ovzduší České republiky. Mapy obsahují v 

každém čtverci 1×1 km hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 

kalendářních let pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit dle přílohy č. 1 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Plošné mapy (v síti 1x1 km) pětiletých 

průměrných koncentrací znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit pro roční 

průměrnou koncentraci, jsou spočítány v GIS z plošných map za jednotlivé roky. Mapy 

nejsou konstruovány z vypočteného průměru ročních průměrných koncentrací na 

jednotlivých stanicích za pět předchozích let, a to zejména proto, že ne každý rok mají 

všechny stanice dostatek platných měření pro výpočet roční průměrné koncentrace a dále 

proto, že v průběhu let nastávají změny v sítích měřicích stanic. Ze známých dat např. za rok 

2018 jsou v dotčeném území mírně překračovány imisní limity alespoň jedné z látek As, Cd, 

Ni, benzo(a)pyren. 

1.7 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ 

LESA 

1.7.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

Řešené území je charakteristické vysokým zastoupením ekologicky stabilních ploch. Nízký podíl 

orné půdy na výměře ZPF vychází především z geomorfologických a klimatických podmínek v území. 

V oblasti zemědělství patří mezi priority podpora alternativních způsobů hospodaření a vytvoření 

podmínek pro rozvoj zařízení na zpracování produkce zemědělské a lesní výroby. 
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Správní obvod ORP Tanvald se vyznačuje nejvyšším podílem lesní půdy ze všech správních 

obvodů kraje – v roce 2019 dosáhl 72,1 %. Z toho pak vyplývá velmi nízký podíl zemědělské půdy 

(19,5 %) a především orné půdy (3,1 %). 

Rizika pro ZPF a PUPFL představují rostoucí urbanizační tlak v území mimo rozvojové oblasti a 

osy a trvající dlouhodobý úbytek zemědělské půdy způsobený hospodářskými a sociodemografickými 

změnami. 

1.7.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

- č.jevu 37a  Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Lesy se člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to 

na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. Z hlediska plošného zastoupení 

je na území ORP Tanvald nejmenší zastoupení lesů ochranných. Jinak je nutné zopakovat, že 

z hlediska druhů pozemků jsou lesní pozemky výrazně převládajícím využitím dotčeného 

území, které má dále vliv i na umísťování nové zástavby, a to z hlediska odstupových 

vzdálenost od okraje těchto lesních pozemků.  

- č.jevu 41  Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný 

číselný kód související se zemědělskými pozemky. BPEJ je charakterizována klimatickým 

regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí ke světovým stranám, skeletovitostí 

a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku. 

Třídy ochrany se stanovují pomocí BPEJ. Stanovuje se 5 tříd ochrany (konkrétní zařazení viz 

příloha vyhlášky o stanovení tříd ochrany). Zastoupení půdy v I. třídě (na území ORP pouze 

25,1 ha) a II. třídě ochrany (na území ORP pouze 168,6 ha pouze podél vodních toků) je na 

dotčeném území velmi malé a odpovídá převažujícímu podhorskému až horskému reliéfu 

bez většího zemědělského využití. 

1.7.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

- č.jevu 42a  Plochy vodní a větrné eroze 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Plochy vodní a větrné eroze jsou oborovým informativním 

podkladem pro územně plánovací činnost. Jedná se o výstupy, vzniklé odbornou činností 

VÚMOP. Jev obsahuje informace o potenciální erozní ohroženosti půd vyjádřené dvěma 

vrstvami, vodní a větrnou erozi. V dotčeném území (ve všech obcích ORP Tanvald) jsou 

evidované pouze plochy větrné eroze, a to na pozemcích trvalých travních porostů a se 

zanedbatelnou mírou rizika ohrožení. 

- č.jevu 43  Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Jedná se o stavby a zařízení pro protierozní ochranu, pro 

optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny a drobných vodních toků. Data o hlavních 

odvodňovacích zařízeních a hlavních závlahových zařízeních poskytuje SPÚ. V dotčeném 

území jsou poskytnuty pouze data k hlavním odvodňovacím zařízením (stavba vodního díla), 

a to pouze v k.ú. Příchovice u Kořenova (obec Kořenov). 

- č.jevu 43a  Plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Zatravnění a zalesnění snižuje nejvýrazněji důsledky vodní 

eroze, v mnoha případech maximálně. Zatravnění a zalesnění tyto důsledky nejen eliminuje, 

ale má dále příznivý vliv na vodní režim krajiny (zvyšuje retenční kapacitu půdy, zvyšuje 

intercepci, zvyšuje evapotranspiraci, zpomaluje povrchový odtok, převádí povrchový odtok 

na podzemní resp. hypodermický), dále na jakost vody infiltrující na pozemcích 

zatravněných a zalesněných. 

- Na základě předaných dat od Ministerstva zemědělství výrazně převažují v dotčeném území 

plochy vhodné k zalesnění – plochy jsou vytipovány na území všech obcí ORP Tanvald. 
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1.8 OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ 

PROSTRANSTVÍ 

1.8.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

Zastoupení občanské vybavenosti v obcích ORP Tanvald je poměrně na dobré úrovni, kde 

samozřejmě přirozené centrum osídlení Tanvald nabízí největší škálu možností t.j. obchodů, služeb a 

ostatní občanské vybavenosti jako kino, sít supermarketů apod. 

Ve správním obvodu ORP Tanvald je, zejména s ohledem na opět mírně vzrůstajícímu počtu 

dětí, relativně dostačující počet mateřských i základních škol. Ve všech obcích, kromě Jiřetína pod 

Bukovou, se nachází alespoň jedna mateřská či základní škola. Možnosti získání středoškolského a 

dalšího vzdělávání nabízí již pouze město Tanvald, a to zastoupením pouze jedné příspěvkové 

organizace t.j. Gymnázia a Obchodní akademie (činnost a provoz SOU lesnického v Harrachově bylo v 

pololetí roku 2011 ukončeno). 

1.8.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

- č.jevu 3  Zařízení občanského vybavení 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Z pohledu občanské vybavenosti poskytuje největší zázemí 

Tanvald, ke se nachází významný podíl veškerých služeb, které občané potřebují (školství, 

zdravotnictví, kultura, obchody, státní správa apod.) Dalšími menšími centry občanského 

vybavení jsou města Harrachov, Desná, Smržovka a Velké Hamry. 

- č.jevu 3a  Veřejná prostranství 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, 

chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. tedy sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Tento jev zahrnuje 

pouze vybraná veřejná prostranství, nejedná se o kompletní výčet veřejných prostranství. 

V ORP Tanvald se nacházejí celkem čtyři náměstí, dvě leží v k.ú. Smržovka a zbylá dvě 

v k.ú. Velké Hamry a k.ú. Příchovice u Kořenova. Parky nalezneme pouze v jižní a středové 

části ORP Tanvald. V obci Albrechtice se nenachází žádný, v obci Kořenov a Desná pouze 

v jižní části 

1.8.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

- č.jevu 113a  Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Největší počet válečných hrobů nalezneme v k. ú. Velké 

Hamry, kde se nachází z celkového počtu 30 míst šest hrobů. Pohřebiště nalezneme 

rovnoměrně rozmístěné od obce Tanvald směrem na jih. Jedna plocha s pohřebištěm se 

současně nachází v k.ú. Harrachov. 

1.9 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH 

DOSTUPNOSTI 

1.9.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

Spousta jevů spadajících do dopravní a technické infrastruktury včetně jejich dostupnosti je pevně 

spjata se zastavěným územím a jeho rozvojem. To je již blíže rozebíráno v kapitole 1.1.1. 

1.9.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

- č. jevu 44 Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Zdroje povrchové nebo podzemní vody, které jsou 

využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody. Největší 
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koncentrace je pozorovatelná na k.ú. Šumburk nad Desnou, Desná II. a Příchovice u 

Kořenova. Další k.ú. s koncentrací vodních zdrojů nalezneme v západní části ORP Tanvald, 

jedná se o Smržovku, v ostatních oblastech nalezneme spíše ojedinělé zdroje. Významné 

ochranné pásmo vodního zdroje se rozléhá v severní části na území obce Kořenov a 

Albrechtice v Jizerských horách, současně se v jižní části obce Kořenov nalézá území 

s menší koncentrací ochranných pásem. 

- č. jevu 98 Lanové dráhy a jejich ochranná pásma (včetně vleků) 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Lanová dráha (lanovka) je dráha, jejíž vozidla se pohybují 

po šikmé nebo vodorovné trase a jsou poháněna pomocí tažných lan. V ORP Tanvald je 

nalezneme pouze na třech místech v různých katastrálních územích. Přesněji se jedná o 

Harrachov, Tanvald a Rejdice. Naopak vleků se v našem zájmovém území nachází spousty. 

Největší koncentrace je na hranici obcí Desná, Tanvald a Albrechtice v Jizerských horách. 

Další, avšak menší centrum s vleky, se nachází v obci Harrachov. 

1.9.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

- č. jevu 67 Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma  

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Stavbou pro úpravu vody je soubor objektů a zařízení 

s technologií pro úpravu vody (úpravna vody); za stavbu pro úpravnu vody se pro účely 

vybraných údajů majetkové nebo provozní evidence považuje i stavba k jímání vody, 

s případným zařízením na zdravotní zabezpečení vody bez technologie úpravy vody. 

Vodojemy se nacházejí po celém území s největší koncentrací v obci Tanvald. Úpravny vody 

se nacházejí v obci Kořenov 1x, Desná 1x a Zlatá Olešnice 4x. Čerpací stanice vodovodu se 

v ORP Tanvald nacházejí dvě – v obci Smržovka a Zlatá Olešnice. 

- č. jevu 68 Vodovodní řady a jejich ochranná pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu:  Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení 

zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a 

odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním 

dílem. Vodovodní řady se vyskytují převážně v zastavěném území po celé ploše ORP 

Tanvald. 

- č. jevu 69 Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Čističky odpadních vod se po jedné nacházejí v k.ú. Desná 

III., Harrachov, Polubný, Příchovice u Kořenova, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice 

v Jizerských horách, Smržovka, Zlatá Olešnice Semilská a po dvou v k.ú. Haratice a Velké 

Hamry. Čerpacích stanic odpadních vod se v území nachází celkem devět. 

- č. jevu 70 Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení 

zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo 

odděleně, kanalizační objekty, ČOV, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich 

vypuštěním do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem. V ORP Tanvald se kanalizační stoky 

nacházejí pouze v přímé návaznosti na zastavěné území. 

- č. jevu 71 Výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Jedná se o výrobnu elektřiny (elektrárna) nad 1 MW výkonu. 

V ORP Tanvald se nachází celkem 40 výroben elektřiny. 
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- č. jevu 72 Elektrické stanice a jejich ochranná pásma  

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Jedná se o elektrickou stanici (rozvodnu, trafostanici) 

ZVN/VVN, VVN/VN, VN/NN. Elektrorozvodna se nachází v ORP Tanvald pouze jedna, a 

to na území k.ú. Tanvald. Elektrické stanice rozvodné sítě se nachází po celém území ve 

vysokém množství. 

- č. jevu 73 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma  

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Zahrnuje zejména nadzemní vedení (ZVN, VVN, VN, NN), 

podzemní kabelové vedení (ZVN, VVN, VN, NN) a další relevantní data, pokud jsou 

k dispozici a je možné je poskytnout. Elektrizační soustavy jsou v ORP Tanvald fixovány na 

zastavěné území. 

- č. jevu 74 Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma 

- Plynárenským zařízením jsou veškerá plynová zařízení s výjimkou odběrových plynových 

zařízení, např. zásobníky plynu, plynárenské sondy, trasové uzávěry, plynojemy, regulační a 

předávací stanice, kompresorové stanice a další. Jejich nejintenzivnější výskyt 

zaznamenáváme v obci Harrachov, v ostatních obcích jsou objekty zásobování plynem spíše 

ojedinělé. 

- č. jevu 75 Vedení plynovodů a jejich ochranná pásma a bezpečnostní pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Zahrnuje zejména velmi vysokotlaký plynovod (VVTL), 

tranzitní plynovod a jeho anodové uzemnění (tlak nad 4 MPa), vysokotlaký plynovod (VTL), 

a jeho anodové uzemnění (tlak do 4 MPa včetně), střednětlaký plynovod a jeho uzemnění 

(STL), nízkotlaký plynovod (NTL) a přípojky a další relevantní data. Plynovod je v ORP 

Tanvald pevně vázaný na zastavěné území. 

- č. jevu 79 Technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Jedná se například o výrobny tepla, předávací stanice, 

výměníkové stanice apod. V ORP Tanvald se jich nachází celkem 6.  Jeden objekt se nachází 

v obci Desná, tři objekty v obci Tanvald a dva objekty v obci Velké Hamry. 

- č. jevu 80 Teplovody a jejich ochranná pásma  

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Zahrnuje zejména dálkový a primární teplovod a jeho 

anodové uzemnění. V ORP Tanvald se nachází celkem pět soustav v obcích Desná, Tanvald 

a Velké Hamry. Soustavy jsou vázány na zastavěné území. 

- č. jevu 82a Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmové území 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Elektronické komunikační zařízení je technické pro vysílání, 

přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím vln, a to vysílací nebo 

přijímací radiokomunikační zařízení veřejné či neveřejné sítě dále pak radioreléové spoje 

veřejné i neveřejné telekomunikační sítě. Komunikační vedení zahrnuje zejména kabelové 

vedení mezi komunikačními zařízeními veřejné nebo neveřejné komunikační sítě či 

komunikační vedení neveřejné komunikační sítě mezi elektronickým komunikačním 

zařízením neveřejné komunikační sítě. V ORP Tanvald se těchto zařízení nachází spousta a 

jsou rozmístěny po celém území kromě severní části obce Albrechtice v Jizerských horách a 

obci Kořenov. V návaznosti na tyto elektronické komunikační zařízení navazují komunikační 

vedení a jejich ochranná pásma.  
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- č. jevu 93a Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití 

silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto 

užití a jeho bezpečnosti a dělí se na dálnice, silnice, místní a účelové komunikace. V rámci 

jevu jsou sledovány i podzemní části komunikací (např. tunelové úseky). Silnice I. třídy se 

táhne přes Smržovku, na území obce Tanvald se rozděluje a pokračuje směrem na jih na 

Velké Hamry a směrem na Harrachov. Silnice II. třídy jsou na území ORP Tanvald dvě. 

První se táhne přes obce Kořenov a Desná a druhá přes Kořenov a Zlatou Olešnici. Obě se 

připojují na silnici I. třídy.  Silnice III. třídy a místní komunikace dotváří cestní síť celého 

území a zajišťují přístupy na jednotlivé pozemky.  

- č. jevu 93b Terminály a logistická centra  

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Terminály a logistická centra jsou součástí systému 

intermodální přepravy, kde se využívá různých druhů přepravy. Např. část přepravní trasy 

probíhá s využitím železnice či vnitrozemské dopravy, část s využitím letecké dopravy a část 

s využitím dopravy silniční. Logistické centrum je místem, kde se střetávají minimálně 2 

druhy dopravy, bývá veřejné či neveřejné. Součástí centra bývají další služby. Terminál 

neboli překladiště je místo, kde dochází ke změně druhu dopravy. V ORP Tanvald se nachází 

pouze jeden terminál na území k.ú. Šumburk nad Desnou. 

- č. jevu 94a Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně 

pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Dráhy se 

rozdělují na celostátní, regionální a místní. Vlečka je dráha, která slouží vlastní potřebě 

provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěna do dráhy nebo jiné vlečky. Speciální 

nebo zkušební dráha se na území nevyskytují. Vlečky se na ORP Tanvald vyskytují pouze 

dvě, a to na území obce Tanvald a Desná. Železniční dráha vede z obce Smržovka, kde se 

rozděluje a jedna dráha vede na sever směrem na Jiřetín pod Bukovou a druhá dráha 

pokračuje směrem na Tanvald, kde se opět rozděluje a pokračuje směry na východ na 

Harrachov a na jih na Zlatou Olešnici.  

- č. jevu 105 Hraniční přechody 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Je to prostor na mezinárodním letišti určený k překračování 

vnějších hranic, seznam hraničních přechodů vyhlašuje Ministerstvo vnitra. V ORP Tanvald 

se nacházejí čtyři přechody s tím, že tři z nich se nacházejí v k.ú. Harrachov a jeden v k.ú. 

Jizerka. 

- č. jevu 105a Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy  

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Obvyklými druhy veřejné hromadné dopravy jsou železniční 

a silniční (autobusová) doprava. Zastávky (stanice) veřejné hromadné dopravy – územně 

identifikované stanice, zastávky. Linky veřejné hromadné dopravy – linka je souhrn 

dopravních spojení na trase dopravní cesty určené výchozí a cílovou zastávkou a ostatními 

zastávkami, na níž jsou poskytovány přepravní služby podle platné licence nebo povolení a 

podle schváleného jízdního řádu. Spoj je dopravní spojení v rámci linky, které je časově a 

místně určené jízdním řádem. Autobusová nádraží se v ORP Tanvald nacházejí po jednom 

v k.ú. Harrachov, Šumburk nad Desnou a Tanvald. Zbytek území v návaznosti na zastavěné 

území je dále obsloužen pomocí ostatních zastávek. Železniční stanice se nacházejí na dráze 

železnice viz. č. jevu 94a.  
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1.10 EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

1.10.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

Jako hlavní data při vymezování ploch zařízení výroby a brownfieldů byly brány funkční plochy 

z jednotlivých územních plánů obcí v ORP Tanvald. V současné době zaznamenáváme tendenci 

s mírným nárustem. 

1.10.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

V daném území se žádné ekonomické a hospodářské hodnoty nenacházejí. 

1.10.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

- č. jevu 2 Zařízení výroby 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Zařízení výroby jsou výrobní podniky, závody apod. 

Z hlediska možností vlivu na okolí je vhodné rozdělit tato zařízení v podrobnějším členění. 

Na území ORP Tanvald se těchto zařízení nachází celkem 41 ploch. Jejich rozmístění je 

situováno spíše v obcích Desná, Tanvald a Smržovka, avšak v ostatních obcích se nachází 

minimálně jedno zařízení. 

- č. jevu 4a jevu Brownfieldy 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Brownfield je nemovitost (území, areál, pozemek, objekt), 

která je nevyužívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek 

průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a 

efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. Největší plochy brownfieldů se 

nacházejí v obci Harrachov, Tanvald, Smržovka a Velké Hamry. 

1.11 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

1.11.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

V ORP Tanvald se neustále rozvíjejí další cesty a stezky v rámci rekreace obyvatel a cestovního 

ruchu. Součástí tohoto rozvoje je i rozvíjení zařízení občanského vybavení (viz. Kap.1.8), přírody a 

krajiny (viz. Kap 1.4) a kvalita životního prostředí (viz. Kap.1.6). 

1.11.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

- č. jevu 106 Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky  

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Cyklotrasy a turistické trasy jsou rovnoměrně rozmístěné po 

celém území ORP Tanvald a protínají všechna katastrální území kromě Jiřetína pod 

Bukovou. Cyklokoridor vede z Harrachova přes severní část Kořenova a následně pokračuje 

na západ přes Tanvald. Hipostezky se nacházejí v bezprostřední blízkosti jízdáren. Tři tyto 

jízdárny se nacházejí v obci Smržovka a jedna v obci Kořenov. Běžkařské dráhy jsou 

situovány převážně v obci Harrachov a Kořenov. 

1.11.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

- č. jevu 106 Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky  

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Sledovaný jev je podrobněji v Kap. 1.11.3. 
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1.12 BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

1.12.1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

Objekty důležité pro obranu státu se na území ORP Tanvald nachází ve všech obcích, přičemž 

jejich největší koncentrace je v okolí obce Tanvald.  

1.12.2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ HODNOT ÚZEMÍ 

- č. jevu 107 Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území  

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Součástí tohoto jevu jsou mimo ochranných pásem i 

zájmová území ministerstva obrany. V zájmovém území lze v zájmu zajišťování obrany státu 

umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, které je 

zároveň dotčeným orgánem při projednávání ÚPD řešící tato vymezená území. Na území 

ORP Tanvald nalezneme tyto plochy pouze na území obce Kořenov a Harrachov. 

- č. jevu 110a Objekty civilní a požární ochrany 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Z hlediska objektů civilní ochrany nalezneme na území ORP 

Tanvald civilní objekty - evakuační místa a objekty požární ochrany – sklady a zařízení a 

stanice hasičského záchranného sboru, přičemž všechny zmíněné objekty jsou rovnoměrně 

rozmístěny po celém území ORP Tanvald a nacházejí se ve všech obcích, kromě objektů 

skladů a zařízení. 

- č. jevu 112a Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti 

státu 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Na území z hlediska staveb pro bezpečnost státu nalezneme 

celkem čtyři objekty. Jsou umístěné v k.ú. Smržovka, Tanvald, Polubný a Harrachov.  

1.12.3 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

- č. jevu 107 Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území  

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Sledovaný jev je podrobněji popsán v Kap. 1.12.2. 

- č. jevu 110a Objekty civilní a požární ochrany 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Sledovaný jev je podrobněji v Kap. 1.12.2. 

- č. jevu 112a Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti 

státu 

- Komentář/Vyhodnocení k jevu: Sledovaný jev je podrobněji popsán v Kap. 1.12.2.  
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2 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

 

 Vyhodnocení záměrů na provedení změn v území je jednak provedeno a vyhodnoceno ve 

výkresu záměrů na provedení změn v území a dále pak v přehledných tabulkách a to jak v souhrnu, tak i 

dle jednotlivých obcí ORP Tanvald a částečně i v části B ÚAP ORP Tanvald (rozboru udržitelného 

rozvoje území). 

 Vymezení záměrů na provedení změn v území vychází především z platných územně 

plánovacích dokumentací obcí (zastavitelné plochy, které nebyly doposavad zastavěny), dále to jsou 

evidované podněty (záměry) obcí, organizací a vlastníků nemovitostí. Samozřejmě se také vychází 

z projednaných Územně analytických podkladů Libereckého kraje (plochy a koridory nadmístního 

významu), které jsou podkladem pro vydané Zásady územního rozvoje Libereckého kraje a jejich 

případné aktualizace.  

V úvodu této kapitoly je nutné zmínit i to, že dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

jakožto základního koncepčního dokumentu v oblasti regionálního rozvoje je oblast ORP Tanvald je 

vyhodnocena jako komplexně nekonkurenceschopný mikroregion, kde je nutné přijmout celou řadu 

opatření za účelem jejich konkurenceschopnosti jako např. podpora lidských zdrojů, cestovního ruchu, 

podnikatelských subjektů, doplnění potřebné infrastruktury apod. 

V samotném výkrese záměrů na provedení změn v území jsou pak tedy jednotlivé záměry 

rozděleny do jednotlivých sektorů a to: 

- Záměry z PÚR ČR, ZÚR LK a ÚAP LK (většinou plochy a koridory nadmístního 

významu) 

- Záměry z ÚP (většinou zastavitelné plochy, plochy ÚSES a dopravní a technická 

infrastruktura z platných ÚPD obcí) 

- Oborové záměry (většinou záměry uplatňované správci či vlastníky dopravní a 

technické infrastruktury) obsažené mimo jiné někdy i v územních plánech 

- Ostatní záměry (většinou jednotlivé požadavky samospráv, vlastníků nemovitostí a 

uživatelů území pro potřeby projednání v ÚPD či jejich změn) 

Data jevů ÚAP jsou aktualizovány a zpracovány k 31.12.2020. 

Rekapitulace záměrů na provedení změn v území je podle obcí ORP Tanvald a dle jednotlivých 

sektorů znázorněna v přehledné tabulce níže.  

Návrh pro vymezení záměrů v ÚAP LK/ZÚR LK (podněty pro aktualizaci ZÚR LK): 

Z níže uvedených přehledů vyplývají požadavky na vymezení či upřesnění záměrů nadmístního 

významu, které je vhodné řešit v ÚAP LK/ZÚR LK: 

- Koridor pro umístění železniční tratě 

- Koridor pro silnice I. třídy 

- Koridor pro Regiotram  

- Multifunkční turistický koridor (D42- Nová Hřebenovka, D41A- Koridor Jizera) 

Výše uvedené záměry nadmístního významu vycházející z nadřazených územně plánovacích 

dokumentací byly vymezeny a zpřesněny v územních plánech dotčených obcí v rámci ORP Tanvald. 
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Legenda: 
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POUŽITÉ ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY 

ÚPO  územní plán obce 

RURÚ  rozbor udržitelného rozvoje území 

ÚAP  územně analytické podklady 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

KRNAP  Krkonošský národní park 

ORP  obec s rozšířenou působností 

LK  Liberecký kraj 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ÚAP LK  Územně analytické podklady Libereckého kraje 

NATURA 2000 soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy EU 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky  

ZÚR LK  Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

ÚP  územní plán 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

ÚPnSÚ  územní plán sídelního útvaru 

k.ú.     katastrální území 

ha  hektar 

NPÚ  Národní památkový ústav 

ÚÚP  úřad územního plánování 

AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny 

KÚLK  Krajský úřad Libereckého kraje 

SPÚ  Státní pozemkový úřad 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

VÚ  vodoprávní úřad 

ČGS  Česká geologická služba 

SVS  Severočeská vodárenská společnost 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 

KČT  Klub českých turistů 

MO  Ministerstvo obrany 

MV  Ministerstvo vnitra 

ČSÚ  Český statistický úřad 

GIS  geografický informační systém 

ČTI  Česká telekomunikační infrastruktura 

greenfield území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze 

přírodní plochy 


