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Příloha 5 

Charakteristika velkoplošných chráněných území 
 

CHKO České Středohoří 

 obec 

charakteristika 

obecné hodnocení území (vztahy, 

komunikace) 

problémy v daném území 

(ek. zátěže, ČOV, č. skládky) 

potenciál daného území (infrastruktura 

pro cest.ruch) 

rozvoj v daném území 

(zonace, naučné stezky, 

opatření z plánu péče) 

Česká Kamenice  

 

Vztahy a komunikace na 

standardní úrovni, stavební úřad 

jedná vstřícně 

Stavební činnosti v území EVL Bystrá 

(Huníkov), živelné stavební aktivity ve 

volné krajině, např. na lesních 

pozemcích města, nevhodné zařazení 

oblasti Zámeckého vrchu do IV. zóny 

CHKO, znečišťování toku Bystrá, toku 

Kamenice  na území města atd., sanace 

starých zemědělských areálů 

Zámecký vrch, městská památková 

rezervace, turistické zázemí v Českém 

Švýcarsku a v CHKO Lužické hory 

Lze doporučit zařazení 

některých zemědělských 

ploch do vyšších zón 

CHKO, což se týká zejména 

území EVL Bystrá 

Kamenický Šenov  

 

Vztahy s městem a stavebním 

úřadu na vyšší standardní úrovni 

 Stavební činnost na území II, zóny 

CHKO související s nevhodně 

formulovaným územním plánem v k.ú. 

Prácheň, nadměrná turistická zátěž 

NPP Panská skála, silná dopravní zátěž 

na silnici I/13, vysoká úroveň 

stavebních aktivit na území 

Kamenického Šenova 

Sklářská tradice (muzeum), cyklostezka 

Varhany, NPP Panská skála, Česká skála, 

architektonický význam centra města, 

velký rozsah lesních pozemků 

Regulovat stavební aktivity 

na území II. zóny CHKO a 

v oblasti zemědělské 

činnosti více sledovat 

výskyt ohrožených druhů 

rostlin a živočichů 
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Nový Oldřichov Území je pod tlakem mnoha 

stavebních záměrů, čímž je 

ohrožen historický ráz 

Zastaralý územní plán, živelné stavební 

aktivity vyžadující velké zábory 

pozemků, problémy s čistotou 

povrchových vod, zastavování 

bývalého drážního tělesa 

Cyklostezka Varhany, Hasičské muzeum, 

kulturní dům, možnosti rekreačního vyžití 

III. zóna CHKO, přítomnost 

ohrožených druhů rostlin a 

živočichů (modráskové 

louky) 

Slunečná 

 

 

 

Úroveň vztahů a komunikace se 

mění se změnami v zastupitelstvu 

obce, což komplikuje komunikaci 

Časté problémy související se statutem 

II. zóny CHKO, silný tlak stavební 

činnosti na krajinu, problematické 

záměry obsažené v návrhu nového 

územního plánu, silné znečištění 

komunálními vodami, přítomnost 

chráněných druhů organizmů 

v zastavěném území, problematika 

zahrádkářských kolonií 

Velké možnosti rekreačního využití, 

turistika, tradiční architektura a památky. 

Přírodní památka Farská louka v centru 

obce. 

II. zóna CHKO, blízkost 

velkých sídel Skalice a 

Česká Lípa 

Veselé 

 

 

Kontakty s obcí minimální, bez 

střetů 

Čistota povrchových vod a živelné 

skládkování odpadů, opuštěné 

zemědělské areály se splachy toxických 

látek, problematická výstavba nových 

areálů v kontrastu se starou zástavbou 

Tradiční lidová architektura, možnosti 

rekreačního využití, agroturistika 

IV. zóna CHKO, 

rekonstrukce historických 

památek 

Skalice u Č.L. 

 

 

 

Vztahy s obcí standardní, 

komunikace častá v souvislosti 

s rozvojem obce včetně častého 

přinášení problémů 

Území obce pod silným stavebním 

tlakem  v  souvislosti s nevhodným 

vymezením rozvojových ploch, často 

předimenzovaných. Výstavba zasahuje 

do II. zóny CHKO a dostává se do 

konfliktu s lidovou architekturou. 

Dopravní infrastruktura obce je 

přetížená. Problémové využití bývalých 

zemědělských areálů. 

Tradiční lidová architektura, možnosti 

rekreačního a sportovního využití, blízkost 

velkých sídel Česká Lípa a Nový Bor, 

sklářská tradice 

IV. a II. zóna CHKO, velký 

stavební rozvoj. Část obce 

není v CHKO, a tudíž jsou 

zde uplatňovány odlišné 

přístupy 
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Okrouhlá 

 

Menší obec s ambicemi spíše 

mimo území CHKO České 

středohoří 

Kontakt katastru obce s II. zónou CHKO 

přináší koncentraci problémů na malé 

území IV. zóny, velké zábory směřují na 

území CHKO. Změna venkovského 

charakteru osídlení směrem 

k městskému. 

Možnosti rekreačního využití v okolí, 

turistika, lidová architektura. 

Další rozvoj souvisí se 

záměrem výstavby 

obchvatu města Česká 

Lípa. 

Huntířov 

 

 

Komunikace není častá. Rozvojová plocha pro okresní město 

Děčín. Zástavba je situována na 

exponované plochy. Nová zástavba je 

zdrojem negativních vlivů na starší 

lidovou architekturu. Nevhodné 

přestavby staršího stavebního fondu. 

Vysoká hodnota krajiny a krajinného rázu. 

Stavební památky, možnosti pro turistické 

vyžití. 

IV. zóna CHKO. Rozvoj 

může souviset 

s rekonstrukcemi 

zemědělských areálů. 

Možnost více členit krajinu 

výsadbou zeleně na 

nelesních pozemích. 

Ludvíkovice 

 

Komunikace pouze příležitostná. 

Obec je pod vlivem města Děčín. 

Rozvojová plocha pro okresní město 

Děčín. 

Ekologické zátěže jako objekt bývalého 

motorestu, opuštěný lom, nevhodné 

skládky. 

Možnosti rekreačního a sportovního 

využití v obci a okolí, turistika,  

III. a IV. zóna CHKO, rozvoj 

souvisí s blízkostí města 

Děčín 

Za Správu CHKO České středohoří zpracovali:  RNDr. Jaroslav Obermajer, ing. Lukáš Pařízek, RNDr. Vlastislav Vlačiha. 
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CHKO Lužické hory 

obec 
charakteristika 

obecné hodnocení území 
(vztahy, nálady, komunikace – 
samospráva, podnikatelé) 

problémy v daném území (ekolog. 
zátěže, ČOV, černé skládky, 
organizované akce) 

potenciál daného území (infrastruktura 
pro cestovní ruch, hodnoty území) 

rozvoj v daném území 
(zonace, naučné stezky,  
opatření z PP) 

Česká Kamenice 
 
 
 
 
 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé: rozporné názory na 
rekreační využití vrchu Studenci 
(přírodní památka Studený vrch)  
 

- nedostatečná protipovodňová 
ochrana Lísky 
- nedostatečná turistická infrastruktura 
(Líska) 
- úvahy o spalovně v České Kamenici 

- nedostatečná kapacita restaurací a 
ubytování (Líska) 
- racionální využití průmyslového areálu 
v Č. Kamenici (směr Mlýny) 

-- 

Chřibská 
 
 
 
 
 
 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé O.K. 
 
 
 
 

- čistota vody v Chřibské Kamenici 
(nedostatečné čištění OV) 
- uniformita rostlinné výroby 

- obnova výroby či využití areálu sklárny 
jako muzea, propagace muzea T.H. z Hájku 
- provozovny na zpracování lokální 
produkce, dovybavení kempu a střelnice 
- agroturistika vázaná na aktivní 
zemědělce 
- záchrana akvaduktu 

- revitalizace L přítoku 
Doubického potoka 
-  

Krásná Lípa 
 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé O.K. 
 

- ochrana krajinného rázu a hnízdiště 
chřástala v lokalitě od lesoparku k tůni 
č. 5 

- turistické využití Maškova vrchu 
(rozhledna) 
- agroturistika v lokalitě Kamenná Horka 

-- 

Rybniště 
 
 
 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé O.K. 
 
 

- tlak na rekreační využití vrcholu 
Plešivce 
- snaha o odvodnění vlhkých luk u 
Školního rybníka a jeho revitalizace 

- chybějící turistická infrastruktura 
(tábořiště u fotbalového hřiště) 

- udržení managementu 
vstavačových luk u 
Školního rybníka 

Svor 
 
 
 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé O.K. 
 
 

- problematické vedení 110 kV 
- rušivá činnost areálu dětského tábora 
- intenzita pohybu turistů na Klíči 

- racionální využití objektu bývalé sklárny 
v obci 

-- 

Jiřetín pod 
Jedlovou 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé: třecí plochy ve 

- problematické vedení 110 kV 
- zasněžování – Jedlová, Mezičky 

dovybavení turistického a sportovního 
areálu (tábořiště) 

-- 
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využití sportovních areálů Jedlová 
a Mezičky 

- parkovací plochy – Mezičky 
 

Dolní Podluží 
 
 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé O.K. 

- problematické vedení 110 kV 
- nízká retenční kapacita nádrže 
v Lesné 

- revitalizace a rekreační využití nádrže 
v Lesné 
- obnova a propagace NS Údolí Milířky 
- dovybavení koupaliště (tábořiště) 

- tvorba biotopu pro 
obojživelníky (drobné 
tůně) 

Horní Podluží 
 
 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé O.K. 
 

- uvažovaný zdroj vody pro 
zasněžování lyžařského areálu v obci 

-- -- 

Prysk 
 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé O.K. 

-- -- - příprava na vyhlášení PP 
V lomu Klučky 

Kunratice 
 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé O.K. 

- nedostatečná protipovodňová 
opatření 

-- -- 

Kamenický Šenov 
 
 
 
 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé O.K. 
 
 

- stará ekologická zátěž (skládka) bez 
monitoringu a bez plánované sanace 

- využití sanované a revitalizované skládky 
k rekreačně sportovnímu využití 
(motokros) 
- revitalizace průmyslového areálu bývalé 
sklárny 

 

Okrouhlá 
 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé O.K. 

-- -- -- 

Doubice 
 
 

- samospráva O.K. 
- podnikatelé O.K. 

- kvalita vody v Doubickém potoce 
v letních měsících při nízkém průtoku 

- využití lokality Vápenka pro turistický 
ruch (obnova pece) 
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CHKO Labské pískovce 

obec 

charakteristika 

problémy v daném území 

 

potenciál daného území  rozvoj v daném území  

Mikulášovice 

 

 

- velké množství nevyužitých brownfields 

- záměr sjezdovky pod Tanečnicí 

- množství starých ekologických zátěží (skládek) 

- vybudování umělé vodní plochy pro rekreaci 

- množství komunikací vhodných pro 

cykloturistiku, ale ve velmi špatném stavu 

- změna zonace 

- vyhlášení MCHÚ (podmáčené louky) 

- fragmentace velkých ploch TTP zelení 

Staré Křečany 

 

 

- černé skládky ( BRKO ze zahrádek) – Kopec 

- ohnisko šíření lupiny – Brtníky a Mikulášovice 

- revitalizace vodní plochy v osadě Kopec 

- revitalizace areálu Štenberk 

- vesnická památková zóna (Kopec) 

- záchrana a využití hodnotných prům.objektů 

- změna zonace 

Krásná Lípa 

 

 

- nedostatečná údržba okolí komunikace za Vlčí 

Horou (směr Brtníky) 

-vypuštěný a nevyužitý rybník Šidlák 

- Kyjovská přehrada – migrační bariéra 

- možná obnova drobných vodních ploch 

- lepší propagace hodnot v území (Sněžná) 

- revitalizace drobných vodních ploch 

Kunratice - stará ekologická zátěž (nesanovaná skládka) - lepší propagace hodnot v území (Větrný vrch) 

 

- vyhlášení MCHÚ v okolí Větrného vrchu 

Jetřichovice 

 

 

 

- chátrající objekt ozdravovny 

- neřešené parkování směrem k Dolskému mlýnu 

- chybí centrální ČOV (Jetřichovice) 

- čištění OV v kempu Všemily 

- výstavba vyhlídkové věže na Čedičovém vrchu 

- vhodně navržené parkování ve Vysoké Lípě 

- vyhlášení MCHÚ v lokalitě Čedičový vrch 

Česká Kamenice 

 

 

 

 

- zdroj odpadků v korytě Kamenice 

- brownfieldy, st. ek. zátěže, nesanované skládky 

- málo efektivní čištění OV (u fotb.hřiště) 

- vybudování expozice u památníku (Rabštejn) 

včetně parkovací plochy a úpravy ploch 

- využití a propagace území u podzemní továrny 

včetně revitalizace toku Kamenice 

- revitalizace drobné vodní plochy v areálu LDN 

 

Janská 

 

- neřešené čištění OV a slepičinců v areálu slepičárny - revitalizace parku a objektu besídky 

- revitalizace převisu a jeho propagace 
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Veselé - opakované černé skládky v rokli u Olešničky - výsadba zeleně podél komunikace k nádraží 

 

 

Srbská Kamenice -  - revitalizace objektu pily na kemp - společný projekt obce a Správy CHKO na 

naučné stezce kolem PR Arba 

Huntířov 

 

 

- špatný stav zemědělského areálu 

- problémy s čištěním OV 

- špatný stav rybníka ve Staré Olešce 

- revitalizace a přijatelný podnikatelský záměr 

v nevyužívaném zemědělském areálu 

- revitalizace rybníka ve Staré Olešce 

 

Růžová - problémy s čištěním OV 

- záměr výstavby rozhledny na Pastevním vrchu 

- sanace silážních jam (směrem ke K.Stráni) 

- realizace kempu a parkoviště v Kamenné Stráni 

- revitalizace koupaliště Pod Novým světem 

 

Ludvíkovice - nefunkční ČOV, včetně napojení obce Kámen - revitalizace objektu motorestu na kemp  

Kámen - chybí centrální ČOV 

- nesanovaná skládka 

- nadměrné zatížení území turistickým ruchem 

  

Bynovec 

 

- špatný stav zemědělského areálu 

- špatný stav objektu bývalé pekárny 

- v oblasti chybí mateřská škola 

- revitalizace a přijatelný podnikatelský záměr 

v nevyužívaném zemědělském areálu 

- revitalizace a přijatelný podnikatelský záměr 

v objektu bývalého loveckého zámečku 

 

Arnoltic - poškození krajinného rázu výstavbou FVE - revitalizace koupaliště Pod Novým světem  

Labská Stráň 

 

- nedostatečná kapacita ČOV 

- ekologická zátěž (roztroušené zbytky ocelových 

konstrukcí na velké ploše) 

- špatný stav zemědělského areálu 

- revitalizace a přijatelný podnikatelský záměr 

v nevyužívaném zemědělském areálu 

 

 

Janov 

 

- nedořešené odkanalizování obce a čištění OV 

- nadměrné zatížení místní komunikace 

- chybějící parkovací plochy 

- Selský dvůr – citlivá revitalizace a využití pro 

cestovní ruch 

 

Hřensko - stánkový prodej narušuje ráz lázeňského městečka 

- zápach z kuchyní hotelů a penzionů 

- potenciál vybudování lázeňského centra po 

vzoru Bas Schandau 

 

poznámka: vzhledem k zanedbatelnému překryvu nebyla řešena území obcí Vilémov, Doubice a Chřibská 
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NP České Švýcarsko 

obec 

charakteristika 

problémy v daném území 

 

potenciál daného území  rozvoj v daném 

HŘENSKO 

 

 

 

-propojení parkoviště v Hřensku s rozcestím Tři 

prameny 

-divoké parkováni na lesních cestách 

-revitalizace parkoviště za hotelem Mezní Louka 

-chybějící smíšená prodejna v Mezní Louce 

-rekonstrukce stezky Hřensko – Janov 

-rekonstrukce kempu v Mezní Louce 

- naučný areál v Mezní L. 

-rozhledna Mezná 

-rozšiřování NP ČŠ 

JETŘICHOVICE 

 

 

-nelegální zážitkové nabídky 

-vysoký podíl individuální automob. dopravy 

-neutěšený vývoj stavu objektu ozdravovny 

-chybějící smíšená prodejna ve Vysoké Lípě 

-rozšíření infocentra v Jetřichovicích 

-obnova autobusové zastávky u vstupu do Divoké 

soutěsky 

-rozšíření NP o oblast Pavlina údolí 

-vybudování lososí líhně v Jetřichovicích 

DOUBICE -- -- -rozšíření směrem ke vrchu Spravedlnost 

JANOV 

 

 

-- - rekonstrukce stezky Janov – Hřensko včetně 

údržby (např. oprava poškozených částí zábradlí a  

některých úseků cesty 

- rozšiřování NP ČŠ 

RŮŽOVÁ 

 

-periodický tlak na rekonstrukci rozhledny na 

Růžovském vrchu 

-chybějící informační centrum 

-výtečný výchozí bod bez účinné propagace 

- rozšiřování NP ČŠ v okolí Růžovského 

vrchu 

SRBSKÁ KAMENICE 

 

 

- periodický tlak na obnovu lodní přepravy ve 

Ferdinandově soutěsce 

- náplava odpadků z výše položených obydlených 

oblastí 

-- - rozšiřování NP ČŠ 

-posilování provozu informačního centra 

CHŘIBSKÁ 

 

 

-- -chybějící turistické značení z centra obce volnou 

krajinou k Saule 

-vhodná poloha pro půjčovnu kol 

-informační centrum ve vazbě na muzeum T. 

Haenkeho 

- rozšiřování NP ČŠ ke Spravedlnosti 
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KRÁSNÁ LÍPA 

 

 

- náplava odpadků z výše položených obydlených 

oblastí 

-vysoký podíl individuální automobilové dopravy 

(Kyjov) 

-vhodná lokalita pro kemp  

-kyvadlová drožka v Kyjovském údolí 

-vhodná poloha pro půjčovnu kol 

 

- rozšiřování NP ČŠ 

-možná realizace stezky v korunách 

stromů v daném území 

STARÉ KŘEČANY 

 

-- -vhodná poloha pro tábořiště (Šternberk) 

-nevyužitá poloha u železniční trati 

- rozšiřování NP ČŠ 

 

 


